
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�জলা �শাসেকর কায �ালয়, �লনা 

(�বসা ও বািণজ� শাখা) 

�বসা ও বািণজ� শাখার িস�েজন চাট �ার 

�িম

ক 

নং 

�সবার নাম �সবা �দােন 

সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় কাগজপ�/আেবদন ফরম �াি��ান �সবা�� এবঙ পিরেশাধ 

প�িত 
শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�ার 

পদিব/ �ম ন�র, �জলা/উপেজলার �কাড 

অিফিসয়াল �টিলেফান  ও ই-�মইল 

উধ �তন কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 

�জলা/উপেজলার �কাডসহ অিফিসয়াল 

�টিলেফান  ও ই-�মইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ �ণ � 

�েয়লারী 

িডিলং   

লাইেস� 

�দান  

১৪ কায �িদবস ১। িনধ �ািরত ফরম 

২। �ভাটার আই িড (সত�ািয়ত)  

৩। ��ড লাইেস� (সত�ািয়ত) 

৪। ভাড়ার �ি�প�/দিলল/খািরেজর কিপ(সত�ািয়ত) 

৫। ২ কিপ পাসেপাট � সাইেজর রিঙন ছিব (সত�ািয়ত) 

৬। সরকাির �কাষাগাের  ৩০০০/-টাকা  

   জমা �দােনর চালােনর �ল কিপ (১-১৭৩১-

       ০০০১-১৮০১) নং �কােড জমা করেত হেব) 

৭। �ল টাকার ১৫% ভ�াট জমা িদেত হেব। 

(১-১১৩৩- ০০০১-০৩১১ নং �কােড জমা করেত হেব)  

১। �জলা �শাসেকর কায �ালয়,  �বসা-বািণজ� 

শাখা �জলা ওেয়ব �পাট �াল। (www. 

khulna.. gov.bd) 

২। িনজ উে�ােগ সংি�� িনব �াচন অিফস হেত 

৩। সংি�� ইউিনয়ন পিরষদ/ �পৗরসভা হেত 

৪। িনজ উে�াগ/সংি�� উপেজলা �িম হেত 

৫। িনজ উে�ােগ 

৬। চালান ফরম �সানালী �াংেকর �য �কান 

শাখা  

           ৩০০০ /- 

(িতন হাজার টাকা ) 

চালান �কাড নং-১-

১৭৩১-০০০১-১৮০১ 

 

ভার�া� কম �কত�া 

�বসা ও বািণজ� শাখা, �লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২৩২৮৭ 

�মাবা:০১৫৫৩২২১৭৭২ 

ক� নং-৫২ 

�জলা �কাড-৪৭০০ 

ই-�মইল- 
arangchaga@gmail.com 

 

�জলা �শাসক 

�লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২১১১১ 

�মাবা : ০১৭১৩-৪০১০১০ 

ই-�মইল-
dckhulna@mopa.gov.bd 

 

০২ �ণ � 

�েয়লারী 

িডিলং   

লাইেস� 

নবায়ন 

৭ কায �িদবস ১।  িনধ �ািরত ফরম 

২। �ব �বত� বছেরর নবািয়ত/ �ল লাইেসে�র  ফেটাকিপ 

(সত�ািয়ত) 

৩। সরকাির  �কাষাগাের ৩০০০/-টাকা  

   জমা �দােনর চালােনর �ল কিপ (১-১৭৩১-

       ০০০১-১৮০১ নং �কােড জমা করেত হেব) 

১। �জলা �শাসেকর কায �ালয়,  �বসা-বািণজ� 

শাখা �জলা ওেয়ব �পাট �াল। (www. 

khulna.. gov.bd) 

২। িনজ উে�ােগ 

৩। চালান ফরম �সানালী �াংক, �যেকান  

শাখা।    

৩০০০/- 

(িতন হাজার টাকা) 

চালান �কাড নং-১-

১৭৩১-০০০১-১৮০১ 

 

 

ভার�া� কম �কত�া 

�বসা ও বািণজ� শাখা, �লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২৩২৮৭ 

�মাবা:০১৫৫৩২২১৭৭২ 

ক� নং-৫২ 

�জলা �কাড-৪৭০০ 

ই-�মইল- 
arangchaga@gmail.com 

�জলা �শাসক 

�লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২১১১১ 

�মাবা : ০১৭১৩-৪০১০১০ 

ই-�মইল-
dckhulna@mopa.gov.bd 

০৩। �ণ � কািরগির 

িডিলং   

লাইেস� 

�দান  

১৪ কায �িদবস ১। িনধ �ািরত ফরম 

২। �ভাটার আই িড (সত�ািয়ত) 

৩। ��ড লাইেস� (সত�ািয়ত)  

৪। ভাড়ার �ি�প�/দিলল/খািরেজর কিপ(সত�ািয়ত) 

৫। ২ কিপ পাসেপাট � সাইেজর রিঙন ছিব(সত�ািয়ত) 

৬। সরকাির �কাষাগাের  ৫০০/-টাকা  

   জমা �দােনর চালােনর �ল কিপ ( ১-১৭৩১-

       ০০০১-১৮০১ নং �কােড জমা করেত হেব) 

৭। �ল টাকার ১৫% ভ�াট জমা িদেত হেব। 

(১-১১৩৩-       ০০০১-০৩১১ নং �কােড জমা করেত 

হেব) 

১। �জলা �শাসেকর কায �ালয়,  �বসা-বািণজ� 

শাখা �জলা ওেয়ব �পাট �াল। (www. 

khulna.. gov.bd) 

২। িনজ উে�ােগ সংি�� িনব �াচন অিফস হেত 

৩। সংি�� ইউিনয়ন পিরষদ/ �পৗরসভা হেত 

৪। িনজ উে�াগ/সংি�� উপেজলা �িম হেত 

৫। িনজ উে�ােগ 

৬। চালান ফরম �সানালী �াংক, �যেকান  

শাখা 

৫০০ /- 

(প�চ শত  টাকা ) 

চালান �কাড নং-১-

১৭৩১-০০০১-১৮০১ 

 

 

ভার�া� কম �কত�া 

�বসা ও বািণজ� শাখা, �লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২৩২৮৭ 

�মাবা:০১৫৫৩২২১৭৭২ 

ক� নং-৫২ 

�জলা �কাড-৪৭০০ 

ই-�মইল- 
arangchaga@gmail.com 

 

�জলা �শাসক 

�লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২১১১১ 

�মাবা : ০১৭১৩-৪০১০১০ 

ই-�মইল-
dckhulna@mopa.gov.bd 

 



�িম

ক 

নং 

�সবার নাম �সবা �দােন 

সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় কাগজপ�/আেবদন ফরম �াি��ান �সবা�� এবঙ পিরেশাধ 

প�িত 
শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�ার 

পদিব/ �ম ন�র, �জলা/উপেজলার �কাড 

অিফিসয়াল �টিলেফান  ও ই-�মইল 

উধ �তন কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 

�জলা/উপেজলার �কাডসহ অিফিসয়াল 

�টিলেফান  ও ই-�মইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০৪ �ণ � কািরগির 

িডিলং   

লাইেস� 

নবায়ন 

৭ িদন ১। িনধ �ািরত ফরম। 

২। �ব �বত� বছেরর নবািয়ত/ �ল লাইেসে�র 

ফেটাকিপ।(সত�ািয়ত) 

৩। সরকাির �কাষাগাের  ৩০০/-টাকা  

   জমা �দােনর চালােনর �ল কিপ (১-১৭৩১-

       ০০০১-১৮০১) নং �কােড জমা করেত হেব) 

৭। �ল টাকার ১৫% ভ�াট জমা িদেত হেব। 

(১-১১৩৩-       ০০০১-০৩১১) নং �কােড জমা করেত 

হেব) 

১। �জলা �শাসেকর কায �ালয়,  �বসা-বািণজ� 

শাখা �জলা ওেয়ব �পাট �াল। (www. 

khulna.. gov.bd) 

২। িনজ উে�ােগ 

৩। চালান ফরম �সানালী �াংক, �যেকান  

শাখা   

৩০০/- 

(িতন শত টাকা) 

চালান �কাড নং-১-

১৭৩১-০০০১-১৮০১ 

   

 

ভার�া� কম �কত�া 

�বসা ও বািণজ� শাখা, �লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২৩২৮৭ 

�মাবা:০১৫৫৩২২১৭৭২ 

ক� নং-৫২ 

�জলা �কাড-৪৭০০ 

ই-�মইল- 
arangchaga@gmail.com 

 

�জলা �শাসক 

�লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২১১১১ 

�মাবা : ০১৭১৩-৪০১০১০ 

ই-�মইল-
dckhulna@mopa.gov.bd 

 

০৫। পাইকারী ও 

�চরা কাপড় 

িব�েয়র 

িডিলং 

লাইেস� 

�দান 

১৪ িদন ১। িনধ �ািরত ফরম 

২। �ভাটার আই িড (সত�ািয়ত) 

৩। ��ড লাইেস� (সত�ািয়ত)  

৪। ভাড়ার �ি�প�/দিলল/খািরেজর কিপ(সত�ািয়ত) 

৫। ২ কিপ পাসেপাট � সাইেজর রিঙন ছিব(সত�ািয়ত) 

৬। সরকাির �কাষাগাের  ৩০০০ এবং ১০০০/-টাকা  

   জমা �দােনর চালােনর �ল কিপ ( ১-১৭৩১-

       ০০০১-১৮০১ নং �কােড জমা করেত হেব) 

৭। �ল টাকার ১৫% ভ�াট জমা িদেত হেব। 

(১-১১৩৩-       ০০০১-০৩১১ নং �কােড জমা করেত 

হেব) 

১। �জলা �শাসেকর কায �ালয়,  �বসা-বািণজ� 

শাখা �জলা ওেয়ব �পাট �াল। (www. 

khulna.. gov.bd) 

২। িনজ উে�ােগ সংি�� িনব �াচন অিফস হেত। 

৩। সংি�� ইউিনয়ন পিরষদ/ �পৗরসভা হেত। 

৪। িনজ উে�াগ/সংি�� উপেজলা �িম হেত। 

৫। িনজ উে�ােগ 

৬। চালান ফরম �সানালী �াংক,  �য �কান 

শাখা  

১। পাইকারী- 

৩০০০/=টাকা 

২। �চরা-১০০০/-টাকা 

চালান �কাড নং-১-

১৭৩১-০০০১-১৮০১ 

 

 

ভার�া� কম �কত�া 

�বসা ও বািণজ� শাখা, �লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২৩২৮৭ 

�মাবা:০১৫৫৩২২১৭৭২ 

ক� নং-৫২ 

�জলা �কাড-৪৭০০ 

ই-�মইল- 
arangchaga@gmail.com 

 

�জলা �শাসক 

�লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২১১১১ 

�মাবা : ০১৭১৩-৪০১০১০ 

ই-�মইল-
dckhulna@mopa.gov.bd 

 

০৬ পাইকারী ও 

�চরা কাপড় 

িব�েয়র 

িডিলং 

লাইেস� 

নবায়ন 

৭ িদন ১। িনধ �ািরত ফরম।  

২। �ব �বত� বছেরর নবািয়ত/ �ল লাইেসে�র 

ফেটাকিপ।(সত�ািয়ত) 

৩। সরকাির �কাষাগাের  ১৫০০/- এবং ৫০০/-টাকা  

   জমা �দােনর চালােনর �ল কিপ ( ১-১৭৩১-

       ০০০১-১৮০১ নং �কােড জমা করেত হেব) 

৭। �ল টাকার ১৫% ভ�াট জমা িদেত হেব। 

(১-১১৩৩-       ০০০১-০৩১১ নং �কােড জমা করেত 

হেব) 

১। �জলা �শাসেকর কায �ালয়,  �বসা-বািণজ� 

শাখা �জলা ওেয়ব �পাট �াল। (www. 

khulna.. gov.bd) 

২। িনজ উে�ােগ 

৩। চালান ফরম �সানালী �াংক, �য �কান 

শাখায়   

১। পাইকারী- 

১৫০০/=টাকা 

২। �চরা- ৫০০/- 

চালান �কাড নং-১-

১৭৩১-০০০১-১৮০১ 

 

 

ভার�া� কম �কত�া 

�বসা ও বািণজ� শাখা, �লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২৩২৮৭ 

�মাবা:০১৫৫৩২২১৭৭২ 

ক� নং-৫২ 

�জলা �কাড-৪৭০০ 

ই-�মইল- 
arangchaga@gmail.com 

 

�জলা �শাসক 

�লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২১১১১ 

�মাবা : ০১৭১৩-৪০১০১০ 

ই-�মইল-
dckhulna@mopa.gov.bd 

 



�িম

ক 

নং 

�সবার নাম �সবা �দােন 

সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় কাগজপ�/আেবদন ফরম �াি��ান �সবা�� এবঙ পিরেশাধ 

প�িত 
শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�ার 

পদিব/ �ম ন�র, �জলা/উপেজলার �কাড 

অিফিসয়াল �টিলেফান  ও ই-�মইল 

উধ �তন কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 

�জলা/উপেজলার �কাডসহ অিফিসয়াল 

�টিলেফান  ও ই-�মইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০৭ �লৗহজাত�

� �� 

িব�েয়র 

িডিলং 

লাইেস� 

�দান 

১৪ কায �িদবস ১। িনধ �ািরত ফরম 

২। �ভাটার আই িড ফেটাকিপ(সত�ািয়ত) 

৩। ��ড লাইেস� ফেটাকিপ(সত�ািয়ত)  

৪। ভাড়ার �ি�প�/দিলল/খািরেজর ফেটাকিপ(সত�ািয়ত) 

৫। ২ কিপ পাসেপাট � সাইেজর রিঙন ছিব(সত�ািয়ত) 

৬। সরকাির �কাষাগাের  ৩০০০/-টাকা  

   জমা �দােনর চালােনর �ল কিপ ( ১-১৭৩১-

       ০০০১-১৮০১ নং �কােড জমা করেত হেব) 

৭। �ল টাকার ১৫% ভ�াট জমা িদেত হেব। 

(১-১১৩৩-       ০০০১-০৩১১ নং �কােড জমা করেত 

হেব) 

১। �জলা �শাসেকর কায �ালয়,  �বসা-বািণজ� 

শাখা �জলা ওেয়ব �পাট �াল। (www. 

khulna.. gov.bd) 

২। িনজ উে�ােগ সংি�� িনব �াচন অিফস হেত 

৩। সংি�� ইউিনয়ন পিরষদ/ �পৗরসভা হেত 

৪। িনজ উে�াগ/সংি�� উপেজলা �িম হেত 

৫। িনজ উে�ােগ 

৬। চালান ফরম �সানালী �াংক, �য �কান 

শাখায়  

৩০০০ /- 

(িতন হাজার  টাকা ) 

চালান �কাড নং-১-

১৭৩১-০০০১-১৮০১ 

 

 

 

ভার�া� কম �কত�া 

�বসা ও বািণজ� শাখা, �লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২৩২৮৭ 

�মাবা:০১৫৫৩২২১৭৭২ 

ক� নং-৫২ 

�জলা �কাড-৪৭০০ 

ই-�মইল- 
arangchaga@gmail.com 

 

�জলা �শাসক 

�লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২১১১১ 

�মাবা : ০১৭১৩-৪০১০১০ 

ই-�মইল-
dckhulna@mopa.gov.bd 

 

০৮ �লৗহজাত�

� �� 

িব�েয়র 

িডিলং 

লাইেস� 

নবায়ন  

০৭ কায �িদবস ১। িনধ �ািরত  ফরম  

২। �ব �বত� বছেরর নবািয়ত/ �ল লাইেসে�র 

ফেটাকিপ(সত�ািয়ত) 

৩। সরকাির �কাষাগাের  ১৫০০/-টাকা  

   জমা �দােনর চালােনর �ল কিপ ( ১-১৭৩১-

       ০০০১-১৮০১ নং �কােড জমা করেত হেব) 

৭। �ল টাকার ১৫% ভ�াট জমা িদেত হেব। 

(১-১১৩৩-       ০০০১-০৩১১ নং �কােড জমা করেত 

হেব) 

১। �জলা �শাসেকর কায �ালয়,  �বসা-বািণজ� 

শাখা �জলা ওেয়ব �পাট �াল। (www. 

khulna.. gov.bd) 

২। িনজ উে�ােগ 

৩। চালান ফরম �সানালী �াংক, �য �কান 

শাখায়  

১৫০০/- 

(এক হাজার প�চশত 

টাকা 

চালান �কাড নং-১-

১৭৩১-০০০১-১৮০১ 

 

ভার�া� কম �কত�া 

�বসা ও বািণজ� শাখা, �লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২৩২৮৭ 

�মাবা:০১৫৫৩২২১৭৭২ 

ক� নং-৫২ 

�জলা �কাড-৪৭০০ 

ই-�মইল- 
arangchaga@gmail.com 

 

�জলা �শাসক 

�লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২১১১১ 

�মাবা : ০১৭১৩-৪০১০১০ 

ই-�মইল-
dckhulna@mopa.gov.bd 

 

০৯ িসেম� 

িব�েয়র 

িডিলং 

লাইেস� 

�দান 

১৪ কায �িদবস ১। িনধ �ািরত ফরম। 

২। �ভাটার আই িড ফেটাকিপ(সত�ািয়ত) 

৩। ��ড লাইেস� ফেটাকিপ(সত�ািয়ত)  

৪। ভাড়ার �ি�প�/দিলল/খািরেজর ফেটাকিপ(সত�ািয়ত) 

৫। ২ কিপ পাসেপাট � সাইেজর রিঙন ছিব(সত�ািয়ত) 

৬। সরকাির �কাষাগাের  ১৫০০/-টাকা  

   জমা �দােনর চালােনর �ল কিপ ( ১-১৭৩১-

       ০০০১-১৮০১ নং �কােড জমা করেত হেব) 

৭। �ল টাকার ১৫% ভ�াট জমা িদেত হেব। 

(১-১১৩৩-       ০০০১-০৩১১ নং �কােড জমা করেত 

হেব) 

১। �জলা �শাসেকর কায �ালয়,  �বসা-বািণজ� 

শাখা �জলা ওেয়ব �পাট �াল। (www. 

khulna.. gov.bd) 

২। িনজ উে�ােগ সংি�� িনব �াচন অিফস হেত 

৩। সংি�� ইউিনয়ন পিরষদ/ �পৗরসভা হেত 

৪। িনজ উে�াগ/সংি�� উপেজলা �িম হেত 

৫। িনজ উে�ােগ 

৬। চালান ফরম �সানালী �াংক, �য �কান 

শাখায়  

১৫০০/- 

(এক হাজার প�চশত 

টাকা) 

চালান �কাড নং-১-

১৭৩১-০০০১-১৮০১ 

 

ভার�া� কম �কত�া 

�বসা ও বািণজ� শাখা, �লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২৩২৮৭ 

�মাবা:০১৫৫৩২২১৭৭২ 

ক� নং-৫২ 

�জলা �কাড-৪৭০০ 

ই-�মইল- 
arangchaga@gmail.com 

 

�জলা �শাসক 

�লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২১১১১ 

�মাবা : ০১৭১৩-৪০১০১০ 

ই-�মইল-
dckhulna@mopa.gov.bd 

 



�িম

ক 

নং 

�সবার নাম �সবা �দােন 

সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় কাগজপ�/আেবদন ফরম �াি��ান �সবা�� এবঙ পিরেশাধ 

প�িত 
শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�ার 

পদিব/ �ম ন�র, �জলা/উপেজলার �কাড 

অিফিসয়াল �টিলেফান  ও ই-�মইল 

উধ �তন কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 

�জলা/উপেজলার �কাডসহ অিফিসয়াল 

�টিলেফান  ও ই-�মইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

10 িসেম� 

িব�েয়র 

িডিলং 

লাইেস� 

নবায়ন 

07 কায �িদবস ১। িনধ �ািরত  ফরম  

২। �ব �বত� বছেরর নবািয়ত/ �ল লাইেসে�র 

ফেটাকিপ(সত�ািয়ত) 

৩। সরকাির �কাষাগাের  75০/-টাকা  

   জমা �দােনর চালােনর �ল কিপ ( ১-১৭৩১-

       ০০০১-১৮০১ নং �কােড জমা করেত হেব) 

৭। �ল টাকার ১৫% ভ�াট জমা িদেত হেব। 

(১-১১৩৩-       ০০০১-০৩১১ নং �কােড জমা করেত 

হেব) 

১। �জলা �শাসেকর কায �ালয়,  �বসা-বািণজ� 

শাখা �জলা ওেয়ব �পাট �াল। (www. 

khulna.. gov.bd) 

২। িনজ উে�ােগ 

৩। চালান ফরম �সানালী �াংক, �য �কান 

শাখায়  

7৫০/- 

(mvZkZ cÂvk টাকা 

চালান �কাড নং-১-

১৭৩১-০০০১-১৮০১ 

 

ভার�া� কম �কত�া 

�বসা ও বািণজ� শাখা, �লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২৩২৮৭ 

�মাবা:০১৫৫৩২২১৭৭২ 

ক� নং-৫২ 

�জলা �কাড-৪৭০০ 

ই-�মইল- 
arangchaga@gmail.com 

 

�জলা �শাসক 

�লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২১১১১ 

�মাবা : ০১৭১৩-৪০১০১০ 

ই-�মইল-
dckhulna@mopa.gov.bd 

 

১1 িম� �ড 

িব�েয়র 

িডিলং 

লাইেস� 

�দান  

১৪ কায �িদবস ১। িনধ �ািরত ফরম 

২। �ভাটার আই িড ফেটাকিপ (সত�ািয়ত) 

৩। ��ড লাইেস� ফেটাকিপ(সত�ািয়ত) 

৪। ভাড়ার �ি�প�/দিলল/খািরেজর ফেটাকিপ 

(সত�ািয়ত) 

৫। ২ কিপ পাসেপাট � সাইেজর রিঙন ছিব (সত�ািয়ত) 

৬। সরকাির �কাষাগাের  ৩০০/-টাকা  

   জমা �দােনর চালােনর �ল কিপ ( ১-১৭৩১-

       ০০০১-১৮০১ নং �কােড জমা করেত হেব) 

৭। �ল টাকার ১৫% ভ�াট জমা িদেত হেব। 

(১-১১৩৩-       ০০০১-০৩১১ নং �কােড জমা করেত 

হেব) 

১। �জলা �শাসেকর কায �ালয়,  �বসা-বািণজ� 

শাখা �জলা ওেয়ব �পাট �াল। (www. 

khulna.. gov.bd) 

২। িনজ উে�ােগ সংি�� িনব �াচন অিফস হেত 

৩। সংি�� ইউিনয়ন পিরষদ/ �পৗরসভা হেত 

৪। িনজ উে�াগ/সংি�� উপেজলা �িম হেত 

৫। িনজ উে�ােগ 

৬। চালান ফরম �সানালী �াংক, �য �কান 

শাখায়  

৩০০/- 

( িতনশত টাকা ) 

চালান �কাড নং-১-

১৭৩১-০০০১-১৮০১ 

 

 

ভার�া� কম �কত�া 

�বসা ও বািণজ� শাখা, �লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২৩২৮৭ 

�মাবা:০১৫৫৩২২১৭৭২ 

ক� নং-৫২ 

�জলা �কাড-৪৭০০ 

ই-�মইল- 
arangchaga@gmail.com 

 

�জলা �শাসক 

�লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২১১১১ 

�মাবা : ০১৭১৩-৪০১০১০ 

ই-�মইল-
dckhulna@mopa.gov.bd 

 

১2 িম� �ড 

িব�েয়র 

িডিলং 

লাইেস� 

নবায়ন   

০৭ কায �িদবস ১। িনধ �ািরত  ফরম  

২। �ব �বত� বছেরর নবািয়ত/ �ল লাইেসে�র ফেটাকিপ 

(সত�ািয়ত) 

৩। সরকাির �কাষাগাের  ১৫০/-টাকা  

   জমা �দােনর চালােনর �ল কিপ ( ১-১৭৩১-

       ০০০১-১৮০১ নং �কােড জমা করেত হেব) 

৭। �ল টাকার ১৫% ভ�াট জমা িদেত হেব। 

(১-১১৩৩-       ০০০১-০৩১১ নং �কােড জমা করেত 

হেব) 

১। �জলা �শাসেকর কায �ালয়,  �বসা-বািণজ� 

শাখা �জলা ওেয়ব �পাট �াল। (www. 

khulna.. gov.bd) 

২। িনজ উে�ােগ 

৩। চালান ফরম �সানালী �াংক, �য �কান 

শাখায়  

১৫০/- 

(একশত প�াশ টাকা) 

চালান �কাড নং-১-

১৭৩১-০০০১-১৮০১ 

 

 

ভার�া� কম �কত�া 

�বসা ও বািণজ� শাখা, �লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২৩২৮৭ 

�মাবা:০১৫৫৩২২১৭৭২ 

ক� নং-৫২ 

�জলা �কাড-৪৭০০ 

ই-�মইল- 
arangchaga@gmail.com 

 

�জলা �শাসক 

�লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২১১১১ 

�মাবা : ০১৭১৩-৪০১০১০ 

ই-�মইল-
dckhulna@mopa.gov.bd 

 

১3 �পে�ািলয়াম 

ও িবে�ারক 

�� ম�েদর 

অনাপি� 

সনদ �দান 

২৫ কায �িদবস 1। evsjv‡`k †c‡Uªvwjqvg K‡c©v‡ik‡bi AbygwZ cÎ  

2। moK I Rbc_ wefv‡Mi AbygwZcÎ  

3। wba©vwiZ wW dig c~iY 6 কিপ  

৪। ২ কিপ পাসেপাট � সাইেজর রিঙন ছিব(সত�ািয়ত) 

৫। RvZxq cwiPq cÎ ফেটাকিপ(সত�ািয়ত)  

৬। ‡UªW jvB‡mÝ ফেটাকিপ(সত�ািয়ত) 

১।   evsjv‡`k †c‡Uªvwjqvg K‡c©v‡ikb হেত 

২।   moK I Rbc_ িবভাগ হেত 

১। �জলা �শাসেকর কায �ালয়,  �বসা-বািণজ� 

শাখা �জলা ওেয়ব �পাট �াল। (www. 

khulna.. gov.bd) 

৪। িনজ উে�ােগ 

অনাপি� �দােন 

�কান িফ �হণ করা হয় 

না  

ভার�া� কম �কত�া 

�বসা ও বািণজ� শাখা, �লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২৩২৮৭ 

�মাবা:০১৫৫৩২২১৭৭২ 

ক� নং-৫২ 

�জলা �কাড-৪৭০০ 

�জলা �শাসক 

�লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২১১১১ 

�মাবা : ০১৭১৩-৪০১০১০ 

ই-�মইল-
dckhulna@mopa.gov.bd 



�িম

ক 

নং 

�সবার নাম �সবা �দােন 

সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় কাগজপ�/আেবদন ফরম �াি��ান �সবা�� এবঙ পিরেশাধ 

প�িত 
শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�ার 

পদিব/ �ম ন�র, �জলা/উপেজলার �কাড 

অিফিসয়াল �টিলেফান  ও ই-�মইল 

উধ �তন কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 

�জলা/উপেজলার �কাডসহ অিফিসয়াল 

�টিলেফান  ও ই-�মইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৭। e¨vsK mj‡fwÝ ফেটাকিপ(সত�ািয়ত) 

৮। AvqKi mb` ফেটাকিপ(সত�ািয়ত) 

৯। cÖ¯ÍvweZ ¯’v‡bi ‡gŠRv g¨vc 

১০।  ‡mKkb cøvb 06 (Qq) Kwc  

১১। ভাড়ার �ি�প�/দিলল/খািরেজর ফেটাকিপ(সত�ািয়ত) 

 

৫। সংি�� �পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ হেত 

৬। সংি�� �পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ হেত 

 ৭।  িনজ উে�ােগ রা�ায়� �াংক হেত 

 ৮। উপ-কর/কর কায �ালয় হেত 

৯। িনজ উে�ােগ 

১০। িনজ উে�ােগ 

১১। িনজ উে�ােগ (সংি�� �িম অিফস হেত 

ই-�মইল- 
arangchaga@gmail.com 

 

 

১৪ AvevwmK    

     ‡nv‡Uj 

িনব�ন 

১৫কাযিদবস 1)�জলা�শাসকবরাবরসাদাকাগেজআেবদন 

2)  Rwgi gvwjKvbvi Rv‡e`v bKj/bvgRvixi Kwc / 

evwo fvovi Pzw³cÎ 

3 ) feb wbg©v‡Yi †ÿ‡Î  ��ানAby‡gv`b 

4) RvZxq cwiPqcÎ /জ�সনদ/ 

নাগিরক�সনদএরসত�ািয়তফেটাকিপ। 

5) †UªW jvB‡mÝ। 

6) সরকাির �কাষাগাের  িনিদ ��wd  জমা �দােনর 

চালােনর �ল কিপ  

1) �ি�িনেজই 

2) �রকড ��ম/�িমঅিফস/ 

�ি�/মািলক 

3)�পৗরসভা/ইউিপ 

4)িনব �াচনঅিফস/  

�পৗরসভা/ইউিপ 

5)�পৗরসভা/ইউিপ 

6)�সানালী�াংেকর �য �কান 

শাখা 

wbeÜbwd t 

GK ZviKv = ১০০০০/- 

ỳBZviKv = ২০,000/- 

িনব�ন/�রিজে�শনিফজ

মা�দােনরেকাড 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭) 

ভার�া� কম �কত�া 

�বসা ও বািণজ� শাখা, �লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২৩২৮৭ 

�মাবা:০১৫৫৩২২১৭৭২ 

ক� নং-৫২ 

�জলা �কাড-৪৭০০ 

ই-�মইল- 
arangchaga@gmail.com 

 

�জলা �শাসক 

�লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২১১১১ 

�মাবা : ০১৭১৩-৪০১০১০ 

ই-�মইল-
dckhulna@mopa.gov.bd 

 

১৫ খ)  

AvevwmK  

     ‡nv‡Uj 

jvB‡mÝ 
 

১0কাযিদবস (১)wbeÜbপে�রসত�ািয়তফেটাকিপ 

(২)সরকাির �কাষাগাের  িনিদ ��wd  জমা �দােনর 

চালােনর �ল কিপ  

 

(১) �ি�িনেজই 

(২) �সানালী�াংেকর �য �কান 

শাখা 

jvB‡mÝ wd t 

GK ZviKv ৩0,000/- 

ỳBZviKv ৫০,000/- 

িফজমা�দােনরেকাড 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

ভার�া� কম �কত�া 

�বসা ও বািণজ� শাখা, �লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২৩২৮৭ 

�মাবা:০১৫৫৩২২১৭৭২ 

ক� নং-৫২ 

�জলা �কাড-৪৭০০ 

ই-�মইল- 
arangchaga@gmail.com 

�জলা �শাসক 

�লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২১১১১ 

�মাবা : ০১৭১৩-৪০১০১০ 

ই-�মইল-
dckhulna@mopa.gov.bd 

১৬ M) 

AvevwmK 

‡nv‡Uj 

jvB‡mÝ 

নবায়ন 

১০কাযিদবস (১)�জলা�শাসকবরাবরসাদাকাগেজআেবদন 

(২)  jvB‡mÝ এরসত�ািয়তফেটাকিপ 

(৩)সরকাির �কাষাগাের  িনিদ ��wd  জমা �দােনর 

চালােনর �ল কিপ  

 

(১) �ি�িনেজই 

(২)�সানালী�াংেকর �য �কান 

শাখা 

bevqb wd t 

GK ZviKv ৫০০০/- 

ỳBZviKv ১০০০০/- 

িফজমা�দােনরেকাড 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

ভার�া� কম �কত�া 

�বসা ও বািণজ� শাখা, �লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২৩২৮৭ 

�মাবা:০১৫৫৩২২১৭৭২ 

ক� নং-৫২ 

�জলা �কাড-৪৭০০ 

ই-�মইল- 
arangchaga@gmail.com 

�জলা �শাসক 

�লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২১১১১ 

�মাবা : ০১৭১৩-৪০১০১০ 

ই-�মইল-
dckhulna@mopa.gov.bd 



�িম

ক 

নং 

�সবার নাম �সবা �দােন 

সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় কাগজপ�/আেবদন ফরম �াি��ান �সবা�� এবঙ পিরেশাধ 

প�িত 
শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�ার 

পদিব/ �ম ন�র, �জলা/উপেজলার �কাড 

অিফিসয়াল �টিলেফান  ও ই-�মইল 

উধ �তন কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 

�জলা/উপেজলার �কাডসহ অিফিসয়াল 

�টিলেফান  ও ই-�মইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৭ (K) 

�রে��রা 
�রিজে�শন/

িনব�ন: 

XvKv, 

bvivqbMÄ, 

wPUvMvs 

e¨ZxZ 

১৫কাযিদবস 1)�জলা�শাসকবরাবরসাদাকাগেজআেবদন 

2)  Rwgi gvwjKvbvi Rv‡e`v bKj/bvgRvixi Kwc / 

evwo fvovi Pzw³cÎ 

3 ) feb wbg©v‡Yi †ÿ‡Î  ��ানAby‡gv`b 

4) RvZxq cwiPqcÎ /জ�সনদ/ 

নাগিরক�সনদএরসত�ািয়তফেটাকিপ। 

5) †UªW jvB‡mÝ। 

6) সরকাির �কাষাগাের  িনিদ �� wd  জমা �দােনর 

চালােনর �ল কিপ  

1) �ি�িনেজই 

2) �রকড ��ম/�িমঅিফস/ 

�ি�/মািলক 

3)�পৗরসভা/ইউিপ 

4)িনব �াচনঅিফস/  

�পৗরসভা/ইউিপ 

5)�পৗরসভা/ইউিপ 

6)�সানালী�াংেকর �য �কান 

শাখা 

30-১০০ Avmb(Gwm) 

‡iwR‡÷ªkb wd ৩০০০/- 

30-১০০ Avmb(bbGwm) 

‡iwR‡÷ªkb wd t 

২০০০/- 

১০০ Avmb Gi D‡×© 

(Gwm) 

‡iwR‡÷ªkb wd t 

৩৫০০/- 

িফজমা�দােনরেকাড 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭) 

ভার�া� কম �কত�া 

�বসা ও বািণজ� শাখা, �লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২৩২৮৭ 

�মাবা:০১৫৫৩২২১৭৭২ 

ক� নং-৫২ 

�জলা �কাড-৪৭০০ 

ই-�মইল- 
arangchaga@gmail.com 

 

�জলা �শাসক 

�লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২১১১১ 

�মাবা : ০১৭১৩-৪০১০১০ 

ই-�মইল-
dckhulna@mopa.gov.bd 

 

১৮ (L)    

�রে��রা 
jvB‡mÝ t  

XvKv,              

bvivqbMÄ, 

wPUvMvs 

e¨ZxZ 

10 কাযিদবস (১)�জলা�শাসকবরাবরসাদাকাগেজআেবদন 

 

(২)wbeÜbপে�রসত�ািয়তফেটাকিপ 

 

(৩)    সরকাির �কাষাগাের  িনিদ ��wd  জমা �দােনর 

চালােনর �ল কিপ  

 

(১) �ি�িনেজই 

 

(২)�সানালী�াংেকর �য �কান শাখা 

30-১০০ Avmb(Gwm) 

jvB‡mÝ wd-১৫,000/- 

30-১০০ Avmb(bbGwm) 

jvB‡mÝ wd-১০,000/- 

১০০ AvmbGi D‡×© 

(Gwm) 

jvB‡mÝ wd-১৮,000/- 

১০০ আসন এর উে�� 

(bbGwm) 

jvB‡mÝ wd-১2,500/- 

িফজমা�দােনরেকাড 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

ভার�া� কম �কত�া 

�বসা ও বািণজ� শাখা, �লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২৩২৮৭ 

�মাবা:০১৫৫৩২২১৭৭২ 

ক� নং-৫২ 

�জলা �কাড-৪৭০০ 

ই-�মইল- 
arangchaga@gmail.com 

 

�জলা �শাসক 

�লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২১১১১ 

�মাবা : ০১৭১৩-৪০১০১০ 

ই-�মইল-
dckhulna@mopa.gov.bd 

 

১৯ (M) 

�রে��রা 
jvB‡mÝ 

নবায়ন t  

XvKv, 

bvivqbMÄ, 

wPUvMvs 

e¨ZxZ 

১০কাযিদবস (১)�জলা�শাসকবরাবরসাদাকাগেজআেবদন 

(২) jvB‡mÝ এরসত�ািয়তফেটাকিপ 

(৩)সরকাির �কাষাগাের  িনিদ ��wd  জমা �দােনর 

চালােনর �ল কিপ  

(১) �ি�িনেজই 

(২)�সানালী�াংেকর �য  

     �কান শাখা 

30-১০০ Avmb(Gwm) 

bevqbwd- ৭,500/- 

30-১০০ Avmb 

(bbGwm) 

bevqbwd- ৪০০০/- 

িফজমা�দােনরেকাড 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

ভার�া� কম �কত�া 

�বসা ও বািণজ� শাখা, �লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২৩২৮৭ 

�মাবা:০১৫৫৩২২১৭৭২ 

ক� নং-৫২ 

�জলা �কাড-৪৭০০ 

ই-�মইল- 
arangchaga@gmail.com 

�জলা �শাসক 

�লনা। 

�ফান নং-০৪১-৭২১১১১ 

�মাবা : ০১৭১৩-৪০১০১০ 

ই-�মইল-
dckhulna@mopa.gov.bd 

 

 

 
 

(অং�জাই মারমা) 
সহকারী কিমশনার 

�বসা ও বািণজ� শাখা, �লনা। 


