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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম 

www.kurigram.gov.bd 

 
নাগিরক সনদ 

(Citizen’s Charter) 
 

০১। সং াপন শাখা   

িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন ফরম 
াি  হান 

সবা  এবং পিরেশাধ প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদিব, 
ম ন র, জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১ পনশন (চা েরর 

িনেজর অবসর 
হেণর ে ) 

১০ (দশ) 
কায িদবস 

১. নন- গেজেটড চা েরেদর ে  সািভস ক 
২. িপআরএল-এ গমেণর ম িরপ  
৩. ত ািশত শষ বতন প  
৪. পনশন আেবদন ফরম ২.১ (০২ কিপ) 
৫. স  তালা পাসেপাট সাইেজর ও া  সাইেজর 

সত ািয়ত রি ন ছিব (এক কিপ কের)  
৬. া  পনশেনর বধ উ রািধকার ঘাষণা প   
৭. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ 
৮. পনশন ম ির আেদশ   

১. িডিস অিফস ও  ইউএনও অিফস  
২. সংি  অিফস  
৩. সংি  অিফস 
৪. জলা ওেয়ব পাটাল 
৫. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৬. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৭. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৮. সংি  অিফস 

িফ/ চাজ  শাসিনক কমকতা 
সং াপন শাখা 
ম ন র-২৫১ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩৫৪ 

ই- মইল- 
establishment.dckurigram@ 
gmail.com 

 অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০২ পািরবািরক 
পনশন  (েপনশন 

ম িরর েবই 
পনশনােরর  

হেল) 

১০ (দশ) 
কায িদবস 

১. নন- গেজেটড চা েরেদর ে  সািভস ক 
২. িপআরএল-এ গমেণর ম িরপ  
৩. ত ািশত শষ বতন প  
৪. পনশন আেবদন ফরম ২.১ (০২ কিপ) 
৫. স  তালা পাসেপাট সাইেজর ও া  সাইেজর 

সত ািয়ত রি ন ছিব (এক কিপ কের)  
৬. উ রািধকার সনদ প  ও নন ািরজ সনদ  
৭. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ 
৮. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও আ েতািষক 

উে ালন করার জ  মতা অপণ সনদ  
৯. িচিকৎসক/েপৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান ক ক 

দ   সনদ প  
১০. পনশন ম ির আেদশ 

১. িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  
২. সংি  অিফস 
৩. সংি   অিফস 
৪. জলা ওেয়ব পাটাল 
৫. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ  
৬. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

চয়ার ান 
৭. কমকতার উপি িতেত আেবদনকারী 

ক ক স ােদয়  
৮. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৯. িচিকৎসক/েপৗরসভা/ইউ.িপ 

কাযালয় 
১০. সংি  অিফস 

িফ/ চাজ  শাসিনক কমকতা 
সং াপন শাখা 
ম ন র-২৫১ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩৫৪ 

ই- মইল- 
establishment.dckurigram@ 
gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), 
িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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০৩ 

পািরবািরক 
পনশন  

(অবসরভাতা 
ভাগরত অব ায় 
পনশনেভাগীর 

 হেল) 

১০ (দশ) 
কায িদবস 

১. পািরবািরক পনশন আেবদন ফরম ২.২ 
২. স  তালা পাসেপাট সাইেজর ও া  সাইেজর 

সত ািয়ত রি ন ছিব (এক কিপ কের)  
৩. উ রািধকার সনদ প  ও নন ািরজ সা িফেকট  
৪. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ. 
৫. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও    
    আ েতািষক উে ালন করার জ  মতা অপণ সনদ   
৬. িচিকৎসক/েপৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান ক ক 

দ    সনদ প  
৭. িপিপও এবং িড-হাফ  

১. িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  
২. িনজ উে ােগ 
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

চয়ার ান 
৪. কমকতার উপি িতেত আেবদনকারী 

ক ক স ােদয়   
৫. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

চয়ার ান 
৬. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ/ 

িচিকৎসক 
৭. সংি  অিফস 

িফ/ চাজ  শাসিনক কমকতা 
সং াপন শাখা 
ম ন র-২৫১ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩৫৪ 

ই- মইল- 
establishment.dckurigram@ 
gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৪ চা রীরত অব ায় 
অ ম কমচারীেক 
পিরবারেক যৗথ 
বীমার অ দান 

দান 

১০ (দশ) 
কায িদবস 

১. যৗথ বীমার অ দান ম রীর জ  িনধািরত আেবদন ফরম 
২. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব ১ কিপ 
৩. কম েলর বতেনর ত য়ন প  
৪. আেবদন িবষেয় সংিশ  কগজ-পে র ল কিপ 

১.িডিস অিফস ও  ইউএনও অিফস  
২. িনজ উে ােগ 
৩. সংি  অিফস 
৪. সংি  অিফস 

িফ/চাজ  শাসিনক কমকতা 
সং াপন শাখা 
ম ন র-২৫১ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩৫৪ 

ই- মইল- 
establishment.dckurigram@ 
gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

চা রীরত অব ায়  
ত কমচারীর 

পিরবারেক যৗথ 
বীমার অ দান 

দান 

১০ (দশ) 
কায িদবস 

১. যৗথ বীমার অ দান ম রীর জ  িনধািরত আেবদন ফরম 
২. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব ১ কিপ 
৩. কম েলর বতেনর ত য়ন প  
৪. আেবদন িবষেয় সংি  কগজ-পে র ল কিপ 
৫. উ রািধকার সনদ প  ও নন ািরজ সা িফেকট  
৬. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ. 
৭. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও    
  আ েতািষক উে ালন করার জ  মতা অপণ সনদ   
৮. িচিকৎসক/েপৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান ক ক 

দ    সনদ প  
৯. িপিপও এবং িড-হাফ 

১.িডিস অিফস ও  ইউএনও অিফস  
২. িনজ উে ােগ 
৩. সংি  অিফস 
৪. সংি  অিফস 
৫. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান  
৬. কমকতার উপি িতেত আেবদনকারী 

ক ক স ােদয়  
৭. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

চয়ার ান 
৮. িচিকৎসক/েপৗরসভা/ইউিনয়ন 

পিরষদ  
৯. সংি  অিফস 

িফ/চাজ  শাসিনক কমকতা 
সং াপন শাখা 
ম ন র-২৫১ 
ফানঃ ( +৮৮ ) ০৫৮১-৬১৩৫৪ 

ই- মইল- 
establishment.dckurigram@ 
gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৫ চা রীরত অব ায় 
ত কমচারীর 

পিরবারেক আিথক 
সাহা  দান 

১০ (দশ) 
কায িদবস 

১. ক াণ তহিবেলর অ দান ম রীর জ   িনধািরত আেবদন ফরম 
২. স  তালা পাসেপাট সাইেজর ও া  সাইেজর সত ািয়ত 

রি ন ছিব (এক কিপ কের)  
৩. অবসর হেণর আেদশপ  
৪. ওয়ািরশ সনদ প  
৫. কমকতা/কমচারীর  সনদ প  
৬. নাগিরক  সনদ প  
৭. ীর ে  নরায় িববাহ না হওয়ার এবং ক া ও ভি র 

ে  িববাহ না হওয়ার সনদ প  
৮. আেবদনকারীেক সকল সদ  ক ক দ  মতাপ  
৯. শষ বতেনর ত য়নপ  
১০. ক াণ তহিবল/ যৗথবীমার সাহা  পাওয়ার দািবদারেদর ন না 

১.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  
২. িনজ উে ােগ 
৩. সংি  অিফস 
৪. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

চয়ার ান 
৫. িচিকৎসক/েপৗরসভা/ইউিনয়ন 

পিরষদ চয়ার ান 
৬. ইউিপ চয়ার ান/েময়র 
৭. ইউিপ চয়ার ান/েময়র 
৮. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৯. সংি  অিফস 
১০. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 

িফ/চাজ  শাসিনক কমকতা 
সং াপন শাখা 
ম ন র-২৫১ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩৫৪ 

ই- মইল- 
establishment.dckurigram@ 
gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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া র 
 
 

০৬ ৩য় ণীর 
কমচারীেদর 
সাধারণ ভিব  
তহিবল হেত ১ম, 
২য় ও ৩য় অ ীম 
ম র 

১০ (দশ) 
কায িদবস 

১. িনধািরত ফরেম আেবদনপ   
২. িজিপএফ জমার িহসাব 

১. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ  
২. সংি  িহসাবর ণ অিফস 

িফ/চাজ  শাসিনক কমকতা 
সং াপন শাখা 
ম ন র-২৫১ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩৫৪ 

ই- মইল- 
establishment.dckurigram@ gmail. 
com 

 অিতির  জলা শাসক (সািবক),  
িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.b
d  

০৭ ৩য় ণীর 
কমচারীেদর 
িপ.আর.এল , 
অিজত , াি  
িবেনাদন , 

িত  ম র 

০৭ (সাত) 
কায িদবস 

১. িপ.আর.এল-সাদা কাগেজ আেবদন ও চা রীর 
খিতয়ান বিহ   

২. অিজত, শাি  িবেনাদন -  িনধািরত ফরম নং 
৪০ এ আেবদন/চা রীর খিতয়ান বিহ   

৩. িত -সাদা কাগেজ আেবদন ও ডা ারী 
সনদপ   

১. সংি  অিফস/সং াপন শাখা 
২. সংি  অিফস/সং াপন শাখা 
৩. আেবদনকারীর িনজ 
উে ােগ/সংি  িচিকৎসক 

িফ/চাজ  শাসিনক কমকতা 
সং াপন শাখা 
ম ন র-২৫১ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩৫৪ 

ই- মইল- 
establishment.dckurigram@ 
gmail.com 

 অিতির  জলা শাসক (সািবক),  
িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৮ ৩য় ণীর 
কমচারীেদর উ  
িশ ার অ মিত 

দান 

০৭ (সাত) 
কায িদবস 

১. সাদা কাগেজ আেবদন   আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ িফ/চাজ  শাসিনক কমকতা 
সং াপন শাখা 
ম ন র-২৫১ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩৫৪ 

ই- মইল- 
establishment.dckurigram@ 
gmail.com 

 অিতির  জলা শাসক (সািবক),  
িড় াম 
ক  নং-২০৯ (২য় তলা) 
 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৯ ৩য় ণীর 
কমচারীেদর হ 
িনমাণ, মরামত ও 
মাটরসাইেকল 

অ ীম ঋণ ম র 

০৭ (সাত) 
কায িদবস 

১. সাদা কাগেজ আেবদন   
২. কমকতা ক ক িত িত ও জািমননামা 
৩. ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে  ি নামা 

১. সংি  অিফস/সং াপন শাখা 
১. সংি  কমকতা 
১. যেকান া  ভ ার 

িফ/চাজ  শাসিনক কমকতা 
সং াপন শাখা 
ম ন র-২৫১ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩৫৪ 

ই- মইল- 
establishment.dckurigram@ 
gmail.com 

 অিতির  জলা শাসক (সািবক),    
িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১০ ৩য় ণীর 
কমচারীেদর 
চা রী ায়ীকরণ 

১৫ (সাত) 
কায িদবস 

১. সাদা কাগেজ আেবদন 
২. সািভস বিহ 
৩. িনেয়াগপ  
৪. যাগদানপ  

১.আেবদনকারীর িনজ উে ােগ  
২. সংি  অিফস/শাখা 
৩.আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৪. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
  

িফ/চাজ  শাসিনক কমকতা 
সং াপন শাখা 
ম ন র-২৫১ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩৫৪ 

ই- মইল- 
establishment.dckurigram@ 
gmail.com 

 অিতির  জলা শাসক (সািবক),  
িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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০২।   নজারত শাখা   

িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন 
ফরম াি  হান 

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১ পনশন (চা েরর 

িনেজর অবসর 
হেণর ে ) 

১০ (দশ) 
কায িদবস 

১. নন- গেজেটড চা েরেদর ে  সািভস ক 
২. িপআরএল-এ গমেণর ম িরপ  
৩. ত ািশত শষ বতন প  
৪. পনশন আেবদন ফরম ২.১ (০২ কিপ) 
৫. স  তালা পাসেপাট সাইেজর ও া  সাইেজর 

সত ািয়ত রি ন ছিব (এক কিপ কের)  
৬. া  পনশেনর বধ উ রািধকার ঘাষণা প   
৭. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ 
৮. পনশন ম ির আেদশ   

১.িডিস অিফস ও  ইউএনও অিফস  
২. সংি  অিফস 
৩. সংি  অিফস 
৪. জলা ওেয়ব পাটাল 
৫. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৬. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৭. কমকতার উপি িতেত 

আেবদনকারী ক ক স ােদয়  
৮. সংি  অিফস 

িফ/ চাজ  নজারত ড  কােল র 
ম ন র-২২৫ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল- najarathdcoffice@ 
gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০২ পািরবািরক 
পনশন  (েপনশন 

ম িরর েবই 
পনশনােরর  

হেল) 

১০ (দশ) 
কায িদবস 

১.  নন- গেজেটড চা েরেদর ে সািভস ক 
২.  িপআরএল-এ গমেণর ম িরপ  
৩.  ত ািশত শষ বতন প  
৪.  পনশন আেবদন ফরম ২.১ (০২ কিপ) 
৫.  স  তালা পাসেপাট সাইেজর ও া  সাইেজর 

সত ািয়ত রি ন ছিব  (এক কিপ কের) 
৬.  উ রািধকার সনদ প  ও অিববািহত সনদ  
৭.  ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ 
৮.  অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও 

আ েতািষক উে ালন করার জ  মতা অপণ 
সনদ  

৯.  িচিকৎসক/েপৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান  
ক ক দ   সনদ প  

১০. পনশন ম ির আেদশ 

১.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  
২. সংি  অিফস 
৩. সংি   অিফস 
৪. জলা ওেয়ব পাটাল 
৫. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ  
৬. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

চয়ার ান 
৭. কমকতার উপি িতেত 

আেবদনকারী ক ক স ােদয়  
৮. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৯. িচিকৎসক/েপৗরসভা/ইউিনয়ন 

পিরষদ চয়ার ান 
১০. সংি  অিফস 

িফ/ চাজ  নজারত ড  কােল র 
ম ন র-২২৫ 
ফানঃ(+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল- najarathdcoffice@ gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৩ পািরবািরক 
পনশন  

(অবসরভাতা 
ভাগরত অব ায় 
পনশনেভাগীর 

 হেল) 

১০ (দশ) 
কায িদবস 

১.  পািরবািরক পনশন আেবদন ফরম ২.২ 
২.  স েতালা পাসেপাট সাইেজর ও া  সাইেজর 

সত ািয়ত রি ন ছিব  (এক কিপ কের)  
৩.  উ রািধকার সনদ প  ও নন ািরজ সা িফেকট  
৪.  ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ. 
৫.  অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও    
  আ েতািষক উে ালন করার জ  মতা অপণ 

সনদ   
৬.  িচিকৎসক/েপৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান  

ক ক দ    সনদ প  
৭.  িপিপও এবং িড-হাফ  

১. িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  
২. িনজ উে ােগ 
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

চয়ার ান 
৪. কমকতার উপি িতেত আেবদনকারী 

ক ক স ােদয়  
৫. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

চয়ার ান 
৬. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

চয়ার ান/িচিকৎসক 
৭. সংি  অিফস 

িফ/ চাজ  নজারত ড  কােল র 
ম ন র-২২৫ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল- najarathdcoffice@ gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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০৪ চা রীরত অব ায় 

অ ম কমচারীেক 
পিরবারেক যৗথ 
বীমার অ দান 

দান 

১০ (দশ) 
কায িদবস 

১. যৗথ বীমার অ দান ম রীর জ  িনধািরত 
আেবদন ফরম 

২. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব ১ কিপ 
৩. কম েলর বতেনর ত য়ন প  
৪. আেবদন িবষেয় সংিশ  কগজ-পে র ল কিপ 

১.িডিস অিফস ও  ইউএনও অিফস  
২. িনজ উে ােগ 
৩. সংি  অিফস 
৪. সংি  অিফস 

িফ/চাজ  নজারত ড  কােল র 
ম ন র-২২৫ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল- najarathdcoffice@ gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

চা রীরত অব ায়  
ত কমচারীর 

পিরবারেক যৗথ 
বীমার অ দান 

দান 

১০ (দশ) 
কায িদবস 

১. যৗথ বীমার অ দান ম রীর জ  িনধািরত 
আেবদন ফরম 

২. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব ১ কিপ 
৩. কম েলর বতেনর ত য়ন প  
৪. আেবদন িবষেয় সংি  কগজ-পে র ল কিপ 
৫. উ রািধকার সনদ প  ও নন ািরজ সা িফেকট  
৬. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ. 
৭. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও    
  আ েতািষক উে ালন করার জ  মতা অপণ 

সনদ   
৮. িচিকৎসক/েপৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান  

ক ক দ    সনদ প  
৯. িপিপও এবং িড-হাফ 

১.িডিস অিফস ও  ইউএনও অিফস  
২. িনজ উে ােগ 
৩. সংি  অিফস 
৪. সংি  অিফস 
৫. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ার ান  

৬. কমকতার উপি িতেত 
আেবদনকারী ক ক স ােদয়  
৭. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ার ান 

৮. িচিকৎসক/েপৗরসভা/ইউিনয়ন 
পিরষদ চয়ার ান 
৯. সংি  অিফস 

িফ/চাজ  নজারত ড  কােল র 
ম ন র-২২৫ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল- najarathdcoffice@ gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৫ চা রীরত অব ায় 
ত কমচারীর 

পিরবারেক আিথক 
সাহা  দান 

১০ (দশ) 
কায িদবস 

১.  ক াণ তহিবেলর অ দান ম রীর জ   
িনধািরত আেবদন ফরম 

২.  পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব ১ কিপ 
৩.  অবসর হেণর আেদশপ  
৪.  ওয়ািরশ সনদ প  
৫.  কমকতা/কমচারীর  সনদ প  
৬.  নাগিরক  সনদ প  
৭.  ীর ে  নরায় িববাহ না হওয়ার এবং ক া 

ও ভি র ে  িববাহ না হওয়ার সনদ প  
৮. আেবদনকারীেক সকল সদ  ক ক দ  

মতাপ  
৯.  শষ বতেনর ত য়নপ  
১০. ক াণ তহিবল/ যৗথবীমার সাহা  পাওয়ার  
 দািবদারেদর ন না া র 

১.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  
২. িনজ উে ােগ 
৩. সংি  অিফস 
৪. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ার ান 

৫. িচিকৎসক/েপৗরসভা/ইউিনয়ন 
পিরষদ চয়ার ান 
৬. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
৭. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৮. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৯. সংি  অিফস 
১০. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 

িফ/চাজ  নজারত ড  কােল র 
ম ন র-২২৫ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল- najarathdcoffice@ gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র--২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৬ ৪থ ণীর 
কমচারীেদর 
সাধারণ ভিব  
তহিবল হেত ১ম, 
২য় ও ৩য় অ ীম 
ম র 

১০ (দশ) 
কায িদবস 

১. িনধািরত ফরেম আেবদনপ   
২. িজিপএফ জমার িহসাব 

১. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ  
২. সংি  িহসাবর ণ অিফস 

িফ/চাজ  নজারত ড  কােল র 
ম ন র-২২৫ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল- najarathdcoffice@ gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র--২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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০৭ ৪থ ণীর 
কমচারীেদর 
িপ.আর.এল , 
অিজত , াি  
িবেনাদন , 

িত  ম র 

০৭ (সাত) 
কায িদবস 

১. িপ.আর.এল-সাদা কাগেজ আেবদন ও চা রীর 
খিতয়ান বিহ   

২. অিজত, শাি  িবেনাদন -  িনধািরত ফরম নং ৪০ 
এ আেবদন/চা রীর খিতয়ান বিহ   

৩. িত -সাদা কাগেজ আেবদন ও ডা ারী সনদপ   

১. সংি  অিফস/ নজারত শাখা 
২. সংি  অিফস/ নজারত শাখা 
৩. আেবদনকারীর িনজ 
উে ােগ/সংি  িচিকৎসক 

িফ/চাজ  নজারত ড  কােল র 
ম ন র-২২৫ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল- najarathdcoffice@ gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র--২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৮ ৪থ ণীর 
কমচারীেদর উ  
িশ ার অ মিত 

দান 

০৭ (সাত) 
কায িদবস 

১. সাদা কাগেজ আেবদন   আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ িফ/চাজ  নজারত ড  কােল র 
ম ন র-২৫৫ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল- najarathdcoffice@ gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র--২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৯ ৪থ ণীর 
কমচারীেদর হ 
িনমাণ, মরামত ও 
মাটরসাইেকল 

অ ীম ঋণ ম র 

০৭ (সাত) 
কায িদবস 

১. সাদা কাগেজ আেবদন   
২. কমকতা ক ক িত িত ও জািমননামা 
৩. ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে  ি নামা 

১. সংি  অিফস/ নজারত শাখা 
১. সংি  কমকতা 
১. যেকান া  ভ ার 

িফ/চাজ  নজারত ড  কােল র 
ম ন র-২২৫ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল- najarathdcoffice@ gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র--২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১০ ৪থ ণীর 
কমচারীেদর 
চা রী ায়ীকরণ 

১৫ (সাত) 
কায িদবস 

১. সাদা কাগেজ আেবদন 
২. সািভস বিহ 
৩. িনেয়াগপ  
৪. যাগদানপ  

১.আেবদনকারীর িনজ উে ােগ  
২. সংি  অিফস/েনজারত শাখা 
৩.আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৪. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 

িফ/চাজ  নজারত ড  কােল র 
ম ন র-২২৫ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল- najarathdcoffice@ gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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০৩। সাধারণ শাখা   

িমক 
ন র 

সবার নাম 
সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  
েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন ফরম 

াি  হান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত (যিদ 

থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদিব, 
ম ন র, জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০১ য়াত ি েযা ােদর 

দাফন-কাফন ও 
তেদহ পিরবহেনর 

অ দান দান। 

০১ (এক) 
কাযিদবস 

(১) জলা শাস নর ফরম নং- িজ ০১ এ আেবদন 
(২) উপেজলা িনবাহী অিফসােরর পািরশ। 
(৩) আেবদনকারীর রিঙন সত ািয়ত পাসেপাট সাইেজর ১ কিপ 

ছিব। 
 (৪) আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়প /নাগিরক  সনদ এর 

সত ািয়ত কিপ 

১. সাধারণ শাখা/  ড /েজলা ওেয়ব  
    পাটাল 
(www.kurigram.gov.bd) 
২. সংি  ইউএনও 
৩. িনজ উে ােগ 
৪. ইউিপ/েপৗরসভা ময়র 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
ম ন র-২৪৮ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই- মইলঃ 
generalsec.kuri@gmail.com  

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

 
০২ 

বীর ি েযা ােদর 
নাম সংেশাধন 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

১. জলা শাস নর ফরম নং- িজ ০২ এ আেবদন 
২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ 
৩. জ  সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৪. িশ াগত যা তার সনদপে র সত ািয়ত কিপ (যিদ থােক) 

১. সাধারণ শাখা/  ড /েজলা ওেয়ব  
   পাটাল 
(www.kurigram.gov.bd) 
২. উপেজলা িনবাচন অিফস 
৩. ইউিপ/েপৗরসভা ময়র 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
ম ন র-২৪৮ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই- মইলঃ 
generalsec.kuri@gmail.com  

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৩ বীর ি েযা ােদর 
গেজেটর ল- াি  

সংেশাধন িবষেয় 
মতামত দান 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

১. জলা শাস নর ফরম নং- িজ ০৩ এ আেবদন 
২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ 
৩. জ  সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৪. িশ াগত যা তার সনদপে র সত ািয়ত কিপ (যিদ থােক) 
৫. গেজেটর কিপ 

১. সাধারণ শাখা/  ড /েজলা ওেয়ব  
    পাটাল 
(www.kurigram.gov.bd) 
২. উপেজলা িনবাচন অিফস 
৩. ইউিপ/েপৗরসভা ময়র 
৪. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হীত 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
ম ন র-২৪৮ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই- মইলঃ 
generalsec.kuri@gmail.com  

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৪ বীর ি েযা ােদর 
ভাতা াি র ান 
পিরবতন সং া  
মতামত দান 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

১. জলা শাস নর ফরম নং- িজ ০৩ এ আেবদন 
২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ 
৩. জ  সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৪. িশ াগত যা তার সনদপে র সত ািয়ত কিপ (যিদ থােক) 
৫. গেজেটর কিপ 
৬. ভাতা াি র ান পিরবতেনর পে  সংি  কাগজপ  

১. সাধারণ শাখা/  ড /েজলা ওেয়ব   
    পাটাল 
(www.kurigram.gov.bd) 
২. উপেজলা িনবাচন অিফস 
৩. ইউিপ/েপৗরসভা ময়র 
৪. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হীত 
৫. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হীত 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
ম ন র-২৪৮ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই- মইলঃ 
generalsec.kuri@gmail.com  

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৫ বীর ি েযা ােদর 
সনদ পে র আেবদন 
ম ণালেয় অ ায়ন 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

১. জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন 
২. ি েযা া মােণর পে  সংি  কাগজপ  

১.আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হীত 
২.আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হীত 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
ম ন র-২৪৮ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই- মইলঃ 
generalsec.kuri@gmail.com  

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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০৬ অ ল সং িতেসবী 
ও সাং িতক 

িত ােন ভাতা/ 
অ দান 

১৫ কাযিদবস 
 

(১ )  িনধািরত ফরেম আেবদন  
(২)  আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়প  /নাগিরক  সনদ এর 

সত িয়ত কিপ। 
(৩)  আেবদনকারীর রিঙন সত ািয়ত পাসেপাট সাইেজর ১ কিপ 

ছিব 

১. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হীত 
২. উপেজলা িনবাচন অিফস / 
ইউিপ/ পৗরসভা  
৩. িনজ উে ােগ 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
ম ন র-২৪৮ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই- মইলঃ 
generalsec.kuri@gmail.com  

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৭  েগাি েক সনদ 
দান 

৩ কাযিদবস 
 

(১)  জলা শাস নর ফরম নং- িজ ০৪ এ আেবদন 
(২)  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর পািরশ/তদ  িতেবদন। 
৩)  আেবদনকারীর রিঙন সত ািয়ত পাসেপাট সাইেজর ১ কিপ 

ছিব। 
৪)  সংি  ইউিপ চয়ার ােনর ত য়নপ  
৫)   আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়প  /ইউিপ চয়ার ান 

ক ক নাগিরক  সনদ এর সত িয়ত কিপ। 

১. সাধারণ শাখা/  ড /েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
২. সংি  ইউএনও 
৩. িনজ উে ােগ 
৪. ইউিপ চয়ার ান 
৫. ইউিপ/উপেজলা িনবাচন অিফস 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
ম ন র-২৪৮ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই- মইলঃ 
generalsec.kuri@gmail.com  

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৮ (ক) বাসীেদর 
অিভেযাগ িন ি   
(খ) দেশ বসবাসরত 

বাসীেদর পিরবােরর 
অিভেযাগ হণ ও 
সমাধােনর ব া 
করা  

১৫ (পেনর)  
কাযিদবস 

 

(ক) বাংলােদশ তাবাস/ পররা  ম ণালেয়র মা েম জলা 
শাসক বরাবের সাদা কাগেজ অিভেযাগ স িলত 

আেবদন।  
(খ)  সাদা কাগেজ িনিদ  অিভেযাগ স িলত আেবদন এবং 

অিভেযাগ সংি  কাগজপ  

আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হীত 
 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
ম ন র-২৪৮ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই- মইলঃ 
generalsec.kuri@gmail.com  

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৯ ববািহক অব া 
স িকত সনদপ  

দান 

০৩ (িতন)  
কাযিদবস 

 

১)  ১০/- (দশ) টাকা ে র কাট িফ স িলত আেবদন 
২)  ১৫০/- টাকা ে র নন- িডিশয়াল াে  এিভেডিভট । 
৩)  ০২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব (এিভেডিভট 

দািখলকারীর ০১ কিপ এবং যার পে  আেবদন করেবন 
তার ০১ কিপ সত ািয়ত ছিব) 

৪)  বাংলােদশ াংক/েসানালী াংক-এর কেপােরট শাখা, 
িড় াম এ ১-২২০১-০০০১-২৬৮১ কােড চালােনর 

মা েম িফ ( িলশ তদ  বাবাদ ৫০০/- ও সনদপ  বাবদ 
৭০০/-) জমাদান বক জারী চালােনর লকিপ।  

৫)  জ  িনব ন সনদপে র সত ািয়ত কিপ। 
৬)  পাসেপােটর সত ািয়ত কিপ 

১. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হীত/ 
www.forms.gov.bd 
২. য কান ভ ার 
৩. িনজ উে ােগ 
৪.  আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হীত 
৫. ইউিপ/েপৗরসভা ময়র  
৬. পাসেপাট অিফস 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
ম ন র-২৪৮ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই- মইলঃ 
generalsec.kuri@gmail.com  

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১০ এনিজও কায ম 
স িকত ত য়ন 

০৭ (সাত)  
কাযিদবস 

 

িত ােনর িনজ  ােড আেবদন আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হীত 
 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
ম ন র-২৪৮ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই- মইলঃ 
generalsec.kuri@gmail.com  

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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১১ চা রীরত অব ায় 
অ ম কমচারীেক 
এবং ত কমচারীর 
পিরবারেক ক ান 
তহিবেলর অ দান 

দান 

০৭ (সাত) 
কায িদবস 

১.  ক াণ তহিবেলর অ দান ম রীর জ   আেবদন ফরম 
২. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব ১ কিপ 
৩. কম েলর বতেনর ত য়ন প  
৪. সংি  আেবদেনর িবষেয়র সংিশ  কগজ-পে র ল কিপ 
৫. ক াণ  তহিবল/ যৗথবীমার সাহা  পাওয়ার    
  দািবদারেদর ন না া র 

১. সাধারণ শাখা/  ড /েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
২. িনজ উে ােগ 
৩. সংি  অিফস 
৪. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ  
৫. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ  

িফ/ চাজ  সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
ম ন র-২৪৮ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই- মইলঃ 
generalsec.kuri@gmail.com  

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১২ মাননীয় ধানম ীর 
াণ ও ক াণ 

তহিবল হেত দ  
অ দােনর চক 
িবতরণ 

তাৎ িণক (১) জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন  
(২) পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান কতক পদ  পিরচয়প  
 

১. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ  
২. ইউিপ/েপৗরসভা ময়র 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
ম ন র-২৪৮ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই- মইলঃ 
generalsec.kuri@gmail.com  

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৩ মহামা  রা পিতর 
াধীন তহিবল 

হেত দ  অ দােনর 
চক ি  এবং 
িত ােনর অ েল 

িবতরণ 

তাৎ িণক (১) জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন  
(২) পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান কতক পদ  পিরচয়প  
 

১. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ  
২. ইউিপ/েপৗরসভা ময়র 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
ম ন র-২৪৮ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই- মইলঃ 
generalsec.kuri@gmail.com  

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৪ ধমম ণালয়/মাননীয় 
ম ীর াধীন 
তহিবল হেত দ  
অ দােনর চক 
মসিজদ/মি েরর 
অ েল িবতরণ 

তাৎ িণক (১) জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন  
(২) পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান কতক পদ  পিরচয়প  
 

১. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ  
২. ইউিপ/েপৗরসভা ময়র 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
ম ন র-২৪৮ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই- মইলঃ 
generalsec.kuri@gmail.com  

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৫ সং িত িবষয়ক 
ম ণালয় হেত  
অ দান াি র 
আেবদন 
অ গামীকরণ  

০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

(১) সাদা কাগেজ আেবদন  
(২) আেবদন সংি  কাগজপ  
 

১. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ  
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ  

িবনা ে  সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
ম ন র-২৪৮ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই- মইলঃ 
generalsec.kuri@gmail.com  

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৬ ব ও ীড়া 
ম ণালয় হেত  
অ দান াি র 
আেবদন 
অ গামীকরণ 

০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

(১) সাদা কাগেজ আেবদন  
(২) আেবদন সংি  কাগজপ  
 

১. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ  
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ  

িবনা ে  সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
ম ন র-২৪৮ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই- মইলঃ 
generalsec.kuri@gmail.com  

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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১৭ ইট পাড়ােনার 
লাইেস  দান 

২০ 
কাযিদবস 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-ক) আেবদনপ   
(২) জিমর মািলকানা/লীজ হন সং া  কাগজপে র 

সত ািয়ত কিপ 
৩) পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প র কিপ  
(৪) ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ  
(৫) নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ  
(৬) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ 
(৭) স েতালা পাসেপাট সাইেজর ই কিপ রিঙন ছিব   

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /সাধারণ শাখা/েজলা ওেয়ব পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)/ 
www.forms.gov.bd 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ 
(০৩) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
(০৪) ইউিপ/েপৗরসভা ময়র 
(০৫ ) ইউিপ/েপৗরসভা ময়র 
(০৬) িনজ উে ােগ 
(০৭) িনজ উে ােগ 
 

লাইেস  িফ ৫০০/- 
 জমা দােনর কাড 
ন র 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
উৎেস করঃ  
লাইেস  িফ এর ১৫% 
 জমা দােনর কাড 
ন র 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 
আেবদন ম েরর 
০৭(সাত) িদেনর মে  
জমা িদেত হেব। 
 

সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
ম ন র-২৪৮ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই- মইলঃ 
generalsec.kuri@gmail.com  

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৮ 
ইট পাড়ােনার 
লাইেস  নবায়ন 

০৭ 
কাযিদবস 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং- ক) আেবদনপ   
(২) ল লাইেসে র সত ািয়ত কিপ 
(৩) পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প র কিপ  

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /সাধারণ শাখা/েজলা ওেয়ব পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)/ 
www.forms.gov.bd 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ   
  
 

লাইেস  নবায়ন িফ 
৫০০/- 
জমা দােনর কাড 
ন র 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
উৎেস কর 
লাইেস  নবায়ন িফ 
এর ১৫% 
জমা দােনর কাড 
ন র 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর 
০৩(িতন) িদেনর মে  
জমা িদেত হেব 

সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
ম ন র-২৪৮ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই- মইলঃ 
generalsec.kuri@gmail.com  

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৯ ইট পাড়ােনার 
ি েকট লাইেস  
দান 

০৩ 
কাযিদবস 

(১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরেম (ফরম নং- এন-১ ) 
আেবদনপ  

(২) লাইেস  হারােনার সমথেন সংি  থানায় দািখল ত 
িজিড এর সত ািয়ত ফেটাকিপ  

   

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /সাধারণ শাখা/েজলা ওেয়ব পাটাল  

(www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ  
  
  

 িবনা ে  সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
ম ন র-২৪৮ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই- মইলঃ 
generalsec.kuri@gmail.com  

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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২০ ইট পাড়ােনার 
লাইেস  দান 

২০ 
কাযিদবস 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-ক) আেবদনপ   
(২) জিমর মািলকানা/লীজ হণ সং া  কাগজপে র 

সত ািয়ত কিপ 
৩) পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প র কিপ  
(৪) ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ  
(৫) নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ  
(৬) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ 
(৭) স েতালা পাসেপাট সাইেজর ই কিপ রিঙন ছিব   

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /সাধারণ শাখা/েজলা ওেয়ব পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)/ 
www.forms.gov.bd 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ 
(০৩) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
(০৪) ইউিপ/েপৗরসভা ময়র 
(০৫ ) ইউিপ/েপৗরসভা ময়র 
(০৬) উপেজলা িনবাচন অিফস 
(০৭) িনজ উে ােগ 

লাইেস  িফ ৫০০/- 
 জমা দােনর কাড 
ন র 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
উৎেস করঃ  
লাইেস  িফ এর ১৫% 
 জমা দােনর কাড 
ন র 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 
আেবদন ম েরর 
০৭(সাত) িদেনর মে  
জমা িদেত হেব। 
 

সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
ম ন র-২৪৮ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই- মইলঃ 
generalsec.kuri@gmail.com  

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

২১ 
ইট পাড়ােনার 
লাইেস  নবায়ন 

০৭ 
কাযিদবস 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং- ক) আেবদনপ   
(২) ল লাইেসে র সত ািয়ত কিপ 
(৩) পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প র কিপ  

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /সাধারণ শাখা/েজলা ওেয়ব পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)/ 
www.forms.gov.bd 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ   
  
 

লাইেস  নবায়ন িফ 
৫০০/- 
জমা দােনর কাড 
ন র 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
উৎেস কর 
লাইেস  নবায়ন িফ 
এর ১৫% 
জমা দােনর কাড 
ন র 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর 
০৩(িতন) িদেনর মে  
জমা িদেত হেব 

সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
ম ন র-২৪৮ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই- মইলঃ 
generalsec.kuri@gmail.com  

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

২২ ইট পাড়ােনার 
ি েকট লাইেস  
দান 

০৩ 
কাযিদবস 

(১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরেম (ফরম নং- এন-১ ) 
আেবদনপ  

(২) লাইেস  হারােনার সমথেন সংি  থানায় দািখল ত 
িজিড এর সত ািয়ত ফেটাকিপ  

   

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /সাধারণ শাখা/েজলা ওেয়ব পাটাল  

(www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ  
  
  
 

 িবনা ে  সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা 
ম ন র-২৪৮ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৮৫৬ 

ই- মইলঃ 
generalsec.kuri@gmail.com  

অিতির  জলা শাসক (সািবক),  িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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০৪। ানীয় সরকার শাখা    

িমক 
ন র 

সবার নাম 
সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  
েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন ফরম াি  

হান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত (যিদ 

থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদিব, 
ম ন র, জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ 
জ  সনদ দােনর  ৯০ 
(ন ই) িদন অিত া  
হবার পর জ  সনদ 
সংেশাধন 

১৫ (পেনর) 
কাযিদবস 

১. িবিধেত বিণত ফরম নং- ৯ এ আেবদন  
২. ইেতা েব সং হীত জ  সনদপে র ল কিপ। 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / ানীয় সরকার শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
 

িফ/চাজ  
সহকারী পিরচালক, ানীয় সরকার  
জলা শাসেকর কাযালয়,  িড় াম 
ম ন র-২১২ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৪৭ 

ই- মইলঃ 
lgsection7@gmail.com 
 

উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, িড় াম  
ম ন র-২১৬ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৪৭ 
মাবাইলঃ ০১৭৭৪-৪৩৪২৪২ 

ই- মইলঃ 
ddlgkurigram@gmail.com 
( পৗরসভা এলাকার জ  েযাজ ) 

০২ 
 সনদ দােনর  ৯০ 

(ন ই) িদন অিত া  
হবার পর  সনদ 
সংেশাধন 

১৫ (পেনর) 
কাযিদবস 

১. িবিধেত বিণত ফরম নং- ৯ এ আেবদন  
২. ইেতা েব সং হীত   সনদপে র ল কিপ। 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / ানীয় সরকার শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
www.forms.gov.bd 
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
 

িফ/চাজ  
সহকারী পিরচালক, ানীয় সরকার  
জলা শাসেকর কাযালয়,  িড় াম 
ম ন র-২১২ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৪৭ 

ই- মইলঃ 
lgsection7@gmail.com 
 

উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, িড় াম  
ম ন র-২১৬ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৪৭ 
মাবাইলঃ ০১৭৭৪-৪৩৪২৪২ 

ই- মইলঃ 
ddlgkurigram@gmail.com 
( পৗরসভা এলাকার জ  েযাজ ) 

 



13 
 

০৫। িডিশয়াল ি খানা শাখা 
 

িমক 
ন র 

সবার নাম 
সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  
েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন 

ফরম াি  হান 
সবা  এবং পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদিব, 
ম ন র, জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
১ িশ া/গেবষণা 

িত ােন এিসড 
বহােরর লাইেস  
দান। 

১৫ কাযিদবস ১.  িবিধেত বিণত ফরম ‘ঝ’ এ আেবদন   
২.  িশ া িত ােন এিসড সংর েণর িনরাপ া ব া 

সং া  ত য়ন  
৩. এিসড ম দ ও বহার সং া  নীিতমালা 

যথাযথভােব অ সরণ সং া  ত য়নপ  
 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / ানীয় সরকার শাখা/েজলা 

ওেয়ব পাটাল 
(www.kurigram.gov.bd) 

১. ১০ িলটার পয  লাইেস  িফ 
১,৫০০/-(েকাড নং ১-২২০১-০০০১-
১৮৫৪) 
২.  ১৫% ভ াট (েকাড নং ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

২ িশ া /গেবষণা 
িত ােন এিসড 
বহােরর লাইেস  

নবায়ন 

০১ কাযিদবস  ১. জলা শাসেনর ফরম নং- জ.এম ০১ এ আেবদন 
৩. ভ াট ও িফ জমাদােনর চালােনর লকিপ 
 

জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
 

১. বাৎসিরক নবায়ন িফ  ল 
লাইেস  িফ এর ৫% (েকাড নং ১-
২২০১-০০০১-১৮৫৪) 
২.  ১৫% ভ াট (েকাড নং ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৩ িশ া /গেবষণা 
িত ােন এিসড 
বহােরর ি েকট 

লাইেস  দান 

০৭ কাযিদবস ১. জলা শাসেনর ফরম নং- জ.এম ০১ এ আেবদন 
২. ল লাইেস  এর ফেটাকিপ/িজিডর কিপ 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 

১. ল লাইেস  িফ এর ২% (েকাড 
নং ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪) 
২.  ১৫% ভ াট (েকাড নং ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৪ বািণিজ ক 
বহােরর জ  

এিসেডর লাইেস  
দান 

৩০ কাযিদবস ১. িবিধেত বিণত ফরম ‘ঝ’ এ আেবদন 
২. মািলকানার মাণ প ড লাইেস  এবং 

দিলল/খিতয়ান/ ি পে র সত ািয়ত কিপ 
৩. ববত  আিথক বছেরর আয়কর দােনর 

সনদপে র সত ািয়ত কিপ 
৪. জাতীয় পিরচয়প /জ  সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৫. নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৬. ০৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব 
৭. িত ােনর -ি  নকশা 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
 

১. ১০০১ িলটােরর উে  ২৫,০০০/- 
টাকা (েকাড নং ১-২২০১-০০০১-
১৮৫৪) 
২.  ১৫% ভ াট (েকাড নং ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৫ বািণিজ ক 
বহােরর জ  

এিসেডর লাইেস  
নবায়ন 

০১ কাযিদবস  ১. জলা শাসেনর ফরম নং- জ.এম ০২ এ আেবদন 
 
২. ভ াট ও িফ জমাদােনর চালােনর লকিপ 
 

জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
www.forms.gov.bd 

১. বাৎসিরক নবায়ন িফ  ল 
লাইেস  িফ এর ৫% (েকাড নং ১-
২২০১-০০০১-১৮৫৪) 
২.  ১৫% ভ াট (েকাড নং ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  
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৬ বািণিজ ক 

বহােরর জ  
এিসেডর ি েকট 
লাইেস  দান 

০৭ কাযিদবস ১. জলা শাসেনর ফরম নং- জ.এম ০২ এ আেবদন 
২. ল লাইেস  এর ফেটাকিপ/িজিডর কিপ 
 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 

১. ল লাইেস  িফ এর ২% (েকাড 
নং ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪) 
২.  ১৫% ভ াট (েকাড নং ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৭ এিসড বহােরর 
িডিলং লাইেস  

দান 

৩০ কাযিদবস ১.  িবিধেত বিণত ফরম ‘ঝ’ এ আেবদন 
২.  মািলকানার মাণ প ড লাইেস  এবং 

দিলল/খিতয়ান/ ি পে র সত ািয়ত কিপ 
৩.  ববত  আিথক বছেরর আয়কর দােনর 

সনদপে র সত ািয়ত কিপ 
৪.  জাতীয় পিরচয়প /জ  সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৫.  নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৬.  ০৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব 
৭.  িত ােনর -ি  নকশা 
 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 

১. ১০ িলটার পয  ২,০০০/- 
১১-৫০ িলটার পয  ৩,০০০/- 
৫১-৫০০  িলটার পয   ৫,০০০/- 
৫০১-১০০০  িলটার পয   ১০,০০০/- 
(েকাড নং ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪) 
 
২.  ১৫% ভ াট (েকাড নং ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৮ এিসড বহােরর 
িডিলং লাইেস  
নবায়ন 

০১ কাযিদবস  জলা শাসেনর ফরম নং- জ.এম ০৩ এ আেবদন 
 
 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 

১. বাৎসিরক নবায়ন িফ  ল 
লাইেস  িফ এর ৫% (েকাড নং ১-
২২০১-০০০১-১৮৫৪) 
২.  ১৫% ভ াট (েকাড নং ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৯ এিসড িব েয়র 
িডিলং লাইেস  

দান 

৩০ কাযিদবস ১.  িবিধেত বিণত ফরম ‘ছ’ এ আেবদন 
২.  মািলকানার মাণ প ড লাইেস  এবং 

দিলল/খিতয়ান/ ি পে র সত ািয়ত কিপ 
৩.  ববত  ০২ আিথক বছেরর আয়কর দােনর 

সনদপে র সত ািয়ত কিপ 
৪.  জাতীয় পিরচয়প /জ  সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৫.  নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৬.  ০৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব 
৭.  িত ােনর -ি  নকশা 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)
www.forms.gov.bd 
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
 

১.  লাইেস  িফ ৫,০০০/- টাকা 
(েকাড নং ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪) 
২.  ১৫% ভ াট (েকাড নং ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

১০ এিসড িব েয়র 
িডিলং লাইেস  
নবায়ন 

০১ কাযিদবস  ১.  জলা শাসেনর ফরম নং- জ.এম ০৩ এ আেবদন 
২.  ভ াট ও িফ জমাদােনর চালােনর লকিপ 
 
 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)
www.forms.gov.bd 
 

১. বাৎসিরক নবায়ন িফ  ল 
লাইেস  িফ এর ৫% (েকাড নং ১-
২২০১-০০০১-১৮৫৪) 
২.  ১৫% ভ াট (েকাড নং ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  
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১১ এিসড িব েয়র 

ি েকট িডিলং 
লাইেস  দান 

০৭ কাযিদবস ১. জলা শাসেনর ফরম নং- জ.এম ০৩ এ আেবদন 
২. ল লাইেস  এর ফেটাকিপ/িজিডর কিপ 
 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 

১. ল লাইেস  িফ এর ২% (েকাড 
নং ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪) 
২.  ১৫% ভ াট (েকাড নং ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

১২ এিসড পিরবহেণর 
িডিলং লাইেস  

দান 

৪৫ ( য়তাি শ) 
িদন 

১. িবিধেত বিণত ফরম ‘ঙ’ – এ আেবদন 
২. পিরবহন/যােনর লাইেস  এর সত ািয়ত কিপ 
৩. ববত  ০২ আিথক বছেরর আয়কর দােনর 

সনদপে র সত ািয়ত কিপ 
৪. জাতীয় পিরচয়প /জ  সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৫. নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৬. ০৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব 
৭. িত ােনর -ি  নকশা   
 

 ১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
www.forms.gov.bd 

৫,০০০/- সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

১৩ এিসড পিরবহেণর 
িডিলং লাইেস  
নবায়ন 

৩০ কাযিদবস ১. জলা শাসেনর ফরম নং- জ.এম ০৩ এ আেবদন 
২. ভ াট ও িফ জমাদােনর চালােনর লকিপ 
 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)
www.forms.gov.bd 
 

১.  লাইেস  িফ ৫,০০০/- টাকা 
(েকাড নং ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪) 
২.  ১৫% ভ াট (েকাড নং ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১) 
 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

১৪ এিসড পিরবহেনর 
ি েকট িডিলং 

লাইেস  দান 

০৭ কাযিদবস ১. জলা শাসেনর ফরম নং- জ.এম ০৪ এ আেবদন 
২. ল লাইেস  এর ফেটাকিপ/িজিডর কিপ 
 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 

১. ল লাইেস  িফ এর ২% (েকাড 
নং ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪) 
২.  ১৫% ভ াট (েকাড নং ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

১৫ সাধারণ 
নাগিরকেদর জ  
ব ক/রাইেফল/ 
শটগান এর 
লাইেস  দান 

৪৫ ( য়তাি শ) 
িদন 

১. নীিতমালার পিরিশ  ৩ - এ আেবদনপ   
২. জাতীয় পিরচয়প /পাসেপাট, জ  সনদ, িশ াগত 

যা তার মাণপে র সত ায়ত কিপ 
৩. আেবদেনর ববত  ধারাবািহকভােব ৩ কর বছের 

রাইেফেলর ে  তম ৩ ল  টাকা এবং ব ক 
ও শটগােনর ে  ০১ ল  টাকা আয়কর দােনর 

মাণপে র সত ায়িত কিপ 
৪. ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে  হলফনামা 

(নীিতমালার পিরিশ  ২ অ যায়ী)  
৫. ০৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)
www.forms.gov.bd 
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৩. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৪. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৫. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 

১. লাইেস  িফ ২০,০০০/- টাকা 
(েকাড নং ১-২২১১-০০০০-১৮৫৯) 
২.  ১৫% ভ াট (েকাড নং ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১) 
 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  
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১৬ সাধারণ 

নাগিরকেদর জ  
ব ক/রাইেফল এর 
লাইেস  নবায়ন 

০১ (এক) িদন ১. জলা শাসেনর ফরম নং- জ.এম ০৫ এ আেবদন 
২. ভ াট ও িফ জমাদােনর চালােনর লকিপ 
 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)
www.forms.gov.bd 

 ১. নবায়ন িফ ৫,০০০/- টাকা 
(েকাড নং ১-২২১১-০০০০-১৮৫৯) 
২.  ১৫% ভ াট (েকাড নং ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

১৭ সাধারণ 
নাগিরকেদর জ  
িপ ল/িরভলবার 
এর লাইেস  দান 

০৩ (িতন) মাস ১. নীিতমালার পিরিশ  ৩ - এ আেবদনপ   
২. জাতীয় পিরচয়প /পাসেপাট, জ  সনদ, িশ াগত 

যা তার মাণপে র সত ায়ত কিপ 
৩. আেবদেনর ববত  ধারাবািহকভােব ৩ কর বছের 

তম ৩ ল  টাকা আয়কর দােনর মানপে র 
সত ায়িত কিপ 

৪. ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে  হলফনামা 
(নীিতমালার পিরিশ  ২ অ যায়ী)  

৫. ০৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৩. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৪. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৫. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 

১. লাইেস  িফ ৩০,০০০/- টাকা 
(েকাড নং ১-২২১১-০০০০-১৮৫৯) 
২.  ১৫% ভ াট (েকাড নং ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১) 
 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

১৮ সাধারণ 
নাগিরকেদর জ  
িপ ল/ িরভলবার 
এর লাইেস  
নবায়ন 

০১ (এক) িদন ১. জলা শাসেনর ফরম নং- জ.এম ০৫ এ আেবদন 
২. ভ াট ও িফ জমাদােনর চালােনর লকিপ 
 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 

 ১. নবায়ন িফ ১০,০০০/- টাকা 
(েকাড নং ১-২২১১-০০০০-১৮৫৯) 
২.  ১৫% ভ াট (েকাড নং ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

১৯ সরকাির 
কমকতােদর 
(সামিরক) জ  
ব ক/রাইেফল এর 
লাইেস  দান 

৪৫ ( য়তাি শ) 
িদন 

১. নীিতমালার পিরিশ  ৩ - এ আেবদনপ   
২. জাতীয় পিরচয়প /পাসেপাট, জ  সনদ, িশ াগত 

যা তার মাণপে র সত ািয়ত কিপ 
৩. আেবদনকারীর ক পে র মা েম আেবদন 
৪. ববত  আিথক বছেরর আয়কর সনেদর সত ািয়ত 

ফেটাকিপ 
৫. ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে  হলফনামা 

(নীিতমালার পিরিশ  ২ অ যায়ী)  
৬. ০৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৩. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৪. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৫. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৬. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 

চাজ  সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

২০ সরকাির 
কমকতােদর 
(সামিরক) জ  
ব ক/রাইেফল এর 
লাইেস  নবায়ন 

০১ (এক) িদন জলা শাসেনর ফরম নং- জ.এম ০৬ এ আেবদন 
 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 

চাজ  সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  
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২১ সরকাির 

কমকতােদর 
(সামিরক) জ  
িপ ল/িরভলবার 
এর লাইেস  দান 

০৩ (িতন) মাস ১.  নীিতমালার পিরিশ  ৩ - এ আেবদনপ   
২.  জাতীয় পিরচয়প /পাসেপাট, জ  সনদ, িশ াগত 

যা তার মাণপে র সত ায়ত কিপ 
৩.  আেবদনকারীর ক পে র মা েম আেবদন 
৪.  ববত  আিথক বছেরর আয়কর সনেদর সত ািয়ত 

কিপ 
৫.  ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে  হলফনামা 

(নীিতমালার পিরিশ  ২ অ যায়ী)  
৬.  ০৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৩. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৪. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৫. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৬. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 

চাজ  সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

২২ সরকাির 
কমকতােদর 
(সামিরক) জ  
িপ ল/িরভলবার 
এর লাইেস  
নবায়ন 

০১ (এক) িদন জলা শাসেনর ফরম নং- জ.এম ০৬ এ আেবদন 
 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 

চাজ  সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

২৩ সরকাির 
কমকতােদর 
(েবসািমরক) জ  
ব ক/রাইেফল এর 
লাইেস  দান 
 

৪৫ ( য়তাি শ) 
িদন 

১.  নীিতমালার পিরিশ  ৩ - এ আেবদনপ   
২.  জাতীয় পিরচয়প /পাসেপাট, জ  সনদ, িশ াগত 

যা তার মাণপে র সত ায়ত কিপ 
৩.  আেবদনকারীর ক পে র মা েম আেবদন 
৪.  ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে  হলফনামা 

(নীিতমালার পিরিশ  ১২ অ যায়ী)  
৫.  ০৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৩. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৪. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৫. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 

চাজ  সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

২৪ সরকাির 
কমকতােদর 
(েবসািমরক) জ  
ব ক/রাইেফল এর 
লাইেস  নবায়ন 

০১ (এক) িদন জলা শাসেনর ফরম নং- জ.এম ০৬ এ আেবদন ১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 

চাজ  সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

২৫ সরকাির 
কমকতােদর 
(েবসািমরক) জ  
িপ ল/িরভলবার 
এর লাইেস  দান 

০৩ (িতন) মাস ১.  নীিতমালার পিরিশ  ৩ - এ আেবদনপ   
২.  জাতীয় পিরচয়প /পাসেপাট, জ  সনদ, িশ াগত 

যা তার মাণপে র সত ায়ত কিপ 
৩.  আেবদনকারীর ক পে র মা েম আেবদন 
৪.  ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে  হলফনামা 

(নীিতমালার পিরিশ  ১২ অ যায়ী)  
৫.  ০৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৩. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৪. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৫. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 

চাজ  সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  
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২৬ সরকাির 

কমকতােদর 
(েবসািমরক) জ  
িপ ল/িরভলবার  
এর লাইেস  
নবায়ন 

০১ (এক) িদন জলা শাসেনর ফরম নং- জ.এম ০৬ এ আেবদন ১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 

চাজ  সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

২৭ িপতার 
বাধক জিনত করেণ 
উ রািধকার বরাবর 
আে য়াে র 
লাইেস  দান। 

৪৫ ( য়তাি শ) 
িদন 

১.  নীিতমালার পিরিশ  ৩ - এ আেবদনপ   
২.  জাতীয় পিরচয়প /পাসেপাট, জ  সনদ, িশ াগত 

যা তার মাণপে র সত ায়ত কিপ 
৩.  ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে  হলফনামা 

(নীিতমালার পিরিশ  ২ অ যায়ী) 
৪.  ০৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব  

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৩. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৪. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 

১. লাইেস  িফ ৩০,০০০/- টাকা 
(েকাড নং ১-২২১১-০০০০-১৮৫৯) 
২.  ১৫% ভ াট (েকাড নং ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১) 
 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

২৮ িপতার িজনত 
কারেণ উ রািধকার 
বরাবর আে য়াে র 
লাইেস  দান। 

৪৫ ( য়তাি শ) 
িদন 

১. নীিতমালার পিরিশ  ৩ - এ আেবদনপ   
২. জাতীয় পিরচয়প /পাসেপাট, জ  সনদ, িশ াগত 

যা তার মাণপে র সত ায়ত কিপ 
৩. িপতার  সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৪. ওয়ািরশ সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৫.  ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে  অ া  

ওয়ািরশগেণর না-দাবীপ   
৬.  ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে  হলফনামা 

(নীিতমালার পিরিশ  ২ অ যায়ী) 
৭. ০৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৩. সংি  ইউিপ/েপৗরসভা 
৪. সংি  ইউিপ/েপৗরসভা 
৫. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৬. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৭. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 

১. লাইেস  িফ ৩০,০০০/- টাকা 
(েকাড নং ১-২২১১-০০০০-১৮৫৯) 
২.  ১৫% ভ াট (েকাড নং ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১) 
 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

২৯ আে য়াে র 
ি েকট লাইেস  
দান। 

১৫ (পেনর) 
িদন 

১. জলা শাসেনর ফরম নং- জ.এম ০৭ এ আেবদন 
২. ল লাইেস /িজিডর ফেটাকিপ 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 

১. লাইেস  িফ ৫০০/- টাকা (েকাড 
নং ১-২২১১-০০০০-১৮৫৯) 
২.  ১৫% ভ াট (েকাড নং ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৩০ ব ক/রাইেফল এর 
লাইেস  া ফার 

৪৫ ( য়তাি শ) 
িদন 

১.  জলা শাসেনর ফরম নং- জ.এম ০৭ এ আেবদন 
২. ল লাইেস  এর ফেটাকিপ 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 

চাজ  সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৩১ িপ ল/িরভলবােরর 
লাইেস  া ফার 
 
 

০৩ (িতন) মাস ১.  জলা শাসেনর ফরম নং- জ.এম ০৭ এ আেবদন 
২. ল লাইেস  এর ফেটাকিপ 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 

চাজ  সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  
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৩২ ি েযা ার জ  

আে য়াে র 
লাইেস  দান 

৪৫ ( য়তাি শ) 
িদন 

১. নীিতমালার পিরিশ  ৩ - এ আেবদনপ   
২. জাতীয় পিরচয়প /পাসেপাট, জ  সনদ, িশ াগত 
যা তার মাণপে র সত ায়ত কিপ 

৩. ি েযা া িহেসেব সরকারী গেজেট িব ািপত 
সনদ াি র   সত ািয়ত কিপ 
৪. ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে  হলফনামা 
(নীিতমালার পিরিশ  ২ অ যায়ী)  
৫. ০৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
 

চাজ  সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৩৩ আিথক িত ােনর 
অ েল 
আে য়াে র 
লাইেস  দান। 

০৩ (িতন) মাস ১. নীিতমালার পিরিশ  ৬ - এ আেবদনপ   
২. সংি  িত ােনর ধান কাযালয় ক ক ন ন 
শাখা খালার ত য়ন প , আ য়া  েয়র িনেদশনা 
৩. াংক/আিথক িত ােনর অগােনা াম ও 
জনবেলর ত ািদ 
৪.আয়কর দােনর সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৫.  াংক/আিথক িত ােনর  িনরাপ া িববরনী 
৬. াংক/আিথক িত ােন িন  িনরাপ া 

হরীেদর জীবন া  এবং অ  পিরচালনা ও 
িশ ণ সং া  সনেদর সত ািয়ত কিপ 

৭. াংক/আিথক িত ােনর জিম/ভবেনর 
মািলকানার মান প দিলল/খিতয়ান/ ি পে র 
সত ািয়ত কিপ 
৮. ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে  হলফনামা 
(নীিতমালার পিরিশ  ২ অ যায়ী)  
৯. ০৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
 

১. লাইেস  িফ ২০,০০০/- টাকা 
(েকাড নং ১-২২১১-০০০০-১৮৫৯) 
২.  ১৫% ভ াট (েকাড নং ১-
১১৩৩-০০২০-০৩১১) 
 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৩৪ ছাপাখানা 
সংর েণর 
ঘাষণাপ  

অ েমাদন 

০১ (এক) মাস  ১. িত ােনর িনজ  ােড আেবদন 
২. ছাপাখানার মািলকানার মান প ড লাইেস  
এবং দিলল/খিতয়ান/ ি পে র সত ািয়ত কিপ 
৩. ববত  আিথক বছেরর আয়কর দােনর 
সনদপে র সত ািয়ত কিপ 
৪. জাতীয় পিরচয়প /জ  সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৫. নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৬. ০৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব 

আেবদনকারীর িনজ উে ােগ/ 
www.forms.gov.bd 
 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৩৫ দিনক/সা ািহক 
পি কা কােশর 
ছাড়প  দান 

০৩ (িতন) মাস  ১. িত ােনর িনজ  ােড আেবদন 
২. ছাপাখানার মািলকানার মাণ প ড লাইেস  
এবং দিলল/খিতয়ান/ ি পে র সত ািয়ত কিপ 
৩. ববত  আিথক বছেরর আয়কর দােনর 
সনদপে র সত ািয়ত কিপ 
৪. জাতীয় পিরচয়প /জ  সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৫. নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৬. ০৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব 
৭. িশ াগত যা তার সনেদর সত ািয়ত কিপ 

১. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ/ 
www.forms.gov.bd 
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  
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৩৬ মলা/যা া/সাকাস/

সভা সমােবশ/ 
ওয়াজ মাহিফল 
ইত ািদ 
আেয়াজেনর 
অ মিত দান 

১৫ কমিদবস জলা শাসেনর ফরম নং- জ.এম ০৮ এ আেবদন 
 
 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)
www.forms.gov.bd 
 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৩৭ েয়লারীর ( ণ) 
িডিলং লাইেস  

দান 

০৭ কাযিদবস (১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-এ) আেবদনপ   
 (২) দাকানঘেরর মািলকানা/পিজশন িকংবা ভাড়া 
সং া  কাগজপে র সত ািয়ত কিপ  
(৩) এিসড বহােরর িডিলং লাইেসে র সত ািয়ত 
কিপ 
(৪) ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ  
(৫) নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ  
(৬) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ 
(৭) স েতালা পাসেপাট সাইেজর ই কিপ রিঙন ছিব   

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
সং হ 
 
  

লাইেস  িফঃ ৩,০০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ 

ি েকট লাইেস   িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ৩(িতন) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব 
  

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৩৮ 
 

েয়লারীর ( ণ ) 
িডিলং লাইেস  
নবায়ন 

০৩ কাযিদবস  (১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-িস)  আেবদনপ   
(২) ববত  বছের নবায়ন ত  লাইেসে র ল কিপ 
৩।ভ াট ও িফ জমাদােনর চালােনর লকিপ 
 
 
 
 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
সং হ 
  

নবায়ন িফঃ ৩,০০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ নবায়ন  িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০২ ( ই) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব । 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৩৯ েয়লারীর ( ণ ) 
ি েকট িডিলং 

লাইেস  দান 

০৩ কাযিদবস (১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরেম (ফরম নং- এন-
১ ) আেবদনপ   
(২) লাইেস  হারােনার সমথেন সংি  থানায় 
দািখল ত িজিড এর সত ািয়ত কিপ 
   

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
(০২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
সং হ 

 িবনা ে  
  

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৪০ ণ কািরগরীর 
িডিলং লাইেস  

দান 

০৭ কাযিদবস (১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-এ) আেবদনপ   
(২) সংি  দাকান/ িত ান ক ক দ  অিভ তার 
সনদপে র কিপ 
(৩) চািরি ক সনদপে র কিপ 
(৪) নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ  
(৫) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ 
(৬) স েতালা পাসেপাট সাইেজর ই কিপ রিঙন ছিব  

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
সং হ  
  
 

লাইেস  িফঃ ৫০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ 

ি েকট লাইেস   িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ৩(িতন)  িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  
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৪১ ণ কািরগরীর 

িডিলং লাইেস  
নবায়ন 

০৩ কাযিদবস  
 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-িস) আেবদনপ   
(২) ববত  বছের নবায়ন ত  লাইেসে র ল কিপ 
৩।ভ াট ও িফ জমাদােনর চালােনর লকিপ 
 
 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
সং হ  
  

নবায়ন িফঃ ৫০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ নবায়ন  িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০২ ( ই) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব । 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৪২ ণ কািরগরীর 
ি েকট িডিলং 

লাইেস  দান 

০৩ কাযিদবস (১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরেম (ফরম নং- এন-
১ ) আেবদনপ   
(২) লাইেস  হারােনার সমথেন সংি  থানায় 
দািখল ত িজিড এর সত ািয়ত কিপ    

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
সং হ 

িবনা ে  
  

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৪৩ িসেনমা হেলর 
লাইেস  দান 

১৫ 
কাযিদবস 

(১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরেম (ফরম নং- এন-
১৪ ) আেবদনপ  
 (২) ভবেনর মািলকানা/পিজশন িকংবা ভাড়া সং া  
কাগজপে র সত ািয়ত কিপ  
(৩) ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ  
(৪) নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ  
(৫) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ 
(৬) স েতালা পাসেপাট সাইেজর ই কিপ রিঙন ছিব   

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)
www.forms.gov.bd 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
সং হ 
(০৩) ইউিপ/েপৗরসভা ময়র 
(০৪) ইউিপ/েপৗরসভা ময়র 
 (০৫) উপেজলা িনবাচন অিফস 
(০৬) িনজ উে ােগ 
 
  
 

লাইেস  িফ ৫০০/- টাকা 
লাইেস  িফ জমা দােনর কাড 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ লাইেস   িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 
আেবদন ম েরর ০৭(সাত) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব 
 
 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৪৪ িসেনমা হেলর 
লাইেস  নবায়ন 

০৭ 
কাযিদবস 

(১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরেম (ফরম নং- এন-
১৫ ) আেবদনপ  
(২) ববত  বছের লাইেস  নবায়েনর সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 
(৩) ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ  
(৪) নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ  
(৫) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ 
(৬) স েতালা পাসেপাট সাইেজর ই কিপ রিঙন ছিব   

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
সং হ  
  
  

নবায়ন িফ ৫০০/- টাকা 
নবায়ন িফ জমা দােনর কাড 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ নবায়ন িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০২ ( ই) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব ।  
 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  
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৪৫ িসেনমা হেলর 

ি েকট লাইেস  
দান 

০৩ কাযিদবস (১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরম নং- এন-১ এ 
আেবদন  
(২) লাইেস  হারােনার সমথেন সংি  থানায় 
দািখল ত িজিড এর সত ািয়ত কিপ 
   

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
সং হ 
(০৩) ইউিপ/েপৗরসভা ময়র 
(০৪) ইউিপ/েপৗরসভা ময়র  
(০৫) উপেজলা িনবাচন অিফস 
(০৬) িনজ উে ােগ 

ি েকট লাইেস  িফ ৫০/- টাকা 
িফ জমা দােনর কাড 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ 

ি েকট লাইেস  িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০২ ( ই)  িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব 
 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৪৬ িসেনমা অপােরটর 
লাইেস  দান 

১৫ 
কাযিদবস 

(১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরম নং- এন-১৭ এ 
আেবদনপ  
(২)  জাতীয় পিরচয়প / নাগিরক  সনদপে র কিপ 
(৩) চািরি ক সনদপে র কিপ 
(৪) অিভ তার সনদপ র সত ািয়ত কিপ 
(৫) িশ াগত যা তার সনেদর  সত ািয়ত কিপ 
(৬)পাসেপাট সাইেজর ২ কিপ সত ািয়ত রি ন ছিব 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
(০২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
সং হ  
(০৩) ইউিপ/েপৗরসভা ময়র 
(০৪) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
(০৫ )আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
(০৬)িনজ উে ােগ 

লাইেস  িফ ৫০/- 
লাইেস  িফ জমা দােনর কাড 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ লাইেস  িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০৭(সাত) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব 
 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৪৭ িসেনমা  অপােরটর 
লাইেস  নবায়ন 

০৭ 
কাযিদবস 

(১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরম নং- এন-১৮ এ 
আেবদনপ  
(২)  লাইেস  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
 
৩।ভ াট ও িফ জমাদােনর চালােনর লকিপ 
 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
সং হ  
  

নবায়ন িফ ১০/- 
নবায়ন িফ জমা দােনর কাড 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ  নবায়ন িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০৩(িতন) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  

৪৮ িসেনমা অপােরট 
এর ি েকট 
লাইেস  দান 

০৩ 
কাযিদবস 

(১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরম নং- এন-১  এ 
আেবদনপ  
(২) লাইেস  হারােনার সমথেন সংি  থানায় 
দািখল ত িজিড এর সত ািয়ত ফেটাকিপ  
   

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /েজ.এম শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
সং হ  
  
  
 

েকট লাইেস  িফ ৫/- 
ি েকট লাইেস  িফ জমা দােনর 
কাড 

১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ 

ি েকট লাইেস  িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০২ ( ই)  িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব 

সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা 
ম ন র-২৩৭ 
টিলেফান:(+৮৮)  ০৫৮১-৬১৭৫৬ 

ই- মইলঃ 
jm.dckurigram@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট ,  িড় াম  
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa.gov.bd  
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০৬। রাজ  শাখা    

িমক 
ন র 

সবার নাম 
সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  
েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন ফরম 

াি  হান 
সবা  এবং পিরেশাধ 

প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদিব, 
ম ন র, জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ িমহীনেদর িষ খাস জিম 

বে াব  দান অ েমাদন  
 

০১ মাস উপেজলা িনবাহী অিফসার হেত িরত কস 
নিথ যার সােথ রণ করেত হেব- 
 
১। উপেজলা িষ খাস জিম ব াপনা ও 
বে াব  কিম র সভার অ েমাদন সং া  
কাযিববরণী 
২। উপেজলা িনবাহী অিফসার ও  সহকারী 
কিমশনার ( িম) ক ক া িরত াবপ  
৩। িমহীেনর রণ ত আেবদনপ   
৪। ামী- ীর যৗথ ০২ কিপ সত ািয়ত ছিবসহ 
িনধািরত ফরেম সহকারী কিমশনার ( িম) 
বরাবর আেবদন প  
৫। িমহীন সনদ (সংি  ইউিপ চয়ার ান) 
৬। নাগিরক সনেদর সত ািয়ত কিপ  
 

(০১) উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয় 
(০২)উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়/ উপেজলা িম অিফস 
(০৩) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড /রাজ  শাখা/েজলা ওেয়ব পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)/ 
www.forms.gov.bd 
 (০৪) িনজ উে ােগ  
(০৫) ইউিপ চয়ার ান 
 (০৬)ইউিপ চয়ার ান 
 

িবনা ে  
 

রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম 
ম ন র-২২৪ 
ফান নং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 
revenuesection@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

২ সরকাির দ েরর অ েল 
অ িষ খাস জিম বে াব  

দান 

০১ মাস ১) সংি  সং া ক ক আেবদন 
২) চািহদা ত জিমর তফিসল 
৩) আেবদেন বিণত ত াবলীর সত তা স েক 
এক  হলফনামা 
৪) আেবদন ত জিমর ণী পিরবতন 
করেবননা মেম ত য়নপ  
৫) িবেশেষ উ তন ক পে র শাসিনক 
অ মিতপ  
৬) আিথক িবষয় স েক ি করণ/ াংক 
সলেভ ী 
৭) ল-আউট ান 

১) সংি  সং ার  উে ােগ 
২) সংি  ইউিন ন িম অিফস 
৩) সংি  দ র 
৪-৬) সং া ক ক 
৭) সংি  সং ার  উে ােগ  
 

১. াথ ত জিমর িনধািরত 
 

২. বে াব  াব 
অ েমাদেনর পর িনধািরত 
কােড টাকা জমা দান। 

রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম 
ম ন র-২২৪ 
ফান নং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 
revenuesection@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
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৩ সরকাির িশ া িত ােনর 

অ েল অ িষ খাস জিম 
বে াব  দান 

০১ মাস ১) সরকাির িশ া িত ান ক ক আেবদন 
২) চািহদা ত জিমর তফিসল 
৩) আেবদেন বিণত ত াবলীর সত তা স েক 
এক  হলফনামা 
৪) আেবদন ত জিমর ণী পিরবতন 
করেবননা মেম ত য়নপ  
৫) িবেশেষ উ তন ক পে র শাসিনক 
অ মিতপ  
৬) আিথক িবষয় স েক ি করণ/ াংক 
সলেভ ী 
৭) ল-আউট ান 

১) িশ া িত ােনর  উে ােগ 
২) সংি  ইউিন ন িম অিফস 
৩) িনজ উে ােগ 
৪-৬) িশ া িত ান ক ক 
৭) িশ া িত ােনর  উে ােগ 
 

১. াথ ত জিমর িনধািরত 
ে র ১০% হাের 

 
২. বে াব  াব 
অ েমাদেনর পর িনধািরত 
কােড টাকা জমা দান। 

 

রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম 
ম ন র-২২৪ 
ফান নং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 
revenuesection@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

৪ বসরকাির িশ া 
িত ােনর অ েল অ িষ  

খাস জিম বে াব  দান 

০১ মাস ১) িশ া িত ান ক ক আেবদন 
২) চািহদা ত জিমর তফিসল 
৩) আেবদেন বিণত ত াবলীর সত তা স েক 
এক  হলফনামা 
৪) আেবদন ত জিমর ণী পিরবতন 
করেবননা মেম ত য়নপ  
৫) িবেশেষ উ তন ক পে র শাসিনক 
অ মিতপ  
৬) আিথক িবষয় স েক ি করণ/ াংক 
সলেভ ী 
৭) ল-আউট ান 
৮) সংি  ানীয় সরকার িবভােগর অনাপি র 
সনদ 

১) িশ া িত ােনর  উে ােগ 
২) সংি  ইউিন ন িম অিফস 
৩) িনজ উে ােগ 
৪-৬) িশ া িত ান ক ক 
৭) িশ া িত ােনর  উে ােগ 
৮) সংি  ানীয় সরকার িবভাগ হেত 

১. াথ ত জিমর িনধািরত 
ে র ১০% হাের 

 
২. বে াব  াব 
অ েমাদেনর পর িনধািরত 
কােড টাকা জমা দান। 

 

রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম 
ম ন র-২২৪ 
ফান নং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 
revenuesection@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

৫ িবিশ  িশ ািবদ, কিব, 
সািহিত ক বা জাতীয় 
পযােয় িনজ অবদােনর জ  
িবেশষভােব ী ত ি র 
অ েল অ িষ খাস জিম 
বে াব  দান 

০১ মাস ১) সংি  ি  ক ক আেবদন 
২) আেবদনকারীর ০২ কিপ পাসেপাট সাইেজর 
সত ািয়ত ফেটা 
৩) ী ত সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৪) নাগিরকে র সনদ 
 

১) সংি  াি র উে ােগ 
২-৩) িনজ উে ােগ 
৪) ইউিনয়ন পিরষদ/েপৗরসভা হেত 
 

১. তীিক/েরয়ািত ে  
২. বে াব  াব 
অ েমাদেনর পর িনধািরত 
কােড টাকা জমা দান। 

 

রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম 
ম ন র-২২৪ 
ফান নং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 
revenuesection@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

৬ া িতক েযাগজিনত 
কারেণ িত  পিরবােরর 
অ েল অ িষ খাস জিম 
বে াব  দান 

০১ মাস ১) সংি  ি  ক ক আেবদন 
২) আেবদনকারীর ০২ কিপ পাসেপাট সাইেজর 
সত ািয়ত ফেটা 
৩) া িতক েযাগজিনত কারেণ িত  
সং া  সংি  ইউিনয়ন/েপৗরসভা হেত া  
সনদপ  
৪) নাগিরকে র সনদ 

১) সংি  াি র উে ােগ 
২) িনজ উে ােগ 
৩) িনজ উে ােগ ইউিনয়ন 
পিরষদ/েপৗরসভা হেত 
৪) ইউিনয়ন পিরষদ/েপৗরসভা হেত 
 

১. তীিক ে  
২. বে াব  াব 
অ েমাদেনর পর িনধািরত 
কােড টাকা জমা দান। 

 

রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম 
ম ন র-২২৪ 
ফান নং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 
revenuesection@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
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৭ বাসীেদর সবমায় সিমিতর 
মা েম ব তল ভবন 
িনমােণর জ  অ িষ খাস 
জিম বে াব  দান। 

০১ মাস ১) িনজ  ােড বাসী সমবায় সিমিত ক ক 
আেবদনপ  
২) ব তল িবিশ  ভবন িনমােণর ােবর 

ে  ভবেনর ান, স া-পিরক না, িবিনেয়াগ 
পিরক না। 
৩) সিমিতর রিজে শন সং া  কাগজপে র 
সত ািয়ত কিপ 
৪) সংি  ানীয় সরকার িবভােগর অনাপি র 
সনদ 
৫) াংেকর িনকট হেত  সলেভ ীর 
সা িফেকট 

১) সংি  সিমিতর িনজ উে ােগ 
২-৩) সিমিতর িনজ উে ােগ 
৪) ইউিনয়ন পিরষদ/েপৗরসভা হেত 
৫) াংক ক ক 
 

১. াথ ত জিমর িনধািরত 
ে  বেদিশক ায় 

২. বে াব  াব অ েমাদেনর 
পর িনধািরত কােড টাকা জমা 

দান। 

রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম 
ম ন র-২২৪ 
ফান নং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 
revenuesection@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

৮ গবািদ প  বা খামার 
াপেনর ে  িশ -

কারখানা াপেনর জ  
অ িষ খাস জিম বে াব  

দান 

০১ মাস ১) িত ান ক ক আেবদনপ  
২) গাবািদ প  বা  খামার সং া  

ত য়নপে র কিপ 
৩) ব উ য়ন ক ক িশ ণ সনেদর সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 
৪) আিথক সলেভ ীর সা িফেকট 

১) সংি  িত ােনর িনজ উে ােগ 
২) িত ােনর িনজ উে ােগ 
৩) ব উ য়ন িশ ণ ক  হেত 
৪) াংক ক ক 
 

১. াথ ত জিমর িনধািরত 
ে   

২. বে াব  াব অ েমাদেনর 
পর িনধািরত কােড টাকা জমা 

দান। 
 

রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম 
ম ন র-২২৪ 
ফান নং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 
revenuesection@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

৯ ি র অ েল অ িষ 
খাস জিম বে াব  দান 

০১ মাস ১) ি  ক ক আেবদনপ  
২) ০২ কিপ পাসেপাট সাইেজর ফেটা 
৩) নাগিরকে র সনদপ   
৪) আিথক সলেভ ীর সা িফেকট 

১) সংি  ি র িনজ উে ােগ 
২-৩) ি র িনজ উে ােগ 
৪) াংক ক ক 
 

১. াথ ত জিমর িনধািরত    
২. বে াব  াব অ েমাদেনর 
পর িনধািরত কােড টাকা জমা 

দান। 

রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম 
ম ন র-২২৪ 
ফান নং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 
revenuesection@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

১০ ধম য় াপনার অ েল 
অ িষ খাস জিম বে াব  

দান 

০১ মাস ১) ধম য় িত ান ক ক আেবদন 
২) চািহদা ত জিমর তফিসল 
৩) আেবদেন বিণত ত াবলীর সত তা স েক 
এক  হলফনামা 
৪) আেবদন ত জিমর ণী পিরবতন 
করেবননা মেম ত য়নপ  
৫) আিথক িবষয় স েক ি করণ/ াংক 
সলেভ ী 
৬) ল-আউট ান 

১) ধম য় িত ােনর  উে ােগ 
২) সংি  ইউিন ন িম অিফস 
৩-৬) িত ােনর উে ােগ 
 

১. াথ ত জিমর িনধািরত 
ে র ১০% হাের  

২. বে াব  াব অ েমাদেনর 
পর িনধািরত কােড টাকা জমা 

দান। 

রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম 
ম ন র-২২৪ 
ফান নং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 
revenuesection@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

১১ িশ কারখানা াপেনর 
জ  অ িষ খাস জিম 
বে াব  দান 

০১ মাস ১) িত ান ক ক আেবদনপ  
২) ণাংগ ইনেভ েম  িসিডউল 
৩) াংেকর িনকট হেত সলেভ ী সা িফেকট 
৪) কে র সময়সীমা 

১) সংি  িত ােনর িনজ উে ােগ 
২) িত ােনর িনজ উে ােগ 
৩) াংক ক ক 
৪) িত ােনর িনজ উে ােগ 

১. াথ ত জিমর বাজার দের  
২. বে াব  াব অ েমাদেনর 
পর িনধািরত কােড টাকা জমা 

দান। 

রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম 
ম ন র-২২৪ 
ফান নং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 
revenuesection@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
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১২ বা মহাল ইজারা দান ১৫  কাযিদবস ১) দরপ   ফরম   
২) জামানত িহেসেব ইজারা  ে র  
২৫% াংক াফট 
৩) ড লাইেস  এর সত ািয়ত কিপ  
৪) এক কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব 
৫) াংক সলেভি  সা েফকট 

১। জলা শাসেকর কাযালেয়র রাজ  
শাখা/ www.forms.gov.bd 
২-৫। আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
সং হীত 
 

িসিডউেলর  
১০০০/- টাকা 
ইজারা  
কমপে  িবগত িতন বছেরর 
মাট ইজারা 
ে র ১০% উ  দর। 

রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম 
ম ন র-২২৪ 
ফান নং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 
revenuesection@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

১৩ জল মহাল ইজারা দান ১৫  কাযিদবস ২০ একেরর উে  জলমহােলর ে  
১) িনিদ  ফরেম আেবদন  
২) মৎ জীিব সিমিতর সদ  সং া  সনদ 
৩) সিমিতর  ই বছেরর অিডট িতেবদন  
৪) সিমিতর সদ েদর তািলকা 
৫) সিমিতর রিজে শেনর কিপ সত ািয়ত 
এবং সিমিতর সভাপিত/স াদেকর ছিব  
৬) ইজারা ে র ২০% জমানত প াংক 

াফট  
২০ একর পযম  জলমহােলর ে  
১) িনিদ  ফরেম আেবদন  
২) মৎ জীিব সিমিতর সদ  সং া  সনদ 
৩) সিমিতর ই বছেরর অিডট িতেবদন  
৪) সিমিতর সদ েদর তািলকা   
    সিমিতর রিজে শেনর কিপ সত ািয়ত এবং 
সিমিতর সভাপিত/স াদেকর ছিব  
৫) ইজারা ে র ২০% জমানত প াংক 

াফট  

১। জলা শাসেকর কাযালেয়র রাজ  
শাখা/ www.forms.gov.bd 
২-৫। আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
সং হীত 
 
১। জলা শাসেকর কাযালেয়র রাজ  
শাখা/ www.forms.gov.bd 
২-৫। আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
সং হীত 
 

১) আেবদন ফরেমর -
৫০০/- 
( প চশত) টাকা 
২) কমপে   িবগত িতন 
বছেরর মাট ইজারা ে র 
৫% উ  দর 

রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম 
ম ন র-২২৪ 
ফান নং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 
revenuesection@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

১৪ হাট-বাজােরর  চাি না 
িভ র লাইেস  দান 

০৭ 
কাযিদবস 

১) সাদা কাগেজ আেবদন  
২) ড লাইেস  এর সত ািয়ত কিপ  
৩) জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ  
৪) এক কিপ পাসেপাট সাইেজর  সত ািয়ত  
রি ন ছিব 
৫) সংি  ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ও 
সােভয়ােরর যৗথ িতেবদন 
৬) চ াপ 
৭. অ েমািদত পিরেফিরর কিপ 

১) আেবদনকারীর িনজ উে াগ 
২) ইউিপ চয়ার ান/ পৗর ময়েরর 
কাযালয়  
৩)  আেবদনকারীর িনজ উে াগ 
৪) আেবদনকারীর িনজ উে াগ 
৫) সংি  উপেজলা িম অিফস 
৬) সংি   উপেজলা িম অিফস 
 

জলা সদের  িত বগ িমটার 
১২৫/- টাকা  
পৗর এলাকা ১০০/- টাকা 

উপেজলা সদর ৫০/- টাকা 
অ া  ১৩/- টাকা 

রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম 
ম ন র-২২৪ 
ফান নং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 
revenuesection@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
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১৫ হাট-বাজােরর চাি না 
িভ র লাইেস  নবায়ন 

০৩ 
কাযিদবস 

সাদা কাগেজ আেবদনপ  এবং ববত  বছের 
নবায়েনর সমথেন িডিসআর এর কিপ 

আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হীত জলা সদের  িত বগ িমটার 
১২৫/- টাকা  
পৗর এলাকা ১০০/- টাকা 

উপেজলা সদর ৫০/- টাকা 
অ া  ১৩/- টাকা 

রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম 
ম ন র-২২৪ 
ফান নং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 
revenuesection@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

১৬ িবিনময় স ি  
অব করণ 

০৩ মাস ১) সাদা কাগেজ আেবদন 
২) িবিনময় দিলেলর ফেটাকিপ সত ািয়ত 
৩) িবিনময়কারী বরণ করেল ওয়ািরশান 
সা িফেকট 
৪) উপেজলা কিম র পািরশ 

১) আেবদনকারীর িনজ উে াগ 
২) আেবদনকারীর িনজ উে াগ 
৩) ইউিপ চয়ার ান/ পৗর  ময়েরর 
কাযালয় 
৪) সংি  উপেজলা কিম  

িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম 
ম ন র-২২৪ 
ফান নং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 
revenuesection@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

১৭ - েগা ীর জিম 
িব েয়র অ মিত দান 

০১ মাস ১) সাদা কাগেজ আেবদন 
২) িবে তার পাসেপাট সাইেজর ০২ 
কিপ সত ািয়ত ছিব 
৩) জাতীয় পিরচয় পে র ফেটাকিপ 
৪) জিমর মািলকানার পে  েয়াজনীয় 
কাগজপ  
৫)সহকারী কিমশনার ( িম) ও সংি  
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতার পািরশ 

আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হীত িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম 
ম ন র-২২৪ 
ফান নং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 
revenuesection@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
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০৭। িভিপ শাখা 

িমক 
ন র 

সবার নাম 
সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  
েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন ফরম াি  

হান 
সবা  এবং পিরেশাধ 

প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 

ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১ অিপত ( িষ/ আবািসক) 

স ি র ইজারা নবায়ন 
(বাংলা সেনর িভি েত 
০১ বছর ময়ােদ) 

০৫ কমিদবস ( 
 

১) সাদা কাগেজ আেবদন 
২। সবেশষ িডিসআর এর সত ািয়ত 
কিপ 
 
 
 

আেবদনকারীর  িনজ উে াগ সং হীত িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম 
ম ন র-২২৪ 
ফান নং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 
revenuesection@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

০২ অিপত স ি র 
ইজারাদােরর নাম 
পিরবতন  

০৭ কমিদবস ১) সাদা কাগেজ আেবদন 
২। আেবদেনর পে  কাগজপ  
 
 
 

আেবদনকারীর  িনজ উে াগ সং হীত িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম 
ম ন র-২২৪ 
ফান নং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 
revenuesection@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

০৩ অিপত স ি র 
অবকাঠােমা মরামেতর 
অ েমাদন  

০৭ কমিদবস ১) সাদা কাগেজ আেবদন 
২। সবেশষ িডিসআর এর সত ািয়ত 
কিপ 
 
 

আেবদনকারীর িনজ উে াগ সং হীত ক পে র অ মিত েম লীজ 
হীতার িনজ  অথায়েন 

রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম 
ম ন র-২২৪ 
ফান নং : (+৮৮) ০৫৮১-৬১৩১০ 

e-mail- 
revenuesection@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
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০৮। িম অিধ হণ শাখা 
 

িমক 
ন র 

সবার নাম 
সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  
েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন ফরম 

াি  হান 
সবা  এবং পিরেশাধ 

প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদিব, 
ম ন র, জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
১ সরকাির/আধা-

সরকাির/ 
ায় শািসত ও 

সং ার অ েল 
জিম অিধ হণ 

 ৩০ কাযিদবস দা িরকপ /আেবদন ত াশী িত ােনর িনজ উে ােগ সরকারী/আধা-সরকারী ও 
ায় শািসত সং ার ে  

িনধািরত ে র ১০%  

িম অিধ হণ কমকতা 
ম ন র-২২৪ 
ফান- (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪৮৯ 

ই -মইলঃ la.dckurigram 
@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

২ অিধ হণ ত জিমর 
িত রণ দান 

( রকড য় মািলেকর 
ে ) 

১০ কাযিদবস ১। ২০/- টাকা ে র কাট িফ সং  সাদা কাগেজ 
আেবদন । 
২। জিমর খিতয়ান  
৩। হালসেনর খাজনার দািখলা। (ফেটাকিপ) 
৪। অ ীকার নামা ছিবসহ  (৩০০ /- টাকার নন-

িডিশয়াল াে(। সংি ইউিপ 
চয়ার ান/সদ /ওয়া ডকিমশনার/গ মা  ি  

ক ক সত ািয়ত 
৫। জাতীয় পিরচয় প / নাগিরক  সনদ )সত ািয়ত 
ফেটাকিপ(  

১। া  ভ ার এর িনকট/ 
www.forms.gov.bd  
২। সংি  ইউিনয়ন িম অিফস 
৩। সংি  ইউিনয়ন িম অিফস 
৪। ি র িনজ উে ােগ 
৫। সংি  ি র িনকট/ সংি  
ইউিনয়ন পিরষদ 
 

১। ২০/- ে র কাট িফ 
২। ৩০০/- টাকা ে র  
 নন- িডিশয়াল া       
 অ ীকারনামার জ । 
 
 
 

িম অিধ হণ কমকতা 
ম ন র-২২৪ 
ফান- (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪৮৯ 

ই -মইলঃ la.dckurigram 
@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

৩ য় ে  মািলেকর 
ে  

১০ কাযিদবস ১। ২০/- টাকা ে র কাট িফ সং  সাদা কাগেজ 
আেবদন প । 
২।  দলীল /ভায়াদলীেলর সত ািয়ত ফেটাকিপ , 
৩। খািরজ, িডিসআর ও হালসেনর খাজনার  দািখলা 
(ফেটাকিপ) 
৪। অ ীকার নামা ছিবসহ (৩০০ /- টাকার নন-

িডিশয়াল াে )। সংি  ইউিপ চয়ার ান/ 
ময়র/গ মা  ি  ক ক সত ািয়ত 

৫। জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক  সনদ 
সত ািয়ত ফেটাকিপ) 

১। া  ভ ার এর িনকট  
২। সংি  ি /সংি  সাব রিজি  
অিফস। 
৩। সংি  ইউিনয়ন িম অিফস 
৪। ি র িনজ উে ােগ 
৫।  সংি  ি র িনকট/ সংি  
ইউিনয়ন পিরষদ 

১। ২০/- ে র কাট িফ 
২। ৩০০/- টাকা ে র  
 নন- িডিশয়াল া       
 অ ীকার নামার জ । 
 
 
 

িম অিধ হণ কমকতা 
ম ন র-২২৪ 
ফান- (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪৮৯ 

ই -মইলঃ la.dckurigram 
@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
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৪ ওয়ািরস ে  
মািলেকর ে  

১০ কাযিদবস ১। ২০/- টাকা ে র কাট িফ সং  সাদা কাগেজ 
আেবদন । 

২। জিমর খিতয়ান/ দলীল  /ভায়াদলীল )ফেটাকিপ(  
৩।খািরজ, িডিসআর ও হালসেনর খাজনার দািখলা 

)ফেটাকিপ(।  
৪। অ ীকার নামা ছিবসহ (৩০০ /-টাকার নন- 

িডিশয়াল াে (সংি  ইউিপ চয়ার ান / 
সদ / ওয়াডকিমশনার/গ মা  ি  ক ক 
সত ািয়ত।  

৫। জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক  সনদ। সত ািয়ত 
কিপ। 

৬। ওয়ািরশন সনদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ (।  
৭। নাদাবীনামা ছিবসহ (৩০০ /- নন -িডিশয়াল 

াে(। সংি  ইউিপ চয়ার ান /সদ /
ওয়াডকিমশনার/ গ মা  ি  ক ক সত ািয়ত 

১। া  ভ ার এর িনকট  
২। সংি  ি / সংি  ইউিনয়ন িম 
অিফস  /সংি  সাব রিজি  অিফস  
৩।সংি  ইউিনয়ন িম অিফস 
৪। ি র িনজ উে ােগ 
৫। সংি  ি র িনকট/ সংি  
ইউিনয়ন পিরষদ 
৬। সংি  ইউিনয়ন পিরষদ  
৭। ি র িনজ উে ােগ 

১। ২০/- ে র কাট িফ 
২। ৩০০/- টাকা ে র  
 নন- িডিশয়াল া       
 অ ীকার নামার জ । 
৩। ৩০০/- টাকা ে র  
 নন- িডিশয়াল া       
 নাদাবীনামার জ । 
 
 
 
 

িম অিধ হণ কমকতা 
ম ন র-২২৪ 
ফান- (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪৮৯ 

ই -মইলঃ la.dckurigram 
@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

৫ আদালেতর মা েম  
মািলকানা িনধারণ 
এর ে  

১০ কাযিদবস ১। ২০/- টাকা ে র কাট িফ সং  সাদা কাগেজ 
আেবদন প । 

২। আদালত ক ক আেদেশর সা ফাইড কিপ। 
৩।খািরজ, িডিসআর ও হালসেনর খাজনার দািখলা 

(ফেটাকিপ)। 
৪। অ ীকার নামা ছিবসহ (৩০০ /-টাকার নন- 

িডিশয়াল াে ( সংি  ইউিপ চয়ার ান/ 
সদ / ওয়াড কিমশনার/গ মা  ি  ক ক 
সত ািয়ত।  

৫। জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক  সনদ )সত ািয়ত 
ফেটাকিপ(  

১। া  ভ ার এর িনকট  
২। সংি  আদলত 
৩।সংি  ইউিনয়ন িম অিফস 
৪। াি র িনজ উে ােগ 
৫। সংি  ি◌র িনকট/ সংি  
ইউিনয়ন পিরষদ 
 

১। ২০/- ে র কাট িফ 
২। ৩০০/- টাকা ে র  
 নন- িডিশয়াল া       
 অ ীকার নামার জ । 
 
 
 
 
 

িম অিধ হণ কমকতা 
ম ন র-২২৪ 
ফান- (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪৮৯ 

ই -মইলঃ la.dckurigram 
@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

৬ পাওয়ার অফ এ াটন  
এর মা েম 
মািলকানার ে  

১০ কাযিদবস ১। ২০/- টাকা ে র কাট িফ সং  সাদা কাগেজ 
আেবদন । 

২। আদালত ক ক েদয় পাওয়ার অফ এ টন র ল/ 
সা ফাইড কিপ। 

৩। জিমর খিতয়ান/দলীল  /ভায়াদলীল )ফেটাকিপ(  
৪। খািরজ, িডিসআর ও হালসেনর খাজনার দািখলা 

(সত ািয়ত ফেটাকিপ)। 
৫। অ ীকার নামা ছিবসহ (৩০০ /-টাকার নন- 

িডিশয়াল াে ) সংি  ইউিপ চয়ার ান/ 
সদ / ওয়াড কিমশনার/গ মা  ি  ক ক 
সত ািয়ত।  

৬। জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক  সনদ )সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 

১। া  ভ ার এর িনকট  
২। সংি  আদলত 
৩। সংি  ি / সংি  ইউিনয়ন িম 
অিফস  /সংি সাব রিজি  অিফস 
৪।সংি  ইউিনয়ন িম অিফস 
৫। ি র িনজ উে ােগ 
৬। সংি  ি র িনকট/ সংি  
ইউিনয়ন পিরষদ 
 

১। ২০/- ে র কাট িফ 
২। ৩০০/- টাকা ে র  
 নন- িডিশয়াল া       
 অ ীকার নামার জ । 
 
 
 
 
 

িম অিধ হণ কমকতা 
ম ন র-২২৪ 
ফান- (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪৮৯ 

ই -মইলঃ la.dckurigram 
@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
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০৯। রকড ম শাখা   

িমক 
ন র 

সবার নাম 
সবা দােনর সেবা  

সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন ফরম 
াি  হান 

সবা  এবং পিরেশাধ প িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ িস,এস/ এস. এ/ আর, 

এস খিতয়ােনর জ ির  
নকল সরবরাহ  
 

৩ (িতন ) কায িদবস 
 

বাংলােদশ  ফরম নং- 
৯০১ এ আেবদন 

১. রকড ম শাখা 
২.  ড  শাখা 
৩. জলা ওেয়ব পাটাল 
(www.kurigram.gov.bd) 

 ৫০/- টাকার  কাট িফ এবং 
খিতয়ান িত ২/- টাকার  কাট িফ 
সং   করেত হেব 

সহকারী কিমশানার 
রকড ম শাখা 
ম ন র-১২২ 
ফানঃ ( +৮৮ ) ০৫৮১-৬১৩১০ 

ই- মইল- 
recordroomsectionkurigram@gmail.com  
 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

িস,এস/ এস. এ/ আর, 
এস খিতয়ােনর 
সাধারণ   নকল 
সরবরাহ  
 

৭ (সাত) কায িদবস 
 

বাংলােদশ  ফরম নং- 
৯০১ এ আেবদন 

১. রকড ম শাখা 
২.  ড  শাখা 
৩. জলা ওেয়ব পাটাল 
(www.kurigram.gov.bd) 

৩০/- টাকার কাট িফ এবং 
খিতয়ান িত ২/- টাকার  কাট িফ 
সং   করেত হেব 

সহকারী কিমশানার 
রকড ম শাখা 
ম ন র-১২২ 
ফানঃ ( +৮৮ ) ০৫৮১-৬১৩১০ 

ই- মইল- 
recordroomsectionkurigram@gmail.com  
 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

২ িবিভ  জিরেপর দােগর 
চীর জ রী নকল 

সরবরাহ 
 

৩ (িতন ) কায িদবস 
 

১. বাংলােদশ  ফরম 
নং- ৯০১ এ আেবদন 
২. ফািলও 

১. রকড ম শাখা 
২.  ড  শাখা 
৩. জলা ওেয়ব পাটাল 
(www.kurigram.gov.bd) 
৪.অ েমািদত া  ভ ার 

 ৫০/- টাকার  কাট িফ এবং 
ফািলও িত ২/- টাকার  কাট িফ 

সং   করেত হেব 

সহকারী কিমশানার 
রকড ম শাখা 
ম ন র-১২২ 
ফানঃ ( +৮৮ ) ০৫৮১-৬১৩১০ 

ই- মইল- 
recordroomsectionkurigram@gmail.com  
 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

িবিভ  জিরেপর দােগর 
চীর সাধারণ  নকল 

সরবরাহ 
 

৭ (সাত) কায িদবস 
 

১. বাংলােদশ  ফরম 
নং- ৯০১ এ আেবদন 
২. ফািলও 

১. রকড ম শাখা 
২.  ড  শাখা 
৩. জলা ওেয়ব পাটাল 
(www.kurigram.gov.bd) 
৪.অ েমািদত া  ভ ার 

৩০/- টাকার কাট িফ এবং 
ফািলও িত ২/- টাকার  কাট িফ 

সং   করেত হেব 

সহকারী কিমশানার 
রকড ম শাখা 
ম ন র-১২২ 
ফানঃ ( +৮৮ ) ০৫৮১-৬১৩১০ 

ই- মইল- 
recordroomsectionkurigram@gmail.com  
 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
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৩ সংেশাধীত খিতয়ােনর 
জ রী নকল সরবরাহ 
 

৩ (িতন ) কায িদবস 
 

বাংলােদশ  ফরম নং- 
৯০১ এ আেবদন 

১. রকড ম শাখা 
২.  ড  শাখা 
৩. জলা ওেয়ব পাটাল 
(www.kurigram.gov.bd) 

৫০/- টাকার  কাট িফ এবং 
খিতয়ান িত ২/- টাকার  কাট িফ 
সং   করেত হেব 

সহকারী কিমশানার 
রকড ম শাখা 
ম ন র-১২২ 
ফানঃ ( +৮৮ ) ০৫৮১-৬১৩১০ 

ই- মইল- 
recordroomsectionkurigram@gmail.com  
 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

সংেশাধীত খিতয়ােনর 
সাধারণ  নকল 
সরবরাহ 
 

৭ (সাত) কায িদবস 
 

বাংলােদশ  ফরম নং- 
৯০১ এ আেবদন 

১. রকড ম শাখা 
২.  ড  শাখা 
৩. জলা ওেয়ব পাটাল 
(www.kurigram.gov.bd) 

সাধারণ আেবদেন ১১/- টাকার 
কাট িফ  এবং খিতয়ান িত ২/- 

টাকার  কাট িফ সং   করেত 
হেব 

সহকারী কিমশানার 
রকড ম শাখা 
ম ন র-১২২ 
ফানঃ ( +৮৮ ) ০৫৮১-৬১৩১০ 

ই- মইল- 
recordroomsectionkurigram@gmail.com  
 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

৪ মৗজা াপ সরবরাহ ৩ (িতন ) কায িদবস বাংলােদশ  ফরম নং- 
৯০১ এ আেবদন 

১. রকড ম শাখা 
২.  ড  শাখা 
৩. জলা ওেয়ব পাটাল 
(www.kurigram.gov.bd) 

আেবদেনর সিহত ২০/- টাকার 
কাট িফ সং  করেত হেব। 

চালােনর মা েম সানালী াংক, 
কেপােরট শাখায় ৫০০/- টাকা জমা 
িদেত হেব। কাড নং 
১/৪৬৩৭/০০০১/১২২১ 

সহকারী কিমশানার 
রকড ম শাখা 
ম ন র-১২২ 
ফানঃ ( +৮৮ ) ০৫৮১-৬১৩১০ 

ই- মইল- 
recordroomsectionkurigram@gmail.com  
 
সহকারী কিমশানার 
রকড ম শাখা 
ম ন র-১২২ 
ফানঃ ( +৮৮ ) ০৫৮১-৬১৩১০ 

ই- মইল- 
recordroomsectionkurigram@gmail.com  
 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

৫  জ রী সািচং 
(অ স ান)/ 
ত াসী 

৩ (িতন ) কায িদবস বাংলােদশ  ফরম নং- 
৯০১ এ আেবদন 

১. রকড ম শাখা 
২.  ড  শাখা 
৩. জলা ওেয়ব পাটাল 
(www.kurigram.gov.bd) 

৮০/- টাকার  কাট িফ সং   
করেত হেব 

সাধারণ  সািচং 
(অ স ান)/ 
ত াসী 

 
৭ (সাত) কায িদবস 
 

 

বাংলােদশ  ফরম নং- 
৯০১ এ আেবদন 

১. রকড ম শাখা 
২.  ড  শাখা 
৩. জলা ওেয়ব পাটাল 
(www.kurigram.gov.bd) 

 ৫০/- টাকার কাট িফ  সং   
করেত হেব 

সহকারী কিমশানার 
রকড ম শাখা 
ম ন র-১২২ 
ফানঃ ( +৮৮ ) ০৫৮১-৬১৩১০ 

ই- মইল- 
recordroomsectionkurigram@gmail.com  
 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
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৬ িনবাহী ািজে ট 
আদালত/অিতির  
জলা ািজে ট 

আদালেত দােয়র ত 
মামলা এবং আপীল 
মামলা/রাজ  
মামলা/েফৗজদারী 
মামলার জ রী  নকল 
সরবরাহ 
 

৩ (িতন )কায িদবস ১.বাংলােদশ  ফরম নং- 
৯০১ এ আেবদন 
২. ফািলও 

১. রকড ম শাখা 
২.  ড  শাখা 
৩. জলা ওেয়ব পাটাল 
(www.kurigram.gov.bd) 
৪.অ েমািদত া  
ভ ার 

 

 ৪০/- টাকার  কাট িফ এবং ফিলও 
িত ২/- টাকার  কাট িফ সং   

করেত হেব 

সহকারী কিমশানার 
রকড ম শাখা 
ম ন র-১২২ 
ফানঃ ( +৮৮ ) ০৫৮১-৬১৩১০ 

ই- মইল- 
recordroomsectionkurigram@gmail.com  
 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

৭ িনবাহী ািজে ট 
আদালত/অিতির  
জলা ািজে ট 

আদালেত দােয়র ত 
মামলা এবং আপীল 
মামলা/রাজ  
মামলা/েফৗজদারী 
মামলার সাধারণ   
নকল সরবরাহ 

 
৭ (সাত) কায িদবস 
 
 

১.বাংলােদশ  ফরম নং- 
৯০১ এ আেবদন 
২. ফািলও 

১. রকড ম শাখা 
২.  ড  শাখা 
৩. জলা ওেয়ব পাটাল 
(www.kurigram.gov.bd) 
৪.অ েমািদত া  
ভ ার 

 

 ৩০/- টাকার কাট িফএবং ফিলও 
িত ২/- টাকার  কাট িফ সং   

করেত হেব 

সহকারী কিমশানার 
রকড ম শাখা 
ম ন র-১২২ 
ফানঃ ( +৮৮ ) ০৫৮১-৬১৩১০ 

ই- মইল- 
recordroomsectionkurigram@gmail.com  
 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
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১০। জাির শাখা 
 

িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দােনর সেবা  সময় েয়াজনীয় কাগজপ  
েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন ফরম 

াি  হান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১. িডিশয়াল, নন- িডিশয়াল 

া , পাে জ া  ও অ া  
া  দান 

অিফস চলাকােল িত স ােহ ই 
িদন চালান পাশ করা হয় এবং 
িস আর সং েহর পর িত স ােহ 
একিদন সরবরাহ দান করা হয় 

জাির চালােনর লকিপ 
 

আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হীত িবনা ে  জাির অিফসার, িড় াম 
ম ন র-১৩১ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: 
treasuryofficekurigram@ 
gmail.com 

অিতির  জলা ািজে ট , 
িড় াম 
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa. 
gov.bd 

০২ া  ভ ার লাইেস  দান   ১৫ (পেনর) কাযিদবস ০১) জলা শাসেনর ফরম নং-  ০১ 
০২) াংক সলেভি  সনদ 
০৩) নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ 
০৪) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ 
০৫) িলশ ভিরেফকশন িরেপাট 

১. জারী শাখা/  ড  শাখা/ জলা 
ওেয়ব পাটাল 
(www.kurigram.gov.bd)/ 
www.forms.gov.bd 
২. য কান াংক 
৩. ইউিপ/েপৗরসভা চয়ার ান 
৪. উপেজলা িনবাচন কমকতা 
৫. িলশ পার 

সরকার িনধািরত িফ জাির অিফসার, িড় াম 
ম ন র-১৩১ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: 
treasuryofficekurigram@ 
gmail.com 

অিতির  জলা ািজে ট , 
িড় াম 
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa. 
gov.bd 

০৩. া  ভ ার লাইেস  নবায়ন ০৩ (িতন) কাযিদবস ১. জলা শাসেনর ফরম নং-  ০১ 
২. ল লাইেস  
৩. নবায়ন িফ জমার সমথেন চালােনর কিপ 

১. জারী শাখা/  ড  শাখা/ জলা 
ওেয়ব পাটাল 
(www.kurigram.gov.bd) 
২. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
৩. আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 

সরকার িনধািরত িফ জাির অিফসার, িড় াম 
ম ন র-১৩১ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: 
treasuryofficekurigram@ 
gmail.com 

অিতির  জলা ািজে ট , 
িড় াম 
ম ন র-২১৩ 
ফানঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০৬ 

admkurigram@mopa. 
gov.bd 
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১১। বসা ও বািণজ  শাখা 

িমক 
ন র 

সবার নাম 
সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  
েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন ফরম াি  

হান 
সবা  এবং পিরেশাধ প িত (যিদ 

থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদিব, 
ম ন র, জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 

ইেমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ িফিলং শন/ 
িসএনিজ শন 

াপেন অনাপি  
দান 

৩০ 
কাযিদবস 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-িড) 
আেবদনপ   
(২) বাংলােদশ পে ািলডয়াম  
কেপােরশেনর অ মিতপে র কিপ 
(৩) সড়ক ও জনপথ িবভােগর 
অনাপি পে র কিপ 
(৪) ফায়ার সািভস ও িসিভল 
িডেফে র অনাপি পে র কিপ 
(৫) জিমর মািলকানা সং া  
কাগজপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
(৬) িনধািরত ােনর -ি  ০২ ( ই) 
কিপ 
(৭) ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন 
ছিব (সত ািয়ত) 
(৮) জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত  
ফেটাকিপ  
(৯) ড লাইেস  সত ািয়ত ফেটাকিপ  
(১০) াংক সলেভি  সা িফেকেটর 
কিপ 

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd)/ 
www.forms.gov.bd 
(০২) বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন, 
চ াম 
(০৩) সড়ক ও জনপথ িবভাগ, িড় াম 
(৪) ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ ,  

িড় াম   
(০৫) ি র িনজ উে ােগ সং হ। 
(০৬) ি র িনজ উে ােগ সং হ। 
(০৭) িনজ উে ােগ 
(০৮) ি র িনজ উে ােগ/ উপেজলা 
িনবাচন অিফস  
(০৯) ইউিপ/েপৗরসভা চয়ার ান 
(১০) য কান াংক 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০২ লৗহজাত  
িব েয়র িডিলং 
লাইেস  দান 

০৭ 
কাযিদবস 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-এ) 
আেবদনপ   
 (২) দাকানঘেরর মািলকানা/ভাড়া 
সং া  কাগজপে র সত ািয়ত কিপ  
(৩) ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ  
(৪) নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ  
(৫) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত   
কিপ  
(৬) স েতালা পাসেপাট সাইেজর ই 
কিপ রিঙন ছিব  

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

 (www.kurigram.gov.bd) 
(০২) ি র িনজ উে ােগ সং হ। 
(০৩) ইউিপ/েপৗরসভা চয়ার ান 
(০৪) ইউিপ/েপৗরসভা চয়ার ান 
(০৫)উপেজলা িনবাচন অিফস 
(০৬) িনজ উে ােগ 
 

লাইেস  িফঃ ৩,০০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ লাইেস   িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০৩(িতন) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব 
 
 

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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০৩ লৗহজাত  
িব েয়র িডিলং 
লাইেস  নবায়ন 

০৩ 
কাযিদবস 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-িস) 
আেবদনপ   
(২) ববত  বছের নবায়ন ত  
লাইেসে র ল কিপ. 
৩।ভ াট ও িফ জমাদােনর চালােনর 

লকিপ 
 

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
 (২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ   

 নবায়ন িফঃ ১,৫০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ নবায়ন  িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদেনর সােথ  

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৪ লৗহজাত ে র  
ি েকট িডিলং 

লাইেস  দান 

০৩ 
কাযিদবস 

(১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরেম 
(ফরম নং- এন-১ ) আেবদনপ   
(২) লাইেস  হারােনার সমথেন 
সংি  থানায় দািখল ত িজিড এর 
সত ািয়ত কিপ    

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

 (www.kurigram.gov.bd) 
 (২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ  
  
  

ি েকট লাইেস  িফঃ ৬০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ 

ি েকট লাইেস   িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০৭(সাত) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব  

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৫ িসেম  িব েয়র 
িডিলং লাইেস  

দান 

০৭ 
কাযিদবস 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-এ) 
আেবদনপ   
 (২) দাকানঘেরর মািলকানা/পিজশন 
িকংবা ভাড়া সং া  কাগজপে র 
সত ািয়ত কিপ  
(৩) ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ  
(৪) নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ  
(৫) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত  
কিপ  
(৬) স েতালা পাসেপাট সাইেজর ই 
কিপ রিঙন ছিব  

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড  / বসা ও বািণজ  শাখা/ 
জলা ওেয়ব পাটাল 

 (www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ 

লাইেস  িফঃ ১,৫০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ লাইেস  িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ৩ (িতন) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব 
  

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৬ িসেম  িব েয়র 
িডিলং লাইেস  
নবায়ন 

০৩ 
কাযিদবস 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-িস) 
আেবদনপ   
(২) ববত  বছের নবায়ন ত  
লাইেসে র ল কিপ 
৩.ভ াট ও িফ জমাদােনর চালােনর 

লকিপ 

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

 (www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ  
  

নবায়ন িফঃ ৭৫০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ নবায়ন  িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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০৭ িসেম  িব েয়র 
ি েকট িডিলং 

লাইেস  দান 

০৩ 
কাযিদবস 

(১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরেম 
(ফরম নং- এন-১ ) আেবদনপ   
(২) লাইেস  হারােনার সমথেন 
সংি  থানায় দািখল ত িজিড এর 
সত ািয়ত ফেটাকিপ  

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

 (www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ 
  

ি েকট লাইেস  িফঃ ৩০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ 

ি েকট লাইেস   িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০২ ( ই) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব  

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৮ িম ড িব েয়র 
িডিলং লাইেস  

দান 

০৭ 
কাযিদবস 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-এ) 
আেবদনপ   
 (২) দাকানঘেরর মািলকানা/পিজশন 
িকংবা ভাড়া সং া  কাগজপে র 
সত ািয়ত কিপ  
(৩) ড লাইেসে র সত ািয়ত 
ফেটাকিপ  
(৪) নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত 
ফেটাকিপ  
(৫) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত   
ফেটাকিপ 
(৬) স েতালা পাসেপাট সাইেজর ই 
কিপ রিঙন ছিব  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

 (www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ  
 

লাইেস  িফঃ ৩০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ 

ি েকট লাইেস   িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ৩(িতন) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব 
  

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

০৯ িম ড িব েয়র 
িডিলং লাইেস  
নবায়ন 

০৩ 
কাযিদবস 

 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-িস) 
আেবদনপ   
(২) ববত  বছের নবায়ন ত  
লাইেসে র ল কিপ 
৩।ভ াট ও িফ জমাদােনর চালােনর 

লকিপ 
 
 

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

 (www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ 
  

নবায়ন িফঃ ১৫০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ নবায়ন  িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০২ ( ই) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব । 

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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১০ িম ড িব েয়র 
ি েকট িডিলং 

লাইেস  দান 

০৩ 
কাযিদবস 

(১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরেম 
(ফরম নং- এন-১ ) আেবদনপ   
(২) লাইেস  হারােনার সমথেন 
সংি  থানায় দািখল ত িজিড এর 
সত ািয়ত ফেটাকিপ  
   

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ  
  
 
 
  

ি েকট লাইেস  িফঃ ৬০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ 

ি েকট লাইেস   িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০২ ( ই) ) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব 

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১১ পাইকারী তা 
িব েয়র িডিলং 
লাইেস  দান 

০৭ 
কাযিদবস 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-এ) 
আেবদনপ   
 (২) দাকানঘেরর মািলকানা/পিজশন 
িকংবা ভাড়া সং া  কাগজপে র 
সত ািয়ত কিপ  
(৩) ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ  
(৪) নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ  
(৫) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত  
কিপ 
(৬) স েতালা পাসেপাট সাইেজর ই 
কিপ রিঙন ছিব  

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ  
 
  

লাইেস  িফঃ ১,২০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ 

ি েকট লাইেস   িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০৩(িতন) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব 
  

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১২ পাইকারী তা 
িব েয়র িডিলং 
লাইেস  নবায়ন 

০৩ 
কাযিদবস 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-িস) 
আেবদনপ   
(২) ববত  বছের নবায়ন ত  
লাইেসে র ল কিপ 

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

 (www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ  
  

নবায়ন িফঃ ৬০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ নবায়ন  িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০২ ( ই) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব । 

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৩ পাইকারী তা 
িব েয়র ি েকট 
িডিলং লাইেস  

দান 

০৩ 
কাযিদবস 

(১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরেম 
(ফরম নং- এন-১ ) আেবদনপ   
(২) লাইেস  হারােনার সমথেন 
সংি  থানায় দািখল ত িজিড এর 
সত ািয়ত ফেটাকিপ  
   

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ  
  
  

ি েকট লাইেস  িফঃ ২৪০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ 

ি েকট লাইেস   িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০২ ( ই)  িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব  
 
 

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৪ চরা তা িব েয়র 
িডিলং লাইেস  

দান 

০৭ 
কাযিদবস 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-এ) 
আেবদনপ   
 (২) দাকানঘেরর মািলকানা/পিজশন 

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

লাইেস  িফঃ ৫০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
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িকংবা ভাড়া সং া  কাগজপে র 
সত ািয়ত কিপ  
(৩) ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ 
(৪) নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ  
(৫) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত 
কিপ    
(৬) স েতালা পাসেপাট সাইেজর ই 
কিপ রিঙন ছিব   

 (www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ।  
(০৩) ইউিপ/েপৗরসভা চয়ার ান 
(০৪) ইউিপ/েপৗরসভা চয়ার ান (০৫) 
উপেজলা িনবাচন অিফস 
(০৬) িনজ উে ােগ 
 
  

ভ াটঃ 
ি েকট লাইেস   িফ এর ১৫%   

জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০৩ (িতন) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব 
  

ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 
ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৫ চরা তা িব েয়র 
িডিলং লাইেস  
নবায়ন 

০৩ 
কাযিদবস 

 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-িস) 
আেবদনপ   
(২) ববত  বছের নবায়ন ত  
লাইেসে র ল কিপ 

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

 (www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ 
  

নবায়ন িফঃ ২৫০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ নবায়ন  িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০২ ( ই) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব । 

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৬ চরা  তা িব েয়র 
ি েকট িডিলং 

লাইেস  দান 

০৩ 
কাযিদবস 

(১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরেম 
(ফরম নং- এন-১ ) আেবদনপ   
(২) লাইেস  হারােনার সমথেন 
সংি  থানায় দািখল ত িজিড এর 
সত ািয়ত ফেটাকিপ  
   

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ  
  
  

ি েকট লাইেস  িফঃ ১০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ 

ি েকট লাইেস   িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০২( ই) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব।  

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৭ পাইকারী  কাপড় 
িব েয়র িডিলং 
লাইেস  দান 

০৭ 
কাযিদবস 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-এ) 
আেবদনপ   
 (২) দাকানঘেরর মািলকানা/পিজশন 
িকংবা ভাড়া সং া  কাগজপে র 
সত ািয়ত কিপ  
(৩) ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ  
(৪) নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ  
(৫) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত   
কিপ 
(৬) স েতালা পাসেপাট সাইেজর ই 
কিপ রিঙন ছিব  
 
 

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

 (www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ  
(০৩) ইউিপ/েপৗরসভা চয়ার ান 
(০৪) ইউিপ/েপৗরসভা চয়ার ান (০৫) 
উপেজলা িনবাচন অিফস 
(০৬) িনজ উে ােগ 
 
  
 
 
 
 
 
 

লাইেস  িফঃ ৩,০০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ 

ি েকট লাইেস   িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০৩(িতন) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব 
  

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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১৮ পাইকারী  কাপড় 
িব েয়র িডিলং 
লাইেস  নবায়ন 

০৩ 
কাযিদবস 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-িস) 
আেবদনপ   
(২) ববত  বছের নবায়ন ত  
লাইেসে র ল কিপ 
৩। ভ াট ও িফ জমাদােনর চালােনর 

লকিপ 
 
 
 

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ 
  

নবায়ন িফঃ ১,৫০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ নবায়ন  িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদেনর সােথ 
আেবদন ম েরর ০২ ( ই) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব । 

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

১৯ পাইকারী  কাপড় 
িব েয়র ি েকট 
িডিলং লাইেস  

দান 

০৩ 
কাযিদবস 

(১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরেম 
(ফরম নং- এন-১ ) আেবদনপ   
(২) লাইেস  হারােনার সমথেন 
সংি  থানায় দািখল ত িজিড এর 
সত ািয়ত ফেটাকিপ  
   

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

 (www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ 
  
  

ি েকট লাইেস  িফঃ ৬০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ 

ি েকট লাইেস   িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০২( ই) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব  

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

২০ চরা কাপড় িব েয়র 
িডিলং লাইেস  

দান 

০৭ 
কাযিদবস 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-এ) 
আেবদনপ   
 (২) দাকানঘেরর মািলকানা/পিজশন 
িকংবা ভাড়া সং া  কাগজপে র 
সত ািয়ত কিপ  
(৩) ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ  
(৪) নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ  
(৫) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত   
কিপ 
(৬) স েতালা পাসেপাট সাইেজর ই 
কিপ রিঙন ছিব   

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

 (www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ  
 (০৩) ইউিপ/েপৗরসভা চয়ার ান 
(০৪) ইউিপ/েপৗরসভা চয়ার ান (০৫) 
উপেজলা িনবাচন অিফস 
(০৬) িনজ উে ােগ 
 
  

লাইেস  িফঃ ১,০০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ 

ি েকট লাইেস   িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০৩(িতন) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব 
  

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

২১ চরা কাপড় িব েয়র 
িডিলং লাইেস  
নবায়ন 

০৩ 
কাযিদবস 

(১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরেম 
(ফরম নং- এন-৯ ) আেবদনপ   
(২) ববত  বছের নবায়ন ত  
লাইেসে র ল কিপ 

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ  
  

নবায়ন িফঃ ৫০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ নবায়ন  িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০২ ( ই) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব । 
 
 
 
 
 

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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২২ চরা কাপড় িব েয়র 
ি েকট িডিলং 

লাইেস  দান 

০৭ 
কাযিদবস 

(১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরেম 
(ফরম নং- এন-১ ) আেবদনপ   
(২) লাইেস  হারােনার সমথেন 
সংি  থানায় দািখল ত িজিড এর 
সত ািয়ত কিপ  
   

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

 (www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ  
  
  
 
 

ি েকট লাইেস  িফঃ ২০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ 

ি েকট লাইেস   িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০৩(িতন) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব  

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

২৩ িসগােরট (পাইকারী) 
িব েয়র িডিলং 
লাইেস  দান 

০৭ 
কাযিদবস 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-এ) 
আেবদনপ   
 (২) দাকানঘেরর মািলকানা/পিজশন 
িকংবা ভাড়া সং া  কাগজপে র 
সত ািয়ত কিপ  
(৩) ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ  
(৪) নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ  
(৫) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত   
কিপ 
(৬) স েতালা পাসেপাট সাইেজর ই 
কিপ রিঙন ছিব   

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ 
(০৩) ইউিপ/েপৗরসভা চয়ার ান 
(০৪) ইউিপ/েপৗরসভা চয়ার ান (০৫) 
উপেজলা িনবাচন অিফস 
(০৬) িনজ উে ােগ 
 
  

লাইেস  িফঃ ৩,০০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ 

ি েকট লাইেস   িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০৩(িতন) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব 
  

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

২৪ িসগােরট (পাইকারী) 
িব েয়র িডিলং 
লাইেস  নবায়ন 

০৩ 
কাযিদবস 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-িস) 
আেবদনপ   
(২) ববত  বছের নবায়ন ত  
লাইেসে র ল কিপ 

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

 (www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ  
  

নবায়ন িফঃ ১,৫০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ নবায়ন  িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০২ ( ই) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব । 
 
 

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

২৫ িসগােরট (পাইকারী) 
িব েয়র ি েকট 
িডিলং লাইেস  
নবায়ন 

০৩ 
কাযিদবস 

(১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরেম 
(ফরম নং- এন-১ ) আেবদনপ  
(২) লাইেস  হারােনার সমথেন 
সংি  থানায় দািখল ত িজিড এর 
সত ািয়ত কিপ  
   

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ 
 
  

ি েকট লাইেস  িফঃ ৬০০/- 
জমার কাড ন রঃ 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৫৪ 
ভ াটঃ 

ি েকট লাইেস   িফ এর ১৫%   
জমার কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০২ ( ই)  িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব 
 
 
 

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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২৬ খ)  আবািসক  
    হােটল িনব ন 
 

২০ 
কাযিদবস 

(১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরেম 
(ফরম নং- এন-১২ ) আেবদনপ  
 (২) ভবেনর মািলকানা/পিজশন িকংবা 
ভাড়া সং া  কাগজপে র সত ািয়ত 
কিপ  
(৩) ভবেনর অ েমািদত ান এবং 

ান অ যায়ী ভবন িনমােণর 
ত য়নপ  (উপ  ক প  ক ক 
দ ) 

(৪) ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ  
(৫) নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ  
(৬) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত   
কিপ 
(৭) স েতালা পাসেপাট সাইেজর ই 
কিপ রিঙন ছিব   

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
www.forms.gov.bd 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ  
(০৩)আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
(০৪) ইউিপ/েপৗরসভা চয়ার ান 
(০৫)ইউিপ/েপৗরসভা চয়ার ান 
(০৬) উপেজলা িনবাচন অিফস 
(০৭) িনজ উে ােগ 
 
  

িনব ন িফঃ 
এক তারকা = ৫০০/-  
ই তারকা =১০০০/-  

িনব ন িফ জমা দােনর কাডঃ 
১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭ 
ভ াটঃ িনব ন িফ এর ১৫% 
ভ াট জমা দােনর কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০৭ (সাত) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব 
 
 

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

২৭ আবািসক হােটেলর 
লাইেস  দান 

১৫ 
কাযিদবস 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-ক) 
আেবদনপ   
 (২) ভবেনর মািলকানা/পিজশন িকংবা 
ভাড়া সং া  কাগজপে র সত ািয়ত 
কিপ  
(৩) ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ  
(৪) নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ  
(৫) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত   
কিপ 
(৬) স েতালা পাসেপাট সাইেজর ই 
কিপ রিঙন ছিব   

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
www.forms.gov.bd 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ  
(০৩) ইউিপ/েপৗরসভা চয়ার ান 
(০৪) ইউিপ/েপৗরসভা চয়ার ান (০৫) 
উপেজলা িনবাচন অিফস 
(০৬) িনজ উে ােগ 
  

লাইেস  িফঃ 
এক তারকা = ১০,০০০/-  
ইতারকা =২৫,০০০/-  

লাইেস  িফ জমা দােনর কাডঃ 
১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 
ভ াটঃ লাইেস  িফ এর ১৫% 
ভ াট জমা দােনর কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
 
আেবদন ম েরর ০৭(সাত) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব 

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

২৮ আবািসক হােটেলর 
লাইেস  নবায়ন 

০৩ 
কাযিদবস 

 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-ক) 
আেবদনপ   
(২) ববত  বছের নবায়ন ত  
লাইেসে র ল কিপ 
৩।ভ াট ও িফ জমাদােনর চালােনর 

লকিপ 
 

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
www.forms.gov.bd 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ   

 নবায়ন ফীঃ 
এক তারকা = ৩,৭৫০/-  
ইতারকা =৭,৫০০/- 

নবায়ন িফ জমা দােনর কাডঃ 
১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 
ভ াটঃ নবায়ন িফ এর ১৫% 
ভ াট জমা দােনর কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

২৯ আবািসক হােটল এর 
ি েকট লাইেস  
দান 

০৩ 
কাযিদবস 

(১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরেম 
(ফরম নং- এন-১ ) আেবদনপ  
(২) লাইেস  হারােনার সমথেন 
সংি  থানায় দািখল ত িজিড এর 
সত ািয়ত কিপ  
   

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ  

িবনা ে  
 

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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৩০ (ক)  রস ার র 
রিজে শন/িনব ন 

  

২০ 
কাযিদবস 

(১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরেম 
(ফরম নং- এন-১৩ ) আেবদনপ  
 (২) ভবেনর মািলকানা/পিজশন িকংবা 
ভাড়া সং া  কাগজপে র সত ািয়ত 
কিপ  
(৩) ভবেনর অ েমািদত ান এবং 

ান অ যায়ী ভবন িনমােণর 
ত য়নপ  (উপ  ক প  ক ক 
দ ) 

(৪) ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ  
(৫) নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ  
(৬) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত   
কিপ 
(৭) স েতালা পাসেপাট সাইেজর ই 
কিপ রিঙন ছিব   

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

 (www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ  
(০৩)আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
(০৪) ইউিপ/েপৗরসভা চয়ার ান 
(০৫)ইউিপ/েপৗরসভা চয়ার ান 
(০৬) িনজ উে ােগ 
(০৭) িনজ উে ােগ 
 
  
 

৩০-৭০ আসন (এিস) 
রিজে শন িফঃ ২৫০/-   

৩০-৭০ আসন (নন-এিস) 
রিজে শন িফঃ ২৫০/-    

৭০ আসন এর উে  (এিস) 
রিজে শন িফঃ ২৫০/-    

৭০ আস নর উে  (নন-এিস) 
রিজে শন িফঃ ২৫০/- 

 
রিজে শন িফ জমা দােনর কাড 

১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭ 
ভ াটঃ রিজে শন িফ এর ১৫% 
ভ াট জমা দােনর কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 
আেবদন ম েরর ০৭(সাত) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব 

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

৩১ (খ)    রে ারা 
লাইেস  দান 

১৫ 
কাযিদবস 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-ক) 
আেবদনপ   
(২)িনব নপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
(৩) ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ  
(৪) নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ  
(৫) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত  
কিপ 
(৬) স েতালা পাসেপাট সাইেজর ই 
কিপ রিঙন ছিব   

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

 (www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ।  
(০৩) ইউিপ/েপৗরসভা চয়ার ান 
(০৪) ইউিপ/েপৗরসভা চয়ার ান (০৫) 
উপেজলা িনবাচন অিফস 
(০৬) িনজ উে ােগ 
  
 

৩০-৭০ আসন (এিস) 
লাইেস  িফঃ ৪,০০০/-   
৩০-৭০ আসন (নন-এিস) 
লাইেস  িফঃ ২,০০০/-    
৭০ আসন এর উে  (এিস) 
লাইেস  িফঃ ৫,০০০/-   
৭০ আস নর উে  (নন-এিস) 
লাইেস  িফঃ ২,৫০০/-   
 
লাইেস  িফ জমা দােনর কাড 
১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 
ভ াটঃ লাইেস  িফ এর ১৫% 
ভ াট জমা দােনর কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১  
আেবদন ম েরর ০৭(সাত) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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৩২ (গ) রে ারা 
লাইেস  নবায়ন  

০৩ 
কাযিদবস 

(১) িনধািরত ফরেম (ফরম নং-ক) 
আেবদনপ   
(২)িনব নপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
(৩) ববত  বছের লাইেস  নবায়েনর 
সত ািয়ত কিপ 
(৪) ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ  
(৫) নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ  
(৬) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত  
কিপ 
(৭) স েতালা পাসেপাট সাইেজর ই 
কিপ রিঙন ছিব   

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

 (www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ  
(০৩)আেবদনকারীর িনজ উে ােগ 
(০৪) ইউিপ/েপৗরসভা চয়ার ান 
(০৫)ইউিপ/েপৗরসভা চয়ার ান 
(০৬) উপেজলা িনবাচন অিফস 
(০৭) িনজ উে ােগ 
  
 

৩০-৭০ আসন (এিস) 
নবায়ন িফ-১,৫০০/-  
৩০-৭০ আসন(ননএিস) 
নবায়ন িফ-১,২৫০/-  
৭০ আসেনর উে  (এিস) 
নবায়ন িফ-২,৫০০/-  
৭০ আসেনর উে  (নন-এিস) 
নবায়ন িফ-১,২৫০/-   
নবায়ন িফ জমা দােনর কাড 
১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 
ভ াটঃ নবায়ন িফ এর ১৫% 
ভ াট জমা দােনর কাড ন রঃ 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১  
আেবদন ম েরর ০২ ( ই) িদেনর 
মে  জমা িদেত হেব । 

সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

৩৩ রে ার র ি েকট 
লাইেস  দান 

০৩ 
কাযিদবস 

(১) জলা শাসেনর িনধািরত ফরেম 
(ফরম নং- এন-১ ) আেবদনপ  
(২) লাইেস  হারােনার সমথেন 
সংি  থানায় দািখল ত িজিড এর 
সত ািয়ত কিপ   

(০১) জলা শাসেকর কাযালেয়র  
ড / বসা ও বািণজ  শাখা/েজলা ওেয়ব 
পাটাল 

(www.kurigram.gov.bd) 
(২) আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ  

িবনা ে   সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ  শাখা 
িড় াম 
ম ন র-২৩৩ 
ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২ 

ই- মইল: actckurigram@ 
gmail.com 
 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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১২। আইিস  শাখা 

িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দােনর সেবা  সময় 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  
েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন 

ফরম াি  হান 
সবা  এবং পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 

ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ 
 
 

ই- মইল, ওেয়ব সাইেটর 
মা েম া  অিভেযাগ, 

পািরশ, আেবদন যথা ােন 
পৗঁেছ দয়া  

তাৎ িণক েযাজ  নয় 
  

েযাজ  নয় 
 

চাজ  
 
 

সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা 
ম ন র-২০৬ 
টিলেফান:(+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০২ 

ই- মইলঃ 
acictdckurigram@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

২ ত  অিধকার আইন ২০০৯ 
এর আওতায় জনগেণর 
চািহত ত  দান 
 

২০ (িবশ) কাযিদবস িবিধ ৩ এ বিণত 
ফরম ‘ক’ 

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র 
 ড / আইিস  শাখা/েজলা 

ওেয়ব পাটাল 
(www.kurigram.gov
.bd)/www.forms.gov
.bd 
 

েযাজ  ে  সরকার িনধািরত 
ে  

সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা 
ম ন র-২০৬ 
টিলেফান:(+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০২ 

ই- মইলঃ 
acictdckurigram@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  

 

১৩।  ড  শাখা  

িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দােনর সেবা  সময় 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  
েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন 

ফরম াি  হান 
সবা  এবং পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল টিলেফান 

ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১  ডে র মা েম 

নাগিরক ও দা িরক 
আেবদন হণ এবং 

াি ীকার দান  

তাৎ িণক জলা শাসেনর 
ফরম নং-এফ.িড 
০৩ আেবদনপ   
 

আেবদনকারীর িনজ উে ােগ িবনা ে  সহকারী কিমশনার  ড  শাখা 
টিলেফান:(+৮৮) ০৫৮১-৬১৪০২ 

ই- মইলঃ 
zilaesebakurigram@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক), িড় াম 
ম ন র-২০৯ (২য় তলা) 

 ফান: (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৬৭ 
adcgkurigram@mopa.gov.bd  
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১৪। রিভিনউ ি খানা শাখা   

িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দােনর সেবা  সময় 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  
েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন 

ফরম াি  হান 
সবা  এবং পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল টিলেফান 

ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১ আমেমা ারনাম কাযকর 

করণ 
৩০ কাযিদবস  ল আমেমা ার 

নামা 
ি গত উে াগ িবেশষ আঠােলা া  ২০০/- অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 

ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার(রাজ ), রং র িবভাগ, 
রং র। 

০২ নামজাির বািতল সং া  
িমস কেসর িব ে  আপীল 
মামলা নািন ও িন ি  

করণ 

৩০ কাযিদবস জিমর দিলল, 
পরচা ও 

আ ষি ক 
কাগজপ ািদ। 

১. কাট িফসহ আেবদন 
২. ি গতভােব সং হীত 

 কাট িফ ২০/- অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম 
ম ন র-২১১ 
ফান (+৮৮) ০৫৮১-৬১৫৯১ 

e-mail - adcr@gmail.com 
 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার(রাজ ), রং র িবভাগ, 
রং র। 

 
 
 

১৫। বাসী ক াণ শাখা 

িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দােনর সেবা  সময় েয়াজনীয় কাগজপ  
েয়াজনীয় কাগজপ / 

আেবদন ফরম াি  হান 
সবা  এবং পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল টিলেফান 

ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
      ১. (ক) বাসী কম েদর 

অিভেযাগ িন ি  
  
 (খ) দেশ বসবাসরত 

বাসীেদর পিরবােরর 
অিভেযাগ িন ি  
 

  ১৫ (পেনর)  
কাযিদবস 

(ক) বাংলােদশ তাবাস / 
পররা  ম ণালেয়র 
মা েম জলা শাসক 
বরাবের সাদা কাগেজ 
অিভেযাগ স িলত 
আেবদন ।  
(খ)  িবেদেশ অব ানরত 

বাসীর নাম উ খ বক 
জলা শাসক বরাবের 

(অিভ  ি র নাম 
উ খ বক) সাদা কাগেজ 

িনিদ  অিভেযাগ 
স িলত আেবদন ।  

ি গত উে াগ  িফ / চাজ  
 
 
 
 
 
 
  - 

সহকারী কিমশনার, বাসী ক াণ শাখা, িড় াম  
 ম ন র-২৩২ 
টিলেফান ন র-(+৮৮) ০৫৮১-৬১৬০২  

   ই- মইলঃ   
exputriatewelfare.kurigram@gmail   
.com 
 
 

জলা শাসক, িড় াম 
ম ন র-২০১ 

 টিলেফান ন রঃ (+৮৮) 
 ০৫৮১-৬১৬৪৫ 
  মাবাইল ন রঃ 
০১৭০৯৯৭৪৫০০ 
 ই- মইলঃ dckurigram@mopa.gov.bd  
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১৬। ত  ও অিভেযাগ শাখা 

িমক 
ন র 

সবার নাম সবা দােনর সেবা  সময় েয়াজনীয় কাগজপ  
েয়াজনীয় কাগজপ / 

আেবদন ফরম াি  হান 
সবা  এবং পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল টিলেফান 

ও ইেমইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ িবিভ  িবষেয়র উপর 

অিভেযাগ িন ি  
৩০(ি শ) 
 কাযিদবস 

১.  সাদা কাগেজ জলা 
শাসক বরাবর া িরত 

িলিখত আেবদন 
২.  অিভেযােগর পে  

মাণািদ (যিদ থােক) 

ি গত উে াগ িফ/চাজ   সহকারী কিমশনার  
ত  ও অিভেযাগ শাখা 
ম ন র-২৩২ 

ই- মইল : 
dckuri.ovijogsec@gmail.com 

জলা শাসক, িড় াম 
ম ন র-২০১ 
টিলেফান ন রঃ (+৮৮) ০৫৮১-৬১৬৪৫ 
মাবাইল ন রঃ ০১৭০৯৯৭৪৫০০ 

ই- মইলঃ  dckurigram@mopa.gov.bd 
 
 

 
 
 
 

( মাহা দ রজাউল কিরম) 
‡RjvcÖkvmK 
KzwoMÖvg| 


