
নাগিরক সনদ  
 

িম
ক 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেব া  সময় 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  
েয়াজনীয় 

কাগজপ /আেবদন ফরম াি ান 
সবা  এবং পিরেশাধ 

প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কম কতার পদবী, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  ই-

মইল) 

ঊ তন কম কতার পদবী, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাড 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  ই-

মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ ইটভাটার 
ন ন 
লাইেস   

দান 

৪৫ ( য়তাি শ) 
কায িদবস 

১. িনধ ািরত ফরেম আেবদন (ফরম -ক) ১. সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র  
২. ই- সবা ক , জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র  
৩.  www.dinajpur.gov.bd ওেয়ব 
সাইট হেত ডাউনেলাড কের সং হ করা যােব।  

েযাজ  নয় 

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা, জলা 

শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র 
ফান ন র: 

+৮৮০৫৩১-৬৩২৯৭ 
ইেমইল: 
generalsection31
0@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক), িদনাজ র 
ফান ন র  : +৮৮০৫৩১-

৬৫১০৫ 
ইেমইল : 
adcgeneraldinajp
ur@gmail.com 
 

২. পিরেবশগত ছাড়প  (হালনাগাদ) উপপিরচালেকর কায ালয়, পিরেবশ অিধদ র, 
রং র 

েযাজ  নয় 

৩. ভাটার জিম একফসলী মেম  সংি  উপেজলা 
িষ অিফসােরর ত য়ন প  

সংি  উপেজলা িষ অিফস েযাজ  নয় 

৪. ড লাইেস  (হালনাগাদ) সংি  পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ কায ালয় েযাজ  নয় 

৫. লাইেস  িফ জমার চালােনর লকিপ সানালী াংক িলিমেটড কেপ ােরট শাখা, 
িদনাজ র 
 

লাইেস  িফ =৫০০০/- 
টাকা কাড নং ১-৩১৩৯-
০০০০-২৬৮১ এর অ েল  
চালােনর মা েম জমা 
িদেত হেব 

৬. উৎেস কর জমার চালােনর লকিপ সানালী াংক িলিমেটড কেপ ােরট শাখা, 
িদনাজ র 
 

উৎেস কর িফ =৪৫,০০০/- 
টাকা কাড নং ১-১১৪১-
০০৬৫-০১১১ এর অ েল 
চালােনর মা েম জমা 
িদেত হেব 

৭. াংক স লতার সনদপে র লকিপ আেবদনকারীর য াংেকর শাখায় িহসাব রেয়েছ 
স াংক শাখা 

 

৮. আয়কর ত য়নপে র সত ািয়ত কিপ জলা আয়কর কায ালয়  
৯. ভাটার জিমর বািণিজ ক হাের িম উ য়ন কর 
পিরেশােধর রিশদ 

সংি  ইউিনয়ন িম অিফস 
 

 

২ ইটভাটার 
লাইেস   
নবায়ন  

৭ (সাত) 
কায িদবস 

১. িনধ ািরত ফরেম আেবদন (ফরম -ক) ১. সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র  
২. ই- সবা ক , জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র  
৩.  www.dinajpur.gov.bd ওেয়ব সাইট 
হেত ডাউনেলাড কের সং হ করা যােব। 

 সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা, জলা 

শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র 
ফান ন র: 

+৮৮০৫৩১-৬৩২৯৭ 
ইেমইল: 
generalsection310
@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক), িদনাজ র 
ফান ন র  : +৮৮০৫৩১-

৬৫১০৫ 
ইেমইল : 
adcgeneraldinajp
ur@gmail.com 
 

২. পিরেবশগত ছাড়প  (হালনাগাদ) উপপিরচালেকর কায ালয়, পিরেবশ অিধদ র, 
রং র 

 

৩. ড লাইেস  (হালনাগাদ) সংি  পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ কায ালয় 
 

 



িম
ক 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেব া  সময় 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  
েয়াজনীয় 

কাগজপ /আেবদন ফরম াি ান 
সবা  এবং পিরেশাধ 

প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কম কতার পদবী, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  ই-

মইল) 

ঊ তন কম কতার পদবী, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাড 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  ই-

মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪. লাইেস  িফ জমার চালােনর লকিপ সানালী াংক িলিমেটড কেপ ােরট শাখা, 
িদনাজ র 
 

লাইেস  িফ =৫০০০/- 
টাকা কাড নং ১-৩১৩৯-
০০০০-২৬৮১ এর অ েল 
চালােনর মা েম জমা 
িদেত হেব 

৫. উৎেস কর জমার চালােনর লকিপ সানালী াংক িলিমেটড কেপ ােরট শাখা, 
িদনাজ র 
 

উৎেস কর িফ =৪৫,০০০/- 
টাকা কাড নং ১-১১৪১-
০০৬৫-০১১১ এর অ েল 
চালােনর মা েম জমা 
িদেত হেব 

৬. আয়কর ত য়নপে র সত ািয়ত কিপ-১ কিপ জলা আয়কর কায ালয় 
৭. ভাটার জিমর বািণিজ ক হাের িম উ য়ন কর 
পিরেশােধর রিশদ 

সংি  ইউিনয়ন িম অিফস 
 

৮. ব বতী বছেরর ভ াট পিরেশােধর তয়নপে র 
সত ািয়ত কিপ-১ কিপ 

সংি  ভ াট অিফস 

৩  -
গা ীর 
ত য়ন প    

১০ (দশ) কায 
িদবস 

১. িনধ ািরত ফরেম আেবদন  ১. সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র  
২. ই- সবা ক , জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র  
৩.  www.dinajpur.gov.bd ওেয়ব সাইট 
হেত ডাউনেলাড কের সং হ করা যােব।  
৪. সংি  উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় 

িবনা ে  

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা, জলা 
শাসেকর কায ালয়, 

িদনাজ র 
ফান ন র: 

+৮৮০৫৩১-৬৩২৯৭ 
ইেমইল: 

generalsection310@g
mail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক), িদনাজ র 

ফান ন র  : +৮৮০৫৩১-
৬৫১০৫ 
ইেমইল : 

adcgeneraldinajpur@
gmail.com 

২. সংি  পৗরসভার ময়র/ইউিনয়ন পিরষেদর 
চয়ার ান ক ক সত ািয়ত ০৩ (িতন) কিপ 

পাসেপাট  সাইজ রিঙন ছিব। 

  

৩. সংি  উপেজলা িনব াহী অিফসার ক ক দ  
ত য়ন পে র ল কিপ। 

সংি  উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় 
িবনা ে  

৪. আিদবাসী সমাজ উ য়ন সিমিত ক ক দ  
ত য়ন পে র ল কিপ। 

সংি  আিদবাসী সমাজ উ য়ন সিমিত কায ালয়  

৫. সংি  পৗরসভার ময়র/ইউিনয়ন পিরষেদর 
চয়ার ান দ  নাগিরক  সনেদর লকিপ 

সংি  পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ কায ালয়  

৬. থম ণীর গেজেটড কম কতা/ পৗরসভার 
ময়র/ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান ক ক 

সত ািয়ত জ  সনদ/জাতীয় পিরচয় পে র ফেটাকিপ 

সংি  পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ কায ালয়  

৪ িশ া/ 
গেবষণা 
িত ােন 
এিসড 
বহােরর 

লাইেস  
দান 

৩০ (ি শ) 
কায িদবস  

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন-২ কিপ 
১. জএম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র  

িফ ১,৫০০/- টাকা 
(১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ নং 

কােড) 
+ 

ভ াট ১৫% হাের ২২৫.০০ 
টাকা  

(১-১১৩৩-০০৪৫-০৩১১ 

সহকারী কিমশনার 
জ,এম, শাখা, িদনাজ র। 

ফান: +৮৮-০৫৩১-৬৩৩৫৭ 
ই- মইল : 

acjmdinajpur@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট 
িদনাজ র। 

ফান:+৮৮-০৫৩১-৬৫১০৫ 
ই- মইল- 

admdinajpur@gmail.
com  

২। িশ া িত ােনর ত য়ন সংি  িশ া িত ান 
৩। িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ -- 
৪। ভ াট জমা দােনর চালােনর লকিপ 
 -- 



িম
ক 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেব া  সময় 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  
েয়াজনীয় 

কাগজপ /আেবদন ফরম াি ান 
সবা  এবং পিরেশাধ 

প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কম কতার পদবী, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  ই-

মইল) 

ঊ তন কম কতার পদবী, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাড 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  ই-

মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

নং কােড) 
( সানালী াংক, কেপ ােরট 

শাখা, িদনাজ র) 
৫ 

বািণিজ ক
ভােব 
এিসড 
বহােরর 
িডিলং 

লাইেস  
দান 
 

৫০ (প াশ) 
কাযিদবস  

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন-২ কিপ 
জএম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, 

িদনাজ র িফ ২৫,০০০/- টাকা 
(১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ নং 

কােড) 
 + 

ভ াট ১৫% হাের 
৩৭৫০.০০ টাকা 

(১-১১৩৩-০০৪৫-০৩১১ 
নং কােড) 

 ( সানালী াংক, 
কেপ ােরট শাখা, 

িদনাজ র) 

সহকারী কিমশনার 
জ,এম, শাখা, িদনাজ র। 

ফান: +৮৮-০৫৩১-৬৩৩৫৭ 
ই- মইল : 

acjmdinajpur@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট 
িদনাজ র। 

ফান:+৮৮-০৫৩১-৬৫১০৫ 
ই- মইল- 

admdinajpur@gmail.
com  

২। জিমর দিলেলর ছায়ািলিপ (জিম িনেজর হেল) -- 
৩। িত ােনর নীল নকশা, ভাড়ার ি প  ও রিশদ 
( বসায় িত ান ভাড়া হেল) 

-- 

৪। বসা িত ােনর ড লাইেস  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা 
৫। আয়কর সনদ জলা আয়কর অিফস 
৬। িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ -- 
৭। ভ াট জমা দােনর চালােনর লকিপ -- 
৮। আইএন (TIN) সনদ জলা আয়কর অিফস 
৯। িত ােন িনেয়ািজত কম কতা-কম চারীেদর 
নােমর তািলকা 

-- 

৬ 

এিসড 
পিরবহেনর 

িডিলং 
লাইেস  

দান 

৫০ (প াশ) 
কাযিদবস  

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন-২ কিপ 
জএম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, 

িদনাজ র 
িফ ৫,০০০/- টাকা  

(১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ নং 
কােড) 

+ 
১৫% ভ াট 

(১-১১৩৩-০০৪৫-০৩১১ 
নং কােড) 

 ( সানালী াংক, 
কেপ ােরট শাখা, 

িদনাজ র) 

সহকারী কিমশনার 
জ,এম, শাখা, িদনাজ র। 

ফান: +৮৮-০৫৩১-৬৩৩৫৭ 
ই- মইল : 

acjmdinajpur@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট 
িদনাজ র। 

ফান:+৮৮-০৫৩১-৬৫১০৫ 
ই- মইল- 

admdinajpur@gmail.
com  

২। িত ােনর ড লাইেস  ( েযাজ  ে ) ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা 
৩। পিরবহণ যােনর বণ না স িলত কাগজপ ািদ -- 
৪। পিরবহেনর ট স িকত কাগজপ ািদ -- 
 

 

৭ িশ া/গেব
ষণা 

িত ােন 
এিসড 
বহােরর 

লাইেস  
নবায়ন 

 

৭ (সাত) 
কায িদবস 

১। আেবদন প -২ কিপ 
জএম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, 

িদনাজ র 
ল লাইেস  িফ এর ৫% 

(১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ নং 
কােড) 

( সানালী াংক, কেপ ােরট 
শাখা, িদনাজ র) 

সহকারী কিমশনার 
জ,এম, শাখা, িদনাজ র। 

ফান: +৮৮-০৫৩১-৬৩৩৫৭ 
ই- মইল : 

acjmdinajpur@gmail.com  

অিতির  জলা ািজে ট 
িদনাজ র। 

ফান:+৮৮-০৫৩১-৬৫১০৫ 
ই- মইল- 

admdinajpur@gmail.
com  

২। ল লাইেস  -- 
৩। িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ -- 

৪। ভ াট জমা দােনর চালােনর লকিপ -- 

৮  -
গা ীর 
ি  

মািলকানা
ধীন  জিম 
িব েয়র 

৪৫ ( য়তাি শ) 
কায িদবস 

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন 
 
 

১.www.dinajpur.gov.bd ওেয়ব 
সাইট হেত ডাউনেলাড কের সং হ করা যােব।  
২. ভ ার এর দাকান। 

আেবদেনর সােথ ২০ টাকা 
ে র কাট  িফ 

রিভিনউ ড  কােল র 
িদনাজ র। 
ফান: +৮৮-০৫৩১-৬৫০৪৫ 

rdcdnj@gmail.co
m 

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) 
িদনাজ র। 
ফান: +৮৮- ০৫৩১-৬৫০৭৭ 

adcrevenuedinaj
pur@gmail.com 

২। এস,এ খিতয়ান -১ কিপ আেবদনকারীর িনজ  উে ােগ  
৩। খািরজ খিতয়ান  -১ কিপ   
৪। িডিসআর  -১ কিপ   



িম
ক 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেব া  সময় 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  
েয়াজনীয় 

কাগজপ /আেবদন ফরম াি ান 
সবা  এবং পিরেশাধ 

প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কম কতার পদবী, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  ই-

মইল) 

ঊ তন কম কতার পদবী, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাড 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  ই-

মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অ মিত 
দান 

৫। হালসন পয  খাজনার রিশদ  -১ কিপ   
৬। মাঠ পচ ার কিপ  -১ কিপ   
৭।  - গাি  চয়ার ান ক ক ত য়ন লকিপ  - গা ী চয়ার ােনর িনকট হেত  
৮। পৗরসভা/ ইউিপ চয়ার ান ক ক নাগিরক  
সনদ লকিপ 

সংি  পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ কায ালয়  

৯। দিলল প ািদর কিপ - সকল আেবদনকারীর িনজ  উে ােগ  
১০। তা ও িবে তার পাসেপাট  সাইেজর ০২ কিপ 
কের ছিব  

আেবদনকারীর িনজ  উে ােগ  

 ১১। আেবদেনর সােথ ২০ টাকা ে র কাট  িফ আেবদনকারীর িনজ  উে ােগ  
৯ হােটল 

(আবািসক) 
লাইেস  

দান 

৩০ (ি শ) 
কায িদবস 

১) িনব ন সনেদর সত ািয়ত কিপ-১ কিপ ১.www.dinajpur.gov.bd ওেয়ব 
সাইট হেত ডাউনেলাড কের সং হ করা যােব। 

এক তারকা ৩০,০০০/- 
ই তারকা ৫০,০০০/- 

 ( চালান কাড নং ১-
৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 
সানালী াংক িল: 

কেপ ােরট শাখা 
িদনাজ র। 

সহকারী কিমশনার 
বসা-বািণজ  শাখা 

জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র। 
ফান: ০৫৩১-৬৫৭৭৮ 

ইেমইল : 
octrade2015@g
mail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক), িদনাজ র 
টিলেফান ন র: 

+৮৮-০৫৩১-৬৫১০৫ 
ই- মইল: 
adcgeneraldinajp
ur@gmail.com  
 ২) শতািদ রণ সং া  অি কারনামা যা ৩০০/- 

টাকার নন িডিসয়াল াে  আেবদনকারী ক ক 
স ািদত। 

আেবদনকারীর িনজ  উে ােগ  

৩) হােটল বহার (অ েপি ) ও ভবেন 
সরবরাহ ত সকল সবার (ইউ িল ) িনরাপ া 
সং া  িবষেয় সংি  ক প  ক ক দ  সনদ 

আেবদনকারীর িনজ  উে ােগ  

৪) ফরম-৭ অ যািয় িসিভল সাজন বা সরকার 
অ েমািদত কান মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর 
িচিকৎসক ক ক হােটল কম কতা ও কম চারীেদর 

া গত সনদপ । 

আেবদনকারীর িনজ  উে ােগ  

৫) লাইেস  িফর ল কিপ।  আেবদনকারীর িনজ  উে ােগ  
১০ হােটল 

(আবািসক) 
লাইেস  
নবায়ন 

১ (এক) কায িদবস ১) িবগত অথ  বৎসেরর আয়কর দান সং া  
ত য়নপ , েযাজ  ে , িনরী া িতেবদন। 

ঐ 

এক তারকা ৫,০০০/- 
ই তারকা ১০,০০০/- 

( চালান কাড নং ১-
৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 
সানালী াংক িল: 

কেপ ােরট শাখা 
িদনাজ র। 

সহকারী কিমশনার 
বসা-বািণজ  শাখা 

জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র। 
ফান: ০৫৩১-৬৫৭৭৮ 

ইেমইল : 
octrade2015@g
mail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক), িদনাজ র 
টিলেফান ন র: 

+৮৮-০৫৩১-৬৫১০৫ 
ই- মইল: 
adcgeneraldinajp
ur@gmail.com  
 ২) ফরম-৭ অ যািয় িসিভল সাজন বা সরকার 

অ েমািদত কান মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর 
িচিকৎসক ক ক হােটল কম কতা ও কম চারীেদর 

া গত সনদপ । 

  

৩) নবায়ন িফ বাবদ দ  িফ’র ল চালান কিপ।   



িম
ক 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেব া  সময় 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  
েয়াজনীয় 

কাগজপ /আেবদন ফরম াি ান 
সবা  এবং পিরেশাধ 

প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কম কতার পদবী, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  ই-

মইল) 

ঊ তন কম কতার পদবী, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাড 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  ই-

মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১ রে ার  
লাইেস  

দান 

৩০ (ি শ) 
কায িদবস 

১) িনব ন সনেদর সত ািয়ত কিপ-১ কিপ 

ঐ 

(১) লাইেস  
িফ=৫,০০০/- ক াটাগির 
“িড”নন-এিস 
(২) লাইেস  িফ=৬,৫০০/ 
ক াটাগির “িস” নন-এিস 
(৩) লাইেস  
িফ=১০,০০০/- ক াটাগির 
“িড” এিস 
(৪)লাইেস  িফ=১২,০০০/ 
ক াটাগির “িস” এিস 
( চালান কাড নং ১-
৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 
সানালী াংক িল: 

কেপ ােরট শাখা 
িদনাজ র। 

সহকারী কিমশনার 
বসা-বািণজ  শাখা 

জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র। 
ফান: ০৫৩১-৬৫৭৭৮ 

ইেমইল : 
octrade2015@g
mail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক), িদনাজ র 
টিলেফান ন র: 

+৮৮-০৫৩১-৬৫১০৫ 
ই- মইল: 
adcgeneraldinajp
ur@gmail.com  
 

২) শতািদ রণ সং া  অি কারনামা যা ৩০০/- 
টাকার নন িডিসয়াল াে  আেবদনকারী ক ক 
স ািদত। 

  

৩) হােটল বহার (অ েপি ) ও ভবেন 
সরবরাহ ত সকল সবার (ইউ িল ) িনরাপ া 
সং া  িবষেয় সংি  ক প  ক ক দ  সনদ 

  

৪) ফরম-৭ অ যািয় িসিভল সাজন বা সরকার 
অ েমািদত কান মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর 
িচিকৎসক ক ক হােটল কম কতা ও কম চারীেদর 

া গত সনদপ । 

  

৫) িফ জমার চালােনর লকিপ    
১২ 

া  
ভ ার 

লাইেস  
দান 

৪৫ ( য়তাি শ) 
িদন 
 

১. ২০/- (িবশ) টাকার কাট  িফসহ সাদা কাগেজ 
আেবদন  

 

৭৫০/- (সাতশত প াশ) 
টাকা 

জাির চালান 
কাড ন র 

১-১১০১-০০০১-১৮৫৪ 

সহকারী কিমশনার 
রিভিনউ ি খানা 
জলা শাসেকর কায ালয় 

িদনাজ র 
ফান ন র: +৮৮০৫৩১-

৬৩০৭১ 
ইেমইল 
acrmdinajpur@g
mail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) 
িদনাজ র 
ফান ন র: +৮৮-০৫৩১-

৬৫০৭৭ 
ইেমইল 
adcrevenuedinaj
pur@gmail.com 

২. পাসেপাট  সাইেজর রি ন ছিব-০৩ কিপ   
৩. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ 
কিপ 

 
 

৪. নাগিরক  সনদ সংি  পৗরসভা/ ইউ.িপ কায ালয়  
৫. িশ াগত যা তার সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ   
৬. নতম ২০,০০০/-  (িবশ হাজার) টাকার াংক 
সলেভি  সনদ। 
 

সংি  াংক  
 



িম
ক 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেব া  সময় 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  
েয়াজনীয় 

কাগজপ /আেবদন ফরম াি ান 
সবা  এবং পিরেশাধ 

প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কম কতার পদবী, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  ই-

মইল) 

ঊ তন কম কতার পদবী, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাড 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  ই-

মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩ লৗহজাত 
 

িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  

দান 

৩০ (ি শ) 
কায িদবস 

১. িনধ ািরত আেবদন ফরেম আেবদন ১. জলা শাসেকর কায ালেয়র বসা-বািণজ  
শাখা  
২.www.dinajpur.gov.bd ওেয়ব 
সাইট হেত ডাউনেলাড কের সং হ করা যােব। 

৩০০০/- টাকা 
(চালান কাড নং ১-১৭০১-
০০০১-১৮১৬ 
সানালী াংক িলঃ, 

কেপ ােরট শাখা, 
িদনাজ র। 

সহকারী কিমশনার 
বসা-বািণজ  শাখা 

জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র। 
ফান: ০৫৩১-৬৫৭৭৮ 

ইেমইল : 
octrade2015@g
mail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক), িদনাজ র 
টিলেফান ন র: 

+৮৮-০৫৩১-৬৫১০৫ 
ই- মইল: 
adcgeneraldinajp
ur@gmail.com  
 

২. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ কায ালয়  
৩. ড লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ কায ালয়  
৪. আয়কর সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ জলা আয়কর অিফস, িদনাজ র  
৫. াংক সলেভ ীর সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  াংক  
৬. ািবত ােনর কাগজপ  (খািরজ-খাজনাসহ)   
৭. িফ জমার চালােনর ল কিপ।   

১৪ লৗহজাত 
  

িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  
নবায়ন 

০১ (এক) 
কায িদবস 

নবায়ন িফ জমা দােনর ল কিপ (লাইেস  নবায়ন 
করেত ন: আেবদন করার েয়াজন নই। 
লাইেসে র ময়াদ অিত েমর সােথ সােথ লাইেস  
নবায়ন িফ বাবদ ধায ত টাকা চালােনর মা েম 
জমা িদেয় চালােনর কিপসহ ল লাইেস  সােথ 
িনেয় এেল তাৎ িণকভােব নবায়ন করা যােব।) 

 িফ ৩০০০/- টাকা 
(চালান কাড নং ১-১৭০১-
০০০১-১৮১৬ 
সানালী াংক িলঃ, 

কেপ ােরট শাখা, 
িদনাজ র। 

সহকারী কিমশনার 
বসা-বািণজ  শাখা 

জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র। 
ফান: ০৫৩১-৬৫৭৭৮ 

ইেমইল : 
octrade2015@g
mail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক), িদনাজ র 
টিলেফান ন র: 

+৮৮-০৫৩১-৬৫১০৫ 
ই- মইল: 
adcgeneraldinajp
ur@gmail.com  
 

১৫ িসেম  
িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  

দান 

৩০ (ি শ) 
কায িদবস 

১. িনধ ািরত আেবদন ফরেম আেবদন ১. জলা শাসেকর কায ালেয়র বসা-বািণজ  
শাখা  
২.www.dinajpur.gov.bd ওেয়ব 
সাইট হেত ডাউনেলাড কের সং হ করা যােব। 

িফ ৩০০০/- টাকা (চালান 
কাড নং ১-১৭০১-০০০১-

১৮১৬ 
সানালী াংক িলঃ, 

কেপ ােরট শাখা, 
িদনাজ র। 

সহকারী কিমশনার 
বসা-বািণজ  শাখা 

জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র। 
ফান: ০৫৩১-৬৫৭৭৮ 

ইেমইল : 
octrade2015@g
mail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক), িদনাজ র 
টিলেফান ন র: 

+৮৮-০৫৩১-৬৫১০৫ 
ই- মইল: 
adcgeneraldinajp
ur@gmail.com  
 

২. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ কায ালয়  
৩.  ড লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ কায ালয়  
৪. আয়কর সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ জলা আয়কর অিফস, িদনাজ র  
৫. াংক সলেভ ীর সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  াংক  
৬. ািবত ােনর কাগজপ  (খািরজ-খাজনাসহ)   
৭. িফ জমার চালােনর ল কিপ। সানালী াংক িলঃ, কেপ ােরট শাখা, িদনাজ র।  

১৬ িসেম  
িব েয়র 
িডিলং  
লাইেস  
নবায়ন  

১ (এক) কায িদবস নবায়ন িফ জমা দােনর ল কিপ (লাইেস  নবায়ন 
করেত ন: আেবদন করার েয়াজন নই। 
লাইেসে র ময়াদ অিত েমর সােথ সােথ লাইেস  
নবায়ন িফ বাবদ ধায ত টাকা চালােনর মা েম 
জমা িদেয় চালােনর কিপসহ ল লাইেস  সােথ 
িনেয় এেল তাৎ িণকভােব নবায়ন করা যােব।) 

 িফ ৩০০০/- টাকা (চালান 
কাড নং ১-১৭০১-০০০১-

১৮১৬ 
সানালী াংক িলঃ, 

কেপ ােরট শাখা, 
িদনাজ র। 

সহকারী কিমশনার 
বসা-বািণজ  শাখা 

জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র। 
ফান: ০৫৩১-৬৫৭৭৮ 

ইেমইল : octrade2015 
@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক), িদনাজ র 
টিলেফান ন র: 

+৮৮-০৫৩১-৬৫১০৫ 
ই- মইল: 
adcgeneraldinajp
ur@gmail.com  



িম
ক 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেব া  সময় 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  
েয়াজনীয় 

কাগজপ /আেবদন ফরম াি ান 
সবা  এবং পিরেশাধ 

প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কম কতার পদবী, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  ই-

মইল) 

ঊ তন কম কতার পদবী, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাড 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  ই-

মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৭ িম  ড 
িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  

দান 

৩০ (ি শ) 
কায িদবস 

১. িনধ ািরত আেবদন ফরেম আেবদন ১. জলা শাসেকর কায ালেয়র বসা-বািণজ  
শাখা  
২. www.dinajpur.gov.bd ওেয়ব 
সাইট হেত ডাউনেলাড কের সং হ করা যােব। 

িফ ৩০০০/- টাকা (চালান 
কাড নং ১-১৭০১-০০০১-

১৮১৬ 
সানালী াংক িলঃ, 

কেপ ােরট শাখা, 
িদনাজ র। 

সহকারী কিমশনার 
বসা-বািণজ  শাখা 

জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র। 
ফান: ০৫৩১-৬৫৭৭৮ 

ইেমইল : 
octrade2015@g
mail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক), িদনাজ র 
টিলেফান ন র: 

+৮৮-০৫৩১-৬৫১০৫ 
ই- মইল: 
adcgeneraldinajp
ur@gmail.com  
 

২. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ   
৩. ড লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ কায ালয়  
৪. আয়কর সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  আয়কর অিফস  
৫. াংক সলেভ ীর সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  াংক  
৬. ািবত ােনর কাগজপ  (খািরজ-খাজনাসহ)   
৭. িফ জমার চালােনর ল কিপ। সানালী াংক িলঃ, কেপ ােরট শাখা, িদনাজ র।  

১৮  
িম  ড 
িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  
নবায়ন 

১ (এক) কায িদবস নবায়ন িফ জমা দােনর ল কিপ (লাইেস  নবায়ন 
করেত ন: আেবদন করার েয়াজন নই। 
লাইেসে র ময়াদ অিত েমর সােথ সােথ লাইেস  
নবায়ন িফ বাবদ ধায ত টাকা চালােনর মা েম 
জমা িদেয় চালােনর কিপসহ ল লাইেস  সােথ 
িনেয় এেল তাৎ িণকভােব নবায়ন করা যােব।) 

 িফ ৩০০০/- টাকা (চালান 
কাড নং ১-১৭০১-০০০১-

১৮১৬ 
সানালী াংক িলঃ, 

কেপ ােরট শাখা, 
িদনাজ র। 

সহকারী কিমশনার 
বসা-বািণজ  শাখা 

জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র। 
ফান: ০৫৩১-৬৫৭৭৮ 

ইেমইল : 
octrade2015@g
mail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক), িদনাজ র 
টিলেফান ন র: 

+৮৮-০৫৩১-৬৫১০৫ 
ই- মইল: 
adcgeneraldinajp
ur@gmail.com  
 

১৯ ণ  
েয়লািরর 

িডিলং 
লাইেস  

দান 

৩০ (ি শ) 
কায িদবস 

১. িনধ ািরত আেবদন ফরেম আেবদন ১. জলা শাসেকর কায ালেয়র বসা-বািণজ  
শাখা  
২.www.dinajpur.gov.bd ওেয়ব 
সাইট হেত ডাউনেলাড কের সং হ করা যােব। 

িফ ৩০০০/- টাকা 
(চালান কাড নং ১-১৭০১-
০০০১-১৮১৬ 
সানালী াংক িলঃ, 

কেপ ােরট শাখা, 
িদনাজ র। 

সহকারী কিমশনার 
বসা-বািণজ  শাখা 

জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র। 
ফান: ০৫৩১-৬৫৭৭৮ 

ইেমইল : 
octrade2015@g
mail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক), িদনাজ র 
টিলেফান ন র: 

+৮৮-০৫৩১-৬৫১০৫ 
ই- মইল: 
adcgeneraldinajp
ur@gmail.com  
 

২. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ কায ালয়  
৩. ড লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ কায ালয়  
৪. আয়কর সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  আয়কর অিফস  
৫. াংক সলেভ ীর সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  াংক  
৬. ািবত ােনর কাগজপ  (খািরজ-খাজনাসহ)   
৭. িফ জমার চালােনর ল কিপ। সানালী াংক িলঃ, কেপ ােরট শাখা, িদনাজ র।  

২০ ণ  
েয়লারীর 

িডিলং 
লাইেস  
নবায়ন 

১ (এক) কায িদবস নবায়ন িফ জমা দােনর ল কিপ (লাইেস  নবায়ন 
করেত ন: আেবদন করার েয়াজন নই। 
লাইেসে র ময়াদ অিত েমর সােথ সােথ লাইেস  
নবায়ন িফ বাবদ ধায ত টাকা চালােনর মা েম 
জমা িদেয় চালােনর কিপসহ ল লাইেস  সােথ 
িনেয়  এেল তাৎ িণকভােব নবায়ন করা যােব।) 

 িফ ৩০০০/- টাকা (চালান 
কাড নং ১-১৭০১-০০০১-

১৮১৬ 
সানালী াংক িলঃ, 

কেপ ােরট শাখা, 
িদনাজ র। 

সহকারী কিমশনার 
বসা-বািণজ  শাখা 

জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র। 
ফান: ০৫৩১-৬৫৭৭৮ 

ইেমইল : octrade 
2015@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক), িদনাজ র 
টিলেফান ন র: 

+৮৮-০৫৩১-৬৫১০৫ 
ই- মইল: 
adcgeneraldinajp
ur@gmail.com  



িম
ক 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেব া  সময় 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  
েয়াজনীয় 

কাগজপ /আেবদন ফরম াি ান 
সবা  এবং পিরেশাধ 

প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কম কতার পদবী, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  ই-

মইল) 

ঊ তন কম কতার পদবী, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাড 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  ই-

মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২১ পাইকারী 
তা 

িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  

দান 

৩০ (ি শ) 
কায িদবস 

১. িনধ ািরত আেবদন ফরেম আেবদন ১. জলা শাসেকর কায ালেয়র বসা-বািণজ  
শাখা  
২. www.dinajpur.gov.bd ওেয়ব 
সাইট হেত ডাউনেলাড কের সং হ করা যােব। 

িফ ৩০০০/- টাকা (চালান 
কাড নং ১-১৭০১-০০০১-

১৮১৬ 
সানালী াংক িলঃ, 

কেপ ােরট শাখা, 
িদনাজ র। 

সহকারী কিমশনার 
বসা-বািণজ  শাখা 

জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র। 
ফান: ০৫৩১-৬৫৭৭৮ 

ইেমইল : 
octrade2015@g
mail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক), িদনাজ র 
টিলেফান ন র: 

+৮৮-০৫৩১-৬৫১০৫ 
ই- মইল: 
adcgeneraldinajp
ur@gmail.com  
 

২. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ   
৩. ড লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ কায ালয়  
৪. আয়কর সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  আয়কর অিফস  
৫. াংক সলেভ ীর সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  াংক  
৬. ািবত ােনর কাগজপ  (খািরজ-খাজনাসহ)   
৭. িফ জমার চালােনর ল কিপ।   

২২ পাইকারী 
তা 

িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস   
নবায়ন 

০১ (এক) 
কায িদবস 

নবায়ন িফ জমা দােনর ল কিপ (লাইেস  নবায়ন 
করেত ন: আেবদন করার েয়াজন নই। 
লাইেসে র ময়াদ অিত েমর সােথ সােথ লাইেস  
নবায়ন িফ বাবদ ধায ত টাকা চালােনর মা েম 
জমা িদেয় চালােনর কিপসহ ল লাইেস  সােথ 
িনেয়  এেল তাৎ িণকভােব নবায়ন করা যােব।) 

 িফ ৩০০০/- টাকা (চালান 
কাড নং ১-১৭০১-০০০১-

১৮১৬ 
সানালী াংক িলঃ, 

কেপ ােরট শাখা, 
িদনাজ র। 

সহকারী কিমশনার 
বসা-বািণজ  শাখা 

জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র। 
ফান: ০৫৩১-৬৫৭৭৮ 

ইেমইল : 
octrade2015@g
mail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক), িদনাজ র 
টিলেফান ন র: 

+৮৮-০৫৩১-৬৫১০৫ 
ই- মইল: 
adcgeneraldinajp
ur@gmail.com  
 

২৩ চরা তা 
িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  

দান 

৩০ (ি শ)  
কায িদবস 

১. িনধ ািরত আেবদন ফরেম আেবদন ১. জলা শাসেকর কায ালেয়র বসা-বািণজ  
শাখা  
২.www.dinajpur.gov.bd ওেয়ব 
সাইট হেত ডাউনেলাড কের সং হ করা যােব। 

িফ ৩০০০/- টাকা (চালান 
কাড নং ১-১৭০১-০০০১-

১৮১৬ 
সানালী াংক িলঃ, 

কেপ ােরট শাখা িদনাজ র। 

সহকারী কিমশনার 
বসা-বািণজ  শাখা 

জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র। 
ফান: ০৫৩১-৬৫৭৭৮ 

ইেমইল : 
octrade2015@g
mail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক), িদনাজ র 
টিলেফান ন র: 

+৮৮-০৫৩১-৬৫১০৫ 
ই- মইল: 
adcgeneraldinajp
ur@gmail.com  
 

২. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ   
৩. ড লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ কায ালয়  
৪. আয়কর সনদপ র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  আয়কর অিফস  
৫. াংক সলেভ ীর সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  াংক  
৬. ািবত ােনর কাগজপ  (খািরজ-খাজনাসহ)   
৭. িফ জমার চালােনর ল কিপ।   

২৪ চরা তা  
িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  
নবায়ন 

০১ (এক) 
কায িদবস 

নবায়ন িফ জমা দােনর ল কিপ (লাইেস  নবায়ন 
করেত ন: আেবদন করার েয়াজন নই। 
লাইেসে র ময়াদ অিত েমর সােথ সােথ লাইেস  
নবায়ন িফ বাবদ ধায ত টাকা চালােনর মা েম 
জমা িদেয় চালােনর কিপসহ ল লাইেস  সােথ 
িনেয়  এেল তাৎ িণকভােব নবায়ন করা যােব।) 

ঐ 

িফ ৩০০০/- টাকা (চালান 
কাড নং ১-১৭০১-০০০১-

১৮১৬ 
সানালী াংক িলঃ, 

কেপ ােরট শাখা, 
িদনাজ র। 

সহকারী কিমশনার 
বসা-বািণজ  শাখা 

জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র। 
ফান: ০৫৩১-৬৫৭৭৮ 

ইেমইল : 
octrade2015@gmail.
com 

অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক), িদনাজ র 
টিলেফান ন র: 

+৮৮-০৫৩১-৬৫১০৫ 
ই- মইল: 
adcgeneraldinajpur@
gmail.com  
 



িম
ক 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেব া  সময় 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  
েয়াজনীয় 

কাগজপ /আেবদন ফরম াি ান 
সবা  এবং পিরেশাধ 

প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কম কতার পদবী, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  ই-

মইল) 

ঊ তন কম কতার পদবী, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাড 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  ই-

মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৫ পাইকারী  
কাপড় 
িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  

দান 

৩০ (ি শ)  
কায িদবস 

১. িনধ ািরত আেবদন ফরেম আেবদন ১. জলা শাসেকর কায ালেয়র বসা-বািণজ  
শাখা  
২.www.dinajpur.gov.bd ওেয়ব 
সাইট হেত ডাউনেলাড কের সং হ করা যােব। 

িফ ৩০০০/- টাকা (চালান 
কাড নং ১-১৭০১-০০০১-

১৮১৬ 
সানালী াংক িলঃ, 

কেপ ােরট শাখা, 
িদনাজ র। 

সহকারী কিমশনার 
বসা-বািণজ  শাখা 

জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র। 
ফান: ০৫৩১-৬৫৭৭৮ 

ইেমইল : 
octrade2015@g
mail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক), িদনাজ র 
টিলেফান ন র: 

+৮৮-০৫৩১-৬৫১০৫ 
ই- মইল: 
adcgeneraldinajp
ur@gmail.com  
 

২. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ   
৩. ড লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ কায ালয় 
৪. আয়কর সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  আয়কর অিফস 
৫. াংক সলেভ ীর সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  াংক 
৬. ািবত ােনর কাগজপ  (খািরজ-খাজনাসহ)  
৭. িফ জমার চালােনর ল কিপ।  

২৬ পাইকারী  
কাপড় 
িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  
নবায়ন 

০১ (এক) 
কায িদবস 

নবায়ন িফ জমা দােনর ল কিপ (লাইেস  নবায়ন 
করেত ন: আেবদন করার েয়াজন নই। 
লাইেসে র ময়াদ অিত েমর সােথ সােথ লাইেস  
নবায়ন িফ বাবদ ধায ত টাকা চালােনর মা েম 
জমা িদেয় চালােনর কিপসহ ল লাইেস  সােথ 
িনেয়  এেল তাৎ িণকভােব নবায়ন করা যােব।)   

  িফ ৩০০০/- টাকা (চালান 
কাড নং ১-১৭০১-০০০১-

১৮১৬ 
সানালী াংক িলঃ, 

কেপ ােরট শাখা, 
িদনাজ র। 

সহকারী কিমশনার 
বসা-বািণজ  শাখা 

জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র। 
ফান: ০৫৩১-৬৫৭৭৮ 

ইেমইল : octrade 
2015@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক), িদনাজ র 
টিলেফান ন র: 

+৮৮-০৫৩১-৬৫১০৫ 
ই- মইল: 
adcgeneraldinajp
ur@gmail.com  

২৭ িসগােরট 
(পাইকারী) 
িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  

দান 

৩০ (ি শ)  
কায িদবস 

১. িনধ ািরত আেবদন ফরেম আেবদন ১. জলা শাসেকর কায ালেয়র বসা-বািণজ  
শাখা  
২.www.dinajpur.gov.bd ওেয়ব 
সাইট হেত ডাউনেলাড কের সং হ করা যােব। 

িফ ৩০০০/- টাকা (চালান 
কাড নং ১-১৭০১-০০০১-

১৮১৬ 
সানালী াংক িলঃ, 

কেপ ােরট শাখা, 
িদনাজ র। 

সহকারী কিমশনার 
বসা-বািণজ  শাখা 

জলা শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র। 
ফান: ০৫৩১-৬৫৭৭৮ 

ইেমইল : 
octrade2015@g
mail.com 

অিতির  জলা শাসক 
(সািব ক), িদনাজ র 
টিলেফান ন র: 

+৮৮-০৫৩১-৬৫১০৫ 
ই- মইল: 
adcgeneraldinajp
ur@gmail.com  
 

২. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ   
৩. ড লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ কায ালয়  
৪. আয়কর সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  আয়কর অিফস  
৫. াংক সলেভ ীর সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ সংি  াংক  
৬. ািবত ােনর কাগজপ  (খািরজ-খাজনা   
৭. িফ জমার চালােনর ল কিপ।   

২৮ ফৗজদারী 
মামলার 
সা ফাইড 
কিপ 
সরবরাহ 

১০ (দশ) 
কায িদবস 

১। িনধ ািরত আেবদন ফরেম আেবদন (বাংলােদশ 
ফরম নং-৮৮০) 
 
 

১। জলা ই- সবা ক  
২। য কান া   দাকান। 
৩। www.dinajpur.gov.bd  
ওেয়ব পাট াল হেত ডাউনেলাড কের 

আেবদেনর সােথ ২০/- 
(িবশ) টাকার কাট  িফ 

সহকারী কিমশনার 
মহােফজখানা, জলা 

শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র 
ফান:+৮৮-০৫৩১-৬৩১৭০ 

ই- মইল-
rrdcdinajpur@gmail.
com   

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) 
ফান:+৮৮-০৫৩১-৬৫০৭৭ 

ই- মইল- 
adcrevnuedinajp
@gmail.com   

২। েয়াজনীয় ফািলও ১। য কান া  ভ র দাকান  



িম
ক 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেব া  সময় 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  
েয়াজনীয় 

কাগজপ /আেবদন ফরম াি ান 
সবা  এবং পিরেশাধ 

প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কম কতার পদবী, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  ই-

মইল) 

ঊ তন কম কতার পদবী, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাড 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  ই-

মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৯ মৗজা াপ 
সরবরাহ 

০৩ (িতন) 
কায িদবস 

১। উপেজলার নাম, মৗজার নাম, জ এল নং, সীট 
নং (যিদ থােক) ত সহ আেবদন ফরম রণ ব ক 
২০/- (িবশ) টাকার কাট িফসহ আেবদন 

১। য কান া  ভ র দাকান ৫০০/- (প চশত) টাকার 
জাির চালান ( কাড ১-

৪৬৩৭-০০০১-১২২১) 
সানালী াংেকর 

কেপ ােরট শাখা, িদনাজ র 
এ জমা এবং ২০/- (িবশ) 
টাকার কাট িফ 

সহকারী কিমশনার 
মহােফজখানা, জলা 

শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র 
ফান:+৮৮-০৫৩১-৬৩১৭০ 

ই- মইল-
rrdcdinajpur@gmail.
com   

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) 
ফান:+৮৮-০৫৩১-৬৫০৭৭ 

ই- মইল- 
adcrevnuedinajp
@gmail.com   

২। েয়াজনীয় িফ জমাদােনর চালােনর লকিপ সংি  াংক  
৩০ আর এস 

রকেড র 
ি  পচ া 

৫ (প চ) 
কায িদবস 

উপেজলার নাম, মৗজার নাম, জ এল নং ও আর 
এস খিতয়ান ন র উে খ ব ক ২০/- (িবশ) টাকার 
কাট িফসহ আেবদন 

য কান া  ভ র দাকান 
 

১০০/- (একশত) টাকার 
জাির চালান ( কাড ১-

৪৬৩৭-০০০১-১২২১) 
সানালী াংেকর 

কেপ ােরট শাখা, িদনাজ র 
এ জমা এবং ২০/- (িবশ) 
টাকার কাট িফ  

সহকারী কিমশনার 
মহােফজখানা, জলা 

শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র 
ফান:+৮৮-০৫৩১-৬৩১৭০ 

ই- মইল-rrdcdinajpur 
@gmail.com   

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) 
ফান:+৮৮-০৫৩১-৬৫০৭৭ 

ই- মইল- 
adcrevnuedinajp
@gmail.com   

৩১ িসএস ও 
এস এ 
খিতয়ােনর 
সা ফাইড 
কিপ  
সরবরাহ 

২৫ ( িচশ) 
কায িদবস 

১। িনধ ারিত ফরেম (উপেজলা, মৗজার নাম, জএল 
নং, খিতয়ােনর ধরণ ও খিতয়ান উে িখত) 
আেবদনপ  েডে  জমা িদেত হেব। 

১। জলা ই- সবা ক  
২। য কান া  ভ র দাকান     
৩। www.dinajpur.gov.bd  
ওেয়ব পাট াল হেত ডাউনেলাড কের 

আেবদেনর সােথ ২০/- 
(িবশ) টাকার কাট  িফ 

সহকারী কিমশনার 
মহােফজখানা, জলা 

শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র 
ফান:+৮৮-০৫৩১-৬৩১৭০ 

ই- মইল-rrdcdinajpur 
@gmail.com   

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) 
ফান:+৮৮-০৫৩১-৬৫০৭৭ 

ই- মইল- 
adcrevnuedinajp
@gmail.com   

২। ০২ ( ই)  ফািলও ১। য কান া  ভ র দাকান      

৩২ মৗজা াপ 
সরবরাহ 

০৩ (িতন) 
কায িদবস 

১। উপেজলার নাম, মৗজার নাম, জ এল নং, সীট 
নং (যিদ থােক) ত সহ আেবদন ফরম রণ ব ক 
২০/- (িবশ) টাকার কাট িফসহ আেবদন 

১। য কান া  ভ র দাকান ৫০০/- (প চশত) টাকার 
জাির চালান ( কাড ১-

৪৬৩৭-০০০১-১২২১) 
সানালী াংেকর 

কেপ ােরট শাখা, িদনাজ র 
এ জমা এবং ২০/- (িবশ) 
টাকার কাট িফ 

সহকারী কিমশনার 
মহােফজখানা, জলা 

শাসেকর কায ালয়, 
িদনাজ র 
ফান:+৮৮-০৫৩১-৬৩১৭০ 

ই- মইল-rrdcdinajpur 
@gmail.com   

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) 
ফান:+৮৮-০৫৩১-৬৫০৭৭ 

ই- মইল- 
adcrevnuedinajp
@gmail.com   

২। েয়াজনীয় িফ জমাদােনর চালােনর লকিপ সংি  াংক 

 


