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সবাদান িত িত: িস েজন চাট ার

১

২

৩

৪

৫

িমক
নং

সবার নাম

সবা দােনর
সে া সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন ফরম
াি র ান

০১।

আে য়াে র
লাইেস
দান
( ি পয ােয়)
সাধারণ নাগিরেকর
জ শটগান//ব ক

৩০(ি শ)
কায িদবস

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২। বয়স ৩০ বৎসর মােণর িনিম জাতীয়
পিরচয়প /জ সনদ/পরী া পােসর সনদ(সত ািয়ত)
৩। নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত)
৪। শটগান/ব ক লাইেসে র ে ধারাবািহকভােব
১ল টাকা কের ৩ বছেরর আয়কর দােনর ত য়নপ
৫। ইেতা েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা
৬। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-৪কিপ
(সত ািয়ত)(ছিবর মাপ: ৩৫mm X ৪৫mm)

০২।

( ি পয ােয়)
সাধারণ নাগিরেকর
জ
রাইেফল/িপ ল
/িরভলবার

৯০(ন ই)
কায িদবস

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২। বয়স ৩০ বৎসর মােণর িনিম জাতীয়
পিরচয়প /জ সনদ/পরী া পােসর সনদ(সত ািয়ত)
৩। নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত)
৪। রাইেফল/িপ ল/িরভলবার লাইেসে র ে
ধারাবািহকভােব বছের ৩ ল টাকা কের ৩ বছেরর
আয়কর দােনর ত য়নপ
৫। ইেতা েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা
৬। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-৪কিপ
(সত ািয়ত)(ছিবর মাপ ৩৫mm X ৪৫mm)

০৩।

ওয়ািরশ ে
আে য়াে র
লাইেস দান :

৩০(ি শ)
কায িদবস

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২। বয়স ৩০ বৎসর মােণর িনিম জাতীয়
পিরচয়প /জ সনদ/পরী া পােসর সনদ(সত ািয়ত)

৬
সবা

এবং পিরেশাধ
প িত
(যিদ থােক)

৭
শাখার নামসহ দািয় া
কম কতার পদবী, ম ন র,
জলা/উপেজলার কাড,
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইমইল
আে য়া শাখা
সহকারী কিমশনার
ও
িনব াহী ািজে ট
ম ন র: ২৫৪
জলা কাড:১৫০০
ফান:০৩১-৬২১৮৮০
ইেমইল:

৮
উ তন কম কতার পদবী,
ম ন র, জলা/ উপেজলার
কাডসহ অিফিসয়াল
টিলেফান ও ই- মইল

কলাম ৪ এ বিণ ত িমক১ এর আেবদন ফরম
জলা শাসেকর কায ালয়, চ াম/উপেজলা
িনব াহী অিফসােরর কায ালয়(সকল) এ পাওয়া
যােব।
www.chittagong.gov.bd
ওেয়ব পাট াল হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব।
কলাম ৪ এ বিণ ত২ , ৩ ও ৪ নং িমক এর
কাগজপ সংি িনব াচন আিফস/ চ াম
িস কেপ ােরশন/ পৗরসভা/ইউিনয়ন
পিরষদ/সংি িশ া বাড ক ক দ / া
অিফস হেত সং হ করেত হেব।
কলাম ৪ এ বিণ ত িমক১ এর আেবদন ফরম
জলা শাসেকর কায ালয়, চ াম/উপেজলা
িনব াহী অিফসােরর কায ালয়(সকল) এ পাওয়া
যােব।
www.chittagong.gov.bd
ওেয়ব পাট াল হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব।
কলাম ৪ এ বিণ ত২ , ৩ ও ৪ নং িমক এর
কাগজপ সংি িনব াচন আিফস/ চ াম
িস কেপ ােরশন/ পৗরসভা/ইউিনয়ন
পিরষদ/সংি িশ া বাড ক ক দ / া
অিফস হেত সং হ করেত হেব।

১। শটগান ই িফ: ২০,০০০/(িবশ হাজার) টাকা
এবং ভ াট ১৫%
লাইেস ই িফ কাড নং:
১ ২২১১ ০০০০ ১৮৫৯
ভ াট কাড নং:
১ ১১৩৩ ০০২৫ ০৩১১

১। িপ ল/িরভলবার লাইেস
ই িফ ৩০,০০০/(ি শ হাজার) টাকা
এবং ভ াট ১৫%
লাইেস ই িফ কাড নং:
১ ২২১১ ০০০০ ১৮৫৯
ভ াট কাড নং:
১ ১১৩৩ ০০২৫ ০৩১১

--

--

কলাম ৪ এ বিণ ত িমক১ এর আেবদন ফরম
জলা শাসেকর কায ালয়, চ াম/উপেজলা
িনব াহী অিফসােরর কায ালয়(সকল) এ পাওয়া

১। শটগান লাইেস ই িফ:
২০,০০০/-(িবশ হাজার) টাকা
ই িফ কাড নং

--

--

জলা ািজে ট
ম ন র:২২০
জলা কাড:১৫০০
টিলেফান নং: ০৩১-৬১৯৯৯৬
ই- মই্ল:
dcchittagong@mopa.gov.bd

armsectionctg@gmail.com

শটগান/রাইেফল/
ব ক এর ে
(িপতার / মাতা/
ামীর
জিনত
কারেণ)

০৪।

০৫।

০৬।

ওয়ািরশ ে
আে য়াে র
লাইেস দান :
িপ ল/িরভলবার এর
ে
(িপতা/ মাতা/ ামীর
জিনত কারেণ)

৯০(ন ই)
কায িদবস

সরকারী কম কতা
(সামিরক/১ িণর
ক াডার
কম কতা) দর
আে য়া লাইেস
দান : সামিরক
কম কতা/কম চারীর
জ
বসামিরক
কম কতা/কম চারীর
জ
শটগান/রাইেফল/
ব ক/িপ ল/
িরভলবার এর ে
সরকারী কম কতা(

৩০(ি শ)
কায িদবস

১ম িণ)
আে য়া লাইেস
দান : সামিরক
কম কতা/কম চারীর

৯০(ন ই)
কায িদবস

৩। নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত)
৪। িপতার
সনেদর সত ািয়ত কিপ
৫। ওয়ািরশ সনেদর সত ািয়ত কিপ
৬। অ া উ রািধকািরগণ দ নাটারাইজড়
অনাপি প
৭। ইেতা েব অ য় কেরিন মেম হলফনামা
৮। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-৪কিপ
(সত ািয়ত)(ছিবর মাপ ৩৫mm X ৪৫mm)

যােব।

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২। বয়স ৩০ বৎসর মােণর িনিম জাতীয়
পিরচয়প /জ সনদ/পরী া পােসর সনদ(সত ািয়ত)
৩। নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত)
৪। িপতার
সনেদর সত ািয়ত কিপ
৫। ওয়ািরশ সনেদর সত ািয়ত কিপ
৬। অ া উ রািধকািরগণ দ নাটারাইজড়
অনাপি প
৭। ইেতা েব অ য় কেরিন মেম হলফনামা
৮। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-৪কিপ
(সত ািয়ত)(ছিবর মাপ ৩৫mm X ৪৫mm)

কলাম ৪ এ বিণ ত িমক১ এর আেবদন
ফরম জলা শাসেকর কায ালয়,

অ আইন,১৯২৪ এর ৬ এর ৪৫ এবং ৪৬ িস ধারা
অ যায়ী
১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২। জাতীয় পিরচয়প /জ সনদ এবং নাগিরক সনেদর
সত ািয়ত কিপ
৩। চা রী সং া ত য়নপ
৪। ইেতা েব অ য় কেরিন মেম হলফনামা
৫। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-৪কিপ
(সত ািয়ত)
(ছিবর মাপ ৩৫mm X ৪৫mm)

কলাম ৪ এ বিণ ত িমক১ এর আেবদন
ফরম জলা শাসেকর কায ালয়,

অ আইন,১৯২৪ এর ৬ এর ৪৫ এবং ৪৬ িস ধারা
অ যায়ী
১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২। জাতীয় পিরচয়প /জ সনদ এবং নাগিরক সনেদর
সত ািয়ত কিপ

১ নং জলা শাসেকর কায ালয়,
চ াম/উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
(সকল)

www.chittagong.gov.bd

ওেয়ব পাট াল হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব।
কলাম ৪ এ বিণ ত২ ,৩,৪ ও ৫ নং িমক
সংি িনব াচন অিফস/ চ াম িস
কেপ ােরশন/ পৗরসভা/
ইউিনয়ন পিরষদ/সংি িশ া বাড ক ক
দ , কলাম ৪ এ বিণ ত ৬ নং িমক ১ম
িনর ািজে ট/ নাটাির পাবিলক/কলাম ৪ এ
বিণ ত৭ নং িমক সংি আেবদনকারী

চ াম/উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
(সকল) এ পাওয়া যােব।
www.chittagong.gov.bd

ওেয়ব পাট াল হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব।
কলাম ৪ এ বিণ ত২ ,৩,৪ ও ৫ নং সংি
িনব াচন অিফস/ চ াম িস
কেপ ােরশন/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ/সংি
িশ া বাড ক ক দ , কলাম ৪ এ বিণ ত৬
নং ১ম িনর ািজে ট/ নাটাির পাবিলক/
কলাম ৪ এ বিণ ত৭ নং সংি আেবদনকারী

: ১ ২২১১ ০০০০ ১৮৫৯
২। রাইেফল লাইেস ই িফ
২০,০০০/- (িবশ হাজার) টাকা
এবং ভ াট ১৫%
লাইেস ই িফ কাড নং:
১ ২২১১ ০০০০ ১৮৫৯
ভ াট কাড নং:
১ ১১৩৩ ০০২৫ ০৩১১
১।িপ ল/িরভলবার লাইেস
ই িফ: ৩০,০০০/(ি শ হাজার) টাকা
এবং ভ াট ১৫%
লাইেস ই িফ কাড নং:
১ ২২১১ ০০০০ ১৮৫৯
ভ াট কাড নং:
১ ১১৩৩ ০০২৫ ০৩১১

--

--

িফ

--

--

১। শটগান লাইেস ই িফ:
২০,০০০/- (িবশ হাজার) টাকা
২। রাইেফল লাইেস ই িফ:
২০,০০০/- (িবশ হাজার) টাকা
৩।িপ ল/িরভলবার লাইেস

--

--

চ াম/উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
(সকল) এ পাওয়া যােব।
www.chittagong.gov.bd

ওেয়ব পাট াল হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব।
কলাম ৪ এ বিণ ত২ ও ৩ নং িমক সংি
িনব াচন অিফস/ চ াম িস
কেপ ােরশন/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ/ সংি
আেবদনকারী

www.chittagong.gov.bd

ওেয়ব পাট াল হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব।

৩। চা রী সং া ত য়নপ
৪। ইেতা েব অ য় কেরিন মেম হলফনামা
৫। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-৪কিপ
(সত ািয়ত)
(ছিবর মাপ ৩৫mm X ৪৫mm

২ ও ৩ নং সংি িনব াচন অিফস/ চ াম িস
কেপ ােরশন/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
সংি
ি

এর ে
(১) িপতার
৩০(ি শ)
বাধ ক জিনত কারেন কায িদবস
উ রািধকার বরাবর
আে য়া লাইেস
দান
শটগান/রাইেফল/
ব ক এর ে
(বাধ ক জিনত
কারেণ)

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২। বয়স ৩০ বছর মােণর িনিম জাতীয়
পিরচয়প /জ সনদ/পরী া পােসর সনদ(সত ািয়ত)
৩। নাগিরক সনেদর সত ািয়ত কিপ
৪। লাইেস ধারী ক ক আে য়া হ া েরর এিভেডিভট
৫। ইেতা েব অ য় কেরিন মেম হলফনামা
৬। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-৪কিপ
(সত ািয়ত)
(ছিবর মাপ ৩৫mm X ৪৫mm)

কলাম ৪ এ বিণ ত১ নং িমেকর আেবদন ফরম
জলা শাসেকর কায ালয়, চ াম/উপেজলা
িনব াহী অিফসােরর কায ালয়(সকল) এ পাওয়া
যােব।

(১) িপতার
৯০(ন ই)
বাধ ক জিনত কারেন কায িদবস
উ রািধকার বরাবর
আে য়া লাইেস
দান
িপ ল/িরভলবার এর
ে
(বাধ ক জিনত
কারেণ)

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২। বয়স ৩০ বছর মােণর িনিম জাতীয়
পিরচয়প /জ সনদ/পরী া পােসর সনদ(সত ািয়ত)
৩। নাগিরক সনেদর সত ািয়ত কিপ
৪। লাইেস ধারী ক ক আে য়া হ া েরর এিভেডিভট
৫। ইেতা েব অ য় কেরিন মেম হলফনামা
৬। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-৪কিপ
(সত ািয়ত)
(ছিবর মাপ ৩৫mm X ৪৫mm

আিথ ক িত ান এর ৯০(ন ই)
অ েল আে য়া
কায িদবস
লাইেস দান
(ব ক/শটগান)

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২। আেবিদত িত ান খালার ত য়নপ
৩। আে য়া য় সং া ধান কায ালেয়র িনেদ শনা
৪। িত ােনর অগ ােনা াম ও জনবল,
আয়কর, িত ােনর িনরাপ া িববরিণ,গােড র জীবন া
ও অ পিরচালনার সনদ এবং বািড় ভাড়া হেল ি প
৫। ইেতা েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা িদেত
হেব।

জ
বসামিরক
কম কতা/কম চারীর
জ
শটগান/রাইেফল/ব ক
/িপ ল/িরভলবার

০৭।

০৮।

০৯।

www.chittagong.gov.bd

ওেয়ব পাট াল হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব।
কলাম ৪ এ বিণ ত২ ও ৩ নং সংি িনব াচন
আিফস/ চ াম িস কেপ ােরশন/ পৗরসভা
/ইউিনয়ন পিরষদ, কলাম ৪ এর ৪নং িমক ১ম
িণর ািজে ট/ নাটাির পাবিলক এবং কলাম
৪ এর ৫ নং িমক সংি আেবদনকারী
কলাম ৪ এ বিণ ত১ নং িমেকর আেবদন ফরম
জলা শাসেকর কায ালয়, চ াম/উপেজলা
িনব াহী অিফসােরর কায ালয়(সকল) এ পাওয়া
যােব।
www.chittagong.gov.bd

ওেয়ব পাট াল হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব।
কলাম ৪ এ বিণ ত২ ও ৩ নং িমক সংি
িনব াচন অিফস/ চ াম িস
কেপ ােরশন/ পৗরসভা/
ইউিনয়ন পিরষদ/সংি িশ া বাড ক ক দ
কলাম ৪ এ বিণ ত৪নং িমক ১ম িণর
ািজে ট/ নাটাির পাবিলক এবং কলাম ৪ এ
বিণ ত৫ নং িমক সংি আেবদনকারী
কলাম ৪ এ বিন ত১ নং িমেকর আেবদন ফরম
জলা শাসেকর কায ালয়, চ াম/উপেজলা
িনব াহী অিফসােরর কায ালয়(সকল) এ পাওয়া
যােব
www.chittagong.gov.bd

ওেয়ব পাট াল হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব।

ই িফ: ৩০,০০০/- (ি শ
হাজার) টাকার
এবং ভ াট ১৫%
লাইেস ই িফ কাড নং: ১
২২১১ ০০০০ ১৮৫৯
ভ াট কাড নং: ১১১ ৩৩ ০০২৫
০৩১১
১। শটগান লাইেস ই িফ:
২০,০০০/- (িবশ হাজার) টাকা
২। রাইেফল লাইেস ই িফ:
২০,০০০/- (িবশ হাজার) টাকা
এবং ভ াট ১৫%
লাইেস ই িফ কাড নং:
১ ২২১১ ০০০০ ১৮৫৯
ভ াট কাড নং:
১ ১১৩৩ ০০২৫ ০৩১১

--

--

১।িপ ল/িরভলবার লাইেস
ই িফ: ৩০,০০০/- (ি শ
হাজার) টাকা
এবং ভ াট ১৫%
লাইেস ই িফ কাড নং:
১ ২২১১ ০০০০ ১৮৫৯
ভ াট কাড নং
: ১ ১১৩৩ ০০২৫ ০৩১১

--

--

১।
িপ ল/িরভলবার/শটগান/রাইেফ
ল লাইেস ই িফ
:৫০,০০০/-(প াশ হাজার) টাকা
এবং ভ াট ১৫%
লাইেস ই িফ কাড নং
: ১ ২২১১ ০০০০ ১৮৫৯
ভ াট কাড নং:

--

--

১০।

১১।

১২।

ি েযা ার
অ েল আে য়া
লাইেস দান

৩০(ি শ)
কায িদবস

জন িতিনিধেদর
অ েল আে য়া
লাইেস দান
(সংসদ
সদ /উপেজলা
চয়ার ান/ ময়র)
(ব ক/শটগান/রাই
ফল)

৩০(ি শ)
কায িদবস

জন িতিনিধেদর
অ েল আে য়া
লাইেস দান
(সংসদ
সদ /উপেজলা
চয়ার ান/ ময়র)
(িপ ল/িরভলবার)

৩০(ি শ)
কায িদবস

আে য়া লাইেস
নবায়ন

০৮(আট) ঘ া

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২। ি েযা া সনেদর সত ািয়ত কিপ
৩। জাতীয় পিরচয়প /জ সনসদ/নাগিরক সনেদর
সত ািয়ত কিপ
৪। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-৪কিপ
(সত ািয়ত)
(ছিবর মাপ ৩৫mm X ৪৫mm

কলাম ৪ এ বিণ ত১ নং িমেকর
আেবদন ফরম জলা শাসেকর কায ালয়,

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২। গেজেটর সত ািয়ত ক িপ
৩। জাতীয় পিরচয়প /জ সন /নাগিরক সনেদর
সত ািয়ত কিপ
৪। পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-৪কিপ
(সত ািয়ত)
(ছিবর মাপ ৩৫mm X ৪৫mm

কলাম ৪ এ বিণ ত১ নং িমেকর
আেবদন ফরম জলা শাসেকর কায ালয়,

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২। গেজেটর সত ািয়ত ক িপ
৩। জাতীয় পিরচয়প /জ স /নাগিরক সনেদর
সত ািয়ত কিপ
৪। পাসেপাট সাইেজর রি নছিব-৪কিপ
(সত ািয়ত)
(ছিবর মাপ ৩৫mm X ৪৫mm

কলাম ৪ এ বিণ ত১ নং িমেকর
আেবদন ফরম জলা শাসেকর কায ালয়,

১। আে য়াে র ল লাইেস
২। আাে য়া / থানায় জমার রিসদ (যিদ অ থানায়
জমা থােক)
৩। নবায়ন িফস দােনর জাির চালান ও ভ ােটর
চালান/রিসদ

১ ১১৩৩ ০০২৫ ০৩১১
িফ-

--

--

১। শটগান লাইেস ই িফ:
২০,০০০/- (িবশ হাজার) টাকা
২। রাইেফল লাইেস ই িফ:
২০,০০০/- (িবশ হাজার) টাকা
এবং সকল ে ভ াট ১৫%
নবায়ন িফ কাড নং:
১ ২২১১ ০০০০ ১৮৫৯
ভ াট কাড নং:
১ ১১৩৩ ০০২৫ ০৩১১

--

--

১।িপ ল/িরভলবার লাইেস
ই িফ: ৩০,০০০/- (ি শ
হাজার) টাকা এবং ভ াট ১৫%
নবায়ন িফ কাড নং
: ১ ২২১১ ০০০০ ১৮৫৯
ভ াট কাড নং
: ১ ১১৩৩ ০০২৫ ০৩১১

--

--

১। িপ ল/িরভলবার-১০,০০০/(দশ হাজার) টাকা।
২। শটগান/রাইেফল িফ৫,০০০/-(প চ হাজার) টাকা মা
৩। শটগান/রাইেফল িফ
( িত ান): ১০,০০০/-(দশ
হাজার) টাকা এবং সকল ে
ভ াট ১৫%

--

--

চ াম/উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
(সকল) এ পাওয়া যােব।
www.chittagong.gov.bd

ওেয়ব পাট াল হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব।
কলাম ৪ এ বিণ ত২ নং িমক ি েযা া
িবষয়ক ম ণালয়/ ৩ নং সংি িনব াচন
অিফস/িস কেপ ৗেরশন/ পৗরসভা/ইউিনয়ন
পিরষদ

চ াম/উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
(সকল) এ পাওয়া যােব।
www.chittagong.gov.bd

ওেয়ব পাট াল হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব।
কলাম ৪ এ বিণ ত২ ও ৩ নং িমক সংি
িনব াচন
অিফস/িস কেপ ৗেরশন/ পৗরসভা/ইউিনয়ন
পিরষদ

চ াম/উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
(সকল) এ পাওয়া যােব।
www.chittagong.gov.bd

ওেয়ব পাট াল হেতসং হ/ডাউনেলাড করা যােব।
কলাম ৪ এ বিণ ত২ ও ৩ নং িমক সংি
িনব াচন
অিফস/িস কেপ ৗেরশন/ পৗরসভা/ইউিনয়ন
পিরষদ
কলাম ৪ এ বিণ ত১ নং িমক সংি
লাইেস ধারী
কলাম ৪ এ বিণ ত২ নং িমক
সানালী াংক

১৩।

১৪।

১৫।

িফ আে য়া
লাইেস নবায়ন
( সামিরক
কম কতা/ক াডার
কম কতা ও
ি েযা া)
ি েকট লাইেস
দান

০৮(আট) ঘ া

১। আে য়াে র ল লাইেস
২। আাে য়া /আে য়া থানায় জমার রিসদ (যিদ

কলাম ৪ এ বিণ ত১ নং িমক সংি
লাইেস ধারী

৩০ (ি শ)
কায িদবস

১। জলা শাসক বরাবর আেবদন
২। ছিব – ২ কিপ ( পাসেপাট সাইজ)
৩। সানালী াংেক অ িলিপ িফ জমা দান ব ক
চালােনর লকিপ

কলাম ৪ এ বিণ ত৩ নং িমক সংি

ব ক/রাইেফল/
িপ ল/িরভলবার
লাইেস িভ
জলায়
বদলী/ ানা র

৩০(ি শ)
কায িদবস

১। জলা শাসক বরাবের আেবদন
২। লাইেসে র সত ািয়ত ছায়ািলিপ

----------------------------------

নবায়ন িফ কাড নং:
১ ২২১১ ০০০০ ১৮৫৯
ভ াট কাড নং:
১ ১১৩৩ ০০২৫ ০৩১১
িফ

াংক

--

--

অ িলিপ িফ ৫০০/-(প চশত)
টাকা
কাড নং-১ ২২১১ ০০০০ ১৮৫৯

--

--

-----------------------------

--

--

মা: তৗিহ ল ইসলাম
সহকারী কিমশনার
ও
িনব াহী ািজে ট
আে য়া শাখা
জলা শাসেকর কায ালয়
চ াম

