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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, মাগুরা  

www.magura.gov.bd 

নাগররক সনে  

(Citizen’s Charter) 

০১। সাধারণ শাখা  

ক্রম জসবার নাম প্রদয়াজনীয় 

সদব যাচ্চ 

সময় 

(ঘন্টা/রেন/

মাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রারির 

স্থান 

জসবামুল্য/রি/চাজয 

(দেজারর চালাদনর 

জকাড/খাতসহ 

কখন, রকভাদব 

জমা জেয়া র্াদব 

তা উদেখসহ) 

োরয়ত্বপ্রাি কম যকতযা 

(কম যকতযার পেবী, 

বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা 

জকাডসহ জেরলদিান 

নম্বর, ই-জমইল 

এদেস) 

ঊর্ধ্যতন কম যকতযা/র্ার কাদে 

অরভদর্াগ জানাদনা/আপীল 

করা র্াদব (কম যকতযার পেবী, 

বাাংলাদেদশর জকাড, জজলা/ 

উপদজলা জকাডসহ                                                                                                                                                                                                                                                

জেরলদিান নম্বর, ই-জমইল 

এদেস) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. মহামান্য রাষ্ট্রপরতর 

ঐরিক তহরবল হদত 

প্রেত্ত অনুোদনর জচক 

রবতরণ 

৩(রতন) 

কার্ য রেবস 

১. রনধ যাররত িরদম জজলা প্রশাসক, মাগুরা বরাবদর 

আদবেন করদত হদব। 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডক্স, সাধারণ শাখা 

অথবা 

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা 

র্াদব। 

 

১০/= োকা 

মূদল্যর জররভরনউ 

স্ট্যাম্প 

সহকারী করমশনার 

সাধারণ শাখা 

জেরলদিান নম্বরঃ 

+৮৮০৪৮৮-৬২২৯৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জজলা প্রশাসক 

মাগুরা 

জেরলদিান নম্বর: 

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-জমইল: 

dcmagura@mopa.

gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

২. পাসদপাে য সাইদজর ররিন েরব-১ করপ। 

(জময়র, জপৌরসভা/ইউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক সতযারয়ত) 

৩. জাতীয় পররচয় পত্র/জন্ম রনবন্ধন এর সতযারয়ত 

িদোকরপ  

৪. অনুোন প্রারির পদত্রর সতযারয়ত িদোকরপ। 

২. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

ত্রাণ ও কল্যাণ তহরবল 

হদত প্রেত্ত অনুোদনর 

জচক রবতরণ 

৩(রতন) 

কার্ য রেবস 

১. রনধ যাররত িরদম জজলা প্রশাসক, মাগুরা বরাবদর 

আদবেন করদত হদব।  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডক্স, সাধারণ শাখা 

অথবা 

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা 

র্াদব। 

১০/= োকা 

মূদল্যর জররভরনউ 

স্ট্যাম্প  

২. পাসদপাে য সাইদজর ররিন েরব-১ করপ।  

(জময়র, জপৌরসভা/ইউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক সতযারয়ত) 

৩. জাতীয় পররচয় পত্র/জন্ম রনবন্ধন এর সতযারয়ত 

িদোকরপ 

http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
http://www.magura.gov.bd/
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 ৪. অনুোন প্রারির পদত্রর সতযারয়ত িদোকরপ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. ধম য মন্ত্রণালয় কর্তযক 

বরাদ্দকৃত অদথ যর জচক 

রবতরণ 

(মসরজে/মাদ রাসা/ম

রির/ধমীয় 

উপসনালদয়র 

সাংস্কার/জমরামত/ 

পুনব যাসদনর জন্য) 

৭(সাত) 

কার্ য রেবস 

১. প্ররতষ্ঠাদনর নাদম োপাদনা প্যাদড আদবেন। 

২. জরজুদলশন সভাপরত/ সম্পােকদক জচক গ্রহদণর 

ক্ষমতা প্রোন সাংক্রান্ত কার্ যরববরণীর সতযারয়ত 

িদোকরপ।   

৩. পাসদপাে য সাইদজর ররিন েরব-১ করপ।  

(জময়র, জপৌরসভা/ইউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক সতযারয়ত) 

৪. জাতীয় পররচয় পত্র/জন্ম রনবন্ধন এর সতযারয়ত 

িদোকরপ 

সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান ১০/= োকা 

মূদল্যর জররভরনউ 

স্ট্যাম্প 

৪.  ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীর সনে 

পত্র 

৩(রতন) 

কার্ য রেবস 

১. জজলা প্রশাসক, মাগুরা বরাবদর আদবেন করদত 

হদব।   

সাংরিষ্ট উপদজলা রনব যাহী 

অরিসাদরর কার্ যালয় 

রবনামূদল্য 

২. জাতীয় পররচয় পদত্রর সতযারয়ত িদোকরপ  

৫. জবসামররক প্রশাসদন 

চাকুরীরত অবস্থায় 

সরকারর কম যকতযা 

/কম যচারীর 

মৃত্যযবরণজরনত কারদণ 

৫,০০,০০০ োকা  

আরথ যক অনুোন প্রারির 

আদবেন জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয় জপ্ররণ 

(১৯.০৬.২০১৩ ররঃ 

জথদক কার্ যকর) 

৫(পাঁচ) 

কার্ যরেবস 

১. রনধ যাররত িরদম আদবেন ১. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইে 

www.mopa.gov.b

d 

হদত ডাউনদলাড করা র্াদব 

অথবা 

২. জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালদয়র ফ্রন্ট জডক্স/সাধারণ 

শাখা হদত সাংগ্রহ করা র্াদব। 

রবনামূদল্য  

২. জময়র, জপৌরসভা/ইউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক প্রেত্ত 

মৃত্যযর সনেপত্র- ২ করপ  

জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে 

৩. জময়র, জপৌরসভা/ইউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক প্রেত্ত 

ওয়াররশান সার্ট যরিদকে- ২ করপ  

জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে 

৪. রাজস্ব খাতভূক্ত মদম য প্রতযয়ন পত্র ও জশষ জবতদনর 

প্রতযয়ন পত্র  

সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান 

৫. পাসদপাে য সাইদজর সতযারয়ত ররিন েরব-২ করপ।  - 

৬. েরবসহ ওয়াররশগণ কর্তযক ক্ষমতাপত্র র্া জময়র, 

জপৌরসভা/ইউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক স্বাক্ষররত  

- 

http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/
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৩. স্ত্রী/ স্বামীর নন ম্যাররজ সার্ট যরিদকে 

(আদবেনকারীর বয়স ৫০ বেদরর অরধক হদল নন 

ম্যাদরজ সার্ট যরিদকে রনষ্প্রদয়াজন ) (০২ করপ)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭. সারভ যস বই এর ২ ও ৩নাং পৃষ্ঠার  সতযারয়ত 

িদোকরপ   

 

- 

৬. জবসামররক প্রশাসদন 

চাকুরীরত অবস্থায় 

সরকারর কম যকতযা 

/কম যচারীর 

অক্ষমতাজরনত কারদণ 

আরথ যক অনুোন প্রারির 

আদবেন জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয় জপ্ররণ 

৫(পাঁচ) 

কার্ যরেবস 

১. রনধ যাররত িরদম আদবেন। 

 

 

১. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইে 

www.mopa.gov.b

d  হদত ডাউনদলাড করা 

র্াদব অথবা 

২. জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালদয়র ফ্রন্ট জডক্স/সাধারণ 

শাখা হদত সাংগ্রহ করা র্াদব। 

রবনামূদল্য 

  

২. জমরডকযাল জবাড য কর্তযক জঘারষত অক্ষমতাজরনত 

সনে/প্ররতদবেন 

সাংরিষ্ট জমরডকযাল জবাড য 

৩. পাসদপাে য সাইদজর সতযারয়ত ররিন েরব-৩ করপ। - 

৪. রাজস্ব খাতভূক্ত মদম য প্রতযয়ন পত্র। সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান 

৫. সারভ যস বই এর সতযারয়ত িদোকরপ। - 

৭. বীর মুরক্তদর্াদ্ধাগদণর 

মৃত্যযবরদণর কারদন 

োিন/সৎকার ভাতা 

প্রোন 

১(এক) 

কার্ যরেবস 

১. রনধ যাররত িরদম জজলা প্রশাসক, মাগুরা বরাবর 

আদবেন করদত হদব। 

 

১. জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালদয়র ফ্রন্ট জডক্স, 

সাধারণ শাখা অথবা 

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা 

র্াদব। 

 

রবনামূদল্য সহকারী করমশনার 

সাধারণ শাখা 

জেরলদিান নম্বরঃ 

+৮৮০৪৮৮-৬২২৯৩ 

 

 

 

 

 

 

 

জজলা প্রশাসক 

মাগুরা  

জেরলদিান নম্বর:  

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-জমইল: 

dcmagura@mopa.

gov.bd  

 

 

 

 

২. জময়র, জপৌরসভা/ইউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক প্রেত্ত 

মৃত্যযর সনেপত্র  

 

জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে  

http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
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৩. েরবসহ ওয়াররশগণ কর্তযক ক্ষমতাপত্র র্া জময়র, 

জপৌরসভা/ইউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক স্বাক্ষররত 

জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮. বীর মুরক্তদর্াদ্ধাগদণর 

রবরবধ আদবেন 

১৫ 

(পদনর) 

কার্ য রেবস 

রলরখত আদবেন - রবনামূদল্য 

৯.  সরকারর ব্যবস্থাপনায় 

হদে গমদনচ্ছু 

হের্াত্রীদের আদবেন 

গ্হণ 

ধম য 

মন্ত্রণালয় 

কর্তযক 

রনধ যাররত 

সময় 

১. রনধ যাররত রনবন্ধন িরম  ১. জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালদয়র ফ্রন্ট জডক্স, 

সাধারণ শাখা অথবা 

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা 

র্াদব। 

২. উপদজলা রনব যাহী 

অরিসাদরর কার্ যালয়। 

৩. ইসলারমক িাউদেশন। 

রবনামূদল্য 

২.রনধ যাররত ব্যাাংদক োকা জমাোদনর  ব্যাাংক 

োিে/জপ-অড যার 

৪. রনধ যাররত ব্যাাংক। 

৩. পাসদপাে য সাইদজর সতযারয়ত ররিন েরব-২ করপ - 

৪. রনজ ঠিকানা সম্বরলত ডাকর্টরকেযুক্ত খাম। - 

৫. আন্তজযারতক পাসদপাে য  

 

 

- 

১০.  এনরজও এর অনূকূদল 

প্রতযয়ন পত্র প্রোন 

 

১৪(জচৌদ্দ) 

কার্ য রেবস 

১. এনরজও এর নাদম োপাদনা প্যাদড আদবেন। সাংরিষ্ট এনরজও রবনামূদল্য সহকারী কমিশনার 

 

জেলা 

প্রশাসক ২. অনুদমারেত এিরড-৬ এর করপ।   ১. জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালদয়র ফ্রন্ট জডক্স, 

সাধারণ শাখা অথবা 

www.magura.gov

.bd ওদয়ব  জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা 

র্াদব। 

২. উপদজলা রনব যাহী 

অরিসাদরর কার্ যালয়। 

http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
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৩. এনরজও ব্যযদরা। 

 

৩. অথ য োদের পদত্রর করপ।  

৬. সাংরিষ্ট ইউরপ/দময়দরর জাতীয়তা সনেপদত্রর 

িদোকরপ আদবেদনর সাদথ সাংযুক্ত করদত হদব 

জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে 

৭. পাশকৃত পরীক্ষার সকল নম্বরপত্র আদবেদনর সাদথ 

সাংযুক্ত করদত হদব 

- 

৮. জাতীয় পররচয়পদত্রর িদোকরপ আদবেদনর সাদথ 

সাংযুক্ত করদত হদব। 

রবদশষ দ্রষ্টব্য: জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয় প্রাি 

আদবেনসমূহ রনধ যাররত করমর্টর মাধ্যদম বাোইপূব যক 

সাংরিষ্ট মন্ত্রণালদয় জপ্ররণ করা হয়। মন্ত্রণালয় হদত 

বরাদ্দ প্রারি সাদপদক্ষ স্ব স্ব ব্যরক্ত/প্ররতষ্ঠাদনর অনুকূদল 

জচদকর মাধ্যদম অনুোন প্রোন করা হদব।  

 

-- 

১১.  

 

 

সাংস্কৃরত রবষয়ক 

মন্ত্রণালদয়র অনুোন 

প্রারির আদবেন গ্রহণ 

৩(সাত) 

কার্ যরেবস 

প্ররতষ্ঠান ও আরথ যকভাদব অস্বিল সাংস্কৃরতদসবীগণ 

আদবেন করদত পারদবন। 

১. সাংস্কৃরত রবষয়ক মন্ত্রণালদয়র রনধ যাররত তাররদখর 

মদধ্য আদবেন করদত হদব 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডক্স অথবা সাধারণ 

শাখা  অথবা জজলা 

কালচারাল অরিসার এর 

কার্ যালয় হদত সাংগ্রহ করা 

র্াদব 

রি/চাজযমুক্ত  সহকারী করমশনার 

সাধারণ শাখা 

জেরলদিান নম্বরঃ 

+৮৮০৪৮৮-৬২২৯৩ 

 

জজলা প্রশাসক 

মাগুরা  

জেরলদিান নম্বর:  

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-জমইল: 

dcmagura@mopa.

gov.bd  

 ২.রনধ যাররত আদবেন িরদম জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয় 

আদবেন করদত হদব 

 

৩. প্ররতষ্ঠাদনর জক্ষদত্র সভাপরত/সম্পােক-জক 

প্ররতষ্ঠাদনর প্যাদড আদবেন করদত হদব 

- 

৪. ব্যরক্তর জক্ষদত্র, পাসদপাে য সাইদজর ররিন সতযারয়ত 

েরব -২ করপ   

- 

৫. জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদোকরপ  - 

১২.   

 

 

চাকুরীরত অবস্থায় মৃত 

কম যচারীর  পররবারদক  

আরথ যক সাহায্য প্রোন 

০৭ (সাত) 

কার্ য রেবস 

১. রনধ যাররত আদবেন িরম  জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডক্স, সাধারণ শাখা  

অথবা 

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব 

রি/চাজযমুক্ত সহকারী করমশনার 

সাধারণ শাখা 

জেরলদিান নম্বরঃ 

+৮৮০৪৮৮-৬২২৯৩ 

 

জজলা প্রশাসক 

মাগুরা  

জেরলদিান নম্বর:  

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-জমইল: 

mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
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২. সদ্যদতালা পাসদপাে য  সাইদজর সতযারয়ত ররিন েরব 

কল্যাণ তহরবদলর ৩ করপ, জর্ৌথ বীমার জন্য ০১ (এক) 

করপ, োিন কািদনর সহায়তার আদবেদনর জন্য ১ 

করপ  

- dcmagura@mopa.

gov.bd  

৩. অবসর গ্রহদণর আদেশপদত্রর সতযারয়ত করপ  - 

৪. ওয়াররশ সনে পত্র (মূলকরপ) জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে 

৫. কম যকতযা/কম যচারীর মৃত্যয সনে পদত্রর সতযারয়ত করপ জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে 

৬. নাগররকত্ব সনে পদত্রর সতযারয়ত করপ জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে 

৭. স্ত্রী/ স্বামীর নন ম্যাররজ সার্ট যরিদকে (আদবেনকারীর 

বয়স ৫০ বেদরর অরধক হদল নন ম্যাদরজ সার্ট যরিদকে 

রনষ্প্রদয়াজন ) এবাং কন্যা  ও ভরির জক্ষদত্র রববাহ না 

হওয়ার  সনে পদত্রর সতযারয়ত করপ 

জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে 

 ৮.আদবেনকারীদক সকল সেস্য  কর্তযক প্রেত্ত  

ক্ষমতাপত্র (মূলকরপ) 

- 

১০. কল্যাণ তহরবল/জর্ৌথবীমার সাহায্য  পাওয়ার 

োরবোরদের নমুনা স্বাক্ষর 

- 

১৩. পরত্রকার রডকলাদরশন 

সাংক্রান্ত 

৩০(রত্রশ) 

কার্ য রেবস 

১। রনধ যাররত িরদম আদবেন   

 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডক্স, সাধারণ শাখা  

অথবা 

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব 

রি/চাজযমুক্ত সহকারী করমশনার 

সাধারণ শাখা 

জেরলদিান নম্বরঃ 

+৮৮০৪৮৮-৬২২৯৩ 

 

জজলা প্রশাসক 

মাগুরা  

জেরলদিান নম্বর:  

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-জমইল: 

dcmagura@mopa.

gov.bd  

 

২। রশক্ষাগত জর্াগ্যতার সনে পত্র  - 

৩। জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত িদোকরপ 

- 

৪। দুই করপ সতযারয়ত ররিন েরব  - 

৫। ব্যাাংক সলদভরি সার্ট যরিদকে  - 

৬। ব্যাাংক জস্ট্েদমন্ট  - 

mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
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৭। জপ্রদসর সাদথ চুরক্তপত্র  - 

৮। অরভজ্ঞতা সনে পত্র। - 

১৪.  জপ্রদসর রডক্লাদরশন 

সাংক্রান্ত 

৩০(রত্রশ) 

কার্ য রেবস 

১। রনধ যাররত িরদম আদবেন  

 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডক্স, সাধারণ শাখা  

অথবা 

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব 

রি/চাজযমুক্ত সহকারী করমশনার 

সাধারণ শাখা 

জেরলদিান নম্বরঃ 

+৮৮০৪৮৮-৬২২৯৩ 

 

জজলা প্রশাসক 

মাগুরা  

জেরলদিান নম্বর:  

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-জমইল: 

dcmagura@mopa.

gov.bd  

 

২। জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত িদোকরপ 

- 

৩। আদবেনকারীর দুই করপ সতযারয়ত ররিন েরব  - 

৪। জপ্রদসর মারলকানা স্বত্ত্ব/চুরক্ত নামা  - 

৫। ব্যাাংক সলদভরি সার্ট যরিদকে। - 

 

 

  ০২। সাংস্থাপন শাখা 

ক্রম জসবার নাম প্রদয়াজনীয় 

সদব যাচ্চ 

সময় 

(ঘন্টা/রেন/

মাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রারির 

স্থান 

জসবামুল্য/রি/চাজয 

(দেজারর চালাদনর 

জকাড/খাতসহ 

কখন, রকভাদব 

জমা জেয়া র্াদব 

তা উদেখসহ) 

োরয়ত্বপ্রাি কম যকতযা 

(কম যকতযার পেবী, 

বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা 

জকাডসহ জেরলদিান 

নম্বর, ই-জমইল 

এদেস) 

ঊর্ধ্যতন কম যকতযা/র্ার কাদে 

অরভদর্াগ জানাদনা/আপীল 

করা র্াদব (কম যকতযার পেবী, 

বাাংলাদেদশর জকাড, জজলা/ 

উপদজলা জকাডসহ                                                                                                                                                                                                                                                

জেরলদিান নম্বর, ই-জমইল 

এদেস) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. ১. জপনশন আদবেন িরম ২.১ (০২ করপ)  রি/চাজযমুক্ত প্রশাসরনক কম যকতযা জজলা প্রশাসক 

http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
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জপনশন মঞ্জুরী  

(চাকুদরর রনদজর 

অবসদরর জন্য) 

৭(সাত) 

কার্ যরেবস 

২. পাসদপাে য সাইদজর সতযারয়ত ররিন েরব (০৪ করপ)  জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডক্স, সাংস্থাপন শাখা  

অথবা 

www.magura.go

v.bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা 

র্াদব 

 

সাংস্থাপন শাখা 

জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালয়। 

জেরলদিান নম্বর :  

+৮৮০৪৮৮-৬২২৯১  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মাগুরা 

জেরলদিান নম্বর:  

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২  

ই-জমইল: 

dcmagura@mopa.

gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. প্রািব্য জপনশদনর ববধ উত্তরারধকার জঘাষণাপত্র 

৪. নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর োপ(০৩ 

করপ) 

৫ রপআরএল এ গমদনর মঞ্জুররপত্র।  

৬ প্রতযারশত জশষ জবতন পত্র।  

৭ না োরব প্রতযয়ন পত্র  

৮ জপনশন মঞ্জুরর আদেশ  

৯ সরকারর পাওনা পররদশাদধর অিীকার পত্র।  

২. পাররবাররক 

জপনশনমঞ্জুরী 

(জপনশন মঞ্জুররর পূদব যই 

জপনশনাদরর মৃত্যয হদল) 

০৭ (সাত)  

কার্ য রেবস 

১. পাররবাররক জপনশন আদবেন িরম-২.২ (০২ করপ)  জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডক্স, সাংস্থাপন শাখা  

অথবা 

www.magura.go

v.bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা 

র্াদব 

 

রি/চাজযমুক্ত 

২. পাসদপাে য সাইদজর সতযারয়ত ররিন েরব (০৪ করপ) 

৩. উত্তরারধকার সনে পত্র ও স্ত্রী/স্বামীর নন ম্যাররজ 

সার্ট যরিদকে (আদবেনকারীর বয়স ৫০ বেদরর অরধক 

হদল নন ম্যাদরজ সার্ট যরিদকে রনষ্প্রদয়াজন ) (০৩ করপ) 

- 

৪. নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর োপ(০৩ 

করপ) 

- 

৫. অরভভাবক মদনানয়ন এবাং অবসর ভাতা ও 

আনুদতারষক উদত্তালন করার জন্য ক্ষমতাপত্র(০৩ করপ) 

 

- 

৬. রচরকৎসক/জপৌরসভা/ ইউরনয়ন পররষে জচয়ারম্যান 

কর্তযক প্রেত্ত মৃত্যযর সনে পত্র(০২ করপ) 

সরকারর 

হাসপাতাল/জপৌরসভা/ 

ইউরনয়ন পররষে 

৩. পাররবাররক জপনশন 

মঞ্জুরী (অবসরভাতা 

জভাগরত অবস্থায় 

০৭(সাত) 

কার্ য রেবস 

১. পাররবাররক জপনশন আদবেন িরম-২.২ জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডক্স, সাংস্থাপন শাখা  

অথবা 

রি/চাজযমুক্ত 

http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
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জপনশনদভাগীর মৃত্যয 

হদল) 

www.magura.go

v.bdওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা 

র্াদব 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২. পাসদপাে য সাইদজর সতযারয়ত ররিন েরব (০৪ করপ) - 

৩. উত্তরারধকার সনে পত্র ও স্ত্রী/ স্বামীর নন ম্যাররজ 

সার্ট যরিদকে (আদবেনকারীর বয়স ৫০ বেদরর অরধক 

হদল নন ম্যাদরজ সার্ট যরিদকে রনষ্প্রদয়াজন ) (০৩ করপ) 

- 

৪.  নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর োপ (০৩ 

করপ) 

- 

৫.  অরভভাবক মদনানয়ন এবাং অবসর ভাতা ও 

আনুদতারষক উদত্তালন করার জন্য ক্ষমতা অপ যণ সনে 

(০৩ করপ) 

- 

৬. রচরকৎসক/জপৌরসভা/ ইউরনয়ন পররষে জচয়ারম্যান 

কর্তযক প্রেত্ত মৃত্যযর সনেপত্র (০২ করপ) 

সরকারর 

হাসপাতাল/জপৌরসভা/ 

ইউরনয়ন পররষে  

৭. রপরপও (০১ করপ)  - 

৪.  কম যচারীদের কল্যাণ  

জবাড য  হদত  আরথ যক 

সাহায্য  প্রোন 

০৭(সাত) 

কার্ য রেবস  

১.  কল্যাণ  তহরবদলর  অনুোন মঞ্জুররর  জন্য  

আদবেন   িরম   

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডক্স, সাংস্থাপন শাখা 

অথবা  

www.magura.go

v.bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা 

র্াদব 

রি/চাজযমুক্ত সহকারী কমিশনার 

 

জজলা প্রশাসক  

২. পাসদপাে য  সাইদজর সতযারয়ত ররিন  েরব ১ করপ  
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৩. কম যস্থদলর জবতদনর প্রতযয়ন পত্র  আদবেনকারীর রনজ কম যস্থল 

৫. কল্যাণ তহরবল/জর্ৌথবীমার সাহায্য  পাওয়ার 

োরবোরদের নমুনা  স্বাক্ষর 

- 
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৩।     

০৩। রশক্ষা শাখা 

ক্রম জসবার নাম প্রদয়াজনীয় 

সদব যাচ্চ 

সময় 

(ঘন্টা/রেন/

মাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রারির 

স্থান 

জসবামুল্য/রি/চাজয 

(দেজারর চালাদনর 

জকাড/খাতসহ 

কখন, রকভাদব 

জমা জেয়া র্াদব 

তা উদেখসহ) 

োরয়ত্বপ্রাি কম যকতযা 

(কম যকতযার পেবী, 

বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা 

জকাডসহ জেরলদিান 

নম্বর, ই-জমইল 

এদেস) 

ঊর্ধ্যতন কম যকতযা/র্ার কাদে 

অরভদর্াগ জানাদনা/আপীল 

করা র্াদব (কম যকতযার পেবী, 

বাাংলাদেদশর জকাড, জজলা/ 

উপদজলা জকাডসহ                                                                                                                                                                                                                                                

জেরলদিান নম্বর, ই-জমইল 

এদেস) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১.  

  

রশক্ষা মন্ত্রণালদয়র 

আওতায় রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠান, রশক্ষক ও 

োত্র-োত্রীদের অনুোন 

প্রোন 

৭(সাত) 

কার্ যরেবস 

(রশক্ষা মন্ত্রণালয় হদত রবজ্ঞরি জারীর পর রনধ যাররত 

তাররদখর মদধ্য রনম্নবরণ যত কযাোগরী অনুর্ায়ী আদবেন 

করা র্াদব) 

প্ররতষ্ঠাদনর জক্ষদত্র :  

১. প্ররতষ্ঠাদনর প্যাদড প্ররতষ্ঠান প্রধান কর্তযক সরচব, 

রশক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা বরাবর 

সদম্বাধন এবাং মাধ্যম: জজলা প্রশাসক, মাগুরা বরাবদর 

আদবেন জপ্ররণ করদত হদব 

- রি/চাজয মুক্ত   সহকারী করমশনার 

রশক্ষা শাখা  

জেরলদিান নম্বর :  

+৮৮০৪৮৮-৬২২৯৩ 

    

   

 

জজলা প্রশাসক 

মাগুরা  

জেরলদিান নম্বর:  

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-জমইল: 

dcmagura@mopa.

gov.bd  

 

রশক্ষক ও োত্র-োত্রীদের জক্ষদত্র : 

২. স্বহদে সাো কাগদজ রলরখত আদবেন সরচব, রশক্ষা 

মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা বরাবর সদম্বাধন 

এবাং মাধ্যম: জজলা প্রশাসক, মাগুরা বরাবর আদবেন 

সরাসরর োরখল করদত হদব।  

- 

৩. আদবেদনর সাদথ সাংযুক্ত সকল কাগজপত্র প্রথম 

জেরণর জগদজদেড কম যকতযা কর্তযক সতযারয়ত  কদর 

োরখল  করদত হদব 

- 

৪. পাসদপাে য সাইদজর ররিন েরব- ১ করপ  - 

৫. প্ররতষ্ঠাদন অধ্যয়নরত মদম য প্ররতষ্ঠান প্রধান কর্তযক 

প্রতযয়ন আদবেদনর সাদথ সাংযুক্ত করদত হদব 

সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান 

৬. সাংরিষ্ট ইউরপ/দময়দরর জাতীয়তা সনেপদত্রর 

িদোকরপ আদবেদনর সাদথ সাংযুক্ত করদত হদব 

জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে 

৭. পাশকৃত পরীক্ষার সকল নম্বরপত্র আদবেদনর সাদথ 

সাংযুক্ত করদত হদব 

- 

mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
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৮. জাতীয় পররচয়পদত্রর িদোকরপ আদবেদনর সাদথ 

সাংযুক্ত করদত হদব। 

রবদশষ দ্রষ্টব্য: জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয় প্রাি 

আদবেনসমূহ রনধ যাররত করমর্টর মাধ্যদম বাোইপূব যক 

সাংরিষ্ট মন্ত্রণালদয় জপ্ররণ করা হয়। মন্ত্রণালয় হদত 

বরাদ্দ প্রারি সাদপদক্ষ স্ব স্ব ব্যরক্ত/প্ররতষ্ঠাদনর অনুকূদল 

জচদকর মাধ্যদম অনুোন প্রোন করা হদব।  

 

-- 

২.  রশক্ষা মন্ত্রণালদয়র 

আওতায় রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাদন ল্যাবদরেরী 

র্ন্ত্রপারত সরবরাদহর 

জন্য রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর 

মদনানয়ন 

০৭ (সাত) 

কার্ যরেবস 

১. রশক্ষা মন্ত্রণালদয়র চারহো জমাতাদবক সাধারণত 

জসদেম্বর-নদভম্বর মাদসর মদধ্য জজলা প্রশাসক কর্তযক 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন ল্যাবদরেরী র্ন্ত্রপারত সরবরাদহর জন্য 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠান মদনানয়ন পূব যক মন্ত্রণালদয় জপ্ররণ করা 

হয়। এদক্ষদত্র, উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর রনকে 

জথদক প্রোব গ্রহণ পূব যক জজলা করমর্টর মাধ্যদম চূোন্ত 

অনুদমােন জেয়া হয়।  

 

 

 রি/চাজযমুক্ত সহকারী করমশনার 

রশক্ষা শাখা  

জেরলদিান নম্বর :  

+৮৮০৪৮৮-৬২২৯৩ 

 

জজলা প্রশাসক 

মাগুরা  

জেরলদিান নম্বর:  

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-জমইল: 

dcmagura@mopa.

gov.bd  

 

৩.  যুব ও ক্রীো মন্ত্রণালয় 

হদত অনুোন প্রোন 

৩(রতন) 

কার্ যরেবস   

১. মন্ত্রণালদয়র রনধ যাররত িরদম আদবেন করদত হদব 

 

 

 

-- রি/চাজযমুক্ত সহকারী করমশনার 

রশক্ষা শাখা  

জেরলদিান নম্বর :  

+৮৮০৪৮৮-৬২২৯৩ 

 

জজলা প্রশাসক 

মাগুরা  

জেরলদিান নম্বর:  

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-জমইল: 

dcmagura@mopa.

gov.bd  

 

৪.  জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র,  

সাংস্কৃরত রবষয়ক 

মন্ত্রণালয় কর্তযক 

অনুোন প্রোন 

০৭ (সাত) 

কার্ য রেবস 

১. জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র, সাংস্কৃরত রবষয়ক মন্ত্রণালয় হদত 

বরাদ্দ প্রারি সাদপদক্ষ বরাদ্দ প্রোনকারী কর্তযপক্ষ কর্তযক 

রনদে যশনা বােবায়ন 

২. প্ররতষ্ঠান প্রধান প্ররতষ্ঠাদনর রনধ যাররত প্যাদড জজলা 

প্রশাসক, মাগুরা বরাবর জচক প্রারির জন্য আদবেন পত্র 

োরখল করদবন 

 

-- রি/চাজযমুক্ত সহকারী করমশনার 

রশক্ষা শাখা  

জেরলদিান নম্বর :  

+৮৮০৪৮৮-৬২২৯৩ 

 

জজলা প্রশাসক 

মাগুরা  

জেরলদিান নম্বর:  

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-জমইল: 

dcmagura@mopa.

gov.bd  

 

mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
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৬.  রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত 

উন্নয়ন োস্ট্ এর 

অনুোন প্রোন 

০৭ (সাত) 

কার্ য রেবস 

১. রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত উন্নয়ন োস্ট্ হদত বরাদ্দ প্রারি 

সাদপদক্ষ জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় হদত জচদকর 

মাধ্যদম অনুোন প্রোন 

২. প্ররতষ্ঠান প্রধান প্ররতষ্ঠাদনর রনধ যাররত প্যাদড জজলা 

প্রশাসক, মাগুরা বরাবর জচক প্রারির জন্য আদবেন পত্র 

োরখল করদবন  

-- রি/চাজযমুক্ত সহকারী করমশনার 

রশক্ষা শাখা  

জেরলদিান নম্বর :  

+৮৮০৪৮৮-৬২২৯৩ 

 

জজলা প্রশাসক 

মাগুরা  

জেরলদিান নম্বর:  

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-জমইল: 

dcmagura@mopa.

gov.bd  

 

৭.  আরলম, িারজল ও 

কদলজ পর্ যাদয়র 

ম্যাদনরজাং/গভরন যাং  

বরডর রনব যাচন 

পররচালনার জন্য 

রপ্রজাইরডাং অরিসার 

রনদয়াগ 

০৩(রতন) 

কার্ য রেবস 

১. প্ররতষ্ঠান প্রধান প্ররতষ্ঠাদনর রনধ যাররত প্যাদড জজলা 

প্রশাসক, মাগুরা বরাবর আদবেন পত্র োরখল করদবন 

২. আদবেদনর সাদথ পূব যবতী এডহক করমর্টর, গভরন যাং 

বরড/ম্যাদনরজাং করমর্টর জবাড য কর্তযক অনুমরত পত্র োরখল 

করদত হদব 

 

 

-- রি/চাজযমুক্ত সহকারী করমশনার 

রশক্ষা শাখা  

জেরলদিান নম্বর :  

+৮৮০৪৮৮-৬২২৯৩ 

 

জজলা প্রশাসক 

মাগুরা  

জেরলদিান নম্বর:  

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-জমইল: 

dcmagura@mopa.

gov.bd  

 

৮.  রবরভন্ন রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাদনর রশক্ষকদের 

রবরুদদ্ধ অরভদর্াগ 

রনষ্পরত্ত 

১৫ 

(পদনদরা) 

কার্ য রেবস 

১.জজলা প্রশাসক, মাগুরা বরাবর অরভদর্াগপত্র জপ্ররণ 

করদত হদব  

২. োরখলকৃত অরভদর্াদগর স্বপদক্ষ প্রমাণারে (র্রে থাদক)  

-- রি/চাজযমুক্ত সহকারী করমশনার 

রশক্ষা শাখা  

জেরলদিান নম্বর :  

+৮৮০৪৮৮-৬২২৯৩ 

 

জজলা প্রশাসক 

মাগুরা  

জেরলদিান নম্বর:  

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-জমইল: 

dcmagura@mopa.

gov.bd  

 

৯.  মাধ্যরমক 

রবদ্যালয়,মাদ রাসা ও 

কদলজ পররচালনার 

জন্য রনব যাহী করমর্টর 

সেস্য মদনানয়ন 

০৩ (রতন) 

কার্ যরেবস 

১. প্ররতষ্ঠান প্রধান প্ররতষ্ঠাদনর প্যাদড জজলা প্রশাসক, 

মাগুরা  বরাবর আদবেন জপ্ররণ করদবন 

২.আদবেদন মদনানীত ব্যরক্তবদগ যর পূণ য নাম, ঠিকানা, 

রশক্ষাগত জর্াগ্যতা ও অরভজ্ঞতা ইতযারে উদেখ করদত 

হদব 

 

 

-- রি/চাজযমুক্ত সহকারী করমশনার 

রশক্ষা শাখা  

জেরলদিান নম্বর :  

+৮৮০৪৮৮-৬২২৯৩ 

 

জজলা প্রশাসক 

মাগুরা  

জেরলদিান নম্বর:  

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-জমইল: 

dcmagura@mopa.

gov.bd  

 ১০. মাগুরা রশক্ষা োস্ট্  

হদত প্ররত বের 

৩০ (রত্রশ) 

কার্ যরেবস 

 

১. মাগুরা রশক্ষা োস্ট্ হদত মাগুরা জজলার স্থায়ী বারসিা 

জেদশর অভযন্তদর অধ্যয়নরত গরীব জমধাবী োত্র-োত্রীদের 

প্ররত বের এককালীন রশক্ষাবৃরত্ত প্রোন করা হদয় থাদক 

 রি/চাজযমুক্ত 

mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
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এককালীন অনুোন 

প্রোন 

২. রনধ যাররত িরদম আদবেন জজলা প্রশাসক, মাগুরা 

বরাবর োরখল করদত হদব  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডক্স, রশক্ষা শাখা  অথবা 

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব 

৩. আদবেদনর সাদথ সাংরিষ্ট ইউরপ জচয়ারম্যান/দময়র 

কর্তযক অরভভাবদকর বারষ যক আয় সাংক্রান্ত প্রতযয়নপত্র 

োরখল করদত হদব 

জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে 

৪. ইউরপ জচয়ারম্যান/দপৌরসভা জময়র কর্তযক 

নাগররকদত্বর সনেপদত্রর িদোকরপ আদবেদনর সাদথ 

সাংযুক্ত করদত হদব 

জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে 

৫. পরীক্ষা পাদসর সকল নম্বর পদত্রর িদোকরপ সাংযুক্ত 

করদত হদব 

- 

৬. প্ররতষ্ঠাদন অধ্যয়নরত মদম য সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান প্রধান 

কর্তযক প্রতযয়নপত্র আদবেদনর সাদথ সাংযুক্ত করদত হদব 

সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান 

৭. ২ (দুই) করপ ররিন েরব আদবেদনর সাদথ সাংযুক্ত 

করদত হদব 

- 

৮. উরেরখত কাগজপত্র প্রথম জেরণর জগদজদেড কম যকতযা 

কর্তযক সতযারয়ত কদর োরখল করদত হদব 

- 

 

     ৪। জরকড য রুম শাখা 

ক্রম জসবার নাম প্রদয়াজনী

য় 

সদব যাচ্চ 

সময় 

(ঘন্টা/রেন

/মাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রারির 

স্থান 

জসবামুল্য/রি/চাজয 

(দেজারর চালাদনর 

জকাড/খাতসহ 

কখন, রকভাদব 

জমা জেয়া র্াদব তা 

উদেখসহ) 

োরয়ত্বপ্রাি কম যকতযা 

(কম যকতযার পেবী, 

বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা 

জকাডসহ জেরলদিান 

নম্বর, ই-জমইল 

এদেস) 

ঊর্ধ্যতন কম যকতযা/র্ার কাদে 

অরভদর্াগ জানাদনা/আপীল 

করা র্াদব (কম যকতযার পেবী, 

বাাংলাদেদশর জকাড, জজলা/ 

উপদজলা জকাডসহ                                                                                                                                                                                                                                                

জেরলদিান নম্বর, ই-জমইল 

এদেস) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ এস এ/রস এস খরতয়ান 

সাংক্রান্ত সাংবাে 

(জরুরর) 

২(দুই) 

কার্ যরেবস 

১। রনধ যাররত িরদম আদবেনপত্র (ফ্রন্টদডস্ক এ জমা 

রেদত হদব) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডক্স, 

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল অথবা 

সাংরিষ্ট ইউরনয়ন রডরজোল 

আদবেদনর সাদথ 

২৮/- োকার জকাে য 

রি 

সহকারী করমশনার 

জরকড য রুমশাখা 

জেরলদিান নম্বর :  

+৮৮০৪৮৮-৬২২৭৭ 

 

জজলাপ্রশাসক 

মাগুরা  

জেরলদিান নম্বর:  

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২  

ই-জমইল: 

http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
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জসন্টার হদত সাংগ্রহ/ 

ডাউনদলাড করা র্াদব 

 dcmagura@mop

a.gov.bd 

 ২ এস এ/রস এস খরতয়ান 

সাংক্রান্ত সাংবাে 

(সাধারণ) 

৩(রতন) 

কার্ যরেবস 

১। রনধ যাররত িরদম আদবেনপত্র (ফ্রন্টদডস্ক এ জমা 

রেদত হদব) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডক্স, 

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল অথবা 

সাংরিষ্ট ইউরনয়ন রডরজোল 

জসন্টার হদত সাংগ্রহ/ 

ডাউনদলাড করা র্াদব 

আদবেদনর সাদথ 

২৪/- োকার জকাে য 

রি 

৩   রস.এস খরতয়াদনর 

জাদবো নকল সরবরাহ 

(জরুরর) 

 

২(দুই) 

কার্ যরেবস 

১। রনধ যাররত িরদম আদবেনপত্র (ফ্রন্টদডস্ক এ জমা 

রেদত হদব) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডক্স,  

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল অথবা 

সাংরিষ্ট ইউরনয়ন রডরজোল 

জসন্টার হদত সাংগ্রহ/ 

ডাউনদলাড করা র্াদব 

আদবেদনর সাদথ 

২৮/- োকার জকাে য 

রি 

২। ৩ (রতন) র্ট জিারলও অনুদমারেত স্ট্যাম্প জভোর 

৪  রস.এস খরতয়াদনর 

জাদবো নকল সরবরাহ 

(সাধারণ) 

 

৩(রতন) 

কার্ যরেবস 

১। রনধ যাররত িরদম আদবেনপত্র (ফ্রন্টদডস্ক এ জমা 

রেদত হদব) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডক্স,  

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল অথবা 

সাংরিষ্ট ইউরনয়ন রডরজোল 

জসন্টার হদত সাংগ্রহ/ 

ডাউনদলাড করা র্াদব 

আদবেদনর সাদথ  

২৪/ োকার জকাে য  

রি 

 

২। ৩ (রতন) র্ট জিারলও অনুদমারেত স্ট্যাম্প জভোর 

৫  এস.এ খরতয়াদনর 

জাদবো নকল সরবরাহ 

(জরুরর) 

 

২(দুই) 

কার্ যরেবস 

১। রনধ যাররত িরদম আদবেনপত্র (ফ্রন্টদডস্ক এ জমা 

রেদত হদব) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডক্স,  

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল অথবা 

সাংরিষ্ট ইউরনয়ন রডরজোল 

জসন্টার হদত সাংগ্রহ/ 

ডাউনদলাড করা র্াদব 

আদবেদনর সাদথ 

২৮/- োকার জকাে য 

রি 

 

২। ৩ র্ট জিারলও 

 

 

অনুদমারেত স্ট্যাম্প জভোর 

mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
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৬  এস.এ খরতয়াদনর 

জাদবো নকল সরবরাহ 

(সাধারণ) 

 

৩(রতন) 

কার্ যরেবস 

১। রনধ যাররত িরদম আদবেনপত্র (ফ্রন্টদডস্ক এ জমা 

রেদত হদব) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডক্স,  

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল অথবা 

সাংরিষ্ট ইউরনয়ন রডরজোল 

জসন্টার হদত সাংগ্রহ/ 

ডাউনদলাড করা র্াদব 

আদবেদনর সাদথ 

২৪/- োকার জকাে য 

রি 

 

২। ৩ র্ট জিারলও অনুদমারেত স্ট্যাম্প জভোর 

৭  রনব যাহী ম্যারজদেে 

আোলদত োদয়রকৃত 

মামলার নকল সরবরাহ 

(জরুরর) 

 

৩(রতন) 

কার্ যরেবস 

১। রনধ যাররত িরদম আদবেনপত্র (ফ্রন্টদডস্ক এ জমা 

রেদত হদব) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডক্স, 

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল অথবা 

সাংরিষ্ট ইউরনয়ন রডরজোল 

জসন্টার হদত সাংগ্রহ/ 

ডাউনদলাড করা র্াদব 

আদবেদনর সাদথ 

২৮/- োকার জকাে য 

রি 

 

২।  প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক জিারলও অনুদমারেত স্ট্যাম্প জভোর 

৮  রনব যাহী ম্যারজদেে 

আোলদত োদয়রকৃত 

মামলার নকল সরবরাহ 

(সাধারণ) 

 

 

৭(সাত)  

কার্ যরেবস 

১। রনধ যাররত িরদম আদবেনপত্র (ফ্রন্টদডস্ক এ জমা 

রেদত হদব) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডক্স,  

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল অথবা 

সাংরিষ্ট ইউরনয়ন রডরজোল 

জসন্টার হদত সাংগ্রহ/ 

ডাউনদলাড করা র্াদব 

আদবেদনর সাদথ 

২৪/- োকার জকাে য  

রি 

 

২।  প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক জিারলও অনুদমারেত স্ট্যাম্প জভোর 

৯  রাজস্ব আোলদতর 

মামলার নকল সরবরাহ 

(জরুরর) 

৩(রতন) 

কার্ যরেবস 

১। রনধ যাররত িরদম আদবেনপত্র 

(ফ্রন্টদডস্ক এ জমা রেদত হদব) 

 

 

 

 

 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডক্স,  

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল অথবা 

সাংরিষ্ট ইউরনয়ন রডরজোল 

জসন্টার হদত সাংগ্রহ/ 

ডাউনদলাড করা র্াদব 

আদবেদনর সাদথ 

২৮/- োকার জকাে য 

রি 

 

১০  রাজস্ব আোলদতর 

মামলার নকল সরবরাহ 

(সাধারণ) 

 

৭(সাত)  

কার্ যরেবস 

২।  প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক জিারলও অনুদমারেত স্ট্যাম্প জভোর আদবেদনর সাদথ 

২৪/- োকার জকাে য 

রি 

http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
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৫। জনজারত শাখা 

ক্রম জসবার নাম প্রদয়াজনীয় 

সদব যাচ্চ 

সময় 

(ঘন্টা/রেন/

মাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রারির 

স্থান 

জসবামুল্য/রি/চাজয 

(দেজারর চালাদনর 

জকাড/খাতসহ কখন, 

রকভাদব জমা জেয়া 

র্াদব তা উদেখসহ) 

োরয়ত্বপ্রাি কম যকতযা 

(কম যকতযার পেবী, 

বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা 

জকাডসহ জেরলদিান 

নম্বর, ই-জমইল 

এদেস) 

ঊর্ধ্যতন কম যকতযা/র্ার কাদে 

অরভদর্াগ জানাদনা/আপীল 

করা র্াদব (কম যকতযার পেবী, 

বাাংলাদেদশর জকাড, জজলা/ 

উপদজলা জকাডসহ                                                                                                                                                                                                                                                

জেরলদিান নম্বর, ই-জমইল 

এদেস) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. স্বণ য জুদয়লারী রডরলাং 

লাইদসি প্রোন 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস 

১.রনধ যাররত িরদম আদবেন পত্র জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডস্ক/জনজারত শাখা, 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব 

লাইদসি রি ৬,০০০/- 

োকা, জেজারর চালান 

জকাড- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

এর মাধ্যদম জসানারল 

ব্যাাংক, মাগুরা শাখা, 

মাগুরা এ জমা রেদত 

হদব। 

 

 

সহকারী করমশনার 

জনজারত শাখা 

জেরলদিান নম্বর : 

+৮৮০৪৮৮৬২৭১৫ 

জমাবাইলঃ 

০১৭৩৩-৩৯৯৭৮৭ 

 

 

 

জজলা প্রশাসক,মাগুরা 

জেরলদিান নম্বর : 

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-জমইল: 

dcmagura@mopa

.gov.bd 

 

২.জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদোকরপ - 

৩.জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জেড 

লাইদসদির সতযারয়ত িদোকরপ 

জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে 

৪. রি জমার চালাদনর মূলকরপ - 

২. স্বণ য জুদয়লারী রডরলাং 

লাইদসি নবায়ন 

১(এক) 

কার্ যরেবস 

১.মূল লাইদসি - লাইদসি রি ৩,০০০/- 

োকা, জেজারর চালান 

জকাড- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

এর মাধ্যদম জসানারল 

ব্যাাংক, মাগুরা শাখা, 

মাগুরা এ জমা রেদত 

হদব। 

 

  

২. রনধ যাররত িরদম আদবেন  জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডস্ক/জনজারত শাখা, 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব 

http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
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৩. রি জমার চালাদনর মূলকরপ (লাইদসি নবায়ন 

করদত পূন:আদবেন করার প্রদয়াজন জনই। লাইদসি 

এর জময়াে অরতক্রদমর সাদথ সাদথ লাইদসি নবায়ন 

রি বাবে ধার্ যকৃত োকা চালাদনর মাধ্যদম জমা রেদয় 

চালাদনর করপসহ মূল লাইদসি সাদথ রনদয় আসদল 

তাৎক্ষরণকভাদব লাইদসি নবায়ন করা র্াদব।) 

-  

৩. স্বণ য কাররগরী রডরলাং 

লাইদসি প্রোন 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেব

স 

১.  রনধ যাররত িরদম আদবেন পত্র।  জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডস্ক/জনজারত শাখা, 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব 

লাইদসি রি ১,০০০/- 

োকা, জেজারর চালান 

জকাড- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

এর মাধ্যদম জসানারল 

ব্যাাংক, মাগুরা শাখা, 

মাগুরা এ জমা রেদত 

হদব। 

 

 

সহকারী করমশনার 

জনজারত শাখা 

জেরলদিান নম্বর : 

+৮৮০৪৮৮৬২৭১৫ 

জমাবাইলঃ 

০১৭৩৩-৩৯৯৭৮৭ 

 

 

জজলা প্রশাসক,মাগুরা 

জেরলদিান নম্বর : 

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-জমইল: 

dcmagura@mo

pa.gov.bd 

 

২.  জাতীয় পররচয় পদত্রর সতযারয়ত িদোকরপ - 

 

৩.জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জেড 

লাইদসদির সতযারয়ত িদোকরপ 

জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে 

৪.  রি জমার চালাদনর মূলকরপ - 

৪. স্বণ য কাররগরী রডরলাং 

লাইদসি নবায়ন 

১ (এক) 

কার্ যরেব

স 

১. মূল লাইদসি - লাইদসি রি ৫,০০/- 

োকা, জেজারর চালান 

জকাড- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

এর মাধ্যদম জসানারল 

ব্যাাংক, মাগুরা শাখা, 

মাগুরা এ জমা রেদত 

হদব। 

 

২. রনধ যাররত িরদম আদবেন  জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডস্ক/জনজারত শাখা, 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব 

৩. রি জমার চালাদনর মূলকরপ (লাইদসি নবায়ন 

করদত পূনঃআদবেন করার প্রদয়াজন জনই। লাইদসি 

এর জময়াে অরতক্রদমর সাদথ সাদথ লাইদসি নবায়ন 

রি বাবে ধার্ যকৃত োকা চালাদনর মাধ্যদম জমা রেদয় 

চালাদনর করপসহ মূল লাইদসি সাদথ রনদয় আসদল 

তাৎক্ষরণকভাদব লাইদসি নবায়ন করা র্াদব) 

- 

http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
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৫. খুচরা কাপে রবক্রদয়র রডরলাং 

লাইদসি প্রোন 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেব

স 

১.  রনধ যাররত আদবেন িরম। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডস্ক/জনজারত শাখা, 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব 

লাইদসি রি ১,০০০/- 

োকা, জেজারর চালান 

জকাড- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

এর মাধ্যদম জসানারল 

ব্যাাংক, মাগুরা শাখা, 

মাগুরা এ জমা রেদত 

হদব। 

 

২.   জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদোকরপ - 

 

৩. জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জেড 

লাইদসদির সতযারয়ত িদোকরপ 

জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে 

৪.  রি জমার চালাদনর মূলকরপ - 

৬. খুচরা কাপে রবক্রদয়র রডরলাং 

লাইদসি নবায়ন 

১ (এক) 

কার্ যরেব

স 

১.  মূল লাইদসি - লাইদসি রি ৫,০০/- 

োকা, জেজারর চালান 

জকাড- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

এর মাধ্যদম জসানারল 

ব্যাাংক, মাগুরা শাখা, 

মাগুরা এ জমা রেদত 

হদব। 

 

  

২.  রনধ যাররত আদবেন িরম। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডস্ক/জনজারত শাখা, 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব 

৩. রি জমার চালাদনর মূলকরপ (লাইদসি নবায়ন 

করদত পূনঃআদবেন করার প্রদয়াজন জনই। লাইদসি 

এর জময়াে অরতক্রদমর সাদথ সাদথ লাইদসি নবায়ন 

রি বাবে ধার্ যকৃত োকা চালাদনর মাধ্যদম জমা রেদয় 

চালাদনর করপসহ মূল লাইদসি সাদথ রনদয় আসদল 

তাৎক্ষরণকভাদব লাইদসি নবায়ন করা র্াদব) 

- 

৭. পাইকারর কাপে রবক্রদয়র 

রডরলাং লাইদসি প্রোন 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেব

স 

১.  রনধ যাররত আদবেন িরম 

 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডস্ক/জনজারত শাখা, 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

লাইদসি রি ৩,০০০/- 

োকা, জেজারর চালান 

জকাড- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

এর মাধ্যদম জসানারল 

সহকারী করমশনার 

জনজারত শাখা 

জেরলদিান নম্বর : 

+৮৮০৪৮৮৬২৭১৫ 

জজলা প্রশাসক,মাগুরা 

জেরলদিান নম্বর : 

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-জমইল: 

http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
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 - 

 

  

৮. পাইকারর কাপে রবক্রদয়র 

রডরলাং লাইদসি নবায়ন 

১ (এক) 

কার্ যরেবস 

১.  মূল লাইদসি - লাইদসি রি ১,৫০০/- 

োকা, জেজারর চালান 

জকাড- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

এর মাধ্যদম জসানারল 

ব্যাাংক, মাগুরা শাখা, 

মাগুরা এ জমা রেদত 

হদব। 

 

  

২. রি জমার চালাদনর মূলকরপ (লাইদসি নবায়ন 

করদত পূনঃআদবেন করার প্রদয়াজন জনই। লাইদসি 

এর জময়াে অরতক্রদমর সাদথ সাদথ লাইদসি নবায়ন 

রি বাবে ধার্ যকৃত োকা চালাদনর মাধ্যদম জমা রেদয় 

চালাদনর করপসহ মূল লাইদসি সাদথ রনদয় আসদল 

তাৎক্ষরণকভাদব লাইদসি নবায়ন করা র্াদব) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডস্ক/জনজারত শাখা, 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব  

৯. রমল্কফুড রবক্রদয়র 

রডরলাং লাইদসি প্রোন 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস 

১. রনধ যাররত আদবেন িরম 

 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডস্ক/জনজারত শাখা, 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব 

লাইদসি রি ৩০০/- 

োকা, জেজারর চালান 

জকাড- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

এর মাধ্যদম জসানারল 

ব্যাাংক, মাগুরা শাখা, 

মাগুরা এ জমা রেদত 

হদব। 

 

সহকারী করমশনার 

জনজারত শাখা 

জেরলদিান নম্বর : 

+৮৮০৪৮৮৬২৭১৫ 

জমাবাইলঃ ০১৭৩৩-

৩৯৯৭৮৭ 

 

 

জজলা প্রশাসক,মাগুরা 

জেরলদিান নম্বর : 

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-জমইল: 

dcmagura@mo

pa.gov.bd 

 

২. জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদোকরপ - 

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব 

ব্যাাংক, মাগুরা শাখা, 

মাগুরা এ জমা রেদত 

হদব। 

 

জমাবাইলঃ 

০১৭৩৩-৩৯৯৭৮৭ 

 

 

dcmagura@mo

pa.gov.bd 

 
২.   জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদোকরপ  

৩. জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জেড 

লাইদসদির   সতযারয়ত িদোকরপ 

জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে 

৪.   রি জমার চালাদনর মূলকরপ 

 

 

 

 

http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
http://www.magura.gov.bd/
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
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৩. জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জেড 

লাইদসদির সতযারয়ত িদোকরপ 

জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে 

৪. রি জমার চালাদনর মূলকরপ - 

১০. রমল্কফুড রবক্রদয়র 

রডরলাং লাইদসি নবায়ন 

১ (এক) 

কার্ যরেবস 

১.  মূল লাইদসি  লাইদসি নবায়ন রি 

১৫০/- োকা, জেজারর 

চালান জকাড- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

এর মাধ্যদম জসানারল 

ব্যাাংক, মাগুরা শাখা, 

মাগুরা এ জমা রেদত 

হদব। 

 

সহকারী করমশনার 

জনজারত শাখা 

জেরলদিান নম্বর : 

+৮৮০৪৮৮৬২৭১৫ 

জমাবাইলঃ ০১৭৩৩-

৩৯৯৭৮৭ 

 

 

জজলা প্রশাসক,মাগুরা 

জেরলদিান নম্বর : 

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-জমইল: 

dcmagura@mo

pa.gov.bd 

 

২. রি জমার চালাদনর মূলকরপ (লাইদসি নবায়ন 

করদত পূনঃআদবেন করার প্রদয়াজন জনই। লাইদসি 

এর জময়াে অরতক্রদমর সাদথ সাদথ লাইদসি নবায়ন 

রি বাবে ধার্ যকৃত োকা চালাদনর মাধ্যদম জমা রেদয় 

চালাদনর করপসহ মূল লাইদসি সাদথ রনদয় আসদল 

তাৎক্ষরণকভাদব লাইদসি নবায়ন করা র্াদব) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডস্ক/জনজারত শাখা, 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব 

১১. ইে জপাোদনা লাইদসি 

প্রোন 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস 

১. রনধ যাররত আদবেন িরম জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডস্ক/জনজারত শাখা, 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব 

লাইদসি রি ৫,০০০/- 

োকা, জেজারর চালান 

জকাড- 

১-০৭৪২-০০০১-২৬৮১ 

এর মাধ্যদম জসানারল 

ব্যাাংক, মাগুরা শাখা, 

মাগুরা এ জমা রেদত 

হদব। 

জনজারত জডপুর্ট 

কাদলক্টর 

মাগুরা 

জেরলদিান নম্বর : 

+০৪৮১৬২৪০২ 

ই-জমইল: 

ndcmaguram

agura@gmail.

com 

 

জজলা প্রশাসক,মাগুরা 

জেরলদিান নম্বর : 

+৮৮০৪৮১-৬২৩০১ 

ই-জমইল: 

dcmagura@mo

pa.gov.bd 

 

২.জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে প্রেত্ত জেড লাইদসদির 

সতযারয়ত িদোকরপ 

জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে - 

৩. জাতীয় পররচয় পদত্রর সতযারয়ত িদোকরপ - 

৪. আয়কর অরিস প্রেত্ত আয়কর পররদশাধ প্রতযয়ন 

পদত্রর সতযারয়ত িদোকরপ 

আয়কর অরিস - 

৫. পররদবশ অরধেির কর্তযক প্রেত্ত পররদবশগত 

োেপদত্রর সতযারয়ত িদোকরপ 

পররদবশ অরধেির 

৬. ইে ভাোয় ব্যবহৃত জরমর ভূরম উন্নয়ন কর 

পররদশাধ োরখলার সতযারয়ত িদোকরপ 

- 

mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
mailto:dcnarailnarail@gmail.com
mailto:dcnarailnarail@gmail.com
mailto:dcnarailnarail@gmail.com
mailto:dcnarail@mopa.gov.bd
mailto:dcnarail@mopa.gov.bd
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৭. লাইদসি রি পররদশাদধর চালাদনর মূলকরপ - 

১২. ইে জপাোদনা লাইদসি 

নবায়ন 

২(দুই) 

কার্ যরেবস 

১. রনধ যাররত আদবেন িরম জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডস্ক/জনজারত শাখা, 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব 

লাইদসি রি ৫,০০০/- 

োকা, জেজারর চালান 

জকাড- 

১-০৭৪২-০০০১-২৬৮১ 

এর মাধ্যদম জসানারল 

ব্যাাংক, মাগুরা শাখা, 

মাগুরা এ জমা রেদত 

হদব। 

জনজারত জডপুর্ট 

কাদলক্টর 

মাগুরা 

জেরলদিান নম্বর : 

+০৪৮১৬২৪০২ 

ই-জমইল: 

ndcmaguram

agura@gmail.

com 

 

জজলা প্রশাসক,মাগুরা 

জেরলদিান নম্বর : 

+৮৮০৪৮১-৬২৩০১ 

ই-জমইল: 

dcmagura@mo

pa.gov.bd 

 

২. জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে প্রেত্ত জেড লাইদসদির  

সতযারয়ত িদোকরপ  

জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে - 

২.জাতীয় পররচয়পদত্রর সতযারয়ত িদোকরপ - 

৩. আয়কর অরিস প্রেত্ত চলরত অথ য-বেদরর আয়কর 

ও পরবতী অথ যবেদরর অরগ্রম আয়কর পররদশাধ 

প্রতযয়ন পদত্রর সতযারয়ত িদোকরপ 

আয়কর অরিস - 

৪. পররদবশ অরধেির কর্তযক প্রেত্ত পররদবশগত 

োেপদত্রর সতযারয়ত িদোকরপ 

পররদবশ অরধেির - 

৫. ইে ভাোয় ব্যবহৃত জরমর ভূরম উন্নয়ন কর 

পররদশাধ োরখলার সতযারয়ত িদোকরপ 

- 

৬. কাস্ট্মস্ অরিস প্রেত্ত ভযাে পররদশাদধর প্রতযয়ন 

পদত্রর সতযারয়ত িদোকরপ 

কাস্ট্মস্ অরিস 

১৩. জহাদেল  (আবারসক)  ও 

জেঁদোরার  রনবন্ধন 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস 

১. রনধ যাররত আদবেন িরম জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডস্ক/জনজারত শাখা, 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা  

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব 

ক) জহাদেল রনবন্ধন রি 

৫র্ট জেরণদত রবভক্ত: 

১) এক তারকা: ৫০০/- 

২) দুই তারকা : ১০০০/- 

৩) রতন তারকা: 

১৫০০/- 

জনজারত জডপুর্ট 

কাদলক্টর 

মাগুরা 

জেরলদিান নম্বর : 

+০৪৮১৬২৪০২ 

ই-জমইল: 

জজলা প্রশাসক,মাগুরা 

জেরলদিান নম্বর : 

+৮৮০৪৮১-৬২৩০১ 

ই-জমইল: 

dcmagura@mo

pa.gov.bd 

 

http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
mailto:dcnarailnarail@gmail.com
mailto:dcnarailnarail@gmail.com
mailto:dcnarailnarail@gmail.com
mailto:dcnarail@mopa.gov.bd
mailto:dcnarail@mopa.gov.bd
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
mailto:dcnarail@mopa.gov.bd
mailto:dcnarail@mopa.gov.bd
mailto:dcnarailnarail@mopa.gov.bd
mailto:dcnarailnarail@mopa.gov.bd
mailto:dcnarailnarail@mopa.gov.bd
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২. জাতীয় পররচয় পদত্রর সতযারয়ত িদোকরপ  

- 

৪)  চার তারকা: 

২০০০/- 

৫) পাচ তারকা: ২৫০০/- 

খ) জেঁদোরার   আসন  

রবন্যাস রহসাদব রনবন্ধন  

রি রনম্নরূপ: 

১) আসন সাংখ্যা (৩০-

৭০) (এরসসহ) : ২৫০/- 

২) আসন সাংখ্যা (৭০ এর 

ঊদর্ধ্য) (এরসসহ) : ২৫০/- 

৩) আসন সাংখ্যা (৩০-

৭০) (এরস ব্যতীত) : 

২৫০/- 

৪) আসন সাংখ্যা (৭০ এর 

ঊদর্ধ্য) (এরস ব্যতীত) : 

২৫০/-  

চালান জকাড- 

১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭ 

এ জেজারর চালদনর 

মাধ্যদম জসানারল ব্যাাংক, 

মাগুরা শাখা, মাগুরা এ 

জমা রেদত হদব। 

ndcmaguram

agura@gmail.

com 

 

 

৩. জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জেড 

লাইদসদির সতযারয়ত িদোকরপ 

জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে - 

৪. রি ও ভযাে জমার চালাদনর মূলকরপ  

- 

৫. জরমর মারলকানা েরলদলর/নামজারর/ রলজ/ 

ভাোর চুরক্তর সতযারয়ত করপ 

 

- 

৬. ভবন রনম যাদণর পদ্ধরতর অনুদমােদনর সতযারয়ত 

করপ 

সাংরিষ্ট েির 

৭. Detailed Structure Plan, 

Design and Description of 

Facilities  সতযারয়ত করপ। 

সাংরিষ্ট েির 

৮.  TIN সনদের সতযারয়ত িদোকরপ - 

১৪. জহাদেল  (আবারসক)  ও 

জেঁদোরার  লাইদসি  প্রোন 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস  

১. রনধ যাররত আদবেন িরম  জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডস্ক, জনজারত শাখা, 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd 

ওদয়ব জপাে যাল হদত সাংগ্রহ/ 

ডাউনদলাড করা র্াদব 

ক) জহাদেল (আবারসক) 

লাইদসি  রি  

১) এক তারকা: 

১০০০০/- 

২) দুই তারকা : 

২৫০০০/- 

৩) রতন তারকা: 

৭৫০০০/- 

৪)  চার তারকা: 

১০০০০০/- 

জনজারত জডপুর্ট 

কাদলক্টর 

মাগুরা 

জেরলদিান নম্বর : 

+০৪৮১৬২৪০২ 

ই-জমইল: 

ndcmaguram

agura@gmail.

com 

 

জজলা প্রশাসক,মাগুরা 

জেরলদিান নম্বর : 

+৮৮০৪৮১-৬২৩০১ 

ই-জমইল: 

dcmagura@mo

pa.gov.bd 

 

 

    ২.   রি জমার চালাদনর মূলকরপ  

mailto:dcnarailnarail@gmail.com
mailto:dcnarailnarail@gmail.com
mailto:dcnarailnarail@gmail.com
mailto:dcnarailnarail@gmail.com
mailto:dcnarailnarail@gmail.com
mailto:dcnarailnarail@gmail.com
mailto:dcnarail@mopa.gov.bd
mailto:dcnarail@mopa.gov.bd
mailto:dcnarailnarail@mopa.gov.bd
mailto:dcnarailnarail@mopa.gov.bd
mailto:dcnarailnarail@mopa.gov.bd
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৩. নন-জুরডরশয়াল স্ট্যাদম্প শতযপূরণ হদয়দে মদম য 

অিীকারনামা (জহাদেল ও জরদোরা আইন’ ২০১৪ 

জমাতাদবক) 

৫) পাঁচ তারকা: 

১২৫০০০/- 

খ) জেঁদোরার   আসন  

রবন্যাস রহসাদব লাইদসি  

রি রনম্নরূপ: 

১) আসন সাংখ্যা (৩০-

৭০) (এরসসহ) : ৪০০০/- 

২) আসন সাংখ্যা (৭০ 

এর ঊদর্ধ্য) (এরসসহ) : 

৫০০০/- 

৩) আসন সাংখ্যা (৩০-

৭০) (এরস ব্যতীত) : 

২০০০/ 

৪) আসন সাংখ্যা (৭০ 

এর ঊদর্ধ্য) (এরস ব্যতীত) 

: ২৫০০/- 

চালান জকাড- 

১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 

এ জেজারর চালদনর 

মাধ্যদম জসানারল ব্যাাংক, 

মাগুরা শাখা, মাগুরা এ 

জমা রেদত হদব। 

১৫. জমলা/র্াত্রা/সাকযাস 

অনুষ্ঠাদনর অনুমরত 

০৭(সাত) 

কার্ যরেবস 

সাংগঠদনর োপাদনা প্যাদড/রনধ যাররত িরদম আদবেন। জজলা প্রশাসদকর  কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডক্স, জনজারত শাখা 

অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব  

রবনামূদল্য 

৬। 
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৬। জজএম শাখা 

ক্রম জসবার নাম প্রদয়াজনীয় 

সদব যাচ্চ 

সময় 

(ঘন্টা/রেন/

মাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রারির 

স্থান 

জসবামুল্য/রি/চাজয 

(দেজারর চালাদনর 

জকাড/খাতসহ কখন, 

রকভাদব জমা জেয়া র্াদব 

তা উদেখসহ) 

োরয়ত্বপ্রাি কম যকতযা 

(কম যকতযার পেবী, 

বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা 

জকাডসহ জেরলদিান 

নম্বর, ই-জমইল এদেস) 

ঊর্ধ্যতন কম যকতযা/র্ার 

কাদে অরভদর্াগ 

জানাদনা/আপীল করা 

র্াদব (কম যকতযার পেবী, 

বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/ উপদজলা জকাডসহ                                                                                                                                                                                                                                                

জেরলদিান নম্বর, ই-জমইল 

এদেস) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. বারণরজযক ব্যবহাদরর জন্য 

এরসদডর রডরলাং লাইদসি 

প্রোন 

১৫ 

(পদনদরা) 

কার্ য রেবস 

১. রনধ যাররত আদবেন িরম 

  

রনধ যাররত আদবেন িরম ফ্রন্ট 

জডস্ক, জজএম শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd  ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব। 

লাইদসি রি :  

ক) ১১ রলোর হদত ৫০ 

রলোর পর্ যন্ত ৩,০০০/- 

োকা। 

খ) ৫১ রলোর হদত ৫০০ 

রলোর ৫,০০০/- োকা।  

গ) ৫০১ রলোর হদত 

১০০০ রলোর পর্ যন্ত 

১০,০০০/- োকা। 

ঘ) ১০০১ রল: এর ঊদর্ধ্য 

২৫,০০০/- োকা। 

জসানালী ব্যাাংক, মাগুরা 

শাখা, মাগুরা, জকাড  

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

নাং জেজারর চালাদনর 

মাধ্যদম জমা রেদত হদব। 

 

 

 

সহকারী করমশনার 

জজএম শাখা 

জেরলদিান নম্বর:  

৮৮০৪৮৮-৬২৬৯০ 

 

 

জজলা প্রশাসক 

মাগুরা  

জেরলদিান নম্বর:  

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-জমইল: 

dcmagura@mo

pa.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২. জাতীয় পররচয়পত্র/নাগররকত্ব/জন্মসনেপত্র 

(সতযারয়ত িদোকরপ)। 

- 

৩. ব্যবসা প্ররতষ্ঠাদনর মারলকানাসাংক্রান্ত 

কাগজপত্র/চুরক্তনামা/ভাোর ররশে (সতযারয়ত 

িদোকরপ) 

সাংরিষ্ট েির 

৪. জেডলাইদসি (সতযারয়ত িদোকরপ) - 

৫. তিরসলী ব্যাাংক কর্তযক প্রেত্ত আরথ যক স্বিলতা 

সনেপত্র (র্রে থাদক) 

- 

৬. আয়কর সনে (র্রে থাদক) - 

৭. পাসদপাে য সাইদজর দুই করপ সতযারয়ত ররিন 

েরব 

- 

http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
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২. রশক্ষা ও গদবষণা প্ররতষ্ঠাদনর 

জন্য এরসদডর রডরলাং 

লাইদসি প্রোন 

১৫ 

(পদনদরা) 

কার্ য রেবস 

১. রনধ যাররত আদবেন িরম 

  

রনধ যাররত আদবেন িরম ফ্রন্ট 

জডস্ক, জজএম শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd  ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব। 

১০ রলোর পর্ যন্ত 

১,৫০০/- োকা। জসানালী 

ব্যাাংক, মাগুরা শাখা, 

মাগুরা, জকাড  

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

নাং জেজারর চালাদনর 

মাধ্যদম জমা রেদত হদব। 

 

 

সহকারী করমশনার  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জজলা প্রশাসক   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২. জাতীয় পররচয়পত্র/নাগররকত্ব/জন্মসনেপত্র 

(সতযারয়ত িদোকরপ)। 

- 

৩. ব্যবসা প্ররতষ্ঠাদনর মারলকানাসাংক্রান্ত 

কাগজপত্র/চুরক্তনামা/ভাোর ররশে (সতযারয়ত 

িদোকরপ) 

সাংরিষ্ট েির 

৪. জেডলাইদসি (সতযারয়ত িদোকরপ)  

৫. তিরসলী ব্যাাংক কর্তযক প্রেত্ত আরথ যক স্বিলতা 

সনেপত্র (র্রে থাদক) 

 

৬. আয়কর সনে (র্রে থাদক)  

৭. পাসদপাে য সাইদজর দুই করপ সতযারয়ত ররিন 

েরব 

 

৩. এরসড ব্যবহাদরর রডরলাং 

লাইদসি নবায়ন 

১(এক) 

কার্ যরেবস 

লাইদসদির জময়াে জশষ হওয়ার ১ মাস পূদব য: 

১. সাো কাগদজ আদবেন 

২. মূল লাইদসি 

৩. জেজারর চালাদনর মূল করপ 

 

মূল লাইদসি রি এর 

উপর ৫%। জসানালী 

ব্যাাংক, মাগুরা শাখা, 

মাগুরা, জকাড-  

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

নাং জেজারর চালাদনর 

মাধ্যদম জমা রেদত হদব। 

৪. এরসড রবক্রদয়র রডরলাং 

লাইদসি প্রোন 

১৫ 

(পদনদরা) 

কার্ য রেবস 

১. রনধ যাররত আদবেন িরম 

  

রনধ যাররত আদবেন িরম ফ্রন্ট 

জডস্ক, জজএম শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব। 

লাইদসি রি- ৫,০০০/- 

োকা। জসানালী ব্যাাংক, 

মাগুরা শাখা, মাগুরা, 

জকাড 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

নাং জেজারর চালাদনর 

মাধ্যদম জমা রেদত হদব। 

 

২. জাতীয় পররচয়পত্র/নাগররকত্ব/জন্মসনেপত্র 

(সতযারয়ত িদোকরপ)। 

- 

http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
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৩. ব্যবসা প্ররতষ্ঠাদনর মারলকানাসাংক্রান্ত 

কাগজপত্র/চুরক্তনামা/ভাোর ররশে (সতযারয়ত 

িদোকরপ) 

সাংরিষ্ট েির  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪. জেডলাইদসি (সতযারয়ত িদোকরপ) - 

৫. তিরসলী ব্যাাংক কর্তযক প্রেত্ত আরথ যক স্বিলতা 

সনেপত্র (র্রে থাদক) 

- 

৬. আয়কর সনে (র্রে থাদক) - 

৭. পাসদপাে য সাইদজর দুই করপ সতযারয়ত ররিন 

েরব 

- 

৫. এরসড রবক্রদয়র রডরলাং 

লাইদসি নবায়ন 

১(এক) 

কার্ যরেবস 

লাইদসদির জময়াে জশষ হওয়ার ১ মাস পূদব য: 

১. সাো কাগদজ আদবেন 

- মূল লাইদসি রি এর 

উপর ৫%। জসানালী 

ব্যাাংক, মাগুরা শাখা, 

মাগুরা, জকাড- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

নাং জেজারর চালাদনর 

মাধ্যদম জমা রেদত হদব। 

২. মূল লাইদসি - 

৩. জেজারর চালাদনর মূল করপ - 

৬.   এরসড পররবহদনর রডরলাং 

লাইদসি প্রোন 

১৫ 

(পদনদরা) 

কার্ য রেবস 

১. রনধ যাররত আদবেন িরম রনধ যাররত আদবেন িরম ফ্রন্ট 

জডস্ক, জজএম শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব। 

লাইদসি রি- ৫,০০০/- 

োকা। জসানালী ব্যাাংক, 

মাগুরা শাখা, মাগুরা, 

জকাড 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

নাং জেজারর চালাদনর 

মাধ্যদম জমা রেদত হদব। 

 

২. জাতীয় পররচয়পত্র/নাগররকত্ব/জন্মসনেপত্র 

(সতযারয়ত িদোকরপ)। 

- 

৩. ব্যবসা প্ররতষ্ঠাদনর মারলকানাসাংক্রান্ত 

কাগজপত্র/চুরক্তনামা/ভাোর ররশে (সতযারয়ত 

িদোকরপ) 

সাংরিষ্ট েির 

৪. জেডলাইদসি (সতযারয়ত িদোকরপ) - 

৫. তিরসলী ব্যাাংক কর্তযক প্রেত্ত আরথ যক স্বিলতা 

সনেপত্র (র্রে থাদক) 

- 

৬. আয়কর সনে (র্রে থাদক) - 

http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
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৭. পাসদপাে য সাইদজর দুই করপ সতযারয়ত ররিন 

েরব 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জজলা প্রশাসক   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭. এরসড পররবহদনর রডরলাং 

লাইদসি নবায়ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১(এক) 

কার্ যরেবস 

লাইদসদির জময়াে জশষ হওয়ার ১ মাস পূদব য: 

১. সাো কাগদজ আদবেন 

২. মূল লাইদসি 

৩. জেজারর চালাদনর মূল করপ 

 

 

- 

- 

মূল লাইদসি রি এর 

উপর ৫%। জসানালী 

ব্যাাংক, মাগুরা শাখা, 

মাগুরা, জকাড- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

নাং জেজারর চালাদনর 

মাধ্যদম জমা রেদত হদব। 

 

৮.  

 

 

 আদিয়াদস্ত্রর লাইদসি প্রোন : 

(ক) সাধারণ নাগররদকর জন্য 

শে যগান/জো-নালা/রাইদিল 

বন্দুক এর লাইদসি প্রোন 

  

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস 

১। রনধ যাররত িরদম আদবেন  

( আদবেনকারীর বয়স ৩০ বের পূণ য হদত হদব)   

রনধ যাররত আদবেন িরম ফ্রন্ট 

জডস্ক, জজএম শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব। 

শে যগান/জোনালা বন্দুক-

১,৫০০/- োকা, 

রাইদিল- ২০০০/- 

োকা। জসানালী ব্যাাংক, 

মাগুরা শাখা, মাগুরা, 

জকাড 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

এ জেজারর চালাদনর 

মাধ্যদম জমা রেদত হদব। 

সহকারী করমশনার  

২। জাতীয় পররচয় পদত্রর  সতযারয়ত িদোকরপ 

 

- 

৩। আয়কর েির কর্তযক ১,০০,০০০/- লক্ষ োকার 

প্রেত্ত আয়কর সনে  (০৩ বৎসদরর) 

আয়কর েির 

৪। রতন করপ পাসদপাে য সাইদজর ররিন সতযারয়ত 

েরব  

- 

৫। ইদতাপূদব য অস্ত্র ক্রয় কদরনরন মদম য হলিনামা  - 

http://www.magura.gov.bd/
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(খ) সাধারণ নাগররদকর জন্য 

রপেল /ররভলবার এর 

লাইদসি প্রোন  

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস 

১। রনধ যাররত িরদম আদবেন  

( আদবেনকারীর বয়স ৩০ বের পূণ য হদত হদব)   

রনধ যাররত আদবেন িরম ফ্রন্ট 

জডস্ক, জজএম শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব। 

রপেল, ররভালবার- 

৫,০০০/- োকা জসানালী 

ব্যাাংক, মাগুরা শাখা, 

মাগুরা, জকাড 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

এ জেজারর চালাদনর 

মাধ্যদম জমা রেদত হদব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২. জাতীয় পররচয় পদত্রর সতযারয়ত িদোকরপ - 

৩. আয়কর েির কর্তযক ৩,০০,০০০/- লক্ষ োকার 

প্রেত্ত আয়কর সনে  (০৩ বৎসদরর) 

আয়কর েির 

৪. পাসদপাে য সাইজ (ররিন) েরব ০৩ করপ - 

৫. ইত:পূদব য অস্ত্র ক্রয় কদরনরন মদম য হলিনামা  - 

(গ)  ওয়াররশ সুদত্র 

আদিয়াদস্ত্রর লাইদসি প্রোন 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস 

১। রনধ যাররত িরদম আদবেন ( আদবেনকারীর বয়স 

৩০ বের পূণ য হদত হদব)    

  

রনধ যাররত আদবেন িরম ফ্রন্ট 

জডস্ক, জজএম শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bdওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব। 

শে যগান/জোনালা বন্দুক-

১,৫০০/-, রাইদিল-

২,০০০/- ও রপেল, 

ররভালবার- ৫,০০০/- 

োকা 

জসানালী ব্যাাংক, মাগুরা 

শাখা, মাগুরা, জকাড 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

এ জেজারর চালাদনর 

মাধ্যদম জমা রেদত হদব। 

২। রপতার মৃত্যয সনদের সতযারয়ত িদোকরপ  জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে 

৩। উত্তরারধকার সনদের সতযারয়ত িদোকরপ জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে 

৪। অন্যান্য উত্তরারধকারীগণ প্রেত্ত জনােরাইজ 

অনাপরত্ত পত্র  

জনাোরী পাবরলক 

৫। জাতীয় পররচয় পদত্রর  সতযারয়ত িদোকরপ - 

৬। দুই করপ পাসদপাে য সাইদজর ররিন সতযারয়ত েরব  - 

৭। ইদতাপূদব য অস্ত্র ক্রয় কদরনরন মদম য হলিনামা -  

ঘ)সরকারর (সামররক) 

কম যকতযা/কম যচারীর জন্য 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস 

১। রনধ যাররত িরদম আদবেন  

 

রনধ যাররত আদবেন িরম ফ্রন্ট 

জডস্ক, জজএম শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয় অথবা 

রবনামূদল্য 

http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
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www.magura.gov.

bdওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব। 

২। সাংরিষ্ট অরিস প্রধাদনর সুপাররশসহ 

অগ্রায়নপত্র(অবসর গ্রহদণর জক্ষদত্র প্রদয়াজন জনই)  

সাংরিষ্ট েির 

৩। জাতীয় পররচয় পত্র এর সতযারয়ত িদোকরপ - 

৪। রতন করপ পাস যদপাে য সাইদজর সতযারয়ত ররিন 

েরব  

- 

৫। ইদতাপূদব য অস্ত্র ক্রয় কদরনরন মদম য হলিনামা  - 

ি)  সরকারর (জবসামররক) 

কম যকতযা/কম যচারীর জন্য 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস 

১। রনধ যাররত িরদম আদবেন  

 

রনধ যাররত আদবেন িরম ফ্রন্ট 

জডস্ক, জজএম শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব। 

রবনামূদল্য 

২। সাংরিষ্ট অরিস প্রধাদনর সুপাররশসহ অগ্রায়ন পত্র  সাংরিষ্ট েির 

৩। জাতীয় পররচয় পদত্রর সতযারয়ত িদোকরপ - 

৪। রতন করপ পাস যদপাে য সাইদজর সতযারয়ত ররিন 

েরব  

- 

৫। ইদতাপূদব য অস্ত্র ক্রয় কদরনরন মদম য হলিনামা - 

 

চ) রপতার বাধ যকযজরনত 

কারদণ উত্তরারধকার বরাবর 

আদিয়াদস্ত্রর লাইদসি প্রোন 

  

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস 

১। রনধ যাররত িরদম আদবেন  

 

রনধ যাররত আদবেন িরম ফ্রন্ট 

জডস্ক, জজএম শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব। 

বন্দুক-১,৫০০/-, 

রাইদিল-২,০০০/- ও 

রপেল, ররভালবার- 

৫,০০০/- 

জসানালী ব্যাাংক, মাগুরা 

শাখা, মাগুরা, জকাড 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

এ জেজারর চালাদনর 

মাধ্যদম জমা রেদত হদব। 

  

২। জাতীয় পররচয় পত্র এর সতযারয়ত িদোকরপ - 

৩। রতন করপ পাস যদপাে য সাইদজর সতযারয়ত ররিন 

েরব 

- 

http://www.magura.gov.bd/
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৪। ইদতাপূদব য অস্ত্র ক্রয় কদরনরন মদম য হলিনামা - 

ে) আরথ যক প্ররতষ্ঠাদনর 

অনুকুদল লাইদসি প্রোন 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস 

১। রনধ যাররত িরদম আদবেন রনধ যাররত আদবেন িরম ফ্রন্ট 

জডস্ক, জজএম শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব। 

বন্দুক-১,৫০০/- 

রাইদিল-২,০০০/- ও 

রপেল, ররভালবার- 

৫,০০০/- জসানালী 

ব্যাাংক, মাগুরা শাখা, 

মাগুরা, জকাড ১-২২১১-

০০০০-১৮৫৯ এ জেজারর 

চালাদনর মাধ্যদম জমা 

রেদত হদব। 

২। ব্যাাংক সলদভরি  - 

৩। বাাংলাদেশ ব্যাাংক কর্তযক  অনুদমারেত পত্র। বাাংলাদেশ ব্যাাংক 

৪। ইদতাপূদব য অস্ত্র ক্রয় কদরনরন মদম য হলিনামা - 

জ) মুরক্তদর্াদ্ধাদের জন্য 

আদিয়াদস্ত্রর লাইদসি প্রোন 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস 

১। রনধ যাররত আদবেন িরম।   

 

রনধ যাররত আদবেন িরম ফ্রন্ট 

জডস্ক, জজএম শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব। 

রবনামূদল্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২। জাতীয় পররচয় পদত্রর  সতযারয়ত িদোকরপ - 

৩। পাসদপাে য সাইজ সতযারয়ত (ররিন) েরব ০৩ 

করপ 

- 

৪। মুরক্তদর্াদ্ধা সনদের সতযারয়ত িদোকরপ  - 

৯.   আদিয়াদস্ত্রর লাইদসি নবায়ন: 

  

ক) শে যগান/ 

জোনালা বন্দুক/ 

রাইদিল  

১(এক) 

কার্ যরেবস 

১। জজলা ম্যারজদেে বরাবর আদবেন   রনধ যাররত আদবেন িরম ফ্রন্ট 

জডস্ক, জজএম শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব।          

- 

১,০০০/-  এবাং ১৫% 

ভযাে 

জসানালী ব্যাাংক, মাগুরা 

শাখা, মাগুরা, রি 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

ও ভযাে 

১.১১৩৩.০০৪৫.০৩১১ 

http://www.magura.gov.bd/
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২। জসানালী ব্যাাংদক োকা জমা রেদয় চালান রেদত 

হদব  

- জকাড এ জেজারর 

চালাদনর মাধ্যদম জমা 

রেদত হদব। ৩। লাইদসদির মূল করপ জমা রেদত হদব  - 

৪। নবায়দনর সময় অস্ত্র জেখাদত হদব। - 

খ) রপেল/ররভলবার  ১(এক) 

কার্ যরেবস 

১। জজলা ম্যারজদেে বরাবর আদবেন  রনধ যাররত আদবেন িরম ফ্রন্ট 

জডস্ক, জজএম শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব।     

- 

৩০০০/- এবাং ১৫% 

ভযাে 

জসানালী ব্যাাংক, মাগুরা 

শাখা, মাগুরা, রি 

১- ২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

ও ভযাে 

১.১১৩৩.০০৪৫.০৩১১ 

জকাড এ জেজারর 

চালাদনর মাধ্যদম জমা 

রেদত হদব। 

২। জসানালী ব্যাাংদক োকা জমা রেদয় চালান রেদত 

হদব। 

- 

৩। লাইদসদির মূল করপ জমা রেদত হদব। - 

৪। নবায়দনর সময় অস্ত্র জেখাদত হদব। - 

১০.   রসদনমা হদলর লাইদসি 

প্রোন 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস  

১। রনধ যাররত আদবেন িরম। রনধ যাররত আদবেন িরম ফ্রন্ট 

জডস্ক, জজএম শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব। 

লাইদসি রি ৫,০০০/- 

োকা, জেজারর চালান 

জকাড- 

০-০৭৪২-০০০১-২৬৮১ 

এর মাধ্যদম জসানারল 

ব্যাাংক, মাগুরা শাখা, 

মাগুরা এ জমা রেদত 

হদব। 

 

  

২। জাতীয় পররচয় পদত্রর সতযারয়ত িদোকরপ। -  

৩। জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে কর্তযক প্রেত্ত জেড 

লাইদসদির সতযারয়ত িদোকরপ। 

জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে 

   ৪। রি ও ভযাে জমার চালাদনর মূলকরপ। -   

৫। জরমর মারলকানা েরলদলর/নামজারর/ রলজ/ 

ভাোর চুরক্তর সতযারয়ত করপ 

- 

৬। ভবন রনম যাদণর পদ্ধরতর অনুদমােদনর সতযারয়ত 

করপ।  

সাংরিষ্ট েির 

http://www.magura.gov.bd/
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৭। Detailed Structure Plan, 

Design and Description of 

Facilities  সতযারয়ত করপ। 

সাংরিষ্ট েির 

৮। TIN সনদের সতযারয়ত িদোকরপ 

 

- 

১১.   রসদনমা হদলর লাইদসি 

নবায়ন 

২(দুই) 

কার্ যরেবস 

১। রনধ যাররত আদবেন িরম।  

  

রনধ যাররত আদবেন িরম ফ্রন্ট 

জডস্ক, জজএম শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov.

bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব। 

মূল লাইদসি রি এর 

৫%, জেজারর চালান 

জকাড- 

০-০৭৪২-০০০১-২৬৮১ 

এর মাধ্যদম জসানারল 

ব্যাাংক, মাগুরা শাখা, 

মাগুরা এ জমা রেদত 

হদব। 

 

  

২. রি জমার চালাদনর মূলকরপ   

 

 

৭। রাজস্ব শাখা 

ক্রম জসবার নাম প্রদয়াজনীয় 

সদব যাচ্চ 

সময় 

(ঘন্টা/রেন/

মাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রারির 

স্থান 

জসবামুল্য/রি/চাজয 

(দেজারর চালাদনর 

জকাড/খাতসহ কখন, 

রকভাদব জমা জেয়া 

র্াদব তা উদেখসহ) 

োরয়ত্বপ্রাি কম যকতযা 

(কম যকতযার পেবী, 

বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা 

জকাডসহ জেরলদিান 

নম্বর, ই-জমইল এদেস) 

ঊর্ধ্যতন কম যকতযা/র্ার 

কাদে অরভদর্াগ 

জানাদনা/আপীল করা র্াদব 

(কম যকতযার পেবী, 

বাাংলাদেদশর জকাড, জজলা/ 

উপদজলা জকাডসহ                                                                                                                                                                                                                                                

জেরলদিান নম্বর, ই-জমইল 

এদেস) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. কৃরষ খাসজরম বদিাবে 

প্রোব অনুদমােন 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস  

১. জকস নরথ সাংরিষ্ট উপদজলা রনব যাহী 

অরিসাদরর কার্ যালয় 

আদবেদনর সাদথ ২০/- 

োকা মূল্যমাদনর জকাে য 

রি সাংযুক্ত করদত হদব। 

 

জররভরনউ জডপুর্ট 

কাদলক্টর 

জেরলদিান নম্বর : 

+৮৮০৪৮৮-৬২২৭৭ 

 

 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব), মাগুরা 

জেরলদিান নম্বর :  

+৮৮০৪৮৮ -৬২৩৬০ 

 

২. েরব (পররবাদরর জর্ৌথ পাসদপাে য সাইজ ২করপ) আদবেনকারী রনদজ োরখল 

করদবন 

৩. জকাে য রি আদবেনকারী রনদজ োরখল 

করদবন 

অনুমিামিত 

জেন্ডার/মেোমর অমিস 

িাগুরা  ৪. নাগররকদত্বর সনেপত্র জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে 

http://www.magura.gov.bd/
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২. সরকারর সাংস্থার জক্ষদত্র 

অকৃরষ খাস জরম বদিাবে 

প্রোন 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত আদবেন িরম 

২. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত িদোকরপ 

৩. ইউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক সতযারয়ত পাসদপাে য  

সাইদজর ১(এক) করপ সদ্যদতালা ররিন েরব 

৪. জরমর তিরসল (উদেখপূব যক) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্টদডস্ক, রাজস্ব শাখা অথবা 

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা 

র্াদব। ২, ৩ ও ৪ নাং 

কাগজপত্র আদবেনকারী 

োরখল করদবন 

আদবেদনর  ২০/- োকা 

মূল্যমাদনর জকাে য রি 

সাংযুক্ত করদত হদব। 

১। সরকারর প্ররতষ্ঠাদনর জক্ষদত্র প্রশাসরনক অনুদমােন 

২। অদথ যর সাংস্থান (বাদজে বরাদ্দ/প্রকল্প োরখল 

ইতযারে) 

রনয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় হদত 

প্রশাসরনক অনুদমােন পত্র 

এবাং বাদজে বরাদদ্দর করপ 

৩. ধমীয় স্থাপনার জক্ষদত্র 

অকৃরষ খাস জরম বদিাবে 

প্রোন 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস  

১.  রনধ যাররত আদবেন িরম 

২. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত িদোকরপ 

৩. ইউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক সতযারয়ত পাসদপাে য  

সাইদজর ১(এক) করপ সদ্যদতালা ররিন েরব 

৪. জরমর তিরসল (উদেখপূব যক) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্টদডস্ক, রাজস্ব শাখা অথবা 

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা 

র্াদব। ২, ৩ ও ৪ নাং 

কাগজপত্র আদবেনকারী 

োরখল করদবন 

আদবেদনর  ২০/- োকা 

মূল্যমাদনর জকাে য রি 

সাংযুক্ত করদত হদব। 

 ১। স্থানীয় সরকার সাংস্থার (ইউরনয়ন/জপৌরসভা/রসর্ট 

কদপ যাদরশদনর) োেপত্র। 

ইউরনয়ন/জপৌরসভা/রসর্ট 

কদপ যাদরশদনর কার্ যালয় 

  

৪. রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর জক্ষদত্র 

অকৃরষ খাস জরম বদিাবে 

প্রোন 

 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত আদবেন িরম 

২. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত িদোকরপ 

৩. ইউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক সতযারয়ত পাসদপাে য  

সাইদজর ১(এক) করপ সদ্যদতালা ররিন েরব 

৪. জরমর তিরসল (উদেখপূব যক) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্টদডস্ক, রাজস্ব শাখা অথবা 

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা 

র্াদব। ২, ৩ ও ৪ নাং 

কাগজপত্র আদবেনকারী 

োরখল করদবন 

আদবেদনর  ২০/- োকা 

মূল্যমাদনর জকাে য রি 

সাংযুক্ত করদত হদব। 

১। স্কুদলর প্রশাসরনক অনুদমােনপত্র 

২। স্কুল করমর্টর জরজুদলশন 

আদবেনকারী োরখল করদবন 

http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
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৫. প্রাকৃরতক দূদর্ যাগজরনত 

কারদন ক্ষরতগ্রে 

পররবাদরর জক্ষদত্র অকৃরষ 

খাস জরম বদিাবে প্রোন 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত আদবেন িরম 

২. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত িদোকরপ 

৩. ইউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক সতযারয়ত পাসদপাে য  

সাইদজর ১(এক) করপ সদ্যদতালা ররিন েরব 

৪. জরমর তিরসল (উদেখপূব যক) 

৫. সকল প্রদয়াজনীয় কাগজ পত্র 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্টদডস্ক, রাজস্ব শাখা অথবা 

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা 

র্াদব। ২, ৩ ও ৪ নাং 

কাগজপত্র আদবেনকারী 

োরখল করদবন 

আদবেদনর  ২০/- োকা 

মূল্যমাদনর জকাে য রি 

সাংযুক্ত করদত হদব। 

৬. রবরশষ্ট রশক্ষারবে, করব,  

সারহতযক বা জাতীয় 

পর্ যাদয় রনজ  অবোদনর 

জন্য রবদশষভাদব স্বীকৃত 

ব্যরক্তর  জক্ষদত্র অকৃরষ 

খাস জরম বদিাবে প্রোন 

 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত আদবেন িরম 

২. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত িদোকরপ 

৩. ইউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক সতযারয়ত পাসদপাে য  

সাইদজর ১(এক) করপ সদ্যদতালা ররিন েরব 

৪. জরমর তিরসল (উদেখপূব যক) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্টদডস্ক, রাজস্ব শাখা অথবা 

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা 

র্াদব। ২, ৩ ও ৪ নাং 

কাগজপত্র আদবেনকারী 

োরখল করদবন 

আদবেদনর  ২০/- োকা 

মূল্যমাদনর জকাে য রি 

সাংযুক্ত করদত হদব। 

১। সরকার প্রধাদনর অনুদমােন পত্র` সরকার প্রধাদনর 

অনুদমােনপত্র আদবেনকারী 

োরখল করদবন 

৭. প্রবাসীদের সমবায় 

সরমরতর মাধ্যদম বহুতল 

ভবন রনম যাণ জক্ষদত্র অকৃরষ 

খাস জরম বদিাবে প্রোন 

 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত আদবেন িরম 

২. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত িদোকরপ 

৩. ইউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক সতযারয়ত পাসদপাে য  

সাইদজর ১(এক) করপ সদ্যদতালা ররিন েরব 

৪. জরমর তিরসল (উদেখপূব যক) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্টদডস্ক, রাজস্ব শাখা অথবা 

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা 

র্াদব। ২, ৩ ও ৪ নাং 

কাগজপত্র আদবেনকারী 

োরখল করদবন 

আদবেদনর  ২০/- োকা 

মূল্যমাদনর জকাে য রি 

সাংযুক্ত করদত হদব। 

   ১। আরথ যক সক্ষমতা (ব্যাাংক জস্ট্েদমন্ট/আয়কর 

সাংক্রান্ত কাগজপত্র ইতযারে)  

সাংরিষ্ট ব্যাাংক 

 

  

সমবায় সরমরতর কার্ যালয় 

২। সমবায় সরমরতর কাগজপত্র ইউরনয়ন ভূরম অরিস 

http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
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৩। প্রোরবত জরমর সরন্নকদে রবরধবদ্ধ সাংস্থার অরিস 

থাকদল তার অনাপরত্তপত্র। 

৮. গবারে পশু বা দুগ্ধখামার, 

হাঁসমুররগ খামার স্থাপদনর 

জক্ষদত্র অকৃরষ খাস জরম 

বদিাবে প্রোন 

 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত আদবেন িরম 

২. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত িদোকরপ 

৩. ইউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক সতযারয়ত পাসদপাে য  

সাইদজর ১(এক) করপ সদ্যদতালা ররিন েরব 

৪. জরমর তিরসল (উদেখপূব যক) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্টদডস্ক, রাজস্ব শাখা অথবা 

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা 

র্াদব। ২, ৩ ও ৪ নাং 

কাগজপত্র আদবেনকারী 

োরখল করদবন 

আদবেদনর  ২০/- োকা 

মূল্যমাদনর জকাে য রি 

সাংযুক্ত করদত হদব। 

১। আরথ যক সক্ষমতা (ব্যাাংক জস্ট্েদমন্ট/আয়কর 

সাংক্রান্ত কাগজপত্র ইতযারে) 

২। প্রকদল্পর রববরণী ও বােবায়দনর সম্ভব্যতা 

প্ররতদবেন 

আদবেনকারী োরখল করদবন 

৯. রশল্প কারখানা স্থাপদনর 

জক্ষদত্র অকৃরষ খাস জরম 

বদিাবে প্রোন 

 

৩০(রত্রশ) 

কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত আদবেন িরম 

২. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত িদোকরপ 

৩. ইউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক সতযারয়ত পাসদপাে য  

সাইদজর ১(এক) করপ সদ্যদতালা ররিন েরব 

৪. জরমর তিরসল (উদেখপূব যক)  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

ফ্রন্টদডস্ক, রাজস্ব শাখা অথবা 

www.magura.gov

.bdওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা 

র্াদব। ২, ৩ ও ৪ নাং 

কাগজপত্র আদবেনকারী 

োরখল করদবন 

আদবেদনর  ২০/- োকা 

মূল্যমাদনর জকাে য রি 

সাংযুক্ত করদত হদব। 

১। আরথ যক সক্ষমতা (ব্যাাংক জস্ট্েদমন্ট/আয়কর 

সাংক্রান্ত কাগজপত্র ইতযারে) 

২। পূণ যাি ইনদভষ্টদমন্ট রসরডউল,  

৩। র্থার্থ কর্তযপদক্ষর োেপত্র/সুপাররশ (জর্মন-

পররদবশ অরধেির, পর্ যেন কর্তযপক্ষ ইতযারে) 

আদবেনকারী োরখল করদবন 

 

আদবেনকারী োরখল করদবন 

পররদবশ অরধেির, পর্ যেন 

কর্তযপক্ষ 

১০. অরপ যত সম্পরত্ত রলজ 

নবায়ন 

৩(রতন) 

কার্ যরেবস  

বাৎসররক লীজ নবায়দনর জন্যঃ 

১. সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

 

আদবেনকারী 

 

আদবেদনর সাদথ ২০/- 

োকা মূল্যমাদনর জকাে য 

রি সাংযুক্ত করদত হদব। 

২ (দুই) করপ পাসদপাে য সাইদজর েরব (ররিন) 

সতযারয়ত েরব জগদজদেড অরিসার কর্তযক ও  জমাবাইল 

নম্বর। 

 

http://www.magura.gov.bd/
http://www.magura.gov.bd/
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২. জকাে রি (আদবেদনর সাদথ সাংযুক্ত ২০/-োকা 

মূদল্যর)। 

জভোর/জেজারী অরিস 

আধাপাকা ঘর রনম যাদণর জন্যঃ 

৩. অিীকারানামা (৩০০/- োকার নন জুরডরশয়াল 

স্ট্যাম্প) 

আদবেনকারী জভোর/জেজারী 

অরিস 

 

 

নাম পররবতদনর জন্যঃ 

৪. নাগররকদত্বর সনেপত্র, জন্ম রনবন্ধন সনেপত্র ও 

ওয়াররশান সনেপত্র (জপৌরসভা হদত) 

জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে 
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 ০৮। ভূরম অরধগ্রহণ শাখা  

ক্রম জসবার নাম প্রদয়াজনীয় 

সদব যাচ্চ 

সময় 

(ঘন্টা/রেন/

মাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রারির 

স্থান 

জসবামুল্য/রি/চাজয 

(দেজারর চালাদনর 

জকাড/খাতসহ কখন, 

রকভাদব জমা জেয়া 

র্াদব তা উদেখসহ) 

োরয়ত্বপ্রাি কম যকতযা 

(কম যকতযার পেবী, 

বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা 

জকাডসহ জেরলদিান 

নম্বর, ই-জমইল এদেস) 

ঊর্ধ্যতন কম যকতযা/র্ার কাদে 

অরভদর্াগ জানাদনা/আপীল 

করা র্াদব (কম যকতযার পেবী, 

বাাংলাদেদশর জকাড, জজলা/ 

উপদজলা জকাডসহ                                                                                                                                                                                                                                                

জেরলদিান নম্বর, ই-জমইল 

এদেস) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. অরধগ্রহণকৃত জরমর 

ক্ষরতপূরণ প্রোন 

(দরকডীয় মারলদকর জক্ষদত্র) 

 

১৫ 

(পদনদরা) 

কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত আদবেন িরম জজলা প্রশাসদকর  কার্ যালয় বা 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov

.bd ওদয়বদপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব 

আদবেদনর সাদথ ২০/- 

োকার জকাে য রি 

সাংযুক্ত হদব। 

ভূরম হুকুম েখল 

কম যকতযা 

জেরলদিান নম্বর: 

+৮৮০৪৮৮৬২২৩৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অরতররক্ত জজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব) 

জেরলদিান নম্বর: 

+৮৮০৪৮৮৬২৩৬০  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২. জাতীয় পররচয়পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনদের 

সতযারয়ত িদোকরপ। 

ইউরনয়নপররষে/ জপৌরসভা 

৩. পাসদপাে য  সাইদজর ১(এক) করপ সদ্যদতালা ররিন 

েরব। 

আদবেনকারী োরখল করদবন 

৪. ভূরম উন্নয়ন কর পররদশাদধর হালনাগাে োরখলা। সাংরিষ্ট ইউরনয়ন ভূরম অরিস 

৫. নামজারর/জমা খাররজ খরতয়াদনর সইদমাহরী 

করপ। 

সাংরিষ্ট উপদজলা ভূরম অরিস 

৬. ৩০০ োকার নন-জুরডরশয়াল স্ট্যাদম্প না-োরবপত্র  অনুদমারেত স্ট্যাম্প জভোর 

৭. ৩০০ োকার নন-জুরডরশয়াল স্ট্যাদম্প অরিকার 

পত্র। 

আদবেনকারী োরখল করদবন 

৮. এস.এ/আর.এস জরকদড যর িদোকরপ  জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

জরকড য রুম 

২. অরধগ্রহণকৃত জরমর 

ক্ষরতপূরণ প্রোন 

(উত্তরারধকারী ওয়াররশসূদত্র 

মারলদকর জক্ষদত্র) 

 

 

১৫ 

(পদনদরা) 

কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত আদবেন িরম জজলা প্রশাসদকর  কার্ যালয় বা 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov

.bd ওদয়বদপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব 

আদবেদনর সাদথ ২০/- 

োকার জকাে য রি 

সাংযুক্ত হদব। 

http://www.magura.gov.bd/
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২. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত িদোকরপ 

ইউরনয়নপররষে/ জপৌরসভা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. পাসদপাে য  সাইদজর ১(এক) করপ সদ্যদতালা ররিন 

েরব 

আদবেনকারী োরখল করদবন 

৪. ভূরম উন্নয়ন কর পররদশাদধর হালনাগাে োরখলা। সাংরিষ্ট ইউরনয়ন ভূরম অরিস 

৫. নামজারর/জমা খাররজ খরতয়াদনর সইদমাহরী 

করপ। 

সাংরিষ্ট উপদজলা ভূরম অরিস 

৬. ৩০০ োকার নন-জুরডরশয়াল স্ট্যাদম্প নাোবীপত্র অনুদমারেত স্ট্যাম্প জভোর 

৭. ৩০০ োকার নন-জুরডরশয়াল স্ট্যাদম্প অিীকার 

পত্র। 

আদবেনকারী োরখল করদবন 

৮. ওয়াররশন সার্ট যরিদকে এর মূল করপ। ইউরনয়ন পররষে/ জপৌরসভা 

৩. অরধগ্রহণকৃত জরমর 

ক্ষরতপূরণ প্রোন 

(ক্রয়সূদত্র মারলদকর জক্ষদত্র) 

 

১৫ 

(পদনদরা) 

কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত আদবেন িরম  জজলা প্রশাসদকর  কার্ যালয় বা 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov

.bd ওদয়বদপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব 

আদবেদনর সাদথ ২০/- 

োকার জকাে য রি 

লাগাদত হদব। 

সহকারী করমশনার  জজলা প্রশাসক 

 

২. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত িদোকরপ। 

ইউরনয়নপররষে/ জপৌরসভা 

৩. পাসদপাে য  সাইদজর ১(এক) করপ সদ্যদতালা ররিন 

েরব। 

আদবেনকারী োরখল করদবন 

৪. ভূরম উন্নয়ন কর পররদশাদধর হালনাগাে োরখলা। সাংরিষ্ট ইউরনয়ন ভূরম অরিস 

৫. নামজারর/জমা খাররজ খরতয়াদনর সইদমাহরী 

করপ। 

সাংরিষ্ট উপদজলা ভূরম অরিস 

৬. ৩০০ োকার নন-জুরডরশয়াল স্ট্যাদম্প নাোবীপত্র  অনুদমারেত স্ট্যাম্প জভোর 

৭. ৩০০ োকার নন-জুরডরশয়াল স্ট্যাদম্প অরিকার 

পত্র। 

আদবেনকারী োরখল করদবন 

৮. মূল েরলল এর িদোকরপ। আদবেনকারী োরখল করদবন 

৯. ভায়া েরলল  আদবেনকারী োরখল করদবন 

৪. অরধগ্রহণকৃত জরমর  

ক্ষরতপূরণ প্রোন 

১৫ 

(পদনদরা) 

কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত আদবেন িরম  জজলা প্রশাসদকর  কার্ যালয় বা 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

http://www.magura.gov.bd/
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(আোলদত আদেদশ 

রনধ যাররত মারলদকর জক্ষদত্র) 

 

 

 

www.magura.gov

.bd ওদয়বদপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব 

 

২. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত িদোকরপ 

ইউরনয়ন পররষে/ জপৌরসভা 

৩. পাসদপাে য  সাইদজর ১(এক) করপ সদ্যদতালা ররিন 

েরব 

আদবেনকারী োরখল করদবন 

৪. ভূরম উন্নয়ন কর পররদশাদধর হালনাগাে োরখলা। সাংরিষ্ট ইউরনয়ন ভূরম অরিস 

৫. নামজারর/জমা খাররজ খরতয়াদনর সইদমাহরী 

করপ। 

সাংরিষ্ট উপদজলা ভূরম অরিস 

৬. ৩০০ োকার নন-জুরডরশয়াল স্ট্যাদম্প নাোবীপত্র অনুদমারেত স্ট্যাম্প জভোর 

৭. ৩০০ োকার নন-জুরডরশয়াল স্ট্যাদম্প অরিকার 

পত্র। 

আদবেনকারী োরখল করদবন 

৮. আোলদতর রডরক্রর সার্ট যরিদকে করপ এবাং জরম 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় কাগজপত্র। 

আদবেনকারী োরখল করদবন 

৫. অরধগ্রহণকৃত জরমর  

ক্ষরতপূরণ প্রোন 

(power of 

attorney বদল 

মারলদকর জক্ষদত্র ) 

 

১৫ 

(পদনদরা) 

কার্ যরেবস 

১.  রনধ যাররত আদবেন িরম   জজলা প্রশাসদকর  কার্ যালয় বা 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর 

কার্ যালয় অথবা 

www.magura.gov

.bd ওদয়বদপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব 

 

আদবেদনর সাদথ ২০/- 

োকার জকাে য রি 

লাগাদত হদব। 

২. জাতীয় পররচয় পত্র/নাগররকত্ব সনে/ জন্ম সনে এর 

সতযারয়ত িদোকরপ। 

ইউরনয়ন পররষে/ জপৌরসভা 

৩. পাসদপাে য  সাইদজর ১(এক) করপ সদ্যদতালা ররিন 

েরব। 

আদবেনকারী োরখল করদবন 

৪. ভূরম উন্নয়ন কর পররদশাদধর হালনাগাে োরখলা। সাংরিষ্ট ইউরনয়ন ভূরম অরিস 

৫. নামজারর/জমা খাররজ খরতয়াদনর সইদমাহরী 

করপ। 

সাংরিষ্ট উপদজলা ভূরম অরিস 

৬. ৩০০ োকার নন-জুরডরশয়াল স্ট্যাদম্প নাোবীপত্র  অনুদমারেত স্ট্যাম্প জভোর 

৭. ৩০০ োকার নন-জুরডরশয়াল স্ট্যাদম্প অরিকার 

পত্র। 

আদবেনকারী োরখল করদবন 

http://www.magura.gov.bd/
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৮. Power of Attorney প্রোনকারীর জরমর 

মারলক সাংক্রান্ত র্াবতীয় কাগজপদত্রর মূল করপ। 

আদবেনকারী োরখল করদবন 

৯। স্থানীয় সরকার শাখা 

ক্রম জসবার নাম প্রদয়াজনীয় 

সদব যাচ্চ 

সময় 

(ঘন্টা/রেন/

মাস) 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রারির 

স্থান 

জসবামুল্য/রি/চাজয 

(দেজারর চালাদনর 

জকাড/খাতসহ কখন, 

রকভাদব জমা জেয়া 

র্াদব তা উদেখসহ) 

োরয়ত্বপ্রাি কম যকতযা 

(কম যকতযার পেবী, 

বাাংলাদেদশর জকাড, 

জজলা/উপদজলা 

জকাডসহ জেরলদিান 

নম্বর, ই-জমইল 

এদেস) 

ঊর্ধ্যতন কম যকতযা/র্ার কাদে 

অরভদর্াগ জানাদনা/আপীল 

করা র্াদব (কম যকতযার পেবী, 

বাাংলাদেদশর জকাড, জজলা/ 

উপদজলা জকাডসহ                                                                                                                                                                                                                                                

জেরলদিান নম্বর, ই-জমইল 

এদেস) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. জন্ম সনে প্রোদনর 

৯০(নব্বই) রেন অরতক্রান্ত 

হবার পর জন্ম সনে 

সাংদশাধন আদবেন 

প্ররতসাক্ষরকরণ 

১৫ 

(পদনদরা) 

কার্ যরেবস 

১। সাো কাগদজ আদবেন করদত হদব। 

২।ইদতাপূদব য সাংগৃহীত জন্ম সনেপদত্রর সতযারয়ত 

করপ  

- রি/চাজযমুক্ত উপপররচালক 

স্থানীয় সরকার  

জেরলদিান নম্বর : 

+৮৮০৪৮৮-৬২২৮০ 

 

জজলাপ্রশাসক 

মাগুরা  

জেরলদিান নম্বর:  

+৮৮০৪৮৮-৬২৩০২  

ই-জমইল: 

dcmagura@mopa

.gov.bd 

 

২. মৃত্যয সনে প্রোদনর 

৯০(নব্বই) রেন অরতক্রান্ত 

হবার পর মৃত্যয সনে 

সাংদশাধন আদবেন 

প্ররতসাক্ষরকরণ 

১৫ 

(পদনদরা) 

কার্ যরেবস 

১। সাো কাগদজ আদবেন করদত হদব। 

২।ইদতাপূদব য সাংগৃহীত মৃত্যয সনেপদত্রর সতযারয়ত 

করপ 

- রি/চাজযমুক্ত 

৩. রবরবধ আদবেন/ 

আপরত্ত/অরভদর্াগ 

১৫ 

(পদনদরা) 

কার্ যরেবস 

১।সাো কাগদজ রলরখত আদবেন/ অরভদর্াগপত্র 

২।অরভদর্াদগর সমথ যদন প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র (র্রে 

থাদক) 

- রি/চাজযমুক্ত 

৪. অরববারহত মদম য প্রতযয়ন 

পত্র 

১৫ 

(পদনর) 

কার্ য রেবস 

(পুরলশ 

প্ররতদবেন 

১. রনধ যাররত িরদম আদবেন। জজলা প্রশাসদকর  কার্ যালদয়র 

ফ্রন্ট জডক্স , স্থানীয় সরকার 

শাখা অথবা 

www.magura.gov

.bd ওদয়ব জপাে যাল হদত 

সাংগ্রহ/ ডাউনদলাড করা র্াদব 

রি ৫০০/- োকা, 

জেজারর চালান জকাড- 

২-২২০১-০০০১-২৬৮১ 

এর মাধ্যদম জসানারল 

ব্যাাংক, মাগুরা শাখা, 

mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
mailto:dcmagura@mopa.gov.bd
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প্রারি 

সাদপদক্ষ) 

২. জময়র, জপৌরসভা/ ইউরপ জচয়ারম্যান কর্তযক প্রেত্ত 

অরববারহত মদম য প্রতযয়ন পত্র 

জপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষে মাগুরা এ জমা রেদত 

হদব। 

 
৩. জাতীয় পররচয় পদত্রর সতযারয়ত িদোকরপ - 

৪. পাসদপাে য  সাইদজর সতযারয়ত ররিন েরব-৩ করপ - 

 


