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কুমিল্লা মিটি কর্ পারেশন 

সিবা প্রদান প্রমিশ্রুমি (Citizen’s Charter) 

 

 

 

১. মিশন ও মিশন 

 

মিশনঃ ্মেকমিি নগোয়ন  

 

মিশনঃ সেকিই ও ্মেকমিি নগোয়রনে িাধ্যরি নগেবািীে সিবাে িান উন্নয়ন 

 

২. প্রমিশ্রুি সিবািমূহ 

 

    ২.১) নাগমেক সিবা 

 

ক্রমিক সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধমি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রামিস্থান সিবামূল্য এবং ্মেরশাধ ্দ্ধমি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কপিকিপা 

(নাি, ্দবী, স ান ও ইরিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1.  নতুন সহামডং 

সৃমিকেণ 

 

মনধ পামেি  েরি আরবদন কেরি হরব। 

আবেদবের প্রেক্ষিবে প্র োক্ষডিং 

সবরজক্ষিবে পক্ষরদশে ন পরেেীবে 

অনুবিোদে সিংক্রোন্ত ক্ষেষবে প্রিোেোইল 

প্র োবে অেক্ষ ে করো  ে। 

  

মনধ পামেি আরবদন  েি দমলরলে 

 রোকম্, খামেজ খমিয়ারনে  রোকম্, 

হাল িরনে খাজনা ্মেরশারধে েমশরদে 

 রোকম্, এক কম্ ্াির্াে প িাইজ 

েংমিন ছমব ও জািীয় ্মেচয় ্রত্রে 

 রোকম্। 

প্রামিস্থান   মনধ পামেি আরবদন  েি 

(www.cocc.gov.bd  বে  

ডোউেবলোড করো যোবে অথেো ক্ষসটি 

কবপোরবশবের কক্ষ, নং-২০৯ 

সহামডং আরবদরনে  েি- ১০০/-(একশি) োকা। 

সহামডং নািজােী ম - ওয়ামেশ সূরত্র ও 

সহবা/দান্ত্র দমলরলে সক্ষরত্র- ২,০০০/-(দুই 

হাজাে) োকা। িাব-কবলা দমলরলে সক্ষরত্র-দমলরল 

উরল্লমখি প্রমি লক্ষ োকায় ৫০০/-(্াঁচশি) োকা । 

্মেরশাধ ্দ্ধমি 

সে সকান ি মিল ভূক্ত ব্াংক হরি সিয়ে, কুমিল্লা 

মিটি কর্ পারেশরনে অনুকূরল স্-অর্ পারেে িাধ্যরি 

অথবা মিটি কর্ পারেশরনে ২০৯ নং করক্ষ Tap 

& Pay এে িাধ্যরি ্মেরশাধ কো োরব। 

১৫ (্রনে) কাে পমদবি 

 

 

সিাঃ জািাল খাঁ   

কে মনধ পােণ কি পকিপা,  

০১৭৩১-২৯১১৬০ 

zamalcocc11@gmail.com 

2.  সহামডং পৃথকীকেণ মনধ পামেি  েরি আরবদন কেরি হরব। 

আবেদবের প্রেক্ষিবে প্র োক্ষডিং 

সবরজক্ষিবে পক্ষরদশে ন পরেেীবে 

অনুবিোদে সিংক্রোন্ত ক্ষেষবে প্রিোেোইল 

প্র োবে অেক্ষ ে করো  ে। 

 

মনধ পামেি আরবদন  েি দমলরলে 

 রোকম্, খামেজ খমিয়ারনে  রোকম্, 

হাল িরনে খাজনা ্মেরশারধে েমশরদে 

 রোকম্, এক কম্ ্াির্াে প িাইজ 

েংমিন ছমব ও জািীয় ্মেচয় ্রত্রে 

 রোকম্। 

প্রামিস্থান  মনধ পামেি আরবদন  েি 

(www.cocc.gov.bd  বে  

ডোউেবলোড করো যোবে অথেো ক্ষসটি 

কবপোরবশবের কক্ষ, নং-২০৯ 

সহামডং আরবদরনে  েি- ১০০/-(একশি) োকা।  

সহামডং নািজােী ম - ওয়ামেশ সূরত্র ও 

সহবা/দান্ত্র দমলরলে সক্ষরত্র- ২,০০০/-(দুই 

হাজাে) োকা। 

িাব-কবলা দমলরলে সক্ষরত্র-দমলরল উরল্লমখি প্রমি 

লক্ষ োকায় ৫০০/- (্াঁচশি) োকা। 

্মেরশাধ ্দ্ধমি 

সে সকান ি মিল ভূক্ত ব্াংক হরি সিয়ে, কুমিল্লা 

মিটি কর্ পারেশরনে অনুকূরল স্-অর্ পারেে িাধ্যরি 

অথবা মিটি কর্ পারেশরনে ২০৯ নং করক্ষ Tap 

& Pay এে িাধ্যরি ্মেরশাধ কো োরব। 

১৫ (্রনে) কাে পমদবি 

 

 

 

সিাঃ জািাল খাঁ   

কে মনধ পােণ কি পকিপা,  

০১৭৩১-২৯১১৬০ 

zamalcocc11@gmail.com 

3.  সহামডং নািজােী 

 

মনধ পামেি  েরি আরবদন কেরি হরব। 

আবেদবের প্রেক্ষিবে প্র োক্ষডিং 

সবরজক্ষিবে পক্ষরদশে ন পরেেীবে 

অনুবিোদে সিংক্রোন্ত ক্ষেষবে প্রিোেোইল 

প্র োবে অেক্ষ ে করো  ে। 

মনধ পামেি আরবদন  েি দমলরলে 

 রোকম্, খামেজ খমিয়ারনে  রোকম্, 

হাল িরনে খাজনা ্মেরশারধে েমশরদে 

 রোকম্, এক কম্ ্াির্াে প িাইজ 

েংমিন ছমব ও জািীয় ্মেচয় ্রত্রে 

সহামডং আরবদরনে  েি- ১০০/-(একশি) োকা।  

সহামডং নািজােী ম - ওয়ামেশ সূরত্র ও 

সহবা/দান্ত্র দমলরলে সক্ষরত্র- ২,০০০/-(দুই 

হাজাে) োকা। 

িাব-কবলা দমলরলে সক্ষরত্র-দমলরল উরল্লমখি প্রমি 

১৫ (্রনে) কাে পমদবি সিাঃ জািাল খাঁ   

কে মনধ পােণ কি পকিপা,  

০১৭৩১-২৯১১৬০ 

zamalcocc11@gmail.com 

 

http://www.cocc.gov.bd/
http://www.cocc.gov.bd/
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ক্রমিক সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধমি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রামিস্থান সিবামূল্য এবং ্মেরশাধ ্দ্ধমি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কপিকিপা 

(নাি, ্দবী, স ান ও ইরিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

  রোকম্। 

প্রামিস্থান  মনধ পামেি আরবদন  েি 

(www.cocc.gov.bd  বে  

ডোউেবলোড করো যোবে অথেো ক্ষসটি 

কবপোরবশবের কক্ষ, নং-২০৯ 

লক্ষ োকায় ৫০০/- (্াঁচশি) োকা। 

্মেরশাধ ্দ্ধমি 

সে সকান ি মিল ভূক্ত ব্াংক হরি সিয়ে, কুমিল্লা 

মিটি কর্ পারেশরনে অনুকূরল স্-অর্ পারেে িাধ্যরি 

অথবা মিটি কর্ পারেশরনে ২০৯ নং করক্ষ Tap 

& Pay এে িাধ্যরি ্মেরশাধ কো োরব। 

4.  সের্ লাইরিন্স 

প্রদান 

 

ই-মিরেরি অথবা মনধ পামেি আরবদন 

 েরি আরবদন কোে ্ে অনুরিদন 

িার্রক্ষ সের্ লাইরিন্স প্রস্তুি পূব পক  

ক্ষুরদ বািপাে িাধ্যরি অবমহি কো 

হয়। 

ক) জািীয় ্মেচয় ্রত্রে  রোকম্ 

খ) িাড়াটিয়াে জন্য চুমক্ত্ত্র 

 রোকম্, িামলরকে জন্য সহামডং 

সেক্স েমশরদে  রোকম্  

গ) মলমিরের্ সকাম্পামনে সক্ষরত্র 

আটি পরকল অব সিরিারেন্ডাি  

প্রামিস্থান : ই-ক্ষসবেি 

(www.cocc.gov.bd 

ওরয়বিাইে এ পোওেো যোবে।  

সিবামূল্য : আদশ প কে ি মিল, ২০১৬ অনুোয়ী 

(Trade Licence Fee.pdf) ( 

ctrl+ক্ষলিংক েোটে চোপুে) 

্মেরশাধ ্দ্ধমি : অনলাইরন  

০৩ (মিন) 

কাে পমদবি  

 

কাজী আমিকুে েহিান 

লাইরিন্স কি পকিপা 

০১৭১৬৮৯৩০৬১ 

atikcocc@gmail.com 

5.  সহামডং কে বরকয়া 

মবরলে মিনকল 

কম্ িেবোহ 

প্রিৌক্ষিক আবেদে অথেো েোক্ষেষ্ঠোক্ষেক 

অনুবরোধ এর প্রেক্ষিবে েোrিক্ষেক 

অনুবরোধকৃে সহামডং নাম্বাে প্রদান সিবামূল্য : ক্ষেেো মূবে ০১ (এক) কাে পমদবি  প্রিোোঃ আব্দুল কক্ষরি 

কর আদোে কি নকেনো 

০১৭১৫-৯৯৪৯৪৯ 

6.  মৃতুু িনদ এে 

নকল কম্ 

সিয়ে বোবে িাদা কাগরজ 

আরবদরনে সপ্রমক্ষরি িনদ প্রদান 

িংক্রান্ত অনুরিাদন ্েবমিপরি িনদ 

্স্তুি পূব পক সিাবাইল স ারন অবমহি 

কো হয়। 

মৃতুু িনদ এে নাম্বাে অথবা  রোকম্ সিবা মূল্য : ৬০ োকা 

্মেরশাধ ্দ্ধমি : মিটি কর্ পারেশন কক্ষ নং 

২০৯ শাখায় tap & Pay এর িোধ্যবি জিা 

প্রদান কো োয়।  

০৩ (মিন) কি প মদবি স েরদৌমি আক্তাে 

উচ্চিান িহকােী 

০১৬২০-৩৭ ৫৭ ৫৭ 

ferdousicocc@gmail.com 

7.  ্ামন িংরোগ গ্রহণ মনধ পামেি  েরি সিয়ে িরহাদয় 

বোবে আরবদন কোে ্ে িংরোগ 

অনুরিাদন ্েবমিপরি স ান অথবা 

সলাক িাে ি অবমহি করে 

িংরোগ প্রদান কো হয়। 

সিাোে আইমর্ কারর্ পে  রোকম্, 

ট্যাক্স ্মেরশারধে েমশদ  

প্রামিস্থান   

মনধ পামেি আরবদন  েি 

(www.cocc.gov.bd  বে  

ডোউেবলোড করো যোবে অথেো ক্ষসটি 

কবপ নোরবশবের কক্ষ, নং-২০৯ 

সিবামূল্য : মলংক মদরি হরব 

্মেরশাধ ্দ্ধমি:  

সে সকান ি মিল ভূক্ত ব্াংক হরি সিয়ে, 

কুমিল্লা মিটি কর্ পারেশরনে অনুকূরল স্-অর্ পারেে 

িাধ্যরি অথবা মিটি কর্ পারেশরনে ২০৯ নং 

করক্ষ Tap & Pay এে িাধ্যরি ্মেরশাধ 

কো োরব। 

৩০ (মত্রশ) কাে প 

মদবি 

 

 

সিাহাম্মদ ইউসু  

িহকােী প্ররকৌশলী  

০৮১-৭৪০৮৮ 

০১৭৪০-৯৫৬১৯৬ 

yousuf1911@gmail.com 

 

8.  ্ামনে িংরোগ 

কিপন  

মনধ পামেি  েরি সিয়ে িরহাদয় 

বোবে আরবদন কোে ্ে িংরোগ 

কেনে অনুরিাদন ্েবমিপরি স ান 

অথবা সলাক িাে ি অবমহি করে 

িংরোগ কিপন কো হয়। 

বরকয়া মবল িম্পূণ প ্মেরশাধ করে 

্মেরশাধকৃি কম্ িহ মনধ পামেি  েরি 

আরবদন কেরি হরব।  

প্রামিস্থান   মনধ পামেি আরবদন  েি 

(www.cocc.gov.bd  বে  

ডোউেবলোড করো যোবে অথেো ক্ষসটি 

কবপ নোরবশবের কক্ষ, নং-২০৯ 

সিবামূল্য : বরকয়া ্ামনে মবল ্মেরশাধ 

্মেরশাধ ্দ্ধমি:  

সে সকান ি মিল ভূক্ত ব্াংক হরি সিয়ে, 

কুমিল্লা মিটি কর্ পারেশরনে অনুকূরল স্-অর্ পারেে 

িাধ্যরি অথবা মিটি কর্ পারেশরনে ২০৯ নং 

করক্ষ Tap & Pay এে িাধ্যরি ্মেরশাধ 

কো োরব।  

৩০ (মত্রশ) 

কাে পমদবি 

সিাহাম্মদ ইউসু  

িহকােী প্ররকৌশলী  

০৮১-৭৪০৮৮ 

০১৭৪০-৯৫৬১৯৬ 

yousuf1911@gmail.com 

 

9.  মববাহমবরেদ সোরধ 

িির ািাকেণ 

 

স্বািী/স্ত্রী/কাজী অম ি/আদালরিে 

মনরদ পশনা অথবা আরবদরনে 

সপ্রমক্ষরি উিয় ্ক্ষরক মনধ পামেি 

িামেখ উ্মস্থি হরয় 

কোজী অক্ষ স কর্তনক েদত্ত প্রেোটিশ  

মবনামূরল্য 

৯০ (নব্বই) 

কাে পমদবি 

আবু িারয়ি ভূইয়া 

িমচব 

০১৭১৬-৯৩৯৪৯৫ 

০৮১-৭২৫৩৩ 

http://www.cocc.gov.bd/
http://www.cocc.gov.bd/
Trade%20Licence%20Fee.pdf
http://www.cocc.gov.bd/
http://www.cocc.gov.bd/
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ক্রমিক সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধমি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রামিস্থান সিবামূল্য এবং ্মেরশাধ ্দ্ধমি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কপিকিপা 

(নাি, ্দবী, স ান ও ইরিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সিয়ে/িমচব/স্থানীয় কাউমন্সলে এে 

িাধ্যরি িির ািাে ব্বস্থা গ্রহন 

কো   

 

10.  মনি পাণ িািগ্রীে 

কােরণ সৃি 

নাগমেক সিাগামন্ত 

দুেীকেণ 

িাদা কাগরজ সিয়ে বোবে আরবদন 

এে সপ্রমক্ষরি সিয়ে িরহাদরয়ে 

িাৎক্ষমনক মনরদ পরশে ব্বস্থা গ্রহন  

িড়রকে উ্ে মনি পান িামুগ্রী োখা 

িংক্রান্ত িথ্যাবমল িংম্বমলি আরবদন 

্ত্র 

 

ক্ষেেোমূবে  ০১ (এক) কি পমদবি প্রশি প্রিো: নুরুল্লো   

েত্ত্বোেধোেক েবকৌশলী 

০১৭১১-১৫২২৯৭  

11.  ব্ামক্ত 

িামলকানাধীন 

অববধ স্থা্নাে 

কােরণ নাগমেক 

সিাগামন্ত দুেীকেণ 

িাদা কাগরজ সিয়ে বোবে আরবদন 

এে সপ্রমক্ষরি অববধ স্থা্না িংক্রান্ত 

িেকােী জেী্ সশরে সিমজরেরর্ে 

িহরোমগিাে িাধ্যরি উরেদ 

অমিোন ্মেচালনা কো 

অববধ স্থা্না িংক্রান্ত মবস্তামেি 

িথ্যাবমল িংম্বমলি আরবদন ্ত্র 

 

ক্ষেেোমূবে  ৯০ (নব্বই) 

কি পমদবি 

আবু িারয়ি ভূইয়া 

িমচব 

০১৭১৬-৯৩৯৪৯৫ 

০৮১-৭২৫৩৩ 

 

12.  নাগমেরকে 

অনুকূরল 

কর্ পারেশন হরি 

বোদ্দকৃি স্থা্নাে 

িামলকানা হস্তান্তে 

মনধ পামেি  েরি মূল িামলক কর্তপক 

হস্তান্তমেক ম  জিা কেন িহ 

আরবদন কেরবন এ আরবদন 

অনুরিাদারন্ত সেমলর ারন অবমহি 

কো হয় 

মূল িামলকানাে চুমক্ত ্রত্রে দমলল 

উিয়্রক্ষে NID কার্ প এে  রোকম্ 

এবং ০১ কম্ করে P.P. ছমব ও 

মনধ পামেি আরবদন  েি  

প্রামিস্থান   

মনধ পামেি আরবদন  েি 

(www.cocc.gov.bd  বে  

ডোউেবলোড করো যোবে অথেো ক্ষসটি 

কবপোরবশবের কক্ষ, নং-২০৯ 

হস্তান্তে ম  হস্তান্তে কৃি সদাকারনে িামিক িাড়াে  

সচৌদ্দ িারিে িি্মেিান িহ এ ম  এে উ্ে 

১৫%িুাে এবং ৫% আয়কে 

্মেরশাধ ্দ্ধমি 

সে সকান ি মিল ভূক্ত ব্াংক হরি সিয়ে, 

কুমিল্লা মিটি কর্ পারেশরনে অনুকূরল স্-অর্ পারেে 

িাধ্যরি অথবা মিটি কর্ পারেশরনে ২০৯ নং 

করক্ষ Tap & Pay এে িাধ্যরি ্মেরশাধ 

কো োরব। 

৪৫ (্য়িামল্লশ) 

 কি পমদবি 

সিা: হারুন-আে েমশদ 

বাজাে ্মেদশ পক 

০৮১-৭৪০৬০ 

০১৮৪৫-১৯২০৯২ 

haruncocc@gmail.com 

 

13.  সিমশনামেজ 

িাড়া প্রদান 

সিয়ে বোবে সিমশনামেজ 

িাড়া ্াওয়াে আরবদন 

অনুরিাদন ্েবামিপরি 

স ারনে িাধ্যরি অবমহি কো 

হয়। 

সোদো কোগবজ অথেো েক্ষেষ্ঠোবের 

ক্ষেজস্ব প্যোবড আবেদে 

সিবামূল্য : ctrl+ক্ষলিংক েোটে চোপুে 

Machinarys Rent Free.docx 

 

্মেরশাধ ্দ্ধমি : অনলাইরন 

১৫ (্রনে) মদেন সিা:খাইরুল বািাে  

িহকােী প্ররকৌশলী/ োনবাহন ইনচ পাজ 

০৮১-৭৪০৫৫ 

০১৭৩০-৫৮৯৮৯৮ 

bashercocc@gmail.com 

 

 

 

    ২.১) প্রামিষ্ঠামনক সিবা  

 

ক্রমিক সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধমি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রামিস্থান সিবামূল্য এবং ্মেরশাধ ্দ্ধমি সিবা প্রদারনে িিয়িীিা 
দাময়ত্বপ্রাি কপিকিপা 

(নাি, ্দবী, স ান ও ইরিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1.  সের্ লাইরিন্স োচাই প্রিৌক্ষিক আবেদে অথেো েোক্ষেষ্ঠোক্ষেক 

অনুবরোধ এর প্রেক্ষিবে েোrিক্ষেক 

যোচোইবের জন্য অনুবরোধকৃে প্রেড 

লোইবসবের  বটোকক্ষপ  

সিবামূল্য : ক্ষেেো মূবে ০১ (এক) কাে পমদবি  কাজী আমিকুে েহিান 

লাইরিন্স কি পকিপা 

০১৭১৬৮৯৩০৬১ 

atikcocc@gmail.com 

http://www.cocc.gov.bd/
Machinarys%20Rent%20Free.docx
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ক্রমিক সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধমি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রামিস্থান সিবামূল্য এবং ্মেরশাধ ্দ্ধমি সিবা প্রদারনে িিয়িীিা 
দাময়ত্বপ্রাি কপিকিপা 

(নাি, ্দবী, স ান ও ইরিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

2.  সহামডং কে বরকয়া 

বা ্মেরশারধে 

্মেিান জানা 

প্রিৌক্ষিক আবেদে অথেো েোক্ষেষ্ঠোক্ষেক 

অনুবরোধ এর প্রেক্ষিবে েোrিক্ষেক 

যোচোইবের জন্য অনুবরোধকৃে সহামডং 

নাম্বাে প্রদান 

সিবামূল্য : ক্ষেেো মূবে ০১ (এক) কাে পমদবি  প্রিোোঃ আব্দুল কক্ষরি 

কর আদোে কি নকেনো 

০১৭১৫-৯৯৪৯৪৯ 

3.  জন্ম ও মৃতুু িনদ 

োচাই 

প্রিৌক্ষিক আবেদে অথেো েোক্ষেষ্ঠোক্ষেক 

অনুবরোধ এর প্রেক্ষিবে েোrিক্ষেক 

যোচোইবের জন্য অনুবরোধকৃে জন্ম ও 

মৃতুু িনদ  বটোকক্ষপ 

সিবামূল্য : ক্ষেেো মূবে ০১ (এক) কাে পমদবি স েরদৌমি আক্তাে  

উচ্চিান িহকােী 

০১৬২০-৩৭ ৫৭ ৫৭ 

ferdousicocc@gmail.com 

 

 

২.৩) আিুন্তেীণ সিবা 

 

ক্রমিক সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধমি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রামিস্থান 
সিবামূল্য এবং 

্মেরশাধ ্দ্ধমি 
সিবা প্রদারনে িিয়িীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কপিকিপা 

(নাি, ্দবী, স ান ও ইরিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1.  সেশনামে ও প্ররয়াজনীয় 

িালািাল গ্রহণ িংক্রান্ত সিবা 

 

মনধ পামেি আরবদন  েরি চামহদা 

্ত্র দামখল কেরি হরব। 

আরবদরনে সপ্রমক্ষরি 

অনুরিাদনারন্ত সেমলর ারন অবমহি 

কেণ 

চামহি িালািারলে মবস্তামেি 

িথ্যিহ মনধ পামেি  েরি আরবদন 

প্রামিস্থান   

মনধ পামেি আরবদন  েি 

(www.cocc.gov.bd  বে  

ডোউেবলোড করো যোবে অথেো ক্ষসটি 

কবপোরবশবের কক্ষ, নং-২০৯ 

ক্ষেেোমূবে ০৭ (িাি) কি পমদবি  সিাঃ শমহদ সহারিন ভূইয়া,  

িান্ডাে কি পকিপা  

০১৮১-৭৪০৬০ 

০১৭১০-৯৯৭৪৬৯           

2.  প্রমিরর্ন্ট  ান্ড অমগ্রি 

 

মনধ পামেি আরবদন  েরি 

অগ্রীরিে ্মেিান উরল্লখ্য িহ 

আরবদরনে সপ্রমক্ষরি 

অনুরিাদনারন্ত সেমলর ারন অবমহি 

কেণ  

মনধ পামেি আরবদন  েি  

 প্রামিস্থান   

(ক্ষসটি কবপোরবশবের কক্ষ, নং-

২০৭) 

ক্ষেেোমূবে ১৫ (্রনে) কি পমদবি  সিা: হারুন-আে েমশদ 

বাজাে ্মেদশ পক 

০৮১-৭৪০৬০ 

০১৮৪৫-১৯২০৯২ 

haruncocc@gmail.com 

3.  অবিে কালীন গ্রাচুইটি োকা 

প্রদান 

মনধ পামেি আরবদন  েরি অবিে 

কালীন গ্রাচুইটি ্াওয়াে 

আরবদরনে সপ্রমক্ষরি 

অনুরিাদনারন্ত সেমলর ারন অবমহি 

কেণ  

মনধ পামেি আরবদন  েি  

, 

 অবিে িংক্রান্ত ্রত্রে কম্ 

 প্রামিস্থান   

মনধ পামেি আরবদন  েি 

(ক্ষসটি কবপোরবশবের কক্ষ, নং-

২০৭) 

ক্ষেেোমূবে ৯০ (্রনে) কি পমদবি  সিা: হারুন-আে েমশদ 

বাজাে ্মেদশ পক 

০৮১-৭৪০৬০ 

০১৮৪৫-১৯২০৯২ 

haruncocc@gmail.com 

4.  অবিে কালীন প্রমিরর্ন্ট 

 ান্ড এে োকা প্রদান 

মনধ পামেি আরবদন  েরি 

অগ্রীরিে ্মেিান উরল্লখ্য িহ 

আরবদরনে সপ্রমক্ষরি 

অনুরিাদনারন্ত সেমলর ারন অবমহি 

কেণ  

মনধ পামেি আরবদন  েি  

, 

 অবিে িংক্রান্ত ্রত্রে কম্ 

 প্রামিস্থান   

মনধ পামেি আরবদন  েি 

(ক্ষসটি কবপোরবশবের কক্ষ, নং-

২০৭) 

ক্ষেেোমূবে ৯০ (্রনে) কি পমদবি  সিা: হারুন-আে েমশদ 

বাজাে ্মেদশ পক 

০৮১-৭৪০৬০ 

০১৮৪৫-১৯২০৯২ 

haruncocc@gmail.com 

http://www.cocc.gov.bd/
mailto:haruncocc@gmail.com
mailto:haruncocc@gmail.com
mailto:haruncocc@gmail.com
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৩) আওিাধীন অমধদিে/িংস্থা/অন্যান্য প্রমিষ্ঠান কর্তপক প্রদত্ত সিবা 

 

০১) ওয়ার্ প কাে পালয় 

 

ক্রমিক সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধমি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রামিস্থান সিবামূল্য এবং ্মেরশাধ ্দ্ধমি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কপিকিপা 

(নাি, ্দবী, স ান ও ইরিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1.  জোেীেেো সেদ ক্ষেধ নোক্ষরে  রবি েোপ্ত 

আবেদে অনুবিোদেোবন্ত 

সেদ েস্তুে করে: 

প্রটক্ষলব োবে প্রযোগোবযোগ 

কবর সেদ েদোে 

১। জোেীে পক্ষরচেপত্র অথেো জন্ম 

ক্ষেেন্ধে সেদ। 

২। প্র োক্ষডিং প্রটক্স পক্ষরবশোবধর রক্ষশদ 

( োল সে)। 

েোক্ষপ্তস্থোে : 

েোিংলো: ২০/- 

ইিংবরক্ষজ: ১০০/- 

উব্যোক্তো ক্ষ : ৩০/= 

০২ কোয নক্ষদেস 

 

সিংক্ষিষ্ট ওেক্ষড ন সক্ষচবের জন্য েোক্ষলকোে চোপুে 

Secretary -List-----------.doc 

 

2.  ওেোক্ষরশ সেদ ক্ষেধ নোক্ষরে  রবি েোপ্ত 

আবেদে অনুবিোদেোবন্ত 

সেদ েস্তুে করে: 

প্রটক্ষলব োবে প্রযোগোবযোগ 

কবর সেদ েদোে 

১। জোেীে পক্ষরচেপত্র অথেো জন্ম 

ক্ষেেন্ধে সেদ। 

২। মৃে ব্যক্ষক্তর মৃত্যয সেদ  বটোকক্ষপ। 

৩। প্র োক্ষডিং প্রটক্স পক্ষরবশোবধর রক্ষশদ 

( োল সে)। 

সেদ ক্ষ  : ১০০/- 

উব্যোক্তো ক্ষ : ১০০/= 

 

 

০৫ কোয নক্ষদেস সিংক্ষিষ্ট ওেক্ষড ন সক্ষচবের জন্য েোক্ষলকোে চোপুে 

Secretary -List-----------.doc 

3.  পোক্ষরেোক্ষরক সেদ ক্ষেধ নোক্ষরে  রবি েোপ্ত 

আবেদে অনুবিোদেোবন্ত 

সেদ েস্তুে করে: 

প্রটক্ষলব োবে প্রযোগোবযোগ 

কবর সেদ েদোে 

১। জোেীে পক্ষরচেপত্র অথেো জন্ম 

ক্ষেেন্ধে সেদ। 

২। মৃে ব্যক্ষক্তর মৃত্যয সেদ  বটোকক্ষপ। 

৩। প্র োক্ষডিং প্রটক্স পক্ষরবশোবধর রক্ষশদ 

( োল সে)। 

সেদ ক্ষ  : ১০০/- 

উব্যোক্তো ক্ষ : ১০০/= 

 

০৫ কোয নক্ষদেস সিংক্ষিষ্ট ওেক্ষড ন সক্ষচবের জন্য েোক্ষলকোে চোপুে  

Secretary -List-----------.doc 

4.  েেযেেপত্র প্রিৌক্ষিক আবেদবের 

প্রেক্ষিবে কোউক্ষেলবরর 

ক্ষেবদ নশেো প্রিোেোবেক 

েোৎিক্ষেক 

১। জোেীে পক্ষরচেপত্র অথেো জন্ম 

ক্ষেেন্ধে সেদ। 

২। প্র োক্ষডিং প্রটক্স পক্ষরবশোবধর রক্ষশদ 

( োল সে)। 

ক্ষেধ নোরীে  রবি সেদ ক্ষেেোমূবে, 

উব্যোক্তো ক্ষ : ৫০/= 

 

০২ কোয নক্ষদেস সিংক্ষিষ্ট ওেক্ষড ন সক্ষচবের জন্য েোক্ষলকোে চোপুে  

Secretary -List-----------.doc 

5.  যাঁর জন্য েবযোজয প্রিৌক্ষিক আবেদবের 

প্রেক্ষিবে কোউক্ষেলবরর 

ক্ষেবদ নশেো প্রিোেোবেক 

েোৎিক্ষেক 

১। জোেীে পক্ষরচেপত্র অথেো জন্ম 

ক্ষেেন্ধে সেদ। 

২। প্র োক্ষডিং প্রটক্স পক্ষরবশোবধর রক্ষশদ 

( োল সে)। 

ক্ষেধ নোরীে  রবি সেদ ক্ষেেোমূবে, 

উব্যোক্তো ক্ষ : ৫০/= 

 

০২ কোয নক্ষদেস সিংক্ষিষ্ট ওেক্ষড ন সক্ষচবের জন্য েোক্ষলকোে চোপুে  

Secretary -List-----------.doc 

6.  আবের সেদপত্র প্রিৌক্ষিক আবেদবের 

প্রেক্ষিবে কোউক্ষেলবরর 

ক্ষেবদ নশেো প্রিোেোবেক 

েোৎিক্ষেক 

১। জোেীে পক্ষরচেপত্র অথেো জন্ম 

ক্ষেেন্ধে সেদ। 

২। প্র োক্ষডিং প্রটক্স পক্ষরবশোবধর রক্ষশদ 

( োল সে)। 

সেদ ক্ষেেোমূবে  

উব্যোক্তো ক্ষ : ৫০/= 

কবপোজ ক্ষ  : ৫০/- 

 

 

০২ কোয নক্ষদেস সিংক্ষিষ্ট ওেক্ষড ন সক্ষচবের জন্য েোক্ষলকোে চোপুে  

Secretary -List-----------.doc 

7.  ক্ষেেো ীে সেদ প্রিৌক্ষিক আবেদবের 

প্রেক্ষিবে কোউক্ষেলবরর 

ক্ষেবদ নশেো প্রিোেোবেক 

েোৎিক্ষেক 

১। জোেীে পক্ষরচেপত্র অথেো জন্ম 

ক্ষেেন্ধে সেদ। 

২। প্র োক্ষডিং প্রটক্স পক্ষরবশোবধর রক্ষশদ 

( োল সে)। 

সেদ ক্ষেেোমূবে  

উব্যোক্তো ক্ষ : ২০/= 

কবপোজ ক্ষ  : ৫০/- 

 

০২ কোয নক্ষদেস সিংক্ষিষ্ট ওেক্ষড ন সক্ষচবের জন্য েোক্ষলকোে চোপুে  

Secretary -List-----------.doc 
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ক্রমিক সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধমি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রামিস্থান সিবামূল্য এবং ্মেরশাধ ্দ্ধমি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কপিকিপা 

(নাি, ্দবী, স ান ও ইরিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

8.  অক্ষেেো ীে সেদ প্রিৌক্ষিক আবেদবের 

প্রেক্ষিবে কোউক্ষেলবরর 

ক্ষেবদ নশেো প্রিোেোবেক 

েোৎিক্ষেক 

১। জোেীে পক্ষরচেপত্র অথেো জন্ম 

ক্ষেেন্ধে সেদ। 

২। প্র োক্ষডিং প্রটক্স পক্ষরবশোবধর রক্ষশদ 

( োল সে)। 

সেদ ক্ষেেোমূবে  

উব্যোক্তো ক্ষ : ২০/= 

কবপোজ ক্ষ  : ৫০/- 

 

০২ কোয নক্ষদেস 

 

সিংক্ষিষ্ট ওেক্ষড ন সক্ষচবের জন্য েোক্ষলকোে চোপুে  

Secretary -List-----------.doc 

9.  জন্ম ক্ষেেন্ধে সেদ 

 

 

প্রিৌক্ষিক আবেদবের 

প্রেক্ষিবে কোউক্ষেলবরর 

ক্ষেবদ নশেো প্রিোেোবেক 

েোৎিক্ষেক 

১। ইক্ষপআই 

কোড ন/ক্ষপএসক্ষস/বজএসক্ষস/এসএসক্ষস   

সেদ/পোসবপোট ন /  োসপোেোবলর 

ছোড়পত্র  বটোকক্ষপ। 

২। পক্ষেো ও িোেোর জোেীে পক্ষরচেপত্র 

অথেো জন্ম ক্ষেেন্ধে সেদ। 

৩। মৃে ব্যক্ষক্তর মৃত্যয সেদ  বটোকক্ষপ। 

৪। প্র োক্ষডিং প্রটক্স পক্ষরবশোবধর রক্ষশদ 

( োল সে)। 

সেদ মূে :  ১০০/- 

উব্যোক্তো ক্ষ : ৫০/= 

 

০৩ কোয নক্ষদেস সিংক্ষিষ্ট ওেক্ষড ন সক্ষচবের জন্য েোক্ষলকোে চোপুে  

Secretary -List-----------.doc 

10.  মৃত্যয ক্ষেেন্ধে সেদ 

 

প্রিৌক্ষিক আবেদবের 

প্রেক্ষিবে কোউক্ষেলবরর 

ক্ষেবদ নশেো প্রিোেোবেক 

েোৎিক্ষেক 

 

১। ইক্ষপআই 

কোড ন/ক্ষপএসক্ষস/বজএসক্ষস/এসএসক্ষস   

সেদ/পোসবপোট ন /  োসপোেোবলর 

ছোড়পত্র  বটোকক্ষপ। 

২। পক্ষেো ও িোেোর জোেীে পক্ষরচেপত্র 

অথেো জন্ম ক্ষেেন্ধে সেদ। 

৩। মৃে ব্যক্ষক্তর মৃত্যয সেদ  বটোকক্ষপ। 

৪। প্র োক্ষডিং প্রটক্স পক্ষরবশোবধর রক্ষশদ 

( োল সে)। 

সেদ মূে :  ২৫/- 

উব্যোক্তো ক্ষ : ৫০/= 

 

০৩ কোয নক্ষদেস 

 

সিংক্ষিষ্ট ওেক্ষড ন সক্ষচবের জন্য েোক্ষলকোে চোপুে  

Secretary -List-----------.doc 

11.  ক্ষেএস/আরএস/ 

ক্ষসএস িক্ষেেোবের 

সক্ষ  প্রিো র 

 

ক্ষেধ নোক্ষরে  রবি েোপ্ত 

আবেদে প্রজলো েশোসবকর 

কোয নোলবে প্রেরণ করো  বল 

প্রজলো েশোসবকর কোয নোলবে 

 বে সেদ েোক্ষপ্তর পর 

প্রটক্ষলব োবে প্রযোগোবযোগ 

কবর সেদ েদোে 

১। িক্ষেেোবের িশড়ো কক্ষপ অথেো 

িক্ষেেোে েম্বর, প্রিৌজোর েোি ও েম্বর, 

দোগ েম্বর। 

সেদ মূে :  ১০০/- 

উব্যোক্তো ক্ষ : ৫০/= 

 

১০ কোয নক্ষদেস সিংক্ষিষ্ট ওেক্ষড ন সক্ষচবের জন্য েোক্ষলকোে চোপুে  

Secretary -List-----------.doc 

12.  ই-প্রেড লোইবসে  ই-ক্ষসবেি এ ক্ষেধ নোক্ষরে 

 রবি  আবেদে করো  বল 

প্রেড লোইবসে েোক্ষপ্তর পর 

প্রটক্ষলব োবে প্রযোগোবযোগ 

কবর লোইবসে েদোে 

১। জোেীে পক্ষরচেপত্র অথেো জন্ম 

ক্ষেেন্ধে সেদ অথেো পোসবপোট ন এর 

 বটোকক্ষপ। 

২। রক্ষিে ছক্ষে ১ কক্ষপ পোসবপোট ন 

সোইজ। 

৩। প্রদোকোে ক্ষডবটর  বটোকক্ষপ। 

৪। প্র োক্ষডিং প্রটক্স পক্ষরবশোবধর রক্ষশদ 

( োল সে)। 

৫। এেওক্ষস (েবেোজেীে প্রিবত্র) 

 

বাাংলাদেশ গেদেট অনুযায়ী ফি: অন-লাইদনর 

মাধ্যদম ফবকাশ, এম কযাশ এ পফরদশাধ্ করা হয় 

০৩ কোয নক্ষদেস  সিংক্ষিষ্ট ওেক্ষড ন সক্ষচবের জন্য েোক্ষলকোে চোপুে  

Secretary -List-----------.doc 
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৪) আ্নাে কারছ আিারদে প্রিুাশা 

 

ক্রমিক প্রমিশ্রুি/কামিি সিবা প্রামিে লরক্ষু কেণীয় 

০১ স্বয়ংিম্পূণ প আরবদন জিা প্রদান 

০২ েথােথ প্রমক্রয়ায় প্ররয়াজনীয় ম ি ্মেরশাধ কো 

০৩ িাক্ষারিে জন্য মনধ পামেি িিরয়ে পূরব পই উ্মস্থি থাকা 

০৪ েথািিরয় এবং দ্রুিিি িিরয় সিবা প্রদান 

০৫ স্বেিা ও জবাবমদমহিা মনশ্চি কেরনে িাধ্যরি সিবা প্রদান 

 

০৫) অমিরোগ প্রমিকাে ব্বস্থা্না (GRS) 

 

ক্রমিক কখন সোগারোগ কেরবন কাে িরি সোগারোরগে কেরবন সোগারোরগে ঠিকানা মনষ্পমত্তে িিয়িীিা 

০১ দাময়ত্বপ্রাি কি পকিপা িিাধান মদরি না ্ােরল অমিরোগ মনষ্পমত্ত কি পকিপা (অমনক) নাি ও ্দমবঃ অনু্ি বড়ুয়া, প্রধান মনব পাহী কি পকিপা 

স ানঃ ০৮১-৬৮৭২০/০১৭১২-৭৭৩৩৫২ 

ইরিইলঃ baruaanupam68@yahoo.com 

ওরয়বঃ www.cocc.gov.bd 

০৩ িাি 

০২ অমিরোগ মনষ্পমত্ত কি পকিপা মনমদ পি িিরয় 

িিাধান মদরি না ্ােরল 

আম্ল কি পকিপা Md Ziaul Haque 

উপ-সক্ষচে স্থোেীে সরকোর ক্ষেভোগ,  

স্থোেীে সরকোর িন্ত্রেোলে 

০১ িাি 

০৩ আম্ল কি পকিপা মনমদ পি িিরয় িিাধান মদরি 

না ্ােরল 

িমি্মেেদ মবিারগে অমিরোগ ব্বস্থা্না সিল  ০৩ িাি 

 

 

 

  


