
1 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, কুড়িগ্রাভ 

www.margiruo.gov.bd 

 

নাগড়যক নদ 

(Citizen’s Charter) 

ড়বন ও ড়ভন 

Vision:              এফাং জফা প্রদাদনয গুণগতভান ড়নড়িতকযণ দক্ষ, স্বচ্ছ এফাং জনফান্ধফ প্রান। 

Mission: ভাঠ ম যাদয় যকাদযয গৃীত ড়দ্ধান্ত উন্নয়ন কভ যড়যকল্পনা ফাস্তফায়ন এফাং ড়ফড়বন্ন দপ্তদযয কাম যক্রভ ড়যফীক্ষদণয ভাধ্যদভ সু-ান প্রড়তষ্ঠা।    

 

০১। াংস্থান াখা   

ক্রড়ভক 

নম্বয 

জফায নাভ জফা প্রদাদনয 

দফ যাচ্চ ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ আদফদন পযভ 

প্রাড়প্ত স্ান 

জফামূল্য এফাং ড়যদাধ দ্ধড়ত 

(মড়দ থাদক) 

াখায নাভ দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দড়ফ, 

রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার 

জেড়রদপান ও ইদভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দড়ফ  ,রুভ নম্বয ,

জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার 

জেড়রদপান ও ইদভইর  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ জনন (চাকুদযয 

ড়নদজয অফয 

গ্রদণয জক্ষদত্র) 

১০ (দ) 

কাম য ড়দফ 

১. নন-জগদজদেড চাকুদযদদয জক্ষদত্র াড়ব য বুক 

২. ড়আযএর-এ গভদণয ভঞ্জুড়যত্র 

৩. প্রতযাড়ত জল জফতন ত্র 

৪. জনন আদফদন পযভ ২.১ )০২ কড় ) 

৫. দ্য জতারা াদাে য াইদজয ও স্ট্যাম্প াইদজয 

তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ (এক কড় কদয)  

৬. প্রাপ্তব্য জনদনয বফধ উত্তযাড়ধকায জঘালণা ত্র  

৭. নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা 

৮. জনন ভঞ্জুড়য আদদ   

১. ড়ডড় অড়প ও  ইউএনও অড়প  

২. াংড়িষ্ট অড়প  

৩. াংড়িষ্ট অড়প 

৪. জজরা ওদয়ফ জাে যার 

৫. আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

৬. আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

৭. আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

৮. াংড়িষ্ট অড়প 

ড়প/ চাজয মুক্ত প্রাড়নক কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 

রুভ নম্বয-২৫১ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৩৫৪ 

ই-জভইর- 

establishment.dckurigram@ 

gmail.com 

 অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( , কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয -২০৯ )২য় তরা( 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০২ াড়যফাড়যক 

জনন  (দনন 

ভঞ্জুড়যয নদফ যই 

জননাদযয মৃত্যয 

দর) 

১০ (দ) 

কাম য ড়দফ 

১. নন-জগদজদেড চাকুদযদদয জক্ষদত্র াড়ব য বুক 

২. ড়আযএর-এ গভদণয ভঞ্জুড়যত্র 

৩. প্রতযাড়ত জল জফতন ত্র 

৪. জনন আদফদন পযভ ২.১ )০২ কড় ) 

৫. দ্য জতারা াদাে য াইদজয ও স্ট্যাম্প াইদজয 

তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ (এক কড় কদয)  

৬. উত্তযাড়ধকায নদ ত্র ও নন ম্যাড়যজ নদ  

৭. নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা 

৮. অড়ববাফক ভদনানয়ন এফাং অফয বাতা ও আনুদতাড়লক 

উদত্তারন কযায জন্য ক্ষভতা অ যণ নদ  

৯. ড়চড়কৎক/দৌযবা/ইউড়নয়ন ড়যলদ জচয়াযম্যান কর্তযক 

প্রদত্ত মৃত্যয নদ ত্র 

১০. জনন ভঞ্জুড়য আদদ 

১. ড়ডড় অড়প ও ইউএনও অড়প  

২. াংড়িষ্ট অড়প 

৩. াংড়িষ্ট  অড়প 

৪. জজরা ওদয়ফ জাে যার 

৫. আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৬. জৌযবা/ইউড়নয়ন ড়যলদ 

জচয়াযম্যান 

৭. কভ যকতযায উড়স্থড়তদত আদফদনকাযী 

কর্তযক ম্পাদদয়  

৮. আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

৯. ড়চড়কৎক/দৌযবা/ইউ.ড় 

কাম যারয় 

১০. াংড়িষ্ট অড়প 

ড়প/ চাজয মুক্ত প্রাড়নক কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 

রুভ নম্বয-২৫১ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৩৫৪ 

ই-জভইর- 

establishment.dckurigram@ 

gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( , 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয -২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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০৩ 

াড়যফাড়যক 

জনন  

(অফযবাতা 

জবাগযত অফস্থায় 

জননদবাগীয 

মৃত্যয দর) 

১০ (দ) 

কাম য ড়দফ 

১. াড়যফাড়যক জনন আদফদন পযভ ২.২ 

২. দ্য জতারা াদাে য াইদজয ও স্ট্যাম্প াইদজয 

তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ (এক কড় কদয)  

৩. উত্তযাড়ধকায নদ ত্র ও নন ম্যাড়যজ ার্ট যড়পদকে  

৪. নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা. 

৫. অড়ববাফক ভদনানয়ন এফাং অফয বাতা ও    

    আনুদতাড়লক উদত্তারন কযায জন্য ক্ষভতা অ যণ নদ   

৬. ড়চড়কৎক/দৌযবা/ইউড়নয়ন ড়যলদ জচয়াযম্যান কর্তযক 

প্রদত্ত  মৃত্যয নদ ত্র 

৭. ড়ড়ও এফাং ড়ড-াপ  

১. ড়ডড় অড়প ও ইউএনও অড়প  

২. ড়নজ উদদ্যাদগ 

৩. জৌযবা/ইউড়নয়ন ড়যলদ 

জচয়াযম্যান 

৪. কভ যকতযায উড়স্থড়তদত আদফদনকাযী 

কর্তযক ম্পাদদয়   

৫. জৌযবা/ইউড়নয়ন ড়যলদ 

জচয়াযম্যান 

৬. জৌযবা/ইউড়নয়ন ড়যলদ/ 

ড়চড়কৎক 

৭. াংড়িষ্ট অড়প 

ড়প/ চাজয মুক্ত প্রাড়নক কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 

রুভ নম্বয-২৫১ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৩৫৪ 

ই-জভইর- 

establishment.dckurigram@ 

gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয -২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৪ চাকুযীযত অফস্থায় 

অক্ষভ কভ যচাযীদক 

ড়যফাযদক জমৌথ 

ফীভায অনুদান 

প্রদান 

১০ (দ) 

কাম য ড়দফ 

১. জমৌথ ফীভায অনুদান ভঞ্জুযীয জন্য ড়নধ যাড়যত আদফদন পযভ 

২. াদাে য াইদজয তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ ১ কড় 

৩. কভ যস্থদরয জফতদনয প্রতযয়ন ত্র 

৪. আদফদন ড়ফলদয় াংড়স্দষ্ট কগজ-দত্রয মূর কড় 

১.ড়ডড় অড়প ও  ইউএনও অড়প  

২. ড়নজ উদদ্যাদগ 

৩. াংড়িষ্ট অড়প 

৪. াংড়িষ্ট অড়প 

ড়প/চাজয মুক্ত প্রাড়নক কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 

রুভ নম্বয-২৫১ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৩৫৪ 

ই-জভইর- 

establishment.dckurigram@ 

gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয -২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

চাকুযীযত অফস্থায়  

মৃত কভ যচাযীয 

ড়যফাযদক জমৌথ 

ফীভায অনুদান 

প্রদান 

১০ (দ) 

কাম য ড়দফ 

১. জমৌথ ফীভায অনুদান ভঞ্জুযীয জন্য ড়নধ যাড়যত আদফদন পযভ 

২. াদাে য াইদজয তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ ১ কড় 

৩. কভ যস্থদরয জফতদনয প্রতযয়ন ত্র 

৪. আদফদন ড়ফলদয় াংড়িষ্ট কগজ-দত্রয মূর কড় 

৫. উত্তযাড়ধকায নদ ত্র ও নন ম্যাড়যজ ার্ট যড়পদকে  

৬. নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা. 

৭. অড়ববাফক ভদনানয়ন এফাং অফয বাতা ও    

  আনুদতাড়লক উদত্তারন কযায জন্য ক্ষভতা অ যণ নদ   

৮. ড়চড়কৎক/দৌযবা/ইউড়নয়ন ড়যলদ জচয়াযম্যান কর্তযক 

প্রদত্ত  মৃত্যয নদ ত্র 

৯. ড়ড়ও এফাং ড়ড-াপ 

১.ড়ডড় অড়প ও  ইউএনও অড়প  

২. ড়নজ উদদ্যাদগ 

৩. াংড়িষ্ট অড়প 

৪. াংড়িষ্ট অড়প 

৫. জৌযবা/ইউড়নয়ন ড়যলদ জচয়াযম্যান  

৬. কভ যকতযায উড়স্থড়তদত আদফদনকাযী 

কর্তযক ম্পাদদয়  

৭. জৌযবা/ইউড়নয়ন ড়যলদ 

জচয়াযম্যান 

৮. ড়চড়কৎক/দৌযবা/ইউড়নয়ন 

ড়যলদ  

৯. াংড়িষ্ট অড়প 

ড়প/চাজয মুক্ত প্রাড়নক কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 

রুভ নম্বয-২৫১ 

জপানঃ +)৮৮ ( ০৫৮১-৬১৩৫৪ 

ই-জভইর- 

establishment.dckurigram@ 

gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয -২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৫ চাকুযীযত অফস্থায় 

মৃত কভ যচাযীয 

ড়যফাযদক আড়থ যক 

াায্য প্রদান 

১০ (দ) 

কাম য ড়দফ 

১. কল্যাণ তড়ফদরয অনুদান ভঞ্জুযীয জন্য  ড়নধ যাড়যত আদফদন পযভ 

২. দ্য জতারা াদাে য াইদজয ও স্ট্যাম্প াইদজয তযাড়য়ত 

যড়িন ছড়ফ (এক কড় কদয)  

৩. অফয গ্রদণয আদদত্র 

৪. ওয়াড়য নদ ত্র 

৫. কভ যকতযা/কভ যচাযীয মৃত্যয নদ ত্র 

৬. নাগড়যকত্ব নদ ত্র 

৭. স্ত্রীয জক্ষদত্র নৄনযায় ড়ফফা না ওয়ায এফাং কন্যা ও বড়িয 

১.ড়ডড় অড়প ও ইউএনও অড়প  

২. ড়নজ উদদ্যাদগ 

৩. াংড়িষ্ট অড়প 

৪. জৌযবা/ইউড়নয়ন ড়যলদ 

জচয়াযম্যান 

৫. ড়চড়কৎক/দৌযবা/ইউড়নয়ন 

ড়যলদ জচয়াযম্যান 

৬. ইউড় জচয়াযম্যান/দভয়য 

ড়প/চাজয মুক্ত প্রাড়নক কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 

রুভ নম্বয-২৫১ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৩৫৪ 

ই-জভইর- 

establishment.dckurigram@ 

gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয -২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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জক্ষদত্র ড়ফফা না ওয়ায নদ ত্র 

৮. আদফদনকাযীদক কর দস্য কর্তযক প্রদত্ত ক্ষভতাত্র 

৯. জল জফতদনয প্রতযয়নত্র 

১০. কল্যাণ তড়ফর/ জমৌথফীভায াায্য াওয়ায দাড়ফদাযদদয নমুনা 

স্বাক্ষয 

৭. ইউড় জচয়াযম্যান/দভয়য 

৮. আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

৯. াংড়িষ্ট অড়প 

১০. আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

 

 

০৬ ৩য় জেণীয 

কভ যচাযীদদয 

াধাযণ বড়ফষ্য 

তড়ফর দত ১ভ ,

২য় ও ৩য় অগ্রীভ 

ভঞ্জুয 

১০ (দ) 

কাম য ড়দফ 

১  .ড়নধ যাড়যত পযদভ আদফদনত্র  

২. ড়জড়এপ জভায ড়াফ 

১  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

২. াংড়িষ্ট ড়াফযক্ষণ অড়প 

ড়প/চাজয মুক্ত প্রাড়নক কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 

রুভ নম্বয-২৫১ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৩৫৪ 

ই-জভইর- 

establishment.dckurigram@ gmail. 

com 

 অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয -২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.b

d  

০৭ ৩য় জেণীয 

কভ যচাযীদদয 

ড় .আয.এর  ,

অড়জযত র্র্ট ,োড়ন্ত 

ড়ফদনাদন র্র্ট ,

প্রঞ্জুড়ত র্র্ট ভঞ্জুয 

০৭ (াত) 

কাম য ড়দফ 

১  .ড়.আয.এর-াদা কাগদজ আদফদন ও চাকুযীয 

খড়তয়ান ফড়   

২  .অড়জযত ,াড়ন্ত ড়ফদনাদন  র্র্ট -  ড়নধ যাড়যত পযভ নাং 

৪০ এ আদফদন/চাকুযীয খড়তয়ান ফড়   

৩  .প্রঞ্জুড়ত র্র্ট-াদা কাগদজ আদফদন ও ডাক্তাযী 

নদত্র  

১  .াংড়িষ্ট অড়প/ াংস্থান াখা 

২  .াংড়িষ্ট অড়প/ াংস্থান াখা 

৩ .আদফদনকাযীয ড়নজ 

উদদ্যাদগ/াংড়িষ্ট ড়চড়কৎক 

ড়প/চাজয মুক্ত প্রাড়নক কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 

রুভ নম্বয-২৫১ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৩৫৪ 

ই-জভইর- 

establishment.dckurigram@ 

gmail.com 

 অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয -২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৮ ৩য় জেণীয 

কভ যচাযীদদয উচ্চ 

ড়ক্ষায অনুভড়ত 

প্রদান 

০৭ (াত) 

কাম য ড়দফ 

১  .াদা কাগদজ আদফদন   আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র ড়প/চাজয মুক্ত প্রাড়নক কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 

রুভ নম্বয-২৫১ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৩৫৪ 

ই-জভইর- 

establishment.dckurigram@ 

gmail.com 

 অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  

কুড়িগ্রাভ 

কক্ষ নাং -২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৯ ৩য় জেণীয 

কভ যচাযীদদয গৃ 

ড়নভ যাণ  ,জভযাভত ও 

জভােযাইদকর 

অগ্রীভ ঋণ ভঞ্জুয 

০৭ (াত) 

কাম য ড়দফ 

১  .াদা কাগদজ আদফদন   

২  .কভ যকতযা কর্তযক প্রড়ততড়ত ও জাড়ভননাভা  

৩  .৩০০/- োকায নন-েড়ডড়য়ার স্ট্যাদম্প চুড়ক্তনাভা 

১  .াংড়িষ্ট অড়প/ াংস্থান াখা 

১  .াংড়িষ্ট কভ যকতযা  

১  .জমদকান স্ট্যাম্প জবকায  

ড়প/চাজয মুক্ত প্রাড়নক কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 

রুভ নম্বয-২৫১ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৩৫৪ 

ই-জভইর- 

establishment.dckurigram@ 

gmail.com 

 অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,    

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয -২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১০ ৩য় জেণীয 

কভ যচাযীদদয 

চাকুযী স্থায়ীকযণ 

১৫ (াত) 

কাম য ড়দফ 

১  .াদা কাগদজ আদফদন  

২  .াড়ব য ফড়  

৩  .ড়নদয়াগত্র  

৪  .জমাগদানত্র  

১.আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

২. াংড়িষ্ট অড়প /াখা  

৩ .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৪  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

  

ড়প/চাজয মুক্ত প্রাড়নক কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 

রুভ নম্বয-২৫১ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৩৫৪ 

ই-জভইর- 

establishment.dckurigram@ 

gmail.com 

 অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয -২০৯ )২য় তরা( 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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০২।  জনজাযত াখা   

ক্রড়ভক 

নম্বয 

জফায নাভ জফা প্রদাদনয 

দফ যাচ্চ ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ আদফদন 

পযভ প্রাড়প্ত স্ান 

জফামূল্য এফাং ড়যদাধ 

দ্ধড়ত (মড়দ থাদক) 

াখায নাভ দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দড়ফ, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার জেড়রদপান ও ইদভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দড়ফ  ,রুভ নম্বয ,

জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার 

জেড়রদপান ও ইদভইর  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ জনন (চাকুদযয 

ড়নদজয অফয 

গ্রদণয জক্ষদত্র) 

১০ (দ) 

কাম য ড়দফ 

১. নন-জগদজদেড চাকুদযদদয জক্ষদত্র াড়ব য বুক 

২. ড়আযএর-এ গভদণয ভঞ্জুড়যত্র 

৩. প্রতযাড়ত জল জফতন ত্র 

৪. জনন আদফদন পযভ ২.১ )০২ কড় ) 

৫. দ্য জতারা াদাে য াইদজয ও স্ট্যাম্প াইদজয 

তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ (এক কড় কদয)  

৬. প্রাপ্তব্য জনদনয বফধ উত্তযাড়ধকায জঘালণা ত্র  

৭. নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা 

৮. জনন ভঞ্জুড়য আদদ   

১.ড়ডড় অড়প ও  ইউএনও অড়প  

২. াংড়িষ্ট অড়প 

৩. াংড়িষ্ট অড়প 

৪. জজরা ওদয়ফ জাে যার 

৫. আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

৬. আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

৭. কভ যকতযায উড়স্থড়তদত 

আদফদনকাযী কর্তযক ম্পাদদয়  

৮. াংড়িষ্ট অড়প 

ড়প/ চাজয মুক্ত জনজাযত জডনৄর্ট কাদরক্টয 

রুভ নম্বয-২২৫ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর- najarathdcoffice@ 

gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয -২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০২ াড়যফাড়যক 

জনন  (দনন 

ভঞ্জুড়যয নদফ যই 

জননাদযয মৃত্যয 

দর) 

১০ (দ) 

কাম য ড়দফ 

১.  নন-জগদজদেড চাকুদযদদয জক্ষদত্রাড়ব য বুক 

২.  ড়আযএর-এ গভদণয ভঞ্জুড়যত্র 

৩.  প্রতযাড়ত জল জফতন ত্র 

৪.  জনন আদফদন পযভ ২.১ )০২ কড় ) 

৫.  দ্য জতারা াদাে য াইদজয ও স্ট্যাম্প াইদজয 

তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ  (এক কড় কদয) 

৬.  উত্তযাড়ধকায নদ ত্র ও অড়ফফাড়ত নদ  

৭.  নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা 

৮.  অড়ববাফক ভদনানয়ন এফাং অফয বাতা ও 

আনুদতাড়লক উদত্তারন কযায জন্য ক্ষভতা অ যণ 

নদ  

৯.  ড়চড়কৎক/দৌযবা/ইউড়নয়ন ড়যলদ জচয়াযম্যান  

কর্তযক প্রদত্ত মৃত্যয নদ ত্র 

১০. জনন ভঞ্জুড়য আদদ 

১.ড়ডড় অড়প ও ইউএনও অড়প  

২. াংড়িষ্ট অড়প 

৩. াংড়িষ্ট  অড়প 

৪. জজরা ওদয়ফ জাে যার 

৫. আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৬. জৌযবা/ইউড়নয়ন ড়যলদ 

জচয়াযম্যান 

৭. কভ যকতযায উড়স্থড়তদত 

আদফদনকাযী কর্তযক ম্পাদদয়  

৮. আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

৯. ড়চড়কৎক/দৌযবা/ইউড়নয়ন 

ড়যলদ জচয়াযম্যান 

১০. াংড়িষ্ট অড়প 

ড়প/ চাজয মুক্ত জনজাযত জডনৄর্ট কাদরক্টয 

রুভ নম্বয-২২৫ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর- najarathdcoffice@ gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয -২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৩ াড়যফাড়যক 

জনন  

(অফযবাতা 

জবাগযত অফস্থায় 

জননদবাগীয 

মৃত্যয দর) 

১০ (দ) 

কাম য ড়দফ 

১.  াড়যফাড়যক জনন আদফদন পযভ ২.২ 

২.  দ্যদতারা াদাে য াইদজয ও স্ট্যাম্প াইদজয 

তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ  (এক কড় কদয)  

৩.  উত্তযাড়ধকায নদ ত্র ও নন ম্যাড়যজ ার্ট যড়পদকে  

৪.  নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা. 

৫.  অড়ববাফক ভদনানয়ন এফাং অফয বাতা ও    

  আনুদতাড়লক উদত্তারন কযায জন্য ক্ষভতা অ যণ 

নদ   

৬.  ড়চড়কৎক/দৌযবা/ইউড়নয়ন ড়যলদ জচয়াযম্যান  

কর্তযক প্রদত্ত  মৃত্যয নদ ত্র 

৭.  ড়ড়ও এফাং ড়ড-াপ  

১. ড়ডড় অড়প ও ইউএনও অড়প  

২. ড়নজ উদদ্যাদগ 

৩. জৌযবা/ইউড়নয়ন ড়যলদ 

জচয়াযম্যান 

৪. কভ যকতযায উড়স্থড়তদত আদফদনকাযী 

কর্তযক ম্পাদদয়  

৫. জৌযবা/ইউড়নয়ন ড়যলদ 

জচয়াযম্যান 

৬. জৌযবা/ইউড়নয়ন ড়যলদ 

জচয়াযম্যান/ড়চড়কৎক 

৭. াংড়িষ্ট অড়প 

ড়প/ চাজয মুক্ত জনজাযত জডনৄর্ট কাদরক্টয 

রুভ নম্বয-২২৫ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর- najarathdcoffice@ gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয -২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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০৪ চাকুযীযত অফস্থায় 

অক্ষভ কভ যচাযীদক 

ড়যফাযদক জমৌথ 

ফীভায অনুদান 

প্রদান 

১০ (দ) 

কাম য ড়দফ 

১. জমৌথ ফীভায অনুদান ভঞ্জুযীয জন্য ড়নধ যাড়যত 

আদফদন পযভ 

২. াদাে য াইদজয তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ ১ কড় 

৩. কভ যস্থদরয জফতদনয প্রতযয়ন ত্র 

৪. আদফদন ড়ফলদয় াংড়স্দষ্ট কগজ-দত্রয মূর কড় 

১.ড়ডড় অড়প ও  ইউএনও অড়প  

২. ড়নজ উদদ্যাদগ 

৩. াংড়িষ্ট অড়প 

৪. াংড়িষ্ট অড়প 

ড়প/চাজয মুক্ত জনজাযত জডনৄর্ট কাদরক্টয 

রুভ নম্বয-২২৫ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর- najarathdcoffice@ gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয -২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

চাকুযীযত অফস্থায়  

মৃত কভ যচাযীয 

ড়যফাযদক জমৌথ 

ফীভায অনুদান 

প্রদান 

১০ (দ) 

কাম য ড়দফ 

১. জমৌথ ফীভায অনুদান ভঞ্জুযীয জন্য ড়নধ যাড়যত 

আদফদন পযভ 

২. াদাে য াইদজয তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ ১ কড় 

৩. কভ যস্থদরয জফতদনয প্রতযয়ন ত্র 

৪. আদফদন ড়ফলদয় াংড়িষ্ট কগজ-দত্রয মূর কড় 

৫. উত্তযাড়ধকায নদ ত্র ও নন ম্যাড়যজ ার্ট যড়পদকে  

৬. নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা. 

৭. অড়ববাফক ভদনানয়ন এফাং অফয বাতা ও    

  আনুদতাড়লক উদত্তারন কযায জন্য ক্ষভতা অ যণ 

নদ   

৮. ড়চড়কৎক/দৌযবা/ইউড়নয়ন ড়যলদ জচয়াযম্যান  

কর্তযক প্রদত্ত  মৃত্যয নদ ত্র 

৯. ড়ড়ও এফাং ড়ড-াপ 

১.ড়ডড় অড়প ও  ইউএনও অড়প  

২. ড়নজ উদদ্যাদগ 

৩. াংড়িষ্ট অড়প 

৪. াংড়িষ্ট অড়প 

৫. জৌযবা/ইউড়নয়ন ড়যলদ 

জচয়াযম্যান  

৬. কভ যকতযায উড়স্থড়তদত 

আদফদনকাযী কর্তযক ম্পাদদয়  

৭. জৌযবা/ইউড়নয়ন ড়যলদ 

জচয়াযম্যান 

৮. ড়চড়কৎক/দৌযবা/ইউড়নয়ন 

ড়যলদ জচয়াযম্যান 

৯. াংড়িষ্ট অড়প 

ড়প/চাজয মুক্ত জনজাযত জডনৄর্ট কাদরক্টয 

রুভ নম্বয-২২৫ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর- najarathdcoffice@ gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয -২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৫ চাকুযীযত অফস্থায় 

মৃত কভ যচাযীয 

ড়যফাযদক আড়থ যক 

াায্য প্রদান 

১০ (দ) 

কাম য ড়দফ 

১.  কল্যাণ তড়ফদরয অনুদান ভঞ্জুযীয জন্য  

ড়নধ যাড়যত আদফদন পযভ 

২.  াদাে য াইদজয তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ ১ কড় 

৩.  অফয গ্রদণয আদদত্র 

৪.  ওয়াড়য নদ ত্র 

৫.  কভ যকতযা/কভ যচাযীয মৃত্যয নদ ত্র 

৬.  নাগড়যকত্ব নদ ত্র 

৭.  স্ত্রীয জক্ষদত্র নৄনযায় ড়ফফা না ওয়ায এফাং কন্যা 

ও বড়িয জক্ষদত্র ড়ফফা না ওয়ায নদ ত্র 

৮. আদফদনকাযীদক কর দস্য কর্তযক প্রদত্ত 

ক্ষভতাত্র 

৯.  জল জফতদনয প্রতযয়নত্র 

১০. কল্যাণ তড়ফর/ জমৌথফীভায াায্য াওয়ায  

 দাড়ফদাযদদয নমুনা স্বাক্ষয 

১.ড়ডড় অড়প ও ইউএনও অড়প  

২. ড়নজ উদদ্যাদগ 

৩. াংড়িষ্ট অড়প 

৪. জৌযবা/ইউড়নয়ন ড়যলদ 

জচয়াযম্যান 

৫. ড়চড়কৎক/দৌযবা/ইউড়নয়ন 

ড়যলদ জচয়াযম্যান 

৬. জৌযবা/ইউড়নয়ন ড়যলদ 

৭. আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

৮. আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

৯. াংড়িষ্ট অড়প 

১০. আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

ড়প/চাজয মুক্ত জনজাযত জডনৄর্ট কাদরক্টয 

রুভ নম্বয-২২৫ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর- najarathdcoffice@ gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয- -২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৬ ৪থ য জেণীয 

কভ যচাযীদদয 

াধাযণ বড়ফষ্য 

তড়ফর দত ১ভ ,

২য় ও ৩য় অগ্রীভ 

ভঞ্জুয 

১০ (দ) 

কাম য ড়দফ 

১  .ড়নধ যাড়যত পযদভ আদফদনত্র  

২. ড়জড়এপ জভায ড়াফ 

১  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

২. াংড়িষ্ট ড়াফযক্ষণ অড়প 

ড়প/চাজয মুক্ত জনজাযত জডনৄর্ট কাদরক্টয 

রুভ নম্বয-২২৫ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর- najarathdcoffice@ gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয- -২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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০৭ ৪থ য জেণীয 

কভ যচাযীদদয 

ড় .আয.এর  ,

অড়জযত র্র্ট ,োড়ন্ত 

ড়ফদনাদন র্র্ট ,

প্রঞ্জুড়ত র্র্ট ভঞ্জুয 

০৭ (াত) 

কাম য ড়দফ 

১  .ড়.আয.এর-াদা কাগদজ আদফদন ও চাকুযীয 

খড়তয়ান ফড়   

২  .অড়জযত ,াড়ন্ত ড়ফদনাদন  র্র্ট -  ড়নধ যাড়যত পযভ নাং ৪০ 

এ আদফদন/চাকুযীয খড়তয়ান ফড়   

৩  .প্রঞ্জুড়ত র্র্ট-াদা কাগদজ আদফদন ও ডাক্তাযী নদত্র  

১  .াংড়িষ্ট অপ ড়   /জনজাযত াখা 

২  .াংড়িষ্ট অড়প/ জনজাযত াখা 

৩ .আদফদনকাযীয ড়নজ 

উদদ্যাদগ/াংড়িষ্ট ড়চড়কৎক 

ড়প/চাজয মুক্ত জনজাযত জডনৄর্ট কাদরক্টয 

রুভ নম্বয-২২৫ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর- najarathdcoffice@ gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয- -২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৮ ৪থ য জেণীয 

কভ যচাযীদদয উচ্চ 

ড়ক্ষায অনুভড়ত 

প্রদান 

০৭ (াত) 

কাম য ড়দফ 

১  .াদা কাগদজ আদফদন   আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র ড়প/চাজয মুক্ত জনজাযত জডনৄর্ট কাদরক্টয 

রুভ নম্বয-২৫৫ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর- najarathdcoffice@ gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয- -২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৯ ৪থ য জেণীয 

কভ যচাযীদদয গৃ 

ড়নভ যাণ  ,জভযাভত ও 

জভােযাইদকর 

অগ্রীভ ঋণ ভঞ্জুয 

০৭ (াত) 

কাম য ড়দফ 

১  .াদা কাগদজ আদফদন   

২ .কভ যকতযা কর্তযক প্রড়ততড়ত ও জাড়ভননাভা 

৩  .৩০০/- োকায নন-েড়ডড়য়ার স্ট্যাদম্প চুড়ক্তনাভা  

১  .াংড়িষ্ট অড়প /জনজাযত  াখা 

১  .াংড়িষ্ট কভ যকতযা  

১  .জমদকান স্ট্যাম্প জবকায  

ড়প/চাজয মুক্ত জনজাযত জডনৄর্ট কাদরক্টয 

রুভ নম্বয-২২৫ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর- najarathdcoffice@ gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয- -২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১০ ৪থ য জেণীয 

কভ যচাযীদদয 

চাকুযী স্থায়ীকযণ 

১৫ (াত) 

কাম য ড়দফ 

১  .াদা কাগদজ আদফদন  

২  .াড়ব য ফড়  

৩ .ড়নদয়াগত্র 

৪  .জমাগদানত্র  

১.আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

২. াংড়িষ্ট অড়প/জনজাযত াখা 

৩ .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৪  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

ড়প/চাজয মুক্ত জনজাযত জডনৄর্ট কাদরক্টয 

রুভ নম্বয-২২৫ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর- najarathdcoffice@ gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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০৩। াধাযণ াখা   

ক্রড়ভক 

নম্বয 
জফায নাভ 

জফা প্রদাদনয 

দফ যাচ্চ ভয় 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ আদফদন পযভ 

প্রাড়প্ত স্ান 

জফামূল্য এফাং 

ড়যদাধ দ্ধড়ত (মড়দ 

থাদক) 

াখায নাভ দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দড়ফ, 

রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অড়পড়য়ার জেড়রদপান ও ইদভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দড়ফ  ,রুভ নম্বয ,

জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার 

জেড়রদপান ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ প্রয়াত মুড়ক্তদমাদ্ধাদদয 

দাপন -কাপন ও 

মৃতদদ ড়যফদনয 

অনুদান প্রদান। 

০১ )এক( 

কাম যড়দফ 

(১) জজরা প্রাদনয পযভ নাং - ড়জ ০১ এ  আদফদন 

(২) উদজরা ড়নফ যাী অড়পাদযয সুাড়য। 

(৩) আদফদনকাযীয যড়ঙন তযাড়য়ত াদাে য াইদজয ১ কড় 

ছড়ফ। 

 (৪) আদফদনকাযীয জাতীয় ড়যচয়ত্র/নাগড়যকত্ব নদ এয 

তযাড়য়ত কড় 

১  .াধাযণ াখা/স্কে জডফ্র/জজরা ওদয়ফ  

    জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

২  .াংড়িষ্ট ইউএনও  

৩ .ড়নজ উদদ্যাদগ 

৪  .ইউড়/জৌযবা জভয়য 

ড়ফনামূদল্য কাযী কড়ভনায ,াধাযণ াখা 

রুভ নম্বয-২৪৮ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই-জভইরঃ 

generalsec.kuri@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

 

০২ 

ফীয মুড়ক্তদমাদ্ধাদদয 

নাভ াংদাধন 

০৭ )াত (

কাম যড়দফ 

১ .জজরা প্রাদনয পযভ নাং - ড়জ ০২ এ  আদফদন 

২  .জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত কড় 

৩  .জন্ নদদয তযাড়য়ত কড় 

৪  .ড়ক্ষাগত  জমাগ্যতায নদদত্রয তযাড়য়ত কড় )মড়দ থাদক(  

১  .াধাযণ াখা/স্কে জডফ্র/জজরা ওদয়ফ  

   জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

২ .উদজরা ড়নফ যাচন অড়প 

৩  .ইউড়/জৌযবা জভয়য 

ড়ফনামূদল্য কাযী কড়ভনায ,াধাযণ াখা 

রুভ নম্বয-২৪৮ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই-জভইরঃ 

generalsec.kuri@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৩ ফীয মুড়ক্তদমাদ্ধাদদয 

জগদজদেয ভুর - াড়ন্ত 

াংদাধন ড়ফলদয় 

ভতাভত প্রদান 

০৭ )াত (

কাম যড়দফ 

১ .জজরা প্রাদনয পযভ নাং - ড়জ ০৩ এ  আদফদন 

২  .জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত কড় 

৩  .জন্ নদদয তযাড়য়ত কড় 

৪  .ড়ক্ষাগত  জমাগ্যতায নদদত্রয তযাড়য়ত কড় )মড়দ থাদক(  

৫  .জগদজদেয কড়  

১  .াধাযণ াখা/স্কে জডফ্র/জজরা ওদয়ফ  

    জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

২  .উদজরা ড়নফ যাচন অড়প  

৩  .ইউড়/জৌযবা জভয়য 

৪  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগৃীত  

ড়ফনামূদল্য কাযী কড়ভনায ,াধাযণ াখা 

রুভ নম্বয-২৪৮ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই-জভইরঃ 

generalsec.kuri@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৪ ফীয মুড়ক্তদমাদ্ধাদদয 

বাতা প্রাড়প্তয স্থান 

ড়যফতযন াংক্রান্ত 

ভতাভত প্রদান 

০৭ )াত (

কাম যড়দফ 

১ .জজরা প্রাদনয পযভ নাং - ড়জ ০৩ এ  আদফদন 

২  .জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত কড় 

৩  .জন্ নদদয তযাড়য়ত কড় 

৪  .ড়ক্ষাগত জমাগ্যতা য নদদত্রয তযাড়য়ত কড় )মড়দ থাদক(  

৫  .জগদজদেয কড়  

৬  .বাতা প্রা   ড়তয স্থান ড়যফতযদনয স্বদক্ষ াংড়িষ্ট কাগজত্র 

১  .াধাযণ াখা/স্কে জডফ্র/জজরা ওদয়ফ   

    জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

২  .উদজরা ড়নফ যাচন অড়প  

৩  .ইউড়/জৌযবা জভয়য 

৪  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগৃীত  

৫ .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগৃীত 

ড়ফনামূদল্য কাযী কড়ভনায ,াধাযণ াখা 

রুভ নম্বয-২৪৮ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই-জভইরঃ 

generalsec.kuri@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৫ ফীয মুড়ক্তদমাদ্ধাদদয 

নদ দত্রয আদফদন 

ভন্ত্রণারদয় অগ্রায়ন 

০৭ )াত (

কাম যড়দফ 

১ .জজরা প্রাক ফযাফয াদা কাগদজ আদফদন 

২  .মুড়ক্তদমাদ্ধা প্রভাদণয স্বদক্ষ াংড়িষ্ট কাগজত্র  

১ .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগৃীত  

২ .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগৃীত 

ড়ফনামূদল্য কাযী কড়ভনায ,াধাযণ াখা 

রুভ নম্বয-২৪৮ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই-জভইরঃ 

generalsec.kuri@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

 

 

 

 

 

 

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
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০৬ অস্বচ্ছর াংস্কৃড়তদফী 

ও াাংস্কৃড়তক 

প্রড়তষ্ঠাদন বাতা/ 

অনুদান 

১৫ কাম যড়দফ 

 

(১ )  ড়নধ যাড়যত পযদভ আদফদন  

(২)  আদফদনকাযীয জাতীয় ড়যচয়ত্র /নাগড়যকত্ব নদ এয 

তযড়য়ত কড়। 

(৩)  আদফদনকাযীয যড়ঙন তযাড়য়ত াদাে য াইদজয ১ কড় 

ছড়ফ 

১  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগৃীত  

২  .উদজরা ড়নফ যাচন অড়প /  

ইউড়  /জৌযবা  

৩ .ড়নজ উদদ্যাদগ 

ড়ফনামূদল্য কাযী কড়ভনায ,াধাযণ াখা 

রুভ নম্বয-২৪৮ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই-জভইরঃ 

generalsec.kuri@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৭ ক্ষুদ্র নৃদগাড়ষ্ঠদক নদ 

প্রদান 

৩ কাম যড়দফ 

 

(১)  জজরা প্রাদনয পযভ নাং - ড়জ ০৪ এ  আদফদন 

(২)  উদজরা ড়নফ যাী অড়পাদযয সুাড়য/তদন্ত প্রড়তদফদন। 

৩)  আদফদনকাযীয যড়ঙন তযাড়য়ত াদাে য াইদজয ১ কড় 

ছড়ফ। 

৪)  াংড়িষ্ট ইউড় জচয়াযম্যাদনয প্রতযয়নত্র 

৫)   আদফদনকাযীয জাতীয় ড়যচয়ত্র /ইউড় জচয়াযম্যান 

কর্তযক নাগড়যকত্ব নদ এয তযড়য়ত কড়। 

১  .াধাযণ াখা/স্কে জডফ্র/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

২  .াংড়িষ্ট ইউএনও  

৩ .ড়নজ উদদ্যাদগ 

৪  .ইউড় জচয়াযম্যান 

৫  .ইউড়/ উদজরা ড়নফ যাচন অড়প 

ড়ফনামূদল্য কাযী কড়ভনায ,াধাযণ াখা 

রুভ নম্বয-২৪৮ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই-জভইরঃ 

generalsec.kuri@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৮ )ক (প্রফাীদদয 

অড়বদমাগ ড়নিড়ত্ত  

)খ (জদদ ফফাযত 

প্রফাীদদয ড়যফাদযয 

অড়বদমাগ গ্রণ ও 

ভাধাদনয ব্যফস্থা 

কযা  

১৫ )দনয (  

কাম যড়দফ 

 

)ক (ফাাংরাদদ দতাফা /যযাজ ভন্ত্রণারদয়য ভাধ্যদভ জজরা 

প্রাক ফযাফদয াদা কাগদজ অড়বদমাগ ম্বড়রত 

আদফদন।  

)খ (  াদা কাগদজ সুড়নড়দ যষ্ট অড়বদমাগ ম্বড়রত আদফদন এফাং 

অড়বদমাগ াংড়িষ্ট কাগজত্র 

আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগৃীত 

 

ড়ফনামূদল্য কাযী কড়ভনায ,াধাযণ াখা 

রুভ নম্বয-২৪৮ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই-জভইরঃ 

generalsec.kuri@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৯ বফফাড়ক অফস্থা 

ম্পড়কযত নদত্র 

প্রদান 

০৩ )ড়তন (  

কাম যড়দফ 

 

১ (  ১০ /- )দ (োকা মূদল্যয জকাে য ড়প ম্বড়রত আদফদন  

২ (  ১৫০ /- োকা মূদল্যয নন-েড়ডড়য়ার স্ট্যাদম্প এড়বদডড়বে ।  

৩ (  ০২ কড় াদাে য াইদজয যড়ঙন ছড়ফ )এড়বদডড়বে 

দাড়খরকাযীয ০১ কড় এফাং মায দক্ষ আদফদন কযদফন 

তায ০১ কড় তযাড়য়ত ছড়ফ(  

৪ (  ফাাংরাদদ ব্যাাংক /জানারী ব্যাাংক -এয কদ যাদযে াখা , 

কুড়িগ্রাভ এ ১ -২২০১-০০০১-২৬৮১ জকাদড চারাদনয 

ভাধ্যদভ ড়প (নৄড়র তদন্ত ফাফাদ ৫০০ /- ও নদত্র ফাফদ 

৭০০/-) জভাদাননফ যক জেজাযী চারাদনয মূরকড়।  

৫ (  জন্ ড়নফন্ধন নদদত্রয তযাড়য়ত কড়। 

৬ ( াদাদে যয তযাড়য়ত কড় 

১  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যা জগ াংগৃীত /

www.sqrof.iqg.db 

২  .জম জকান জবকায  

৩ .ড়নজ উদদ্যাদগ 

৪   .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগৃীত  

৫  .ইউড়/জৌযবা জভয়য  

৬  .াদাে য অড়প  

ড়ফনামূদল্য কাযী কড়ভনায ,াধাযণ াখা 

রুভ নম্বয-২৪৮ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই-জভইরঃ 

generalsec.kuri@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১০ এনড়জও কাম যক্রভ 

ম্পড়কযত প্রতযয়ন 

০৭ )াত (  

কাম যড়দফ 

 

প্রড়তষ্ঠাদনয ড়নজস্ব প্যাদড আদফদন আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগৃীত 

 

ড়ফনামূদল্য কাযী কড়ভনায ,াধাযণ াখা 

রুভ নম্বয-২৪৮ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই-জভইরঃ 

generalsec.kuri@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

 

http://www.kurigram.gov.bd/
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১১ চাকুযীযত অফস্থায় 

অক্ষভ কভ যচাযীদক 

এফাং মৃত কভ যচাযীয 

ড়যফাযদক কল্যান 

তড়ফদরয অনুদান 

প্রদান 

০৭ (াত) 

কাম য ড়দফ 

১.  কল্যাণ তড়ফদরয অনুদান ভঞ্জুযীয জন্য  আদফদন পযভ 

২. াদাে য াইদজয তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ ১ কড় 

৩. কভ যস্থদরয জফতদনয প্রতযয়ন ত্র 

৪. াংড়িষ্ট আদফদদনয ড়ফলদয়য াংড়স্দষ্ট কগজ-দত্রয মূর কড় 

৫. কল্যাণ  তড়ফর/ জমৌথফীভায াায্য াওয়ায    

  দাড়ফদাযদদয নমুনা স্বাক্ষয 

১  .াধাযণ াখা/স্কে জডফ্র/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

২ .ড়নজ উদদ্যাদগ 

৩  .াংড়িষ্ট অড়প  

৪  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৫  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

ড়প/ চাজয মুক্ত কাযী কড়ভনায ,াধাযণ াখা 

রুভ নম্বয-২৪৮ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই-জভইরঃ 

generalsec.kuri@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১২ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

ত্রাণ ও কল্যাণ 

তড়ফর দত প্রদত্ত 

অনুদাদনয জচক 

ড়ফতযণ 

তাৎক্ষড়ণক (১) জজরা প্রাক ফযাফয াদা কাগদজ আদফদন  

)২ (জৌযবা/ইউড় জচয়াযম্যান কতযক দত্ত ড়যচয়ত্র  

 

১  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

২  .ইউড়/জৌযবা জভয়য 

ড়ফনামূদল্য কাযী কড়ভনায ,াধাযণ াখা 

রুভ নম্বয-২৪৮ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই-জভইরঃ 

generalsec.kuri@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৩ ভাভান্য যাজড়তয 

জস্বচ্ছাধীন তড়ফর 

দত প্রদত্ত অনুদাদনয 

জচক ব্যড়ক্ত এফাং 

প্রড়তষ্ঠাদনয অনুকূদর 

ড়ফতযণ 

তাৎক্ষড়ণক (১) জজরা প্রাক ফযাফয াদা কাগদজ আদফদন  

)২ (জৌযবা/ইউড় জচয়াযম্যান কতযক দত্ত ড়যচয়ত্র  

 

১  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

২  .ইউড়/জৌযবা জভয়য 

ড়ফনামূদল্য কাযী কড়ভনায ,াধাযণ াখা 

রুভ নম্বয-২৪৮ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই-জভইরঃ 

generalsec.kuri@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৪ ধভ যভন্ত্রণারয় /ভাননীয় 

ভন্ত্রীয জস্বচ্ছাধীন 

তড়ফর দত প্রদত্ত 

অনুদাদনয জচক 

ভড়জদ /ভড়েদযয 

অনুকূদর ড়ফতযণ 

তাৎক্ষড়ণক (১) জজরা প্রাক ফযাফয াদা কাগদজ আদফদন  

)২ (জৌযবা/ইউড় জচয়াযম্যান কতযক দত্ত ড়যচয়ত্র  

 

১  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

২  .ইউড়/জৌযবা জভয়য 

ড়ফনামূদল্য কাযী কড়ভনায ,াধাযণ াখা 

রুভ নম্বয-২৪৮ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই-জভইরঃ 

generalsec.kuri@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৫ াংস্কৃড়ত ড়ফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় দত  

অনুদান প্রাড়প্তয 

আদফদন 

অগ্রগাভীকযণ  

০৩ )ড়তন (

কাম যড়দফ 

(১) াদা কাগদজ আদফদন  

)২ (আদফদন াংড়িষ্ট কাগজত্র  

 

১  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

ড়ফনামূদল্য কাযী কড়ভনায ,াধাযণ াখা 

রুভ নম্বয-২৪৮ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই-জভইরঃ 

generalsec.kuri@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৬ মৄফ ও ক্রীিা 

ভন্ত্রণারয় দত  

অনুদান প্রাড়প্তয 

আদফদন 

অগ্রগাভীকযণ 

০৩ )ড়তন (

কাম যড়দফ 

(১) াদা কাগদজ আদফদন  

)২ (আদফদন াংড়িষ্ট কাগজত্র  

 

১  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

ড়ফনামূদল্য কাযী কড়ভনায ,াধাযণ াখা 

রুভ নম্বয-২৪৮ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই-জভইরঃ 

generalsec.kuri@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

 

http://www.kurigram.gov.bd/
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১৭ ইে জািাদনায 

রাইদন্প প্রদান 

২০ 

কাম যড়দফ 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-ক (আদফদনত্র  

)২ (জড়ভয ভাড়রকানা/রীজ গ্রন াংক্রান্ত কাগজদত্রয 

তযাড়য়ত কড় 

৩) ড়যদফ অড়ধদপ্তদযয ছািদত্রয কড়  

)৪  (জেড রাইদদন্পয তযাড়য়ত কড়  

)৫ (নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড়  

)৬ ( জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত কড় 

)৭ (দ্যদতারা াদাে য াইদজয র্ই কড় যড়ঙন ছড়ফ   

)০১ (জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডড/ াধাযণ াখা /জজরা ওদয়ফ জাে যার  

)www .margiruo.iqg.db)/ 

www.sqrof.iqg.db 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

)০৩ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

)০৪ (ইউড়/জৌযবা জভয়য 

)০৫  (ইউড়/জৌযবা জভয়য 

)০৬ ( ড়নজ উদদ্যাদগ 

)০৭( ড়নজ উদদ্যাদগ 

 

রাইদন্প ড়প ৫০০/- 

 জভা প্রদাদনয জকাড 

নম্বয 

১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 

উৎদ কযঃ  

রাইদন্প ড়প এয ১৫% 

 জভা প্রদাদনয জকাড 

নম্বয 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

 

আদফদন ভঞ্জুদযয 

০৭ )াত (ড়দদনয ভদধ্য 

জভা ড়দদত দফ। 

 

কাযী কড়ভনায ,াধাযণ াখা 

রুভ নম্বয-২৪৮ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই-জভইরঃ 

generalsec.kuri@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৮ 

ইে জািাদনায 

রাইদন্প নফায়ন 

০৭ 

কাম যড়দফ 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং- ক (আদফদনত্র  

)২ (মূর রাইদদন্পয তযাড়য়ত কড় 

(৩) ড়যদফ অড়ধদপ্তদযয ছািদত্রয কড়  

)০১ (জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডড/ াধাযণ াখা /জজরা ওদয়ফ জাে যার  

)www .margiruo.iqg.db)/ 

www.sqrof.iqg.db 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র   

  

 

রাইদন্প নফায়ন ড়প 

৫০০/- 

জভা প্রদাদনয জকাড 

নম্বয 

১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 

উৎদ কয 

রাইদন্প নফায়ন ড়প 

এয ১৫% 

জভা প্রদাদনয জকাড 

নম্বয 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয 

০৩ )ড়তন (ড়দদনয ভদধ্য 

জভা ড়দদত দফ 

কাযী কড়ভনায ,াধাযণ াখা 

রুভ নম্বয-২৪৮ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই-জভইরঃ 

generalsec.kuri@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৯ ইে জািাদনায 

ডুড়িদকে রাইদন্প 

প্রদান 

০৩ 

কাম যড়দফ 

)১ (জজরা প্রাদনয ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং- এন-১  (

আদফদনত্র 

)২ (রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন াংড়িষ্ট থানায় দাড়খরইত 

ড়জড়ড এয তযাড়য়ত পদোকড়  

   

)০১ (জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডড/ াধাযণ াখা /জজরা ওদয়ফ জাে যার   

)www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

  

  

 ড়ফনামূদল্য কাযী কড়ভনায ,াধাযণ াখা 

রুভ নম্বয-২৪৮ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই-জভইরঃ 

generalsec.kuri@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

 

http://www.kurigram.gov.bd)/
http://www.kurigram.gov.bd)/
http://www.kurigram.gov.bd)/
http://www.kurigram.gov.bd)/
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
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২০ ইে জািাদনায 

রাইদন্প প্রদান 

২০ 

কাম যড়দফ 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-ক (আদফদনত্র  

)২ (জড়ভয ভাড়রকানা/রীজ গ্র ণ াংক্রান্ত কাগজদত্রয 

তযাড়য়ত কড় 

৩) ড়যদফ অড়ধদপ্তদযয ছািদত্রয কড়  

)৪  (জেড রাইদদন্পয তযাড়য়ত কড়  

)৫ (নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড়  

)৬ ( জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত কড় 

)৭ (দ্যদতারা াদাে য াইদজয র্ই কড় যড়ঙন ছড়ফ   

)০১ (জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডড/ াধাযণ াখা /জজরা ওদয়ফ জাে যার  

)www .margiruo.iqg.db)/ 

www.sqrof.iqg.db 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ  উদদ্যাদগ াংগ্র 

)০৩ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

)০৪ (ইউড়/জৌযবা জভয়য 

)০৫  (ইউড়/জৌযবা জভয়য 

)০৬ (উদজরা ড়নফ যাচন অড়প  

)০৭( ড়নজ উদদ্যাদগ 

রাইদন্প ড়প ৫০০/- 

 জভা প্রদাদনয জকাড 

নম্বয 

১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 

উৎদ কযঃ  

রাইদন্প ড়প এয ১৫% 

 জভা প্রদাদনয জকাড 

নম্বয 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

 

আদফদন ভঞ্জুদযয 

০৭ )াত (ড়দদনয ভদধ্য 

জভা ড়দদত দফ। 

 

কাযী কড়ভনায ,াধাযণ াখা 

রুভ নম্বয-২৪৮ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই-জভইরঃ 

generalsec.kuri@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

২১ 

ইে জািাদনায 

রাইদন্প নফায়ন 

০৭ 

কাম যড়দফ 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং- ক (আদফদনত্র  

)২ (মূর রাইদদন্পয তযাড়য়ত কড়  

(৩) ড়যদফ অড়ধদপ্তদযয ছািদত্রয কড়  

)০১ (জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডড/ াধাযণ াখা /জজরা ওদয়ফ জাে যার  

)www .margiruo.iqg.db)/ 

www.sqrof.iqg.db 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র   

  

 

রাইদন্প নফায়ন ড়প 

৫০০/- 

জভা প্রদাদনয জকাড 

নম্বয 

১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 

উৎদ কয 

রাইদন্প নফায়ন ড়প 

এয ১৫% 

জভা প্রদাদনয জকাড 

নম্বয 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয 

০৩ )ড়তন (ড়দদনয ভদধ্য 

জভা ড়দদত দফ 

কাযী কড়ভনায ,াধাযণ াখা 

রুভ নম্বয-২৪৮ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই-জভইরঃ 

generalsec.kuri@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

২২ ইে জািাদনায 

ডুড়িদকে রাইদন্প 

প্রদান 

০৩ 

কাম যড়দফ 

)১ (জজরা প্রাদনয ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং- এন-১  (

আদফদনত্র 

)২ (রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন াংড়িষ্ট থানায় দাড়খরইত 

ড়জড়ড এয তযাড়য়ত পদোকড়  

   

)০১ (জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডড/াধাযণ াখা /জজরা ওদয়ফ জাে যার   

)www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

  

  

 

 ড়ফনামূদল্য কাযী কড়ভনায ,াধাযণ াখা 

রুভ নম্বয-২৪৮ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই-জভইরঃ 

generalsec.kuri@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক )াড়ফ যক( ,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ )২য় তরা ) 

 জপান +) :৮৮ (০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

 

 

http://www.kurigram.gov.bd)/
http://www.kurigram.gov.bd)/
http://www.kurigram.gov.bd)/
http://www.kurigram.gov.bd)/
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
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০৪। স্থানীয় যকায াখা    

ক্রড়ভক 

নম্বয 
জফায নাভ 

জফা প্রদাদনয 

দফ যাচ্চ ভয় 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ আদফদন পযভ প্রাড়প্ত 

স্ান 

জফামূল্য এফাং 

ড়যদাধ দ্ধড়ত (মড়দ 

থাদক) 

াখায নাভ দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দড়ফ, 

রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অড়পড়য়ার জেড়রদপান ও ইদভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দড়ফ  ,রুভ নম্বয ,

জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার 

জেড়রদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ 

জন্ নদ প্রদাদনয  ৯০ 

(নব্বই) ড়দন অড়তক্রান্ত 

ফায য জন্ নদ 

াংদাধন 

১৫ (দনয) 

কাম যড়দফ 

১. ড়ফড়ধদত ফড়ণ যত পযভ নাং - ৯ এ আদফদন  

২. ইদতানদফ য াংগৃীত জন্ নদদত্রয মূর কড়। 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /স্থানীয় যকায াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

 

ড়প/চাজয মুক্ত 

কাযী ড়যচারক, স্থানীয় যকায  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১২ 

জপান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৪৭ 

ই-জভইরঃ 

niftcegqp7@gmail.com 

 

উ -ড়যচারক ,স্থানীয় যকায , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৬ 

জপানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৪৭ 

জভাফাইরঃ ০১৭৭৪-৪৩৪২৪২ 

ই-জভইরঃ 

ddlgmargiruo@gmail.com 

(জৌযবা এরাকায জন্য প্রদমাজয) 

০২ 

মৃত্যয নদ প্রদাদনয  ৯০ 

(নব্বই) ড়দন অড়তক্রান্ত 

ফায য মৃত্যয নদ 

াংদাধন 

১৫ (দনয) 

কাম যড়দফ 

১. ড়ফড়ধদত ফড়ণ যত পযভ নাং - ৯ এ আদফদন  

২. ইদতানদফ য াংগৃীত  মৃত্যয নদদত্রয মূর কড়। 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /স্থানীয় যকায াখা/জজরা  ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

www.sqrof.iqg.db 

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

 

ড়প/চাজয মুক্ত 

কাযী ড়যচারক, স্থানীয় যকায  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১২ 

জপান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৪৭ 

ই-জভইরঃ 

niftcegqp7@gmail.com 

 

উ -ড়যচারক ,স্থানীয় যকায , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৬ 

জপানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৪৭ 

জভাফাইরঃ ০১৭৭৪-৪৩৪২৪২ 

ই-জভইরঃ 

ddlgmargiruo@gmail.com 

(জৌযবা এরাকায জন্য প্রদমাজয) 

 

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:lgsection7@gmail.com
mailto:ddlgkurigram@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:lgsection7@gmail.com
mailto:ddlgkurigram@gmail.com
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০৫। েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

 

ক্রড়ভক 

নম্বয 
জফায নাভ 

জফা প্রদাদনয 

দফ যাচ্চ ভয় 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ আদফদন 

পযভ প্রাড়প্ত স্ান 

জফামূল্য এফাং ড়যদাধ দ্ধড়ত 

(মড়দ থাদক) 

াখায নাভ দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দড়ফ, 

রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার 

জেড়রদপান ও ইদভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দড়ফ  ,রুভ নম্বয ,

জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার 

জেড়রদপান ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ ড়ক্ষা /গদফলণা 

প্রড়তষ্ঠাদন এড়ড 

ব্যফাদযয রাইদন্প 

প্রদান। 

১৫ কাম যড়দফ ১ . ড়ফড়ধদত ফড়ণ যত পযভ ‘ঝ ’ এ আদফদন   

২ . ড়ক্ষা প্রড়তষ্ঠাদন এড়ড াংযক্ষদণয ড়নযাত্তা ব্যফস্থা 

াংক্রান্ত প্রতযয়ন  

৩ .এড়ড ভেদ ও ব্যফায াংক্রান্ত নীড়তভারা 

মথামথবাদফ অনুযণ াংক্রান্ত প্রতযয়নত্র 

 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /স্থানীয় যকায াখা/জজরা 

ওদয়ফ জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

১  .১০ ড়রোয ম যন্ত রাইদন্প ড়প 

১,৫০০/-)জকাড নাং ১ -২২০১ -০০০১-

১৮৫৪(  

২   .১৫ %বযাে )জকাড নাং ১ -১১৩৩-

০০২০-০৩১১(  

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

২ ড়ক্ষা /গদফলণা 

প্রড়তষ্ঠাদন এড়ড 

ব্যফাদযয রাইদন্প 

নফায়ন 

০১ কাম যড়দফ  ১. জজরা প্রাদনয পযভ নাং -জজ.এভ ০১ এ আদফদন  

৩. বযাে ও ড়প জভাদাদনয চারাদনয মুরকড় 

 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

 

১  .ফাৎড়যক নফায়ন ড়প  মুর 

রাইদন্প ড়প এয ৫ ) %জকাড নাং ১ -

২২০১ -০০০১-১৮৫৪(  

২   .১৫ %বযাে )জকাড নাং ১ -১১৩৩-

০০২০-০৩১১(  

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৩ ড়ক্ষা /গদফলণা 

প্রড়তষ্টাদন এড়ড 

ব্যফাদযয ডুড়িদকে 

রাইদন্প প্রদান 

০৭ কাম যড়দফ ১  .জজরা প্রাদনয পযভ নাং-জজ.এভ ০১ এ আদফদন  

২  .মূর রাইদন্প এয পদোকড়/ড়জড়ডয কড়  

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

১  .মুর রাইদন্প ড়প এয ২ % (জকাড 

নাং ১ -২২০১-০০০১-১৮৫৪(  

২   .১৫ %বযাে )জকাড নাং ১ -১১৩৩-

০০২০-০৩১১(  

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৪ ফাড়ণড়জযক 

ব্যফাদযয জন্য 

এড়দডয রাইদন্প 

প্রদান 

৩০ কাম যড়দফ ১  .ড়ফড়ধদত ফড়ণ যত পযভ ‘ঝ ’ এ আদফদন 

২  .ভাড়রকানায প্রভাণ স্বরূ জেড রাইদন্প এফাং 

দড়রর /খড়তয়ান/চুড়ক্তদত্রয তযাড়য়ত কড়  

৩  .নফ যফতদ আড়থ যক ফছদযয আয়কয প্রদাদনয 

নদদত্রয তযাড়য়ত কড় 

৪  .জাতীয় ড়যচয়ত্র/জন্ নদদয তযাড়য়ত কড়  

৫  .নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড়  

৬  .০৩ কড় াদাে য াইদজয তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ  

৭  .প্রড়তষ্ঠাদনয প্র-ড়প্রে নকা  

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

 

১  .১০০১ ড়রোদযয উদর্ধ্য ২৫,০০০/- 

োকা )জকাড নাং ১ -২২০১ -০০০১-

১৮৫৪(  

২   .১৫ %বযাে )জকাড নাং ১ -১১৩৩-

০০২০-০৩১১(  

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৫ ফাড়ণড়জযক 

ব্যফাদযয জন্য 

এড়দডয রাইদন্প 

নফায়ন 

০১ কাম যড়দফ  ১ .জজরা প্রাদনয পযভ নাং -জজ.এভ ০২ এ আদফদন  

 

২. বযাে ও ড়প জভাদাদনয চারাদনয মুরকড় 

 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

www.sqrof.iqg.db 

১  .ফাৎড়যক  নফায়ন ড়প  মুর 

রাইদন্প ড়প এয ৫ ) %জকাড নাং ১ -

২২০১ -০০০১-১৮৫৪(  

২   .১৫ %বযাে )জকাড নাং ১ -১১৩৩-

০০২০-০৩১১(  

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

 

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
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৬ ফাড়ণড়জযক 

ব্যফাদযয জন্য 

এড়দডয ডুড়িদকে 

রাইদন্প প্রদান 

০৭ কাম যড়দফ ১  .জজরা প্রাদনয পযভ নাং-জজ.এভ ০২ এ আদফদন  

২  .মূর রাইদন্প এয পদোকড় /ড়জড়ডয কড়  

 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

১  .মুর রাইদন্প ড়প এয ২ % (জকাড 

নাং ১ -২২০১-০০০১-১৮৫৪(  

২   .১৫ %বযাে )জকাড নাং ১ -১১৩৩-

০০২০-০৩১১(  

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৭ এড়ড ব্যফাদযয 

ড়ডড়রাং রাইদন্প 

প্রদান 

৩০ কাম যড়দফ ১ . ড়ফড়ধদত ফড়ণ যত পযভ ‘ঝ’  এ আদফদন 

২ . ভাড়রকানায প্রভাণ স্বরূ জেড রাইদন্প এফাং 

দড়রর /খড়তয়ান/চুড়ক্তদত্রয তযাড়য়ত কড়  

৩ . নফ যফতদ আড়থ যক ফছদযয আয়কয প্রদাদনয 

নদদত্রয তযাড়য়ত কড় 

৪ . জাতীয় ড়যচয়ত্র /জন্ নদদয তযাড়য়ত কড়  

৫ . নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড় 

৬ . ০৩ কড় াদাে য াইদজয তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ 

৭ . প্রড়তষ্ঠাদনয প্র -ড়প্রে নকা  

 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

১  .১০ ড়রোয ম যন্ত ২,০০০/-  

১১ -৫০ ড়রোয ম যন্ত ৩,০০০/-  

৫১ -৫০০  ড়রোয ম যন্ত  ৫,০০০/-  

৫০১ -১০০০  ড়রোয  ম যন্ত  ১০ ,০০০/-  

)জকাড নাং ১ -২২০১ -০০০১-১৮৫৪(  

 

২   .১৫ %বযাে )জকাড নাং ১ -১১৩৩-

০০২০-০৩১১(  

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৮ এড়ড ব্যফাদযয 

ড়ডড়রাং রাইদন্প 

নফায়ন 

০১ কাম যড়দফ  জজরা প্রাদনয পযভ নাং -জজ.এভ ০৩ এ আদফদন  

 

 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

১  .ফাৎড়যক নফায়ন ড়প  মুর 

রাইদন্প ড়প এয ৫ % (জকাড নাং ১-

২২০১-০০০১-১৮৫৪(  

২   .১৫ %বযাে )জকাড নাং ১ -১১৩৩-

০০২০-০৩১১(  

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৯ এড়ড ড়ফক্রদয়য 

ড়ডড়রাং রাইদন্প 

প্রদান 

৩০ কাম যড়দফ ১ . ড়ফড়ধদত ফড়ণ যত পযভ ‘ছ’  এ আদফদন 

২ . ভাড়রকানায প্রভাণ স্বরূ জেড রাইদন্প এফাং 

দড়রর /খড়তয়ান/চুড়ক্তদত্রয তযাড়য়ত কড়  

৩ . নফ যফতদ ০২ আড়থ যক ফছদযয আয়কয প্রদাদনয 

নদদত্রয তযাড়য়ত কড় 

৪ . জাতীয় ড়যচয়ত্র /জন্ নদদয তযাড়য়ত কড়  

৫ . নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড় 

৬ . ০৩ কড় াদাে য াইদজয তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ 

৭ . প্রড়তষ্ঠাদনয প্র -ড়প্রে নকা  

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db

(www .sqrof.iqg.db 

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

 

১   .রাইদন্প ড়প ৫ ,০০০ /- োকা  

)জকাড নাং ১ -২২০১ -০০০১-১৮৫৪(  

২   .১৫ %বযাে )জকাড নাং ১ -১১৩৩-

০০২০-০৩১১(  

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

১০ এড়ড ড়ফক্রদয়য 

ড়ডড়রাং রাইদন্প 

নফায়ন 

০১ কাম যড়দফ  ১ . জজরা প্রাদনয পযভ নাং -জজ.এভ ০৩ এ আদফদন  

২.  বযাে ও ড়প জভাদাদনয চারাদনয মুরকড় 

 

 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db

(www .sqrof.iqg.db 

 

১ .ফাৎড়যক নফায়ন ড়প  মুর 

রাইদন্প ড়প এয ৫ ) %জকাড নাং ১ -

২২০১ -০০০১-১৮৫৪(  

২   .১৫ %বযাে )জকাড নাং ১ -১১৩৩-

০০২০-০৩১১(  

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

 

 

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
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১১ এড়ড ড়ফক্রদয়য 

ডুড়িদকে ড়ডড়রাং 

রাইদন্প প্রদান 

০৭ কাম যড়দফ ১  .জজরা প্রাদনয পযভ নাং-জজ.এভ ০৩ এ আদফদন  

২  .মূর রাইদন্প এয পদোকড় /ড়জড়ডয কড়  

 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db(

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

১  .মুর রাইদন্প ড়প এয ২ % (জকাড 

নাং ১ -২২০১-০০০১-১৮৫৪(  

২   .১৫ %বযাে )জকাড নাং ১ -১১৩৩-

০০২০-০৩১১(  

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

১২ এড়ড ড়যফদণয 

ড়ডড়রাং রাইদন্প 

প্রদান 

৪৫ )শয়তাড়য় (

ড়দন 

১  .ড়ফড়ধদত ফড়ণ যত পযভ ‘ঙ ’– এ আদফদন  

২  .ড়যফন/ মাদনয রাইদন্প এয তযাড়য়ত কড় 

৩  .নফ যফতদ ০২ আড়থ যক ফছদযয আয়কয প্রদাদনয 

নদদত্রয তযাড়য়ত কড় 

৪  .জাতীয় ড়যচয়ত্র/জন্ নদদয তযাড়য়ত কড়  

৫  .নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড়  

৬  .০৩ কড় াদাে য াইদজয তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ  

৭  .প্রড়তষ্ঠাদনয প্র-ড়প্রে নকা   

 

 ১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db(

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

www.sqrof.iqg.db 

৫ ,০০০/-  কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

১৩ এড়ড ড়যফদণয 

ড়ডড়রাং রাইদন্প 

নফায়ন 

৩০ কাম যড়দফ ১ .জজরা প্রাদনয পযভ নাং -জজ.এভ ০৩ এ আদফদন  

২. বযাে ও ড়প জভাদাদনয চারাদনয মুরকড় 

 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db

(www .sqrof.iqg.db 

 

১   .রাইদন্প ড়প ৫ ,০০০ /- োকা  

)জকাড নাং ১ -২২০১-০০০১-১৮৫৪(  

২   .১৫ %বযাে )জকাড নাং ১ -১১৩৩-

০০২০-০৩১১(  

 

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

১৪ এড়ড ড়যফদনয 

ডুড়িদকে ড়ডড়রাং 

রাইদন্প প্রদান 

০৭ কাম যড়দফ ১  .জজরা প্রাদনয পযভ নাং-জজ.এভ ০৪ এ আদফদন  

২  .মূর রাইদন্প এয পদোকড়/ড়জড়ডয কড়  

 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db(

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

১  .মুর রাইদন্প ড়প এয ২ % (জকাড 

নাং ১ -২২০১-০০০১-১৮৫৪(  

২   .১৫ %বযাে )জকাড নাং ১ -১১৩৩-

০০২০-০৩১১(  

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

১৫ াধাযণ 

নাগড়যকদদয জন্য 

ফন্দুক /যাইদপর/  

েগান এয 

রাইদন্প প্রদান 

৪৫ )শয়তাড়য় (

ড়দন 

১  .নীড়তভারায ড়যড়ষ্ট ৩ - এ আদফদনত্র  

২  .জাতীয় ড়যচয়ত্র/াদাে য ,জন   ভ নদ ,

ড়ক্ষাগত জমাগ্যতায প্রভাণদত্রয তযায়ত কড় 

৩  .আদফদদনয নফ যফতদ ধাযাফাড়কবাদফ ৩ কয ফছদয 

যাইদপদরয জক্ষদত্র নূন্যতভ ৩ রক্ষ োকা এফাং ফন্দুক 

ও ে যগাদনয ক্ষদত্র ০১ রক্ষ োকা আয়কয প্রদাদনয 

প্রভাণদত্রয তযায়ড়ত কড় 

৪  .৩০০/- োকায নন-েড়ডড়য়ার স্ট্যাদম্প রপনাভা 

)নীড়তভারায ড়যড়ষ্ট ২ অনুমায়ী (  

৫  .০৩ কড় াদাে য াইদজয তযা ড়য়ত যড়িন ছড়ফ 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db

(www .sqrof.iqg.db 

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৩  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৪  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৫ .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

১  .রাইদন্প ড়প ২০ ,০০০ /- োকা 

)জকাড নাং ১ -২২১১ -০০০০-১৮৫৯(  

২   .১৫ %বযাে )জকাড নাং ১ -১১৩৩-

০০২০-০৩১১(  

 

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

 

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
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১৬ াধাযণ 

নাগড়যকদদয জন্য 

ফন্দুক /যাইদপর এয 

রাইদন্প নফায়ন 

০১ )এক (ড়দন  ১ .জজরা প্রাদনয পযভ নাং -জজ.এভ ০৫ এ আদফদন  

২. বযাে ও ড়প জভাদাদনয চারাদনয মুরকড় 

 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db

(www .sqrof.iqg.db 

 ১  .নফায়ন ড়প ৫ ,০০০ /- োকা 

)জকাড নাং ১ -২২১১ -০০০০-১৮৫৯(  

২   .১৫ %বযাে )জকাড নাং ১ -১১৩৩-

০০২০-০৩১১(  

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

১৭ াধাযণ 

নাগড়যকদদয জন্য 

ড়স্তর /ড়যবরফায 

এয রাইদন্প প্রদান 

০৩ )ড়তন (ভা  ১  .নীড়তভারায ড়যড়ষ্ট ৩ - এ আদফদনত্র  

২  .জাতীয় ড়যচয়ত্র/াদাে য ,জন   ভ নদ ,

ড়ক্ষাগত জমাগ্যতায প্রভাণদত্রয তযায়ত কড় 

৩  .আদফদদনয নফ যফতদ ধাযাফাড়কবাদফ ৩ কয ফছদয 

নূন্যতভ ৩ রক্ষ োকা আয়কয প্রদাদনয প্রভানদত্রয 

তযায়ড়ত কড় 

৪  .৩০০/- োকায নন-েড়ডড়য়ার স্ট্যাদম্প রপনাভা 

)নীড়তভারায ড়যড়ষ্ট ২ অনুমায়ী (  

৫  .০৩ কড় াদাে য াইদজয তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ  

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৩  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৪  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৫  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

১  .রাইদন্প ড়প ৩০ ,০০০ /- োকা 

)জকাড নাং ১ -২২১১ -০০০০-১৮৫৯(  

২   .১৫ %বযাে )জকাড নাং ১ -১১৩৩-

০০২০-০৩১১(  

 

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

১৮ াধাযণ 

নাগড়যকদদয জন্য 

ড়স্তর  /ড়যবরফায 

এয রাইদন্প 

নফায়ন 

০১ )এক (ড়দন  ১ .জজরা প্রাদনয পযভ নাং -জজ.এভ ০৫ এ আদফদন  

২. বযাে ও ড়প জভাদাদনয চারাদনয মুরকড় 

 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

 ১  .নফায়ন ড়প ১০ ,০০০ /- োকা 

)জকাড নাং ১ -২২১১ -০০০০-১৮৫৯(  

২   .১৫ %বযাে )জকাড নাং ১ -১১৩৩-

০০২০-০৩১১(  

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

১৯ যকাড়য 

কভ যকতযাদদয 

)াভড়যক (জন্য 

ফন্দুক/যাইদপর এয 

রাইদন্প প্রদান 

৪৫ )শয়তাড়য় (

ড়দন 

১  .নীড়তভারায ড়যড়ষ্ট ৩ - এ আদফদনত্র  

২  .জাতীয় ড়যচয়ত্র/াদাে য ,জন   ভ নদ ,

ড়ক্ষাগত জমাগ্যতায প্রভাণদত্রয তযাড়য়ত কড় 

৩  .আদফদনকাযীয কর্তযদক্ষয ভাধ্যদভ আদফদন  

৪  .নফ যফতদ আড়থ যক ফছদযয আয়কয নদদয তযাড়য়ত 

পদোকড় 

৫  .৩০০/- োকায নন-েড়ডড়য়ার স্ট্যাদম্প রপনাভা 

)নীড়তভারায ড়যড়ষ্ট ২ অনুমায়ী (  

৬  .০৩ কড় াদাে য াইদজয তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ  

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db(

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৩  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৪  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৫  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৬  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

চাজযমুক্ত কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

২০ যকাড়য 

কভ যকতযাদদয 

)াভড়যক (জন্য 

ফন্দুক/যাইদপর এয 

রাইদন্প নফায়ন 

০১ )এক (ড়দন  জজরা প্রাদনয পযভ নাং -জজ.এভ ০৬ এ আদফদন  

 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

চাজযমুক্ত কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

 

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd


17 

 

 

২১ যকাড়য 

কভ যকতযাদদয 

)াভড়যক (জন্য 

ড়স্তর/ড়যবরফায 

এয রাইদন্প প্রদান 

০৩ )ড়তন (ভা  ১ . নীড়তভারায ড়যড়ষ্ট ৩ - এ আদফদনত্র  

২ . জাতীয় ড়যচয়ত্র /াদাে য ,জন   ভ নদ ,

ড়ক্ষাগত জমাগ্যতায প্রভাণদত্রয তযায়ত কড় 

৩ . আদফদনকাযীয কর্তযদক্ষয ভাধ্যদভ আদফদন 

৪ . নফ যফতদ আড়থ যক ফছদযয আয়কয নদদয তযাড়য়ত 

কড় 

৫ . ৩০০ /- োকায নন-েড়ডড়য়ার স্ট্যাদম্প রপনাভা 

)নীড়তভারায ড়যড়ষ্ট ২ অনুমায়ী (  

৬ . ০৩ কড় াদাে য াইদজয তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db(

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৩  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৪  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৫  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৬  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

চাজযমুক্ত কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

২২ যকাড়য 

কভ যকতযাদদয 

)াভড়যক (জন্য 

ড়স্তর/ড়যবরফায 

এয রাইদন্প 

নফায়ন 

০১  )এক (ড়দন  জজরা প্রাদনয পযভ নাং -জজ.এভ ০৬ এ আদফদন  

 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

চাজযমুক্ত কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

২৩ যকাড়য 

কভ যকতযাদদয 

)জফাড়ভযক (জন্য 

ফন্দুক /যাইদপর এয 

রাইদন্প প্রদান 

 

৪৫ )শয়তাড়য় (

ড়দন 

১ . নীড়তভারায ড়যড়ষ্ট ৩ - এ আদফদনত্র  

২ . জাতীয় ড়যচয়ত্র /াদাে য ,জন   ভ নদ ,

ড়ক্ষাগত জমাগ্যতায প্রভাণদত্রয তযায়ত কড় 

৩ . আদফদনকাযীয কর্তযদক্ষয ভাধ্যদভ আদফদন 

৪ . ৩০০ /- োকায নন-েড়ডড়য়ার স্ট্যাম্প জ  

রপনাভা )নীড়তভারায ড়যড়ষ্ট ১২ অনুমায়ী (  

৫ . ০৩ কড় াদাে য াইদজয তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db(

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৩ .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

৪  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৫  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

চাজযমুক্ত কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

২৪ যকাড়য 

কভ যকতযাদদয 

)জফাড়ভযক (জন্য 

ফন্দুক/যাইদপর এয 

রাইদন্প নফায়ন 

০১ )এক (ড়দন  জজরা প্রাদনয পযভ নাং -জজ.এভ ০৬ এ আদফদন  ১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

চাজযমুক্ত কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

২৫ যকাড়য 

কভ যকতযাদদয 

)জফাড়ভযক (জন্য 

ড়স্তর/ড়যবরফায 

এয রাইদন্প প্রদান 

০৩ )ড়তন (ভা  ১ . নীড়তভারায ড়যড়ষ্ট ৩ - এ আদফদনত্র  

২ . জাতীয় ড়যচয়ত্র /াদাে য ,জন   ভ নদ ,

ড়ক্ষাগত জমাগ্যতায প্রভাণদত্রয তযায়ত কড় 

৩ . আদফদনকাযীয কর্তযদক্ষয ভাধ্যদভ আদফদন 

৪ . ৩০০ /- োকায নন-েড়ডড়য়ার স্ট্যাদম্প রপনাভা 

)নীড়তভারায ড়যড়ষ্ট ১২ অনুমায়ী (  

৫ . ০৩ কড় াদাে য াইদজয তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db(

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৩  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৪  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৫ .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

চাজযমুক্ত কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

 

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
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২৬ যকাড়য 

কভ যকতযাদদয 

)জফাড়ভযক (জন্য 

ড়স্তর/ড়যবরফায  

এয রাইদন্প 

নফায়ন 

০১ )এক (ড়দন  জজরা প্রাদনয পযভ নাং -জজ.এভ ০৬ এ আদফদন  ১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

চাজযমুক্ত কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

২৭ ড়তায 

ফাধ যকযজড়নত কযদণ 

উত্তযাড়ধকায ফযাফয 

আদিয়াদস্ত্রয 

রাইদন্প প্রদান। 

৪৫ )শয়তাড়য় (

ড়দন 

১ . নীড়তভারায ড়যড়ষ্ট ৩ - এ আদফদনত্র  

২ . জাতীয় ড়যচয়ত্র /াদাে য ,জন   ভ নদ ,

ড়ক্ষাগত জমাগ্যতায প্রভাণদত্রয তযায়ত কড় 

৩   .৩০০/- োকায নন-েড়ডড়য়ার স্ট্যাদম্প রপনাভা 

)নীড়তভারায ড়যড়ষ্ট ২ অনুমায়ী(  

৪ . ০৩ কড় াদাে য াইদজয তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ  

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db(

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৩  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৪  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

১  .রাইদন্প ড়প ৩০ ,০০০ /- োকা 

)জকাড নাং ১ -২২১১-০০০০-১৮৫৯(  

২   .১৫ %বযাে )জকাড নাং ১ -১১৩৩-

০০২০-০৩১১(  

 

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

২৮ ড়তায মৃত্যযড়জনত 

কাযদণ উত্তযাড়ধকায 

ফযাফয আদিয়াদস্ত্রয 

রাইদন্প প্রদান। 

৪৫ )শয়তাড়য় (

ড়দন 

১  .নীড়তভারায ড়যড়ষ্ট ৩ - এ আদফদনত্র  

২  .জাতীয় ড়যচয়ত্র/াদাে য ,জন্ নদ ,ড়ক্ষাগত  

জমাগ্যতায প্রভাণদত্রয তযায়ত কড় 

৩  .ড়তায মৃত্যয নদদয তযাড়য়ত কড়  

৪  .ওয়াড়য নদদয তযাড়য়ত কড়  

৫   .৩০০/- োকায নন-েড়ডড়য়ার স্ট্যাদম্প অন্যান্য 

ওয়াড়যগদণয না-দাফীত্র  

৬   .৩০০/- োকায নন-েড়ডড়য়ার স্ট্যাদম্প রপনাভা 

)নীড়তভারায ড়যড়ষ্ট ২ অনুমায়ী(  

৭  .০৩  কড় াদাে য াইদজয তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db(

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৩  .াংড়িষ্ট ইউড়/জৌযবা  

৪  .াংড়িষ্ট ইউড়/জৌযবা  

৫ .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

৬  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৭  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

১  .রাইদন্প ড়প ৩০ ,০০০ /- োকা 

)জকাড নাং ১ -২২১১ -০০০০-১৮৫৯(  

২   .১৫ %বযাে )জকাড নাং ১ -১১৩৩-

০০২০-০৩১১(  

 

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

২৯ আদিয়াদস্ত্রয 

ডুড়িদকে রাইদন্প 

প্রদান। 

১৫ )দনয(  

ড়দন 

১  .জজরা প্রাদনয পযভ নাং -জজ.এভ ০৭ এ আদফদন  

২  .মূর রাইদন্প/ড়জড়ডয পদোকড়  

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

১  .রাইদন্প ড়প ৫০০ /- োকা )জকাড 

নাং ১ -২২১১ -০০০০-১৮৫৯(  

২   .১ ৫  %বযাে )জকাড নাং ১ -১১৩৩-

০০২০-০৩১১(  

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৩০ ফন্দুক /যাইদপর এয 

রাইদন্প োন্পপায 

৪৫ )শয়তাড়য় (

ড়দন 

১   .জজরা প্রাদনয পযভ নাং-জজ.এভ ০৭ এ আদফদন  

২  .মূর রাইদন্প এয পদোকড়  

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

চাজযমুক্ত কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৩১ ড়স্তর /ড়যবরফাদযয 

রাইদন্প োন্পপায 

 

 

০৩ )ড়তন (ভা  ১   .জজরা প্রাদনয পযভ নাং-জজ.এভ ০৭ এ আদফদন  

২ .মূর রাইদন্প এয পদোকড় 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

চাজযমুক্ত কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

 

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
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৩২ মুড়ক্তদমাদ্ধায জন্য 

আদিয়াদস্ত্রয 

রাইদন্প প্রদান 

৪৫ )শয়তাড়য় (

ড়দন 

১  .নীড়তভারায ড়যড়ষ্ট ৩ - এ আদফদনত্র  

২  .জাতীয় ড়যচয়ত্র/াদাে য ,জন   ভ নদ ,

ড়ক্ষাগত জমাগ্যতায প্রভাণদত্রয তযায়ত কড় 

৩  .মুড়ক্তদমাদ্ধা ড়দদফ যকাযী জগদজদে ড়ফোাড়ত 

নদপ্রাড়প্তয   তযাড়য়ত কড় 

৪  .৩০০/- োকায নন-েড়ডড়য়ার স্ট্যাদম্প রপনাভা 

)নীড়তভারা য ড়যড়ষ্ট ২ অনুমায়ী ( 

৫  .০৩ কড় াদাে য াইদজয তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ  

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db(

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

 

চাজযমুক্ত কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৩৩ আড়থ যক প্রড়তষ্ঠাদনয 

অনুকূদর 

আদিয়াদস্ত্রয 

রাইদন্প প্রদান। 

০৩ )ড়তন (ভা  ১  .নীড়তভারায ড়যড়ষ্ট ৬ - এ আদফদনত্র  

২  .াংড়িষ্ট প্রড়তষ্ঠাদনয প্রধান কাম যারয় কর্তযক নত্যন 

াখা জখারায প্রতযয়ন ত্র ,আিয়াস্ত্র ক্রদয়য ড়নদদ যনা  

৩ .ব্যাাংক /আড়থ যক প্রড়তষ্ঠাদনয অগ যাদনাগ্রাভ ও 

জনফদরয তলাড়দ 

৪ .আয়কয প্রদাদনয নদদয তযাড়য়ত কড়  

৫   .ব্যাাংক/আড়থ যক প্রড়তষ্ঠাদনয  ড়নযাত্তা ড়ফফযনী  

৬  .ব্যাাংক/আড়থ যক প্রড়তষ্ঠাদন ড়নমৄক্ত ড়নযাত্তা 

প্রযীদদয জীফন অত্তান্ত এফাং অস্ত্র ড়যচারনা ও 

প্রড়ক্ষণ াংক্রান্ত নদদয তযাড়য়ত কড় 

৭  .ব্যাাংক/আড়থ যক প্রড়তষ্ঠাদনয জড়ভ/বফদনয 

ভাড়রকানায প্রভানস্বরূ দড়রর/খড়তয়ান/চুড়ক্তদত্রয 

তযাড়য়ত কড় 

৮  .৩০০/- োকায নন-েড়ডড়য়ার স্ট্যাদম্প রপনাভা 

)নীড়তভারায ড়যড়ষ্ট ২ অনুমায়ী (  

৯  .০৩ কড় াদাে য াইদজয তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ  

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db(

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

 

১  .রাইদন্প ড়প ২০ ,০০০ /- োকা 

)জকাড নাং ১ -২২১১ -০০০০-১৮৫৯(  

২   .১৫ %বযাে )জকাড নাং ১ -

১১৩৩ -০০২০-০৩১১(  

 

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৩৪ ছাাখানা 

াংযক্ষদণয 

জঘালণাত্র 

অনুদভাদন 

০১ )এক (ভা   ১  .প্রড়তষ্ঠাদনয ড়নজস্ব প্যাদড আদফদন  

২  .ছাাখানায ভাড়রকানায প্রভানস্বরূ জেড রাইদন্প 

এফাং দড়রর/খড়তয়ান/চুড়ক্তদত্রয তযাড়য়ত কড়  

৩  .নফ যফতদ আড়থ যক ফছদযয আয়কয প্রদাদনয 

নদদত্রয তযাড়য়ত কড় 

৪  .জাতীয় ড়যচয়ত্র/জন্ নদদয তযাড়য়ত কড়  

৫  .নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড়  

৬  .০৩ কড় াদাে য াইদজয তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ  

আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ /

www.sqrof.iqg.db 

 

ড়ফনামূদল্য কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৩৫ বদড়নক /াপ্তাড়ক 

ড়ত্রকা প্রকাদয 

ছািত্র প্রদান 

০৩ )ড়তন (ভা   ১  .প্রড়তষ্ঠাদনয ড়নজস্ব প্যাদড আদফদন  

২  .ছাাখানায ভাড়রকানায প্রভাণ স্বরূ জেড রাইদন্প 

এফাং দড়রর /খড়তয়ান/চুড়ক্তদত্রয তযাড়য়ত কড়  

৩  .নফ যফতদ আড়থ যক ফছদযয আয়কয প্রদাদনয 

নদদত্রয তযাড়য়ত কড় 

৪  .জাতীয় ড়যচয়ত্র/জন্ নদদয তযাড়য়ত ক ড়  

৫  .নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড়  

৬  .০৩ কড় াদাে য াইদজয তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ  

৭  .ড়ক্ষাগত জমাগ্যতায নদদয তযাড়য়ত কড়  

১  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ /

www.sqrof.iqg.db 

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

 

ড়ফনামূদল্য কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
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৩৬ জভরা

/মাত্রা/াকযা/বা 

ভাদফ  /ওয়াজ 

ভাড়পর ইতযাড়দ 

আদয়াজদনয 

অনুভড়ত প্রদান 

১৫ কভ যড়দফ জজরা প্রাদনয পযভ নাং -জজ.এভ ০৮ এ আদফদন  

 

 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db

(www .sqrof.iqg.db 

 

ড়ফনামূদল্য কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৩৭ েদয়রাযীয )স্বণ য (

ড়ডড়রাং রাইদন্প 

প্রদান 

০৭ কাম যড়দফ )১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-এ (আদফদনত্র  

 )২ (জদাকানঘদযয ভাড়রকানা/ড়জন ড়কাংফা বািা 

াংক্রান্ত কাগজদত্রয তযাড়য়ত কড়  

)৩ (এড়ড ব্যফাদযয ড়ডড়রাং রাইদদন্পয তযাড়য়ত 

কড় 

)৪ (জেড রাইদদন্পয তযাড়য়ত কড়  

)৫ (নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড়  

)৬  (জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত কড় 

)৭ (দ্যদতারা াদাে য াইদজয র্ই কড় যড়ঙন ছড়ফ 

  

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db ( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

াংগ্র 

 

  

রাইদন্প ড়পঃ ৩ ,০০০/-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ 

ডুড়িদকে রাইদন্প  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ৩ )ড়তন (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ 

  

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৩৮ 

 

েদয়রাযীয )স্বণ য  (

ড়ডড়রাং রাইদন্প 

নফায়ন 

০৩ কাম যড়দফ  )১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-ড়  (আদফদনত্র  

)২ (নফ যফতদ ফছদয নফায়নইত  রাইদদন্পয মূর কড় 

৩।বযাে ও ড়প জভাদাদনয চারাদনয মুরকড় 

 

 

 

 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db ( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

াংগ্র 

  

নফায়ন ড়পঃ ৩ ,০০০/-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ নফায়ন  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ )র্ই (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ । 

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৩৯ েদয়রাযীয )স্বণ য  (

ডুড়িদকে ড়ডড়রাং 

রাইদন্প প্রদান 

০৩ কাম যড়দফ )১ (জজরা প্রাদনয ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং- এন-

১  (আদফদনত্র  

)২ ( রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন াংড়িষ্ট থানায় 

দাড়খরইত ড়জড়ড এয তযাড়য়ত কড় 

   

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db ( 

)০২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

াংগ্র 

 ড়ফনামূদল্য 

  

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৪০ স্বণ য কাড়যগযীয 

ড়ডড়রাং রাইদন্প 

প্রদান 

০৭ কাম যড়দফ )১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-এ (আদফদনত্র  

)২ (াংড়িষ্ট জদাকান/প্রড়তষ্ঠান কর্তযক প্রদত্ত অড়বোতায 

নদদত্রয কড় 

)৩ (চাড়যড়ত্রক নদদত্রয কড়  

)৪ (নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড়  

)৫ ( জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত কড় 

)৬ (দ্যদতারা াদাে য াইদজয র্ই কড় যড়ঙন ছড়ফ  

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db ( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

াংগ্র  

  

 

রাইদন্প ড়পঃ ৫০০ /-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ 

ডুড়িদকে রাইদন্প  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ৩ )ড়তন  (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ 

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

 

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
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৪১ স্বণ য কাড়যগযীয 

ড়ডড়রাং রাইদন্প 

নফায়ন 

০৩ কাম যড়দফ  

 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-ড় (আদফদনত্র  

)২ (নফ যফতদ ফছদয নফায়নইত  রাইদদন্পয মূর কড় 

৩।বযাে ও ড়প জভাদাদনয চারাদনয মুরকড় 

 

 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db ( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

াংগ্র  

  

নফায়ন ড়পঃ ৫০০ /-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ নফায়ন  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ )র্ই (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ । 

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৪২ স্বণ য কাড়যগযীয 

ডুড়িদকে ড়ডড়রাং 

রাইদন্প প্রদান 

০৩ কাম যড়দফ )১ (জজরা প্রাদনয ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং- এন-

১  (আদফদনত্র  

)২ (রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন াংড়িষ্ট থান  ায় 

দাড়খরইত ড়জড়ড এয তযাড়য়ত কড়    

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db ( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

াংগ্র 

ড়ফনামূদল্য 

  

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৪৩ ড়দনভা দরয 

রাইদন্প প্রদান 

১৫ 

কাম যড়দফ 

)১ (জজরা প্রাদনয ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং- এন-

১৪  (আদফদনত্র  

 )২ (বফদনয ভাড়রকানা/ড়জন ড়কাংফা বািা াংক্রান্ত 

কাগজদত্রয তযাড়য়ত কড়  

)৩  (জেড রাইদদন্পয তযাড়য়ত কড়  

)৪ (নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড়  

)৫ ( জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত কড় 

)৬ (দ্যদতারা াদাে য াইদজয র্ই কড় যড়ঙন ছড়ফ 

  

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db

(www .sqrof.iqg.db 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

াংগ্র 

)০৩ (ইউড়/জৌযবা জভয়য 

)০৪ (ইউড়/জৌযবা জভয়য 

 )০৫ (উদজরা ড়নফ যাচন অড়প  

)০৬ ( ড়নজ উদদ্যাদগ 

 

  

 

রাইদন্প ড়প ৫০০ /- োকা  

রাইদন্প ড়প জভা প্রদাদনয জকাড 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ রাইদন্প  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

 

আদফদন ভঞ্জুদযয ০৭ )াত (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ 

 

 

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৪৪ ড়দনভা দরয 

রাইদন্প নফায়ন 

০৭ 

কাম যড়দফ 

)১ (জজরা প্রাদনয ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং- এন-

১৫  (আদফদনত্র  

)২ (নফ যফতদ ফছদয রাইদন্প নফায়দনয তযাড়য়ত 

পদোকড় 

)৩  (জেড রাইদদন্পয তযাড়য়ত কড়  

)৪ (নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড়  

)৫ ( জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত কড় 

)৬ (দ্যদতারা াদাে য াইদজয র্ই কড় যড়ঙন ছড়ফ 

  

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db ( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

াংগ্র  

  

  

নফায়ন ড়প ৫০০ /- োকা  

নফায়ন ড়প জভা প্রদাদনয জকাড 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ নফায়ন ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ )র্ই (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ ।  

 

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

 

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:admkurigram@mopa.gov.bd
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৪৫ ড়দনভা দরয 

ডুড়িদকে রাইদন্প 

প্রদান 

০৩ কাম যড়দফ )১ (জজরা প্রা দনয ড়নধ যাড়যত পযভ নাং - এন-১ এ 

আদফদন  

)২ (রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন াংড়িষ্ট থান  ায় 

দাড়খরইত ড়জড়ড এয তযাড়য়ত কড় 

   

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db ( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

াংগ্র 

)০৩ (ইউড়/জৌযবা জভয়য 

)০৪ (ইউড়/জৌযবা জভয়য  

)০৫ (উদজরা ড়নফ যাচন অড়প  

)০৬ ( ড়নজ উদদ্যাদগ 

ডুড়িদকে রাইদন্প ড়প ৫০ /- োকা  

ড়প জভা প্রদাদনয জকাড 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ 

ডুড়িদকে রাইদন্প ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ )র্ই  (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ 

 

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৪৬ ড়দনভা অাদযেয 

রাইদন্প প্রদান 

১৫ 

কাম যড়দফ 

)১(  জজরা প্রাদনয ড়নধ যাড়যত পযভ নাং - এন-১৭ এ  

আদফদনত্র 

(২)  জাতীয় ড়যচয়ত্র/ নাগড়যকত্ব নদদত্রয কড় 

(৩) চাড়যড়ত্রক নদদত্রয কড় 

(৪) অড়বোতায নদদত্রয তযাড়য়ত কড় 

(৫) ড়ক্ষাগত জমাগ্যতায নদদয  তযাড়য়ত কড় 

(৬)াদাে য াইদজয ২ কড় তযাড়য়ত যড়িন ছড়ফ 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db ( 

)০২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

াংগ্র  

)০৩ (ইউড়/জৌযবা জভয়য 

)০৪ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

)০৫ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

)০৬( ড়নজ উদদ্যাদগ 

রাইদন্প ড়প ৫০/- 

রাইদন্প ড়প জভা প্রদাদনয জকাড 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ রাইদন্প ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০৭ )াত (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ 

 

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৪৭ ড়দনভা  অাদযেয 

রাইদন্প নফায়ন 

০৭ 

কাম যড়দফ 

)১(  জজরা প্রাদনয ড়নধ যাড়যত পযভ নাং - এন-১৮ এ 

আদফদনত্র 

(২)  রাইদন্প এয তযাড়য়ত পদোকড় 

 

৩।বযাে ও ড়প জভাদাদনয চারাদনয মুরকড় 

 

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db ( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

াংগ্র  

  

নফায়ন ড়প ১০/- 

নফায়ন ড়প জভা প্রদাদনয জকাড 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ  নফায়ন ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০৩ )ড়তন (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ 

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৪৮ ড়দনভা অাদযে 

এয ডুড়িদকে 

রাইদন্প প্রদান 

০৩ 

কাম যড়দফ 

)১(  জজরা প্রাদনয ড়নধ যাড়যত পযভ নাং - এন-১  এ 

আদফদনত্র 

)২ (রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন াংড়িষ্ট থানায় 

দাড়খরইত ড়জড়ড এয তযাড়য়ত পদোকড়  

   

১  .জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডফ্র /জজ.এভ াখা/জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db ( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

াংগ্র  

  

  

 

ডুিদকে রাইদন্প ড়প ৫/- 

ডুড়িদকে রাইদন্প ড়প জভা প্রদাদনয 

জকাড 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ 

ডুড়িদকে রাইদন্প ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ )র্ই  (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ 

কাযী কড়ভনায ,েড়ডড়য়ার মুড়ন্পখানা াখা 

রুভ নম্বয-২৩৭ 

জেড়রদপান +):৮৮  ( ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই-জভইরঃ 

jm.dckurigram@gmail.com  

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে   , কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  
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০৬। যাজস্ব াখা    

ক্রড়ভক 

নম্বয 
জফায নাভ 

জফা প্রদাদনয 

দফ যাচ্চ ভয় 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ আদফদন পযভ 

প্রাড়প্ত স্ান 

জফামূল্য এফাং ড়যদাধ 

দ্ধড়ত (মড়দ থাদক) 

াখায নাভ দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দড়ফ, 

রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার 

জেড়রদপান ও ইদভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দড়ফ  ,রুভ নম্বয ,

জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার 

জেড়রদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ ভূড়ভীনদদয ইড়ল খা জড়ভ 

ফদদাফস্ত প্রদান অনুদভাদন  

 

০১ ভা উদজরা ড়নফ যাী অড়পায দত জপ্রড়যত জক 

নড়থ মায াদথ জপ্রযণ কযদত দফ- 

 

১। উদজরা ইড়ল খা জড়ভ ব্যফস্থানা ও 

ফদদাফস্ত কড়ভর্টয বায অনুদভাদন াংক্রান্ত 

কাম যড়ফফযণী 

২। উদজরা ড়নফ যাী অড়পায ও  কাযী 

কড়ভনায (ভূড়ভ) কর্তযক স্বাক্ষড়যত প্রস্তাফত্র 

৩। ভূড়ভীদনয নযণইত আদফদনত্র  

৪। স্বাভী-স্ত্রীয জমৌথ ০২ কড় তযাড়য়ত ছড়ফ 

ড়নধ যাড়যত পযদভ কাযী কড়ভনায (ভূড়ভ) 

ফযাফয আদফদন ত্র 

৫। ভূড়ভীন নদ (াংড়িষ্ট ইউড় জচয়াযম্যান) 

৬। নাগড়যক নদদয তযাড়য়ত কড়  

 

)০১ ( উদজরা ড়নফ যাী অড়পাদযয 

কাম যারয় 

)০২(উদজরা ড়নফ যাী অড়পাদযয 

কাম যারয় /উদজরা ভূড়ভ অড়প  

)০৩ ( জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডড /যাজস্ব াখা/জজরা ওদয়ফ জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db)/ 

www.sqrof.iqg.db 

 )০৪(  ড়নজ উদদ্যাদগ  

)০৫( ইউড় জচয়াযম্যান 

 )০৬(ইউড় জচয়াযম্যান  

 

ড়ফনামূদল্য 

 

জযড়বড়নউ জডনৄর্ট কাদরক্টয, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 

revenuesection@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

২ যকাড়য দপ্তদযয অনুকূদর 

অইড়ল খা জড়ভ ফদদাফস্ত 

প্রদান 

০১ ভা ১  (াংড়িষ্ট াংস্থা কর্তযক আদফদন 

২  (চাড়দাইত জড়ভয তপড়র  

৩  (আদফদদন ফড়ণ যত তলাফরীয তযতা ম্পদকয 

একর্ট রপনাভা 

৪  (আদফদনইত জড়ভয জেণী ড়যফতযন 

কযদফননা ভদভ য প্রতযয়নত্র  

৫  (জক্ষত্রড়ফদদল উদ্ধযতন কর্তযদক্ষয প্রাড়নক 

অনুভড়তত্র 

৬  (আড়থ যক ড়ফলয় ম্পদকয  ড়ষ্টকযণ/ব্ মাাংক 

রদবন্পী 

৭  (জর-আউে িান  

১  (াংড়িষ্ট াংস্থায  উদদ্যাদগ  

২  (াংড়িষ্ট ইউড়নয়্ন ভূড়ভ অড়প  

৩ (াংড়িষ্ট দপ্তয 

৪ -৬ (াংস্থা কর্তযক  

৭  (াংড়িষ্ট াংস্থায  উদদ্যাদগ  

 

১ .প্রাথদত জড়ভয ড়নধ যাড়যত 

মূল্য 

২  .ফদদাফস্ত প্রস্তাফ 

অনুদভাদদনয য ড়নধ যাড়যত 

জকাদড োকা জভা কযদান। 

জযড়বড়নউ জডনৄর্ট কাদরক্টয, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 

revenuesection@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
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৩ যকাড়য ড়ক্ষা প্রড়তষ্ঠাদনয 

অনুকূদর অইড়ল খা জড়ভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

০১ ভা ১  (যকাড়য ড়ক্ষা প্রড়তষ্ঠান কর্তযক আদফদন  

২  (চাড়দাইত জড়ভয তপড়র  

৩  (আদফদদন ফড়ণ যত তলাফরীয তযতা ম্পদকয 

একর্ট রপনাভা 

৪  (আদফদনইত জড়ভয জেণী ড়যফতযন 

কযদফননা ভদভ য প্রতযয়নত্র 

৫  (জক্ষত্রড়ফদদল উদ্ধযতন কর্তযদক্ষয প্রাড়নক 

অনুভড়তত্র 

৬  (আড়থ যক ড়ফলয় ম্পদকয  ড়ষ্টকযণ/ব্যাাংক 

রদবন্পী 

৭  (জর-আউে িান  

১  (ড়ক্ষা প্রড়তষ্ঠাদনয  উদদ্যাদগ  

২  (াংড়িষ্ট ইউড়নয়্ন ভূড়ভ অড়প  

৩  (ড়নজ উদদ্যাদগ  

৪ -৬ (ড়ক্ষা প্রড়তষ্ঠান কর্তযক  

৭( ড়ক্ষা প্রড়তষ্ঠাদনয  উদদ্যাদগ 

 

১ .প্রাথদত জড়ভয ড়নধ যাড়যত 

মূদল্যয ১০  %াদয  

 

২  .ফদদাফস্ত প্রস্তাফ 

অনুদভাদদনয য ড়নধ যাড়যত 

জকাদড োকা জভা প্রদান। 

 

জযড়বড়নউ জডনৄর্ট কাদরক্টয, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 

revenuesection@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

৪ জফযকাড়য ড়ক্ষা 

প্রড়তষ্ঠাদনয অনুকূদর অইড়ল  

খা জড়ভ ফদদাফস্ত প্রদান 

০১ ভা ১  (ড়ক্ষা প্রড়তষ্ঠান কর্তযক আদফদন 

২  (চাড়দাইত জড়ভয তপড়র  

৩  (আদফদদন ফড়ণ যত তলাফরীয তযতা ম্পদকয 

একর্ট রপনাভা 

৪  (আদফদনইত জড়ভয জেণী ড়যফতযন 

কযদফননা ভদভ য প্রতযয়নত্র  

৫  (জক্ষত্রড়ফদদল উদ্ধযতন কর্তযদক্ষয প্রাড়নক 

অনুভড়তত্র 

৬  (আড়থ যক ড়ফলয় ম্পদকয  ড়ষ্টকযণ/ব্যাাংক 

রজবন্পী 

৭  (জর-আউে িান  

৮  (াংড়িষ্ট স্থানীয় যকায ড়ফবাদগয অনাড়ত্তয 

নদ 

১  (ড়ক্ষা প্রড়তষ্ঠাদনয  উদদ্যাদগ  

২  (াংড়িষ্ট ইউড়নয়্ন ভূড়ভ অড়প  

৩  (ড়নজ উদদ্যাদগ  

৪ -৬ (ড়ক্ষা প্রড়তষ্ঠান কর্তযক  

৭  (ড়ক্ষা প্রড়তষ্ঠাদনয  উদদ্যাদগ  

৮  (াংড়িষ্ট স্থানীয় যকায ড়ফবাগ দত  

১ .প্রাথদত জড়ভয ড়নধ যাড়যত 

মূদল্যয ১০  %াদয  

 

২  .ফদদাফস্ত প্রস্তাফ 

অনুদভাদদনয য ড়নধ যাড়যত 

জকাদড োকা জভা প্রদান। 

 

জযড়বড়নউ জডনৄর্ট কাদরক্টয, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 

revenuesection@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

৫ ড়ফড়ষ্ট ড়ক্ষাড়ফদ  ,কড়ফ ,

াড়ড়তযক ফা জাতীয় 

ম যাদয় ড়নজ অফদাদনয জন্য 

ড়ফদলবাদফ স্বীইত ব্যড়ক্তয 

অনুকূদর অইড়ল খা জড়ভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

০১ ভা ১  (াংড়িষ্ট ব্য ড়ক্ত কর্তযক আদফদন 

২  (আদফদনকাযীয ০২ কড় াদাে য াইদজয 

তযাড়য়ত পদো 

৩  (স্বীইত নদদয তযাড়য়ত কড়  

৪  (নাগড়যকদত্বয নদ  

 

১  (াংড়িষ্ট ব্যাড়ক্তয উদদ্যাদগ  

২ -৩ (ড়নজ উদদ্যাদগ  

৪  (ইউড়নয়ন ড়যলদ/জৌযবা দত  

 

১ .প্রতীড়ক /জযয়াড়ত মূদল্য  

২  .ফদ জ াফস্ত প্রস্তাফ 

অনুদভাদদনয য ড়নধ যাড়যত 

জকাদড োকা জভা প্রদান। 

 

জযড়বড়নউ জডনৄর্ট কাদরক্টয, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 

revenuesection@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

৬ প্রাইড়তক দদম যাগজড়নত 

কাযদণ ক্ষড়তগ্রস্থ ড়যফাদযয 

অনুকূদর অইড়ল খা জড়ভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

০১ ভা ১  (াংড়িষ্ট ব্য ড়ক্ত কর্তযক আদফদন 

২  (আদফদনকাযীয ০২ কড় াদাে য াইদজয 

তযাড়য়ত পদো 

৩  (প্রাইড়তক দদম যাগজড়নত কাযদণ ক্ষড়তগ্রস্থ 

াংক্রান্ত াংড়িষ্ট ইউড়নয়ন/জৌযবা দত প্রাপ্ত 

নদত্র 

৪  (নাগড়যকদত্বয নদ  

১  (াংড়িষ্ট ব্যাড়ক্তয উদদ্যাদগ  

২  (ড়নজ উদদ্যাদগ  

৩  (ড়নজ উদদ্যাদগ ইউড়নয়ন 

ড়যলদ/জৌযবা দত  

৪  (ইউড়নয়ন ড়যলদ/জৌযবা দত  

 

১ .প্রতীড়ক মূদল্য 

২  .ফদদাফ স্ত প্রস্তাফ 

অনুদভাদদনয য ড়নধ যাড়যত 

জকাদড োকা জভা প্রদান। 

 

জযড়বড়নউ জডনৄর্ট কাদরক্টয, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 

revenuesection@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
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৭ প্রফাীদদয ফভায় ড়ভড়তয 

ভাধ্যদভ ফহুতর বফন 

ড়নভ যাদণয জন্য অইড়ল খা 

জড়ভ ফদদাফস্ত প্রদান। 

০১ ভা ১  (ড়নজস্ব প্যাদড প্রফাী ভফায় ড়ভড়ত কর্তযক 

আদফদনত্র 

২  (ফহুতর ড়ফড়ষ্ট বফন ড়নভ যাদণয প্রস্তাদফয 

জক্ষদত্র বফদনয িান  ,জ্জা-ড়যকল্পনা ,ড়ফড়নদয়াগ 

ড়যকল্পনা। 

৩  (ড়ভড়তয জযড়জদস্ট্ন   াংক্রান্ত কাগজদত্রয 

তযাড়য়ত কড় 

৪  (াংড়িষ্ট স্থানীয় যকায ড়ফবাদগয অনাড়ত্তয 

নদ 

৫  (ব্যাাংদকয ড়নকে দত  রদবন্পীয 

ার্ট যড়পদকে 

১  (াংড়িষ্ট ড়ভড়তয ড়নজ উদদ্যাদগ 

২ -৩ (ড়ভড়তয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৪  (ইউড়নয়ন ড়যলদ/জৌযবা দত  

৫  (ব্যাাংক কর্তযক  

 

১ .প্রাথদত জড়ভয ড়নধ যাড়যত 

মূদল্য বফদদড়ক মুদ্রায় 

২  .ফদদাফস্ত প্রস্তাফ অনুদভাদদনয 

য ড়নধ যাড়যত জকাদড োকা জভা 

প্রদান। 

জযড়বড়নউ জডনৄর্ট কাদরক্টয, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 

revenuesection@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

৮ গফাড়দ শু ফা র্গ্ধখাভায 

স্থাদনয জক্ষদত্র ড়ল্প-

কাযখানা স্থাদনয জন্য 

অইড়ল খা জড়ভ ফদদাফস্ত 

প্রদান 

০১ ভা ১  (প্রড়তষ্ঠান কর্তযক আদফদনত্র  

২  (জগাফাড়দ শু ফা র্গ্ধ খা ভায াংক্রান্ত 

প্রতযয়নদত্রয কড় 

৩  (মৄফ উন্নয়ন কর্তযক প্রড়ক্ষণ নদদয তযাড়য়ত 

পদোকড় 

৪  (আড়থ যক রদবন্পীয ার্ট যড়পদকে  

১  (াংড়িষ্ট প্র ড়তষ্ঠাদনয ড়নজ উদদ্যাদগ 

২  (প্রড়তষ্ঠাদনয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৩  (মৄফ উন্নয়ন প্রড়ক্ষণ জকে দত  

৪  (ব্যাাংক কর্তযক  

 

১ .প্রাথদত জড়ভয ড়নধ যাড়যত 

মূদল্য  

২  .ফদদাফস্ত প্রস্তাফ অনুদভাদদনয 

য ড়নধ যাড়যত জকাদড োকা জভা 

প্রদান। 

 

জযড়বড়নউ জডনৄর্ট কাদরক্টয, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 

revenuesection@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

৯ ব্যড়ক্তয অনুকূদর অইড়ল 

খা জড়ভ ফদদাফস্ত প্রদান 

০১ ভা ১  (ব্যড়ক্ত কর্তযক আদফদনত্র  

২  (০২ কড় াদাে য াইদজয পদো  

৩  (নাগড়যকদত্বয নদত্র  

৪  (আড়থ যক রদবন্পীয ার্ট যড়পদকে  

১  (াংড়িষ্ট ব্যড়ক্তয ড়নজ উদদ্যাদগ  

২ -৩ (ব্যড়ক্তয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৪  (ব্যাাংক কর্তযক  

 

১ .প্রাথদত জড়ভয ড়নধ যাড়যত মূল্য   

২  .ফদদাফস্ত প্রস্তাফ অনুদভাদদনয 

য ড়নধ যাড়যত জকাদড োকা জভা 

প্রদান। 

জযড়বড়নউ জডনৄর্ট কাদরক্টয, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 

revenuesection@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

১০ ধভদয় স্থানায অনুকূদর 

অইড়ল খা জড়ভ ফদদাফস্ত 

প্রদান 

০১ ভা ১  (ধভদয় প্রড়তষ্ঠান কর্তযক আদফদন  

২  (চাড়দাইত জড়ভয তপড়র  

৩  (আদফদদন ফড়ণ যত তলাফরীয তযতা ম্পদকয 

একর্ট রপনাভা 

৪( আদফদনইত জড়ভয জেণী ড়যফতযন 

কযদফননা ভদভ য প্রতযয়নত্র 

৫  (আড়থ যক ড়ফলয় ম্পদকয  ড়ষ্টকযণ/ব্যাাংক 

রদবন্পী 

৬  (জর-আউে িান  

১  (ধভদয় প্রড়তষ্ঠাদনয  উদদ্যাদগ  

২  (াংড়িষ্ট ইউড়নয়্ন ভূড়ভ অড়প  

৩ -৬ (প্রড়তষ্ঠাদনয উদদ্যাদগ  

 

১ .প্রাথদত জড়ভয ড়নধ যাড়যত 

মূদল্যয ১০% াদয  

২  .ফদদাফস্ত প্রস্তাফ অনুদভাদদনয 

য ড়নধ যাড়যত জকাদড োকা জভা 

প্রদান। 

জযড়বড়নউ জডনৄর্ট কাদরক্টয, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 

revenuesection@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

১১ ড়ল্পকাযখানা স্থাদনয 

জন্য অইড়ল খা জড়ভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

০১ ভা ১  (প্রড়তষ্ঠান কর্তযক আদফদনত্র  

২  (নণ যাাংগ ইনদবস্ট্দভে ড়ড়ডউর  

৩  (ব্যাাংদকয ড়নকে দত রদবন্পী ার্ট যড়পদকে 

৪  (প্রকদল্পয ভয়ীভা  

১  (াংড়িষ্ট প্রড়তষ্ঠাদনয ড়নজ উদদ্যাদগ  

২  (প্রড়তষ্ঠাদনয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৩  (ব্যাাংক কর্তযক  

৪  (প্রড়তষ্ঠাদনয ড়নজ উদদ্যাদগ  

১ .প্রাথদত জড়ভয ফাজায দদয  

২  .ফদদাফস্ত প্রস্তাফ অনুদভাদদনয 

য ড়নধ যাড়যত জকাদড োকা জভা 

প্রদান। 

জযড়বড়নউ জডনৄর্ট কাদরক্টয, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 

revenuesection@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
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১২ ফালুভার ইজাযা প্রদান ১৫  কাম যড়দফ ১) দযত্র  পযভ   

২) জাভানত ড়দদফ ইজাযা  মূদল্যয  

২৫% ব্যাাংক ড্রাপে 

৩) জেড রাইদন্প এয তযাড়য়ত কড়  

৪) এক কড় াদাে য াইদজয ছড়ফ 

৫  (ব্যাাংক রদবড়ন্প ার্ট যদপকে  

১। জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য যাজস্ব 

াখা / www .sqrof.iqg.db 

২ -৫ । আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

াংগৃীত 

 

ড়ড়ডউদরয মূল্য 

১০০০ /-  োকা 

ইজাযামূল্য 

কভদক্ষ ড়ফগত ড়তন ফছদযয 

জভাে ইজাযা 

মূদল্যয ১০% উর্ধ্য দয। 

জযড়বড়নউ জডনৄর্ট কাদরক্টয, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 

revenuesection@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

১৩ জর ভার ইজাযা প্রদান ১৫  কাম যড়দফ ২০ একদযয উদদ্ধয জরভাদরয জক্ষদত্র 

১) ড়নড়দ যষ্ট পযদভ আদফদন  

২) ভৎস্যজীড়ফ ড়ভড়তয দস্য াংক্রান্ত নদ 

৩) ড়ভড়তয  র্ই ফছদযয অড়ডে প্রড়তদফদন  

৪) ড়ভড়তয দস্যদদয তাড়রকা 

৫( ড়ভড়তয জযড়জদেদনয কড় তযাড়য়ত 

এফাং ড়ভড়তয বাড়ত/ম্পাদদকয ছড়ফ  

৬) ইজাযা মূদল্যয ২০% জভানত স্বরু ব্যাাংক 

ড্রাপে  

২০ একয ম যভত্ম জরভাদরয জক্ষদত্র 

১) ড়নড়দ যষ্ট পযদভ আদফদন  

২) ভৎস্যজীড়ফ ড়ভড়তয দস্য াংক্রান্ত নদ 

৩) ড়ভড়তয র্ই ফছদযয অড়ডে প্রড়তদফদন  

৪) ড়ভড়তয দস্যদদয তাড়রকা   

    ড়ভড়তয জযড়জদেদনয কড় তযাড়য়ত এফাং 

ড়ভড়তয বাড়ত/ম্পাদদকয ছড়ফ  

৫) ইজাযা মূদল্যয ২০% জভানত স্বরূ ব্যাাংক 

ড্রাপে  

১। জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য যাজস্ব 

াখা / www .sqrof.iqg.db 

২ -৫ । আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

াংগৃীত 

 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য যাজস্ব 

াখা / www .sqrof.iqg.db 

২-৫। আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ 

াংগৃীত 

 

১) আদফদন পযদভয মূল্য-

৫০০/- 

( াঁচত) োকা 

২) কভদক্ষ  ড়ফগত ড়তন 

ফছদযয জভাে ইজাযা মূদল্যয 

৫% উর্ধ্য দয 

জযড়বড়নউ জডনৄর্ট কাদরক্টয, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 

revenuesection@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

১৪ াে -ফাজাদযয  চাড়দনা 

ড়বর্টয রাইদন্প প্রদান 

০৭ 

কাম যড়দফ 

১) াদা কাগদজ আদফদন  

২) জেড রাইদন্প এয তযাড়য়ত কড়  

৩) জাতীয় ড়যচয় দত্রয তযাড়য়ত কড়  

৪) এক কড় াদাে াইদজয  তযাড়য়ত  

যড়িন ছড়ফ 

৫) াংড়িষ্ট ইউড়নয়ন ভূড়ভ কাযী কভ যকতযা ও 

াদব যয়াদযয জমৌথ প্রড়তদফদন 

৬) জফ্রচ ম্যা 

৭  .অনুদভাড়দত জড়যদপড়যয কড় 

১) আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাগ 

২) ইউড় জচয়াযম্যান/জৌয জভয়দযয 

কাম যারয়  

৩)  আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাগ 

৪) আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাগ 

৫) াংড়িষ্ট উদজরা ভূড়ভ অড়প 

৬) াংড়িষ্ট  উদজরা ভূড়ভ অড়প 

 

জজরা দদয  প্রড়ত ফগ য ড়ভোয 

১২৫ /- োকা  

জৌয এরাকা ১০০ /- োকা  

উদজরা দয ৫০ /- োকা  

অন্যান্য ১৩ /- োকা  

জযড়বড়নউ জডনৄর্ট কাদরক্টয, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 

revenuesection@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
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১৫ াে -ফাজাদযয চাড়দনা 

ড়বর্টয রাইদন্প নফায়ন 

০৩ 

কাম যড়দফ 

াদা কাগদজ আদফদনত্র এফাং নফ যফতদ ফছদয 

নফায়দনয ভথ যদন ড়ডড়আয এয কড় 

আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগৃীত জজরা দদয  প্রড়ত ফগ য ড়ভোয 

১২৫ /- োকা  

জৌয এরাকা ১০০ /- োকা  

উদজরা দয ৫০ /- োকা  

অন্যান্য ১৩ /- োকা  

জযড়বড়নউ জডনৄর্ট কাদরক্টয, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 

revenuesection@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

১৬ ড়ফড়নভয় ম্পড়ত্ত 

অফমুক্তকযণ 

০৩ ভা ১) াদা কাগদজ আদফদন 

২) ড়ফড়নভয় দড়রদরয পদোকড় তযাড়য়ত 

৩) ড়ফড়নভয়কাযী মৃত্যযফযণ কযদর ওয়াড়যান 

ার্ট যড়পদকে 

৪) উদজরা কড়ভর্টয সুাড়য 

১) আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাগ 

২) আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাগ 

৩) ইউড় জচয়াযম্যান/জৌয  জভয়দযয 

কাম যারয় 

৪) াংড়িষ্ট উদজরা কড়ভর্ট 

ড়ফনামূদল্য জযড়বড়নউ জডনৄর্ট কাদরক্টয, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 

revenuesection@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

১৭ ক্ষুদ্ -নৃদগাষ্ঠীয জড়ভ 

ড়ফক্রদয়য অনুভড়ত প্রদান 

০১ ভা ১) াদা কাগদজ আদফদন 

২) ড়ফদক্রতায াদাে য াইদজয ০২ 

কড় তযাড়য়ত ছড়ফ 

৩) জাতীয় ড়যচয় দত্রয পদোকড় 

৪) জড়ভয ভাড়রকানায স্বদক্ষ প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

৫ (কাযী কড়ভনায )ভূড়ভ (ও াংড়িষ্ট 

ইউড়নয়ন ভূড়ভ কাযী কভ যকতযায সুাড়য 

আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগৃীত ড়ফনামূদল্য জযড়বড়নউ জডনৄর্ট কাদরক্টয, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 

revenuesection@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
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০৭। ড়বড় াখা 

ক্রড়ভক 

নম্বয 
জফায নাভ 

জফা প্রদাদনয 

দফ যাচ্চ ভয় 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ আদফদন পযভ প্রাড়প্ত 

স্ান 

জফামূল্য এফাং ড়যদাধ 

দ্ধড়ত (মড়দ থাদক) 

াখায নাভ দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দড়ফ, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার জেড়রদপান ও 

ইদভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দড়ফ  ,রুভ নম্বয ,

জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার 

জেড়রদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ অড় যত )ইড়ল /আফাড়ক (

ম্পড়ত্তয ইজাযা নফায়ন 

)ফাাংরা দনয ড়বড়ত্তদত 

০১ ফছয জভয়াদদ(  

০৫ কভ যড়দফ ) 

 

১) াদা কাগদজ আদফদন 

২। ফ যদল ড়ডড়আয এয তযাড়য়ত 

কড় 

 

 

 

আদফদনকাযীয  ড়নজ উদদ্যাগ াংগৃীত ড়ফনামূদল্য জযড়বড়নউ জডনৄর্ট কাদরক্টয, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 

revenuesection@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

০২ অড় যত ম্পড়ত্তয 

ইজাযাদাদযয নাভ 

ড়যফতযন  

০৭ কভ যড়দফ ১) াদা কাগদজ আদফদন 

২। আদফদদনয স্বদক্ষ কাগজত্র 

 

 

 

আদফদনকাযীয  ড়নজ উদদ্যাগ াংগৃীত ড়ফনামূদল্য জযড়বড়নউ জডনৄর্ট কাদরক্টয, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 

revenuesection@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

০৩ অড় যত ম্পড়ত্তয 

অফকাঠাদভা জভযাভদতয 

অনুদভাদন  

০৭ কভ যড়দফ ১) াদা কাগদজ আদফদন 

২। ফ যদল ড়ডড়আয এয তযাড়য়ত 

কড় 

 

 

আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাগ াংগৃীত কর্তযদক্ষয অনুভড়তক্রদভ রীজ 

গ্রীতায ড়নজস্ব অথ যায়দন 

জযড়বড়নউ জডনৄর্ট কাদরক্টয, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান নাং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 

revenuesection@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
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০৮। ভূড়ভ অড়ধগ্রণ াখা 

 

ক্রড়ভক 

নম্বয 
জফায নাভ 

জফা প্রদাদনয 

দফ যাচ্চ ভয় 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ আদফদন পযভ 

প্রাড়প্ত স্ান 

জফামূল্য এফাং ড়যদাধ 

দ্ধড়ত (মড়দ থাদক) 

াখায নাভ দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দড়ফ, 

রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার 

জেড়রদপান ও ইদভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দড়ফ  ,রুভ নম্বয ,

জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার 

জেড়রদপান ও ইদভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ যকাড়য /আধা-

যকাড়য/ 

স্বায়ত্বাড়ত ও 

াংস্থায অনুকূদর 

জড়ভ অড়ধগ্রণ 

 ৩০ কাম যড়দফ দাপ্তড়যকত্র /আদফদন  প্রতযাী প্রড়তষ্ঠাদনয ড়নজ উদদ্যাদগ যকাযী /আধা-যকাযী ও 

স্বায়ত্বাড়ত াংস্থায জক্ষদত্র 

ড়নধ যাড়যত মূদল্যয ১০ %  

ভূড়ভ অড়ধগ্রণ কভ যকতযা 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান- )+৮৮ (০৫৮১-৬১৪৮৯ 

ই -জভইরঃ la.dckurigram 

@gmail.com 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

২ অড়ধগ্রণইত জড়ভয 

ক্ষড়তনযণ প্রদান 

(জযকডদয় ভাড়রদকয 

জক্ষদত্র) 

১০ কাম যড়দফ ১। ২০/- োকা মূদল্যয জকাে য ড়প াংমৄক্ত াদা কাগদজ 

আদফদন । 

২। জড়ভয খড়তয়ান  

৩।         খাজনায দাড়খরা। (পদোকড়) 

৪। অিীকায নাভা ছড়ফ  (৩০০ /- োকায নন-

েড়ডড়য়ার স্ট্যাদম্প(। াংড়িষ্ট ইউড় 

জচয়াযম্যান/দস্য /ওয়া ড যকড়ভনায/গণ্যভান্য ব্যড়ক্ত 

কর্তযক তযাড়য়ত 

৫। জাতীয় ড়যচয় ত্র/ নাগড়যকত্ব নদ )তযাড়য়ত 

পদোকড়(  

১। স্ট্যাম্প জবকায এয ড়নকে / 

www.sqrof.iqg.db  

২। াংড়িষ্ট ইউড়নয়ন ভূড়ভ অড়প 

৩। াংড়িষ্ট ইউড়নয়ন ভূড়ভ অড়প 

৪। ব্যড়ক্তয ড়নজ উদদ্যাদগ 

৫। াংড়িষ্ট ব্যড়ক্তয ড়নকে/ াংড়িষ্ট 

ইউড়নয়ন ড়যলদ 

 

১। ২০/- মূদল্যয জকাে য ড়প 

২। ৩০০/- োকা মূদল্যয  

 নন-েড়ডড়য়ার স্ট্যাম্প      

 অিীকাযনাভায জন্য। 

 

 

 

ভূড়ভ অড়ধগ্রণ কভ যকতযা 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান- )+৮৮ (০৫৮১-৬১৪৮৯ 

ই -জভইরঃ la.dckurigram 

@gmail.com 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

৩ ক্রয়ঞ্জুদত্র ভাড়রদকয 

জক্ষদত্র 

১০ কাম যড়দফ ১। ২০/- োকা মূদল্যয জকাে য ড়প াংমৄক্ত াদা কাগদজ 

আদফদন ত্র। 

২।  দরীর /বায়াদরীদরয তযাড়য়ত পদোকড় , 

৩। খাড়যজ, ড়ডড়আয ও ারদনয খাজনায  দাড়খরা 

(পদোকড়) 

৪। অিীকায নাভা ছড়ফ (৩০০ /- োকায নন-

েড়ডড়য়ার স্ট্যাদম্প)। াংড়িষ্ট ইউড় জচয়াযম্যান/ 

জভয়য/গণ্যভান্য ব্যড়ক্ত কর্তযক তযাড়য়ত 

৫। জাতীয় ড়যচয় ত্র/নাগড়যকত্ব নদ 

তযাড়য়ত পদোকড়) 

১। স্ট্যাম্প জবকায এয ড়নকে  

২। াংড়িষ্ট ব্যড়ক্ত/াংড়িষ্ট াফ জযড়জড়ে 

অড়প। 

৩। াংড়িষ্ট ইউড়নয়ন ভূড়ভ অড়প 

৪। ব্যড়ক্তয ড়নজ উদদ্যাদগ 

৫।  াংড়িষ্ট ব্যড়ক্তয ড়নকে/ াংড়িষ্ট 

ইউড়নয়ন ড়যলদ 

১। ২০/- মূদল্যয জকাে য ড়প 

২। ৩০০/- োকা মূদল্যয  

 নন-েড়ডড়য়ার স্ট্যাম্প      

 অিীকায নাভায জন্য। 

 

 

 

ভূড়ভ অড়ধগ্রণ কভ যকতযা 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান- )+৮৮ (০৫৮১-৬১৪৮৯ 

ই -জভইরঃ la.dckurigram 

@gmail.com 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
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৪ ওয়াড়যঞ্জুদত্র 

ভাড়রদকয জক্ষদত্র 

১০ কাম যড়দফ ১। ২০/- োকা মূদল্যয জকাে য ড়প াংমৄক্ত াদা কাগদজ 

আদফদন । 

২। জড়ভয খড়তয়ান/ দরীর  /বায়াদরীর )পদোকড়(  

৩।খাড়যজ, ড়ডড়আয ও ারদনয খাজনায দাড়খরা 

)পদোকড়(।  

৪। অিীকায নাভা ছড়ফ (৩০০ /-োকায নন- 

েড়ডড়য়ার স্ট্যাদম্প (াংড়িষ্ট ইউড় জচয়াযম্যান / 

দস্য/ ওয়াড যকড়ভনায/গণ্যভান্য ব্যড়ক্ত কর্তযক 

তযাড়য়ত।  

৫। জাতীয় ড়যচয় ত্র/নাগড়যকত্ব নদ। তযাড়য়ত 

কড়। 

৬। ওয়াড়যন নদ (তযাড়য়ত পদোকড় (।  

৭। নাদাফীনাভা ছড়ফ (৩০০ /- নন-েড়ডড়য়ার 

স্ট্যাদম্প(। াংড়িষ্ট ইউড় জচয়াযম্যান /দস্য /

ওয়াড যকড়ভনায/ গণ্যভান্য ব্যড়ক্ত কর্তযক তযাড়য়ত 

১। স্ট্যাম্প জবকায এয ড়নকে  

২। াংড়িষ্ট ব্যড়ক্ত/ াংড়িষ্ট ইউড়নয়ন ভূড়ভ 

অড়প  /াংড়িষ্ট াফ জযড়জড়স্ট্ অড়প  

৩।াংড়িষ্ট ইউড়নয়ন ভূড়ভ অড়প 

৪। ব্যড়ক্তয ড়নজ উদদ্যাদগ 

৫। াংড়িষ্ট ব্যড়ক্তয ড়নকে/ াংড়িষ্ট 

ইউড়নয়ন ড়যলদ 

৬। াংড়িষ্ট ইউড়নয়ন ড়যলদ  

৭। ব্যড়ক্তয ড়নজ উদদ্যাদগ 

১। ২০/- মূদল্যয জকাে য ড়প 

২। ৩০০/- োকা মূদল্যয  

 নন-েড়ডড়য়ার স্ট্যাম্প      

 অিীকায নাভায জন্য। 

৩। ৩০০/- োকা মূদল্যয  

 নন-েড়ডড়য়ার স্ট্যাম্প      

 নাদাফীনাভায জন্য। 

 

 

 

 

ভূড়ভ অড়ধগ্রণ কভ যকতযা 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান- )+৮৮ (০৫৮১-৬১৪৮৯ 

ই -জভইরঃ la.dckurigram 

@gmail.com 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

৫ আদারদতয ভাধ্যদভ  

ভাড়রকানা ড়নধ যাযণ 

এয জক্ষদত্র 

১০ কাম যড়দফ ১। ২০/- োকা মূদল্যয জকাে য ড়প াংমৄক্ত াদা কাগদজ 

আদফদন ত্র। 

২। আদারত কর্তযক আদদদয ার্ট যপাইড কড়। 

৩।খাড়যজ, ড়ডড়আয ও ারদনয খাজনায দাড়খরা 

(পদোকড়)। 

৪। অিীকায নাভা ছড়ফ (৩০০ /-োকায নন- 

েড়ডড়য়ার স্ট্যাদম্প ( াংড়িষ্ট ইউড় জচয়াযম্যান/ 

দস্য/ ওয়াড য কড়ভনায/গণ্যভান্য ব্যড়ক্ত কর্তযক 

তযাড়য়ত।  

৫। জাতীয় ড়যচয় ত্র/নাগড়যকত্ব নদ )তযাড়য়ত 

পদোকড়(  

১। স্ট্যাম্প জবকায এয ড়নকে  

২। াংড়িষ্ট আদরত 

৩।াংড়িষ্ট ইউড়নয়ন ভূড়ভ অড়প 

৪। ব্যাড়ক্তয ড়নজ উদদ্যাদগ 

৫। াংড়িষ্ট ব্যড়ক্তয ড়নকে/ াংড়িষ্ট 

ইউড়নয়ন ড়যলদ 

 

১। ২০/- মূদল্যয জকাে য ড়প 

২। ৩০০/- োকা মূদল্যয  

 নন-েড়ডড়য়ার স্ট্যাম্প      

 অিীকায নাভায জন্য। 

 

 

 

 

 

ভূড়ভ অড়ধগ্রণ কভ যকতযা 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান- )+৮৮ (০৫৮১-৬১৪৮৯ 

ই -জভইরঃ la.dckurigram 

@gmail.com 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

৬ াওয়ায অপ এযােনদ 

এয ভাধ্যদভ 

ভাড়রকানায জক্ষদত্র 

১০ কাম যড়দফ ১। ২০/- োকা মূদল্যয জকাে য ড়প াংমৄক্ত াদা কাগদজ 

আদফদন । 

২। আদারত কর্তযক প্রদদয় াওয়ায অপ এযেনদয মূর/ 

ার্ট যপাইড কড়। 

৩। জড়ভয খড়তয়ান/দরীর  /বায়াদরীর )পদোকড়(  

৪। খাড়যজ, ড়ডড়আয ও ারদনয খাজনায দাড়খরা 

(তযাড়য়ত পদোকড়)। 

৫। অিীকায নাভা ছড়ফ (৩০০ /-োকায নন- 

েড়ডড়য়ার স্ট্যাদম্প) াংড়িষ্ট ইউড় জচয়াযম্যান/ 

দস্য/ ওয়াড য কড়ভনায/গণ্যভান্য ব্যড়ক্ত কর্তযক 

তযাড়য়ত।  

৬। জাতীয় ড়যচয় ত্র/নাগড়যকত্ব নদ )তযাড়য়ত 

পদোকড় 

১। স্ট্যাম্প জবকায এয ড়নকে  

২। াংড়িষ্ট আদরত 

৩। াংড়িষ্ট ব্যড়ক্ত/ াংড়িষ্ট ইউড়নয়ন ভূড়ভ 

অড়প  /াংড়িষ্ট াফ জযড়জড়স্ট্ অড়প 

৪।াংড়িষ্ট ইউড়নয়ন ভূড়ভ অড়প 

৫। ব্যড়ক্তয ড়নজ উদদ্যাদগ 

৬। াংড়িষ্ট ব্যড়ক্তয ড়নকে/ াংড়িষ্ট 

ইউড়নয়ন ড়যলদ 

 

১। ২০/- মূদল্যয জকাে য ড়প 

২। ৩০০/- োকা মূদল্যয  

 নন-েড়ডড়য়ার স্ট্যাম্প      

 অিীকায নাভায জন্য। 

 

 

 

 

 

ভূড়ভ অড়ধগ্রণ কভ যকতযা 

রুভ নম্বয-২২৪ 

জপান- )+৮৮ (০৫৮১-৬১৪৮৯ 

ই -জভইরঃ la.dckurigram 

@gmail.com 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
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০৯। জযকড য রুভ াখা   

ক্রড়ভক 

নম্বয 
জফায নাভ 

জফা প্রদাদনয দফ যাচ্চ 

ভয় 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ আদফদন পযভ 

প্রাড়প্ত স্ান 

জফামূল্য এফাং ড়যদাধ দ্ধড়ত 

(মড়দ থাদক) 

াখায নাভ দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দড়ফ, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার জেড়রদপান ও ইদভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দড়ফ  ,রুভ নম্বয ,

জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার 

জেড়রদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ ড়,এ/ এ. এ/ আয, 

এ খড়তয়াদনয জরুড়য  

নকর যফযা  

 

৩ (ড়তন ) কাম য ড়দফ 

 

ফাাংরাদদ  পযভ নাং - 

৯০১ এ  আদফদন 

১ .জযকড যরুভ াখা 

২  .স্কে জডফ্র াখা  

৩  .জজরা ওদয়ফ জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

 ৫০/- োকায  জকাে য ড়প এফাং 

খড়তয়ান প্রড়ত ২ /- োকায  জকাে য ড়প 

াংমৄক্ত  কযদত দফ 

কাযী কড়ভানায 

জযকড য রুভ াখা 

রুভ নম্বয-১২২ 

জপানঃ +)৮৮ ( ০৫৮১-৬১৩১০ 

ই-জভইর- 

recordroomsectionkurigram@gmail.com  

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

ড়,এ/ এ. এ/ আয, 

এ খড়তয়াদনয 

াধাযণ   নকর 

যফযা  

 

৭ (াত) কাম য ড়দফ 

 

ফাাংরাদদ  পযভ নাং - 

৯০১ এ  আদফদন 

১  .জযকড যরুভ াখা  

২  .স্কে জডফ্র াখা  

৩  .জজরা ওদয়ফ জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

৩০/- োকায জকাে য ড়প এফাং 

খড়তয়ান প্রড়ত ২ /- োকায  জকাে য ড়প 

াংমৄক্ত  কযদত দফ 

কাযী কড়ভানায 

জযকড য রুভ াখা 

রুভ নম্বয-১২২ 

জপানঃ +)৮৮ (০৫ ৮১-৬১৩১০ 

ই-জভইর- 

recordroomsectionkurigram@gmail.com  

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

২ ড়ফড়বন্ন জড়যদয দাদগয 

ঞ্জুচীয জরুযী নকর 

যফযা 

 

৩ (ড়তন ) কাম য ড়দফ 

 

১  .ফাাংরাদদ  পযভ 

নাং- ৯০১ এ  আদফদন 

২. জপাড়রও 

১  .জযকড যরুভ াখা  

২  .স্কে জডফ্র াখা  

৩  .জজরা ওদয়ফ জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

৪.অনুদভাড়দত ষ্টযাম্প জবকায 

 ৫০/- োকায  জকাে য ড়প এফাং 

জপাড়রও প্রড়ত ২ /- োকায  জকাে য ড়প 

াংমৄক্ত  কযদত দফ 

কাযী কড়ভানায 

জযকড য রুভ াখা 

রুভ নম্বয-১২২ 

জপানঃ +)৮৮ (০৫ ৮১-৬১৩১০ 

ই-জভইর- 

recordroomsectionkurigram@gmail.com  

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

ড়ফড়বন্ন জড়যদয দাদগয 

ঞ্জুচীয াধাযণ  নকর 

যফযা 

 

৭ (াত) কাম য ড়দফ 

 

১  .ফাাংরাদদ  পযভ 

নাং- ৯০১ এ  আদফদন 

২  .জপাড়রও  

১  .জযকড যরুভ াখা  

২  .স্কে জডফ্র াখা  

৩  .জজরা ওদয়ফ জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

৪.অনুদভাড়দত ষ্টযাম্প জবকায 

৩০/- োকায জকাে য ড়প এফাং 

জপাড়রও প্রড়ত ২ /- োকায  জকাে য ড়প 

াংমৄক্ত  কযদত দফ 

কাযী কড়ভানায 

জযকড য রুভ াখা 

রুভ নম্বয-১২২ 

জপানঃ +)৮৮ (০৫ ৮১-৬১৩১০ 

ই-জভইর- 

recordroomsectionkurigram@gmail.com  

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

http://www.kurigram.gov.bd/
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৩ াংদাধীত খড়তয়াদনয 

জরুযী নকর যফযা 

 

৩ (ড়তন ) কাম য ড়দফ 

 

ফাাংরাদদ  পযভ নাং - 

৯০১ এ  আদফদন 

১  .জযকড যরুভ াখা  

২  .স্কে জডফ্র াখা  

৩  .জজরা ওদয়ফ জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

৫০/- োকায  জকাে য ড়প এফাং 

খড়তয়ান প্রড়ত ২ /- োকায  জকাে য ড়প 

াংমৄক্ত  কযদত দফ 

কাযী কড়ভানায 

জযকড য রুভ াখা 

রুভ নম্বয-১২২ 

জপানঃ +)৮৮ (০৫ ৮১-৬১৩১০ 

ই-জভইর- 

recordroomsectionkurigram@gmail.com  

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

াংদাধীত খড়তয়াদনয 

াধাযণ  নকর 

যফযা 

 

৭ (াত) কাম য ড়দফ 

 

ফাাংরাদদ  পযভ নাং - 

৯০১ এ  আদফদন 

১  .জযকড যরুভ াখা  

২  .স্কে জডফ্র াখা  

৩  .জজরা ওদয়ফ জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

াধাযণ আদফদদন ১১/- োকায 

জকাে য ড়প  এফাং খড়তয়ান প্রড়ত ২ /- 

োকায  জকাে য ড়প াংমৄক্ত  কযদত 

দফ 

কাযী কড়ভানায 

জযকড য রুভ াখা 

রুভ নম্বয-১২২ 

জপানঃ +)৮৮ (০৫ ৮১-৬১৩১০ 

ই-জভইর- 

recordroomsectionkurigram@gmail.com  

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

৪ জভৌজা ম্যা যফযা ৩ (ড়তন ) কাম য ড়দফ ফাাংরাদদ  পযভ নাং - 

৯০১ এ  আদফদন 

১  .জযকড যরুভ াখা  

২  .স্কে জডফ্র াখা  

৩  .জজরা ওদয়ফ জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

আদফদদনয ড়ত ২০/- োকায 

জকাে য ড়প াংমৄক্ত কযদত দফ। 

চারাদনয ভাধ্যদভ জানারী ব্যাাংক, 

কদ যাদযে াখায় ৫০০/- োকা জভা 

ড়দদত দফ। জকাড নাং 

১/৪৬৩৭/০০০১/১২২১ 

কাযী কড়ভানায 

জযকড য রুভ াখা 

রুভ নম্বয-১২২ 

জপানঃ +)৮৮ (০৫ ৮১-৬১৩১০ 

ই-জভইর- 

recordroomsectionkurigram@gmail.com  

 

কাযী কড়ভানায 

জযকড য রুভ াখা 

রুভ নম্বয-১২২ 

জপানঃ +)৮৮ (০৫ ৮১-৬১৩১০ 

ই-জভইর- 

recordroomsectionkurigram@gmail.com  

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

৫  জরুযী াড়চ যাং 

(অনুন্ধান)/ 

তয়াী 

৩ (ড়তন ) কাম য ড়দফ ফাাংরাদদ  পযভ নাং - 

৯০১ এ  আদফদন 

১  .জযকড যরুভ াখা  

২  .স্কে জডফ্র াখা  

৩  .জজরা ওদয়ফ জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

৮০/- োকায  জকাে য ড়প াংমৄক্ত  

কযদত দফ 

াধাযণ  াড়চ যাং 

(অনুন্ধান)/ 

তয়াী 

 

৭ (াত) কাম য ড়দফ 

 

 

ফাাংরাদদ  পযভ নাং - 

৯০১ এ  আদফদন 

১  .জযকড যরুভ াখা  

২  .স্কে জডফ্র াখা  

৩  .জজরা ওদয়ফ জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

 ৫০/- োকায জকাে য ড়প  াংমৄক্ত  

কযদত দফ 

কাযী কড়ভানায 

জযকড য রুভ াখা 

রুভ নম্বয-১২২ 

জপানঃ +)৮৮ (০৫ ৮১-৬১৩১০ 

ই-জভইর- 

recordroomsectionkurigram@gmail.com  

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

 

 

 

 

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:recordroomsectionkurigram@gmail.com
mailto:e-mail%20-%20adcr@gmail.com
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mailto:recordroomsectionkurigram@gmail.com
mailto:e-mail%20-%20adcr@gmail.com
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৬ ড়নফ যাী ম্যাড়জদেে 

আদারত /অড়তড়যক্ত 

জজরা ম্যাড়জদেে 

আদারদত দাদয়যইত 

ভাভরা এফাং আীর 

ভাভরা /যাজস্ব 

ভাভরা/জপৌজদাযী 

ভাভরায জরুযী  নকর 

যফযা 

 

৩ (ড়তন )কাম য ড়দফ ১ .ফাাংরাদদ  পযভ নাং- 

৯০১ এ  আদফদন 

২  .জপাড়রও  

১  .জযকড যরুভ াখা  

২  .স্কে জডফ্র াখা  

৩  .জজরা ওদয়ফ জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

৪.অনুদভাড়দত ষ্টযাম্প 

জবকায 

 

 ৪০/- োকায  জকাে য ড়প এফাং পড়রও 

প্রড়ত ২ /- োকায  জকাে য ড়প াংমৄক্ত  

কযদত দফ 

কাযী কড়ভানায 

জযকড য রুভ াখা 

রুভ নম্বয-১২২ 

জপানঃ +)৮৮ (০৫ ৮১-৬১৩১০ 

ই-জভইর- 

recordroomsectionkurigram@gmail.com  

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

৭ ড়নফ যাী ম্যাড়জদেে 

আদারত /অড়তড়যক্ত 

জজরা ম্যাড়জদেে 

আদারদত দাদয়যইত 

ভাভরা এফাং আীর 

ভাভরা/যাজস্ব 

ভাভরা/জপৌজদাযী 

ভাভরায াধাযণ   

নকর যফযা 

 

৭ (াত) কাম য ড়দফ 

 

 

১ .ফাাংরাদদ  পযভ নাং- 

৯০১ এ  আদফদন 

২  .জপাড়রও  

১  .জযকড যরুভ াখা  

২  .স্কে জডফ্র াখা  

৩  .জজরা ওদয়ফ জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

৪.অনুদভাড়দত ষ্টযাম্প 

জবকায 

 

 ৩০/- োকায জকাে য ড়পএফাং পড়রও 

প্রড়ত ২ /- োকায  জকাে য ড়প াংমৄক্ত  

কযদত দফ 

কাযী কড়ভানায 

জযকড য রুভ াখা 

রুভ নম্বয-১২২ 

জপানঃ +)৮৮ (০৫ ৮১-৬১৩১০ 

ই-জভইর- 

recordroomsectionkurigram@gmail.com  

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

 

 

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:recordroomsectionkurigram@gmail.com
mailto:e-mail%20-%20adcr@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:recordroomsectionkurigram@gmail.com
mailto:e-mail%20-%20adcr@gmail.com
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১০। জেজাড়য াখা 

 

ক্রড়ভক 

নম্বয 
জফায নাভ জফা প্রদাদনয দফ যাচ্চ ভয় প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ আদফদন পযভ 

প্রাড়প্ত স্ান 

জফামূল্য এফাং 

ড়যদাধ দ্ধড়ত 

(মড়দ থাদক) 

াখায নাভ দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায 

দড়ফ, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায 

জকাড, অড়পড়য়ার জেড়রদপান ও 

ইদভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দড়ফ  ,রুভ নম্বয ,

জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার 

জেড়রদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. েড়ডড়য়ার  ,নন-েড়ডড়য়ার 

স্ট্যাম্প ,জাদস্ট্জ স্ট্যাম্প ও অন্যান্য 

স্ট্যাম্প প্রদান 

অড়প চরাকাদর প্রড়ত প্তাদ র্ই 

ড়দন চারান া কযা য় এফাং 

ড়র্টআয াংগ্রদয য প্রড়ত প্তাদ 

একড়দন যফযা প্রদান কযা য় 

জেজাড়য চারাদনয মূরকড় 

 

আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগৃীত ড়ফনামূদল্য জেজাড়য অড়পায, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-১৩১ 

জপান  :+)৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: 

treasuryofficekurigram@ 

gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে  , 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admmargiruo@mopa. 

gov.bd 

০২ স্ট্যাম্প জবকায রাইদন্প প্রদান   ১৫ )দনয(  কাম যড়দফ ০১  (জজরা প্রাদনয পযভ নাং-র্ট ০১  

০২  (ব্যাাংক রদবড়ন্প নদ  

০৩  (নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড়  

০৪  (জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত কড়  

০৫  (নৄড়র জবড়যদপকন ড়যদাে য  

১  .জেজাযী াখা /স্কে জডফ্র াখা /জজরা 

ওদয়ফ জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db /(

www.sqrof.iqg.db 

২  .জম জকান ব্যাাংক  

৩  .ইউড়/জৌযবা জচয়াযম্যান  

৪  .উদজরা ড়নফ যাচন কভ যকতযা  

৫  .নৄড়র সুায  

যকায ড়নধ যাড়যত ড়প জেজাড়য অড়পায, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-১৩১ 

জপান  :+)৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: 

treasuryofficekurigram@ 

gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে  , 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admmargiruo@mopa. 

gov.bd 

০৩. স্ট্যাম্প জবকায রাইদন্প নফায়ন ০৩ )ড়তন ( কাম যড়দফ ১. জজরা প্রাদনয পযভ নাং -র্ট ০১  

২.মূর রাইদন্প 

৩. নফায়ন ড়প জভায ভথ যদন চারাদনয কড় 

১  .জেজাযী াখা /স্কে জডফ্র াখা /জজরা 

ওদয়ফ জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

২  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

৩  .আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

যকায ড়নধ যাড়যত ড়প জেজাড়য অড়পায, কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-১৩১ 

জপান  :+)৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: 

treasuryofficekurigram@ 

gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা ম্যাড়জদেে  , 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১৩ 

জপানঃ +)৮৮( ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admmargiruo@mopa. 

gov.bd 
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১১। ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

ক্রড়ভক 

নম্বয 
জফায নাভ 

জফা প্রদাদনয 

দফ যাচ্চ ভয় 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ আদফদন পযভ প্রাড়প্ত 

স্ান 

জফামূল্য এফাং ড়যদাধ দ্ধড়ত (মড়দ 

থাদক) 

াখায নাভ দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দড়ফ, 

রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অড়পড়য়ার জেড়রদপান ও ইদভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দড়ফ  ,রুভ নম্বয ,

জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার জেড়রদপান ও 

ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ ড়পড়রাং জস্ট্ন /

ড়এনড়জ জস্ট্ন 

স্থাদন অনাড়ত্ত 

প্রদান 

৩০ 

কাম যড়দফ 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-ড়ড (

আদফদনত্র  

)২(  ফাাংরাদদ জদোড়রডয়াভ  

কদ যাদযদনয অনুভড়তদত্রয কড় 

)৩(  িক ও জনথ ড়ফবাদগয 

অনাড়ত্তদত্রয কড় 

)৪ (পায়ায াড়ব য ও ড়ড়বর 

ড়ডদপদন্পয অনাড়ত্তদত্রয কড়  

)৫ (জড়ভয ভাড়রকানা াংক্রান্ত 

কাগজদত্রয তযাড়য়ত পদোকড় 

)৬ (ড়নধ যাড়যত স্থাদনয প্র-ড়প্রে ০২ (র্ই (

কড় 

)৭(  ২ কড় াদাে য াইদজয যড়ঙন 

ছড়ফ )তযাড়য়ত(  

)৮(  জাতীয় ড়যচয় দত্রয তযাড়য়ত  

পদোকড়  

)৯(  জেড রাইদন্প তযাড়য়ত পদোকড়  

)১০(  ব্যাাংক রদবড়ন্প ার্ট যড়পদকদেয 

কড় 

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db)/ 

www.sqrof.iqg.db 

)০২ (ফাাংরাদদ জদোড়রয়াভ কদ যাদযন ,

চাগ্রাভ 

)০৩ (িক ও জনথ ড়ফবাগ , কুড়িগ্রাভ 

)৪ (পায়ায াড়ব য ও ড়ড়বর ড়ডদপন্প ,  

কুড়িগ্রাভ   

)০৫ (ব্যড়ক্তয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র।  

)০৬ ( ব্যড়ক্তয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র। 

)০৭ ( ড়নজ উদদ্যাদগ 

)০৮ (ব্যড়ক্তয ড়নজ উদদ্যাদগ /উদজরা 

ড়নফ যাচন অড়প  

)০৯ (ইউড়/জৌযবা জচয়াযম্যান  

)১০ (জম জকান ব্যাাংক  

ড়ফনামূদল্য কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০২ জরৌজাত দ্রব্য 

ড়ফক্রদয়য ড়ডড়রাং 

রাইদন্প প্রদান 

০৭ 

কাম যড়দফ 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-এ (

আদফদনত্র  

 )২ (জদাকানঘদযয ভাড়রকানা/বািা 

াংক্রান্ত কাগজদত্রয তযাড়য়ত কড়  

)৩  (জেড রাইদদন্পয তযাড়য়ত কড়  

)৪ (নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড়  

)৫ ( জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত   

কড়  

)৬ (দ্যদতারা াদাে য াইদজয র্ই 

কড় যড়ঙন ছড়ফ  

)০১ (জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডড/  ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

 )www .margiruo.iqg.db( 

)০২ (ব্যড়ক্তয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র।  

)০৩ (ইউড়/জৌযবা জচয়াযম্যান 

)০৪ (ইউড়/জৌযবা জচয়াযম্যান 

)০৫(উদজরা ড়নফ যাচন অড়প  

)০৬ ( ড়নজ উদদ্যাদগ 

 

রাইদন্প ড়পঃ ৩ ,০০০/-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ রাইদন্প  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০৩ )ড়তন (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ 

 

 

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

http://www.kurigram.gov.bd)/
http://www.kurigram.gov.bd)/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
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০৩ জরৌজাত দ্রব্য 

ড়ফক্রদয়য ড়ডড়রাং 

রাইদন্প নফায়ন 

০৩ 

কাম যড়দফ 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-ড় (

আদফদনত্র  

)২ (নফ যফতদ ফছদয নফায়নইত  

রাইদদন্পয মূর কড়. 

৩।বযাে ও ড়প জভাদাদনয চারাদনয 

মুরকড় 

 

)০১ (জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

 )২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র   

 নফায়ন ড়পঃ ১ ,৫০০/-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ নফায়ন  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদদনয াদথ  

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৪ জরৌজাত দ্রদব্যয  

ডুড়িদকে ড়ডড়রাং 

রাইদন্প প্রদান 

০৩ 

কাম যড়দফ 

)১ (জজরা প্রাদনয ড়নধ যাড়যত পযদভ 

)পযভ নাং- এন-১  (আদফদনত্র  

)২ (রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন 

াংড়িষ্ট থান ায় দাড়খরইত ড়জড়ড এয 

তযাড়য়ত কড়    

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

 )www .margiruo.iqg.db( 

 )২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

  

  

ডুড়িদকে রাইদন্প ড়পঃ ৬০০ /-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ 

ডুড়িদকে রাইদন্প  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০৭ )াত (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ  

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৫ ড়দভে ড়ফক্রদয়য 

ড়ডড়রাং রাইদন্প 

প্রদান 

০৭ 

কাম যড়দফ 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-এ (

আদফদনত্র  

 )২ (জদাকানঘদযয ভাড়রকানা/ড়জন 

ড়কাংফা বািা াংক্রান্ত কাগজদত্রয 

তযাড়য়ত কড়  

)৩  (জেড রাইদদন্পয তযাড়য়ত কড়  

)৪ (নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড়  

)৫ ( জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত  

কড়  

)৬ (দ্যদতারা াদাে য াইদজয র্ই 

কড় যড়ঙন ছড়ফ  

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা/ 

জজরা ওদয়ফ জাে যার 

 )www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

রাইদন্প ড়পঃ ১ ,৫০০/-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ রাইদন্প ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ৩ )ড়তন (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ 

  

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৬ ড়দভে ড়ফক্রদয়য 

ড়ডড়রাং রাইদন্প 

নফায়ন 

০৩ 

কাম যড়দফ 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-ড় (

আদফদনত্র  

)২ (নফ যফতদ ফছদয নফায়নইত  

রাইদদন্পয মূর কড় 

৩.বযাে ও ড়প জভাদাদনয চারাদনয 

মুরকড় 

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

 )www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

  

নফায়ন ড়পঃ ৭৫০ /-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ নফায়ন  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
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০৭ ড়দভে ড়ফক্রদয়য 

ডুড়িদকে ড়ডড়রাং 

রাইদন্প প্রদান 

০৩ 

কাম যড়দফ 

)১ (জজরা প্রাদনয ড়নধ যাড়যত পযদভ 

)পযভ নাং- এন-১  (আদফদনত্র  

)২ (রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন 

াংড়িষ্ট থানায় দাড়খরইত ড়জড়ড এয 

তযাড়য়ত পদোকড়  

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা  ওদয়ফ 

জাে যার 

 )www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

  

ডুড়িদকে রাইদন্প ড়পঃ ৩০০ /-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ 

ডুড়িদকে রাইদন্প  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ )র্ই (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ  

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৮ ড়ভল্কফুড ড়ফক্রদয়য 

ড়ডড়রাং রাইদন্প 

প্রদান 

০৭ 

কাম যড়দফ 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-এ (

আদফদনত্র  

 )২ (জদাকানঘদযয ভাড়রকানা/ড়জন 

ড়কাংফা বািা াংক্রান্ত কাগজদত্রয 

তযাড়য়ত কড়  

)৩(জেড রাইদদন্পয তযাড়য়ত 

পদোকড়  

)৪ (নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত 

পদোকড়  

)৫ (জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত   

পদোকড় 

)৬ (দ্যদতারা াদাে য াইদজয র্ই 

কড় যড়ঙন ছড়ফ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

 )www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

 

রাইদন্প ড়পঃ ৩০০ /-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ 

ডুড়িদকে রাইদন্প  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ৩ )ড়তন (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ 

  

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৯ ড়ভল্কফুড ড়ফক্রদয়য 

ড়ডড়রাং রাইদন্প 

নফায়ন 

০৩ 

কাম যড়দফ 

 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-ড় (

আদফদনত্র  

)২ (নফ যফতদ ফছদয নফায়নইত  

রাইদদন্পয মূর কড় 

৩।বযাে ও ড়প জভাদাদনয চারাদনয 

মুরকড় 

 

 

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

 )www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

  

নফায়ন ড়পঃ ১৫০ /-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ নফায়ন  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ )র্ই (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ । 

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
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http://www.kurigram.gov.bd/
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১০ ড়ভল্কফুড ড়ফক্রদয়য 

ডুড়িদকে ড়ডড়রাং 

রাইদন্প প্রদান 

০৩ 

কাম যড়দফ 

)১ (জজরা প্রাদনয ড়নধ যাড়যত পযদভ 

)পযভ নাং- এন-১  (আদফদনত্র  

)২ (রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন 

াংড়িষ্ট থানায় দাড়খরইত ড়জড়ড এয 

তযাড়য়ত পদোকড়  

   

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

  

 

 

  

ডুড়িদকে রাইদন্প ড়পঃ ৬০ /-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ 

ডুড়িদকে রাইদন্প  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ )র্ই ( (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ 

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১১ াইকাযী সুতা 

ড়ফক্রদয়য ড়ডড়রাং 

রাইদন্প প্রদান 

০৭ 

কাম যড়দফ 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-এ (

আদফদনত্র  

 )২ (জদাকানঘদযয ভাড়রকানা/ড়জন 

ড়কাংফা বািা াংক্রান্ত কাগজদত্রয 

তযাড়য়ত কড়  

)৩  (জেড রাইদদন্পয তযাড়য়ত কড়  

)৪ (নাগড়যকত্ব ন জদয তযাড়য়ত কড়  

)৫ ( জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত  

কড় 

)৬ (দ্যদতারা াদাে য াইদজয র্ই 

কড় যড়ঙন ছড়ফ  

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

 

  

রাইদন্প ড়পঃ ১ ,২০০/-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ 

ডুড়িদকে রাইদন্প  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০৩ )ড়তন (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ 

  

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১২ াইকাযী সুতা 

ড়ফক্রদয়য ড়ডড়রাং 

রাইদন্প নফায়ন 

০৩ 

কাম যড়দফ 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-ড় (

আদফদনত্র  

)২ (নফ যফতদ ফছদয নফায়নইত  

রাইদদন্পয মূর কড় 

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

 )www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

  

নফায়ন ড়পঃ ৬০০ /-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ নফায়ন  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ )র্ই (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ । 

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৩ াইকাযী সুতা 

ড়ফক্রদয়য ডুড়িদকে 

ড়ডড়রাং রাইদন্প 

প্রদান 

০৩ 

কাম যড়দফ 

)১ (জজরা প্রাদনয ড়নধ যাড়যত পযদভ 

)পযভ নাং- এন-১  (আদফদনত্র  

)২ (রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন 

াংড়িষ্ট থানায় দাড়খরইত ড়জড়ড এয 

তযাড়য়ত পদোকড়  

   

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

  

  

ডুড়িদকে রাইদন্প ড়পঃ ২৪০ /-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ 

ডুড়িদকে রাইদন্প  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ )র্ই  (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ  

 

 

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৪ খুচযা সুতা ড়ফক্রদয়য 

ড়ডড়রাং রাইদন্প 

প্রদান 

০৭ 

কাম যড়দফ 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-এ (

আদফদনত্র  

 )২ (জদাকানঘদযয ভাড়রকানা/ড়জন 

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

রাইদন্প ড়পঃ ৫০০ /-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
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ড়কাংফা বািা াংক্রান্ত কাগজদত্রয 

তযাড়য়ত কড়  

)৩ (জেড রাইদদন্পয তযাড়য়ত কড় 

)৪ (নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত  কড়  

)৫ (জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত  

কড়    

)৬ (দ্যদতারা াদাে য াইদজয র্ই 

কড় যড়ঙন ছড়ফ   

 )www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র।  

)০৩ (ইউড়/জৌযবা জচয়াযম্যান  

)০৪ (ইউড়/জৌযবা জচয়াযম্যান )০৫ (

উদজরা ড়নফ যাচন অড়প 

)০৬ ( ড়নজ উদদ্যাদগ 

 

  

বযােঃ 

ডুড়িদকে রাইদন্প  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০৩ )ড়তন (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ 

  

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৫ খুচযা সুতা ড়ফক্রদয়য 

ড়ডড়রাং রাইদন্প 

নফায়ন 

০৩ 

কাম যড়দফ 

 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-ড় (

আদফদনত্র  

)২ (নফ যফতদ ফছদয নফায়নইত  

রাইদদন্পয মূর কড় 

)০১ (জজরা প্রাদকয কাম য  ারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

 )www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয  ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র 

  

নফায়ন ড়পঃ ২৫০ /-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ নফায়ন  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ )র্ই (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ । 

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৬ খুচযা  সুতা ড়ফক্রদয়য 

ডুড়িদকে ড়ডড়রাং 

রাইদন্প প্রদান 

০৩ 

কাম যড়দফ 

)১ (জজরা প্রাদনয ড়নধ যাড়যত পযদভ 

)পযভ নাং- এন-১  (আদফদনত্র  

)২ (রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন 

াংড়িষ্ট থানায় দাড়খরইত ড়জড়ড এয 

তযাড়য়ত পদোকড়  

   

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

  

  

ডুড়িদকে রাইদন্প ড়পঃ ১০০ /-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ 

ডুড়িদকে রাইদন্প  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ )র্ই (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ।  

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৭ াইকাযী  কাি 

ড়ফক্রদয়য ড়ডড়রাং 

রাইদন্প প্রদান 

০৭ 

কাম যড়দফ 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-এ (

আদফদনত্র  

 )২ (জদাকানঘদযয ভাড়রকানা/ড়জন 

ড়কাংফা বািা াংক্রান্ত কাগজদত্রয 

তযাড়য়ত কড়  

)৩  (জেড রাইদদন্পয তযাড়য়ত কড়  

)৪ (নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড়  

)৫ ( জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত   

কড় 

)৬ (দ্যদতারা াদাে য াইদজয র্ই 

কড় যড়ঙন ছড়ফ  

 

 

)০১ (জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

 )www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

)০৩ (ইউড়/জৌযবা জচয়াযম্যান  

)০৪ (ইউড়/জৌযবা জচয়াযম্যান )০৫ (

উদজরা ড়নফ যাচন অড়প 

)০৬ ( ড়নজ উদদ্যাদগ 

 

  

 

 

 

 

 

 

রাইদন্প ড়পঃ ৩ ,০০০/-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ 

ডুড়িদকে রাইদন্প  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০৩ )ড়তন (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ 

  

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
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১৮ াইকাযী  কাি 

ড়ফক্রদয়য ড়ডড়রাং 

রাইদন্প নফায়ন 

০৩ 

কাম যড়দফ 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-ড় (

আদফদনত্র  

)২ (নফ যফতদ ফছদয নফায়নইত  

রাইদদন্পয মূর কড় 

৩। বযাে ও ড়প জভাদাদনয চারাদনয 

মুরকড় 

 

 

 

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র 

  

নফায়ন ড়পঃ ১ ,৫০০/-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ নফায়ন  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদদনয াদথ 

আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ )র্ই (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ । 

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৯ াইকাযী  কাি 

ড়ফক্রদয়য ডুড়িদকে 

ড়ডড়রাং রাইদন্প 

প্রদান 

০৩ 

কাম যড়দফ 

)১ (জজরা প্রাদনয ড়নধ যাড়যত পযদভ 

)পযভ নাং- এন-১  (আদফদনত্র  

)২ (রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন 

াংড়িষ্ট থানায় দাড়খরইত ড়জড়ড এয 

তযাড়য়ত পদোকড়  

   

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

 )www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

  

  

ডুড়িদকে রাইদন্প ড়পঃ ৬০০ /-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ 

ডুড়িদকে রাইদন্প  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ )র্ই (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ  

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

২০ খুচযা কাি ড়ফক্রদয়য 

ড়ডড়রাং রাইদন্প 

প্রদান 

০৭ 

কাম যড়দফ 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-এ (

আদফদনত্র  

 )২ (জদাকানঘদযয ভাড়রকানা/ড়জন 

ড়কাংফা বািা াংক্রান্ত কাগজদত্রয 

তযাড়য়ত কড়  

)৩ ( জেড রাইদদন্পয তযাড়য়ত কড়  

)৪ (নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড়  

)৫ ( জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত   

কড় 

)৬ (দ্যদতারা াদাে য াইদজয র্ই 

কড় যড়ঙন ছড়ফ   

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

 )www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

 )০৩ (ইউড়/জৌযবা জচয়াযম্যান  

)০৪ (ইউড়/জৌযবা জচয়াযম্যান )০৫ (

উদজরা ড়নফ যাচন অড়প 

)০৬ ( ড়নজ উদদ্যাদগ 

 

  

রাইদন্প ড়পঃ ১ ,০০০/-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ 

ডুড়িদকে রাইদন্প  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০৩ )ড়তন (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ 

  

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

২১ খুচযা কাি ড়ফক্রদয়য 

ড়ডড়রাং রাইদন্প 

নফায়ন 

০৩ 

কাম যড়দফ 

)১ (জজরা প্রাদনয ড়নধ যাড়যত পযদভ 

)পযভ নাং- এন-৯  (আদফদনত্র  

)২ (নফ যফতদ ফছদয নফায়নইত  

রাইদদন্পয মূর কড় 

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

  

নফায়ন ড়পঃ ৫০০ /-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ নফায়ন  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ )র্ই (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ । 

 

 

 

 

 

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
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২২ খুচযা কাি ড়ফক্রদয়য 

ডুড়িদকে ড়ডড়রাং 

রাইদন্প প্রদান 

০৭ 

কাম যড়দফ 

)১ (জজরা প্রাদনয ড়নধ যাড়যত পযদভ 

)পযভ নাং- এন-১  (আদফদনত্র  

)২ (রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন 

াংড়িষ্ট থান ায় দাড়খরইত ড়জড়ড এয 

তযাড়য়ত কড়  

   

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

 )www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

  

  

 

 

ডুড়িদকে রাইদন্প ড়পঃ ২০০ /-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ 

ডুড়িদকে রাইদন্প  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০৩ )ড়তন (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ  

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

২৩ ড়গাদযে )াইকাযী (

ড়ফক্রদয়য ড়ডড়রাং 

রাইদন্প প্রদান 

০৭ 

কাম যড়দফ 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-এ (

আদফদনত্র  

 )২ (জদাকানঘদযয ভাড়রকানা/ড়জন 

ড়কাংফা বািা াংক্রান্ত কাগজদত্রয 

তযাড়য়ত কড়  

)৩  (জেড রাইদদন্পয তযাড়য়ত কড়  

)৪ (নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড়  

)৫ ( জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত   

কড় 

)৬ (দ্যদতারা াদাে য াইদজয র্ই 

কড় যড়ঙন ছড়ফ   

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

)০৩ (ইউড়/জৌযবা জচয়াযম্যান  

)০৪ (ইউড়/জৌযবা জচয়াযম্যান )০৫ (

উদজরা ড়নফ যাচন অড়প 

)০৬ ( ড়নজ উদদ্যাদগ 

 

  

রাইদন্প ড়পঃ ৩ ,০০০/-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ 

ডুড়িদকে রাইদন্প  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০৩ )ড়তন (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ 

  

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

২৪ ড়গাদযে )াইকাযী (

ড়ফক্রদয়য ড়ডড়রাং 

রাইদন্প নফায়ন 

০৩ 

কাম যড়দফ 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-ড় (

আদফদনত্র  

)২ (নফ যফতদ ফছদয নফায়নইত  

রাইদদন্পয মূর কড় 

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

 )www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

  

নফায়ন ড়পঃ ১ ,৫০০/-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ নফায়ন  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ )র্ই (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ । 

 

 

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

২৫ ড়গাদযে )াইকাযী (

ড়ফক্রদয়য ডুড়িদকে 

ড়ডড়রাং রাইদন্প 

নফায়ন 

০৩ 

কাম যড়দফ 

)১ (জজরা প্রাদনয ড়নধ যাড়যত পযদভ 

)পযভ নাং- এন-১  (আদফদনত্র  

)২ (রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন 

াংড়িষ্ট থান ায় দাড়খরইত ড়জড়ড এয 

তযাড়য়ত কড়  

   

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড /ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

 

  

ডুড়িদকে রাইদন্প ড়পঃ ৬০০ /-  

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -০৭৪২-০০০০-১৮৫৪  

বযােঃ 

ডুড়িদকে রাইদন্প  ড়প এয ১৫  % 

জভায জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ )র্ই  (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ 

 

 

 

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
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২৬ খ)  আফাড়ক  

    জাদের ড়নফন্ধন 

 

২০ 

কামড়দফ 

)১ (জজরা প্রাদনয ড়নধ যাড়যত পযদভ 

)পযভ নাং- এন-১২  (আদফদনত্র  

 )২ (বফদনয ভাড়রকানা/ড়জন ড়কাংফা 

বািা াংক্রান্ত কাগজদত্রয তযাড়য়ত 

কড়  

)৩ (বফদনয অনুদভাড়দত িযান এফাং 

িযান অনুমায়ী বফন ড়নভ যাদণয 

প্রতযয়নত্র )উমৄক্ত কর্তযক্ষ কর্তযক 

প্রদত্ত(  

)৪  (জেড রাইদদন্পয তযাড়য়ত কড়  

)৫ (নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড়  

)৬ ( জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত   

কড় 

)৭ (দ্যদতারা াদাে য াইদজয র্ই 

কড় যড়ঙন ছড়ফ   

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

www.sqrof.iqg.db 

)২ ( আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

)০৩(আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

)০৪ (ইউড়/জৌযবা জচয়াযম্যান 

)০৫(ইউড়/জৌযবা জচয়াযম্যান  

)০৬ (উদজরা ড়নফ যাচন অড়প  

)০৭ ( ড়নজ উদদ্যাদগ 

 

  

ড়নফন্ধন ড়পঃ 

এক তাযকা = ৫০০ /-   

র্ই তাযকা =১০০০ /-   

ড়নফন্ধন ড়প জভা প্রদাদনয জকাডঃ 

১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭ 

বযােঃ ড়নফন্ধন ড়প এয ১৫% 

বযাে জভা প্রদাদনয জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০৭ )াত (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ 

 

 

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

২৭ আফাড়ক জাদেদরয 

রাইদন্প প্রদান 

১৫ 

কামড়দফ 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-ক (

আদফদনত্র  

 )২ (বফদনয ভাড়রকানা/ড়জন ড়কাংফা 

বািা াংক্রান্ত কাগজদত্রয তযাড়য়ত 

কড়  

)৩  (জেড রাইদদন্পয তযাড়য়ত কড়  

)৪ (নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড়  

)৫ ( জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত   

কড় 

)৬ (দ্যদতারা াদাে য াইদজয র্ই 

কড় যড়ঙন ছড়ফ   

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

www.sqrof.iqg.db 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

)০৩ ( ইউড় /জৌযবা জচয়াযম্যান  

)০৪ (ইউড়/জৌযবা জচয়াযম্যান )০৫ (

উদজরা ড়নফ যাচন অড়প 

)০৬ ( ড়নজ উদদ্যাদগ 

  

রাইদন্প ড়পঃ 

এক তাযকা = ১০ ,০০০/-   

র্ইতাযকা =২৫ ,০০০/-   

রাইদন্প ড়প জভা প্রদাদনয জকাডঃ 

১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 

বযােঃ রাইদন্প ড়প এয ১৫% 

বযাে জভা প্রদাদনয জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

 

আদফদন ভঞ্জুদযয ০৭ )াত (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ 

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

২৮ আফাড়ক জাদেদরয 

রাইদন্প নফায়ন 

০৩ 

কামড়দফ 

 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-ক (

আদফদনত্র  

)২ (নফ যফতদ ফছদয নফায়নইত  

রাইদদন্পয মূর কড় 

৩।বযাে ও ড়প জভাদাদনয চারাদনয 

মুরকড় 

 

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

www.sqrof.iqg.db 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র   

 নফায়ন পীঃ 

এক তাযকা = ৩ ,৭৫০/-   

র্ইতাযকা =৭ ,৫০০/-  

নফায়ন ড়প জভা প্রদাদনয জকাডঃ 

১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 

বযােঃ নফায়ন ড়প এয ১৫% 

বযাে জভা প্রদাদনয জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

২৯ আফাড়ক জাদের এয 

ডুড়িদকে রাইদন্প 

প্রদান 

০৩ 

কাম যড়দফ 

)১ (জজরা প্রাদনয ড়নধ যাড়যত পযদভ 

)পযভ নাং- এন-১  (আদফদনত্র  

)২ (রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন 

াংড়িষ্ট থানায় দাখড় রইত ড়জড়ড এয 

তযাড়য়ত কড়  

   

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

ড়ফনামূদল্য 

 

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান  :+)৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
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৩০ (ক)  জযত্মাযাঁয 

জযড়জদেন/ড়নফন্ধন 

  

২০ 

কাম যড়দফ 

)১ (জজরা প্রাদনয ড়নধ যাড়যত পযদভ 

)পযভ নাং- এন-১৩  ( আদফদনত্র 

 )২ (বফদনয ভাড়রকানা/ড়জন ড়কাংফা 

বািা াংক্রান্ত কাগজদত্রয তযাড়য়ত 

কড়  

)৩ (বফদনয অনুদভাড়দত িযান এফাং 

িযান অনুমায়ী বফন ড়নভ যাদণয 

প্রতযয়নত্র )উমৄক্ত কর্তযক্ষ কর্তযক 

প্রদত্ত(  

)৪  (জেড রাইদদন্পয তযাড়য়ত কড়  

)৫ (নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড়  

)৬ ( জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত   

কড় 

)৭ (দ্যদতারা াদাে য াইদজয র্ই 

কড় যড়ঙন ছড়ফ   

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

 )www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

)০৩(আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

)০৪ (ইউড়/জৌযবা জচয়াযম্যান 

)০৫(ইউড়/জৌযবা জচয়াযম্যান  

)০৬ ( ড়নজ উদদ্যাদগ 

)০৭ ( ড়নজ উদদ্যাদগ 

 

  

 

৩০-৭০ আন (এড়) 

জযড়জদেন ড়পঃ ২৫০ /-    

৩০-৭০ আন (নন-এড়) 

জযড়জদেন ড়পঃ ২৫০ /-     

৭০ আন এয উদদ্ধয (এড়) 

জযড়জদেন ড়পঃ ২৫০ /-     

৭০ আজনয উদদ্ধযত্ম (নন-এড়) 

জযড়জদেন ড়পঃ ২৫০/- 

 

জযড়জদেন ড়প জভা প্রদাদনয জকাড 

১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭ 

বযােঃ জযড়জদেন ড়প এয ১৫% 

বযাে জভা প্রদাদনয জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০৭ )াত (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ 

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

৩১ (খ)    জযদস্তাযা 

রাইদন্প প্রদান 

১৫ 

কাম যড়দফ 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-ক (

আদফদনত্র  

(২)ড়নফন্ধনদত্রয তযাড়য়ত পদোকড় 

)৩  (জেড রাইদদন্পয তযাড়য়ত কড়  

)৪ (নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড়  

)৫ ( জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত  

কড় 

)৬ (দ্যদতারা াদাে য াইদজয র্ই 

কড় যড়ঙন ছড়ফ   

)০১ (জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য  স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

 )www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র।  

)০৩ (ইউড়/জৌযবা জচয়াযম্যান  

)০৪ (ইউড়/জৌযবা জচয়াযম্যান )০৫ (

উদজরা ড়নফ যাচন অড়প 

)০৬ ( ড়নজ উদদ্যাদগ 

  

 

৩০-৭০ আন (এড়) 

রাইদন্প ড়পঃ ৪ ,০০০/-    

৩০-৭০ আন (নন-এড়) 

রাইদন্প ড়পঃ ২ ,০০০/-     

৭০ আন এয উদদ্ধয (এড়) 

রাইদন্প ড়পঃ ৫ ,০০০/-    

৭০ আজনয উদদ্ধযত্ম (নন-এড়) 

রাইদন্প ড়পঃ ২ ,৫০০/-    

 

রাইদন্প ড়প জভা প্রদাদনয জকাড 

১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 

বযােঃ রাইদন্প ড়প এয ১৫% 

বযাে জভা প্রদাদনয জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০৭ )াত (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
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৩২ (গ) জযদস্তাযা 

রাইদন্প নফায়ন  

০৩ 

কাম যড়দফ 

)১ (ড়নধ যাড়যত পযদভ )পযভ নাং-ক (

আদফদনত্র  

(২)ড়নফন্ধনদত্রয তযাড়য়ত পদোকড় 

)৩ (নফ যফতদ ফছ জয রাইদন্প নফায়দনয 

তযাড়য়ত কড় 

)৪  (জেড রাইদদন্পয তযাড়য়ত কড়  

)৫ (নাগড়যকত্ব নদদয তযাড়য়ত কড়  

)৬ ( জাতীয় ড়যচয়দত্রয তযাড়য়ত  

কড় 

)৭ (দ্যদতারা াদাে য াইদজয র্ই 

কড় যড়ঙন ছড়ফ   

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

 )www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

)০৩(আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ  

)০৪ (ইউড়/জৌযবা জচয়াযম্যান 

)০৫(ইউড়/জৌযবা জচয়াযম্যান  

)০৬ (উদজরা ড়নফ যাচন অড়প  

)০৭ ( ড়নজ উদদ্যাদগ 

  

 

৩০-৭০ আন (এড়) 

নফায়ন ড়প-১ ,৫০০/-   

৩০-৭০ আন(ননএড়) 

নফায়ন ড়প-১ ,২৫০/-   

৭০ আদনয উদদ্ধয (এড়) 

নফায়ন ড়প-২ ,৫০০/-   

৭০ আদনয উদদ্ধয (নন-এড়) 

নফায়ন ড়প-১ ,২৫০/-    

নফায়ন ড়প জভা প্রদাদনয জকাড 

১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 

বযােঃ নফায়ন ড়প এয ১৫% 

বযাে জভা প্রদাদনয জকাড নম্বযঃ 

১ -১১৩৩-০০২০-০৩১১  

আদফদন ভঞ্জুদযয ০২ )র্ই (ড়দদনয 

ভদধ্য জভা ড়দদত দফ । 

কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

৩৩ জযদস্তাযাঁয ডুড়িদকে 

রাইদন্প প্রদান 

০৩ 

কাম যড়দফ 

)১ (জজরা প্রাদনয ড়নধ যাড়যত পযদভ 

)পযভ নাং- এন-১  (আদফদনত্র  

)২ (রাইদন্প াযাদনায ভথ যদন 

াংড়িষ্ট থান ায় দাড়খরইত ড়জড়ড এয 

তযাড়য়ত কড়   

)০১ (জজরা প্রাক জ য কাম যারদয়য স্কে 

জডড  /ব্য ফা ও ফাড়ণজয াখা /জজরা ওদয়ফ 

জাে যার 

)www .margiruo.iqg.db( 

)২ (আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ াংগ্র  

ড়ফনামূদল্য  কাযী কড়ভনায, ব্যফা ও ফাড়ণজয াখা 

কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২৩৩ 

জপান +) :৮৮(  ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই-জভইর: actckurigram@ 

gmail.com 

 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
mailto:ndcjoypurhat@gmail.com
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১২। আইড়র্ট াখা 

ক্রড়ভক 

নম্বয 
জফায নাভ জফা প্রদাদনয দফ যাচ্চ ভয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ আদফদন 

পযভ প্রাড়প্ত স্ান 

জফামূল্য এফাং ড়যদাধ দ্ধড়ত 

(মড়দ থাদক) 

াখায নাভ দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দড়ফ, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার জেড়রদপান ও 

ইদভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দড়ফ  ,রুভ নম্বয , জজরা/উদজরায 

জকাড, অড়পড়য়ার জেড়রদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 

 

 

ই -জভইর ,ওদয়ফ াইদেয 

ভাধ্যদভ প্রাপ্ত অড়বদমাগ ,

সুাড়য ,আদফদন মথাস্থাদন 

জৌদদছ জদয়া  

তাৎক্ষড়ণক প্রদমাজয নয় 

  

প্রদমাজয নয় 

 

চাজয মুক্ত 

 

 

কাযী কড়ভনায ,আইড়র্ট াখা 

রুভ নম্বয-২০৬ 

জেড়রদপান +):৮৮ ( ০৫৮১-৬১৪০২ 

ই-জভইরঃ 

acictdckurigram@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

২ তল অড়ধকায আইন ২০০৯ 

এয আওতায় জনগদণয 

চাড়ত তল প্রদান 

 

২০ )ড়ফ (কাম যড়দফ  ড়ফড়ধ ৩ এ ফড়ণ যত 

পযভ ‘ক’  

১  .জজরাপ্রাদকয কাম যারদয়য 

স্কে জডফ্র /আইড়র্ট াখা/জজরা 

ওদয়ফ জাে যার 

)www .margiruo.iqg

.db/(www.sqrof.iqg

.db 

 

প্রদমাজয জক্ষদত্র যকায ড়নধ যাড়যত 

মূদল্য 

কাযী কড়ভনায ,আইড়র্ট াখা 

রুভ নম্বয-২০৬ 

জেড়রদপান +):৮৮ ( ০৫৮১-৬১৪০২ 

ই-জভইরঃ 

acictdckurigram@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

 

১৩। স্কে জডফ্র াখা  

ক্রড়ভক 

নম্বয 
জফায নাভ জফা প্রদাদনয দফ যাচ্চ ভয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ আদফদন 

পযভ প্রাড়প্ত স্ান 

জফামূল্য এফাং ড়যদাধ দ্ধড়ত 

(মড়দ থাদক) 

াখায নাভ দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দড়ফ, রুভ 

নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার জেড়রদপান 

ও ইদভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দড়ফ  ,রুভ নম্বয , জজরা/উদজরায 

জকাড, অড়পড়য়ার জেড়রদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ স্কে জডদফ্রয ভাধ্যদভ 

নাগড়যক ও দাপ্তড়যক 

আদফদন গ্রণ এফাং 

প্রাড়প্তস্বীকায প্রদান  

তাৎক্ষড়ণক জজরা প্রাদনয 

পযভ নাং -এপ.ড়ড 

০৩ আদফদনত্র  

 

আদফদনকাযীয ড়নজ উদদ্যাদগ ড়ফনামূদল্য কাযী কড়ভনায স্কে জডফ্র াখা 

জেড়রদপান +):৮৮ ( ০৫৮১-৬১৪০২ 

ই-জভইরঃ 

zilaesebakurigram@gmail.com 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (াড়ফ যক), কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০৯ (২য় তরা) 

 জপান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

 

 

 

 

http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
http://www.kurigram.gov.bd/
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১৪। জযড়বড়নউ মুড়ন্পখানা াখা   

ক্রড়ভক 

নম্বয 
জফায নাভ জফা প্রদাদনয দফ যাচ্চ ভয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ আদফদন 

পযভ প্রাড়প্ত স্ান 

জফামূল্য এফাং ড়যদাধ দ্ধড়ত 

(মড়দ থাদক) 

াখায নাভ দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দড়ফ, রুভ 

নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার জেড়রদপান 

ও ইদভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দড়ফ  ,রুভ নম্বয , জজরা/উদজরায 

জকাড, অড়পড়য়ার জেড়রদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ আভদভাক্তাযনাভ কাম যকয 

কযণ 

৩০ কাম যড়দফ  মূর আভদভাক্তায 

নাভা 

ব্যড়ক্তগত উদদ্যাগ ড়ফদল আঠাদরা স্ট্যা  ২০০ /-  অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

অড়তড়যক্ত ড়ফবাগীয় কড়ভনায )যাজস্ব( , যাংনৄয ড়ফবাগ ,

যাংনৄয। 

০২ নাভজাড়য ফাড়তর াংক্রান্ত 

ড়ভ জকদয ড়ফরুদদ্ধ আীর 

ভাভরা শুনাড়ন ও ড়ন ড়ত্ত 

কযণ 

৩০ কাম যড়দফ জড়ভয দড়রর ,

যচা ও 

আনুলড়িক 

কাগজত্রাড়দ। 

১  .জকাে য ড়প আদফদন  

২  .ব্যড়ক্তগতবাদফ াংগৃীত 

 জকাে য ড়প ২০ /-  অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২১১ 

জপান )+৮৮ (০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 

 

অড়তড়যক্ত ড়ফবাগীয় কড়ভনায )যাজস্ব( , যাংনৄয ড়ফবাগ ,

যাংনৄয। 

 

 

 

১৫। প্রফাী কল্যাণ াখা 

ক্রড়ভক 

নম্বয 
জফায নাভ জফা প্রদাদনয দফ যাচ্চ ভয় প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ প্রাড়প্ত স্ান 

জফামূল্য এফাং ড়যদাধ দ্ধড়ত 

(মড়দ থাদক) 

াখায নাভ দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দড়ফ, রুভ 

নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার জেড়রদপান 

ও ইদভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দড়ফ  ,রুভ নম্বয , জজরা/উদজরায 

জকাড, অড়পড়য়ার জেড়রদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

      ১. )ক (প্রফাী কভদদদয 

অড়বদমাগ ড়নিড়ত্ত 

  
 )খ (জদদ ফফাযত 

প্রফাীদদয ড়যফাদযয 

অড়বদমাগ ড়নিড়ত্ত 

 

  ১৫ )দনয (  

কাম যড়দফ 

)ক (ফাাংরাদদ দতাফা  /

যযাজ ভন্ত্রণারদয়য 

ভাধ্যদভ জজরা প্রাক 

ফযাফদয াদা কাগদজ 

অড়বদমাগ ম্বড়রত 

আদফদন ।  

)খ  (ড়ফদদদ অফস্থানযত 

প্রফাীয নাভ উজয়খনফ যক 

জজরা প্রাক ফযাফদয 

)অড়বমৄক্ত ব্যড়ক্তয নাভ 

উজয়খনফ যক  (াদা কাগদজ 

সুড়নড়দ যষ্ট অড়বদমাগ 

ম্বড়রত আদফদন ।  

ব্যড়ক্তগত উদদ্যাগ  ড়প  /চাজয মুক্ত  

 

 

 

 

 

 
  -  

কাযী কড়ভনায , প্রফাী কল্যাণ াখা, কুড়িগ্রাভ  

 রুভ নম্বয-২৩২ 

জেড়রদপান নম্বয -+)৮৮ (০৫৮১-৬১৬০২  

   ই -জভইরঃ   

exputriatewelfare.kurigram@gmail   

.com 

 

 

জজরা প্রাক ,কুড়িগ্রাভ 

রুভ নম্বয-২০১ 

 জেড়রদপান নম্বযঃ )+৮৮(  

 ০৫৮১ -৬১৬৪৫  

  জভাফাইর নম্বযঃ 

০১৭০৯৯৭৪৫০০ 

 ই -জভইরঃ dckurigram@mopa.gov.bd  

 

mailto:e-mail%20-%20adcr@gmail.com
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১৬। তল ও অড়বদমাগ াখা 

ক্রড়ভক 

নম্বয 
জফায নাভ জফা প্রদাদনয দফ যাচ্চ ভয় প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ প্রাড়প্ত স্ান 

জফামূল্য এফাং ড়যদাধ দ্ধড়ত 

(মড়দ থাদক) 

াখায নাভ দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দড়ফ, রুভ 

নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, অড়পড়য়ার জেড়রদপান 

ও ইদভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দড়ফ  ,রুভ নম্বয , জজরা/উদজরায 

জকাড, অড়পড়য়ার জেড়রদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ ড়ফড়বন্ন ড়ফলদয়য উয 

অড়বদমাগ ড়ন ড়ত্ত 

৩০(ড়ত্র) 

 কাম যড়দফ 

১.  াদা কাগদজ জজরা 

প্রাক ফযাফয স্বাক্ষড়যত 

ড়রড়খত আদফদন 

২.  অড়বদমাদগয স্বদক্ষ 

প্রভাণাড়দ (মড়দ থাদক) 

ব্যড়ক্তগত উদদ্যাগ ড়প/চাজয মুক্ত  কাযী কড়ভনায  

তল ও অড়বদমাগ াখা 

রুভ নম্বয-২৩২ 

ই-জভইর : 

dckuri.ovijogsec@gmail.com 

জজরা প্রাক  ,কুড়িগ্রাভ  

রুভ নম্বয-২০১ 

জেড়রদপান নম্বযঃ +)৮৮ (০৫৮১-৬১৬৪৫  

জভাফাইর নম্বযঃ ০১৭০৯৯৭৪৫০০ 

ই -জভইরঃ  dckurigram@mopa.gov.bd 

 
 

 

 
 
 

(আবু ছাদর জভাাম্মদ জপযদদৌ খান) 

‡Rjv cÖkvmK 
KzwoMÖvg| 


