
ট্রেজারী শাখা 

 

ক্রমভক 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

ন্বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র 

 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আনফদন পযভ 

প্রমিয স্থান 

সফামূল্য এফং 

মযনাধ 

দ্ধমি 

(মমদ থানক) 

াখায নাভ দাময়ত্বপ্রাি 

কভ বকিবাযদফী,রুভ নম্বয, সজরা/ 

উনজরা সকাড অমপময়যর 

সেমরনপান ও  

ই-সভইর 

উদ্ধবিন কভ বকিবায দফী,রুভ নম্বয, সজরা/ 

উনজরা সকাড অমপময়ার সেমরনপান ও  

ই-সভইর 

০১ স্ট্যাম্প সবন্ডায 

রাইনন্স ইস্যয  

৪০ কভ ব 

মদফ 

 জািীয় মযচয় নত্রয িযাময়ি 

কম 

 ৩ কম ানাে াইনজয 

িযাময়ি ছমফ 

 ব্াংক রনবমন্স নদ 

 মক্ষা ননদয িযাময়ি কম 

 যকাময সকালাগানয ১-১১০১-

০০০১-১৮৫৪ সকানড স্ট্যাম্প 

সবন্ডায রাইনন্স মপ ফাফদ ৭৫০/-

োকা সানারী ব্াংক,/ ফাংরানদ 

ব্াংনক জভায চারাননয মূর কম 

 যকাময সকালাগানয ১- ১১৩৩-

০০০১-০৩১১ সকানড রাইনন্স মপ 

৭৫০/- োকায ১৫% বযাে ফাফদ 

১১২/৫০ োকা সানারী 

ব্াংক,/ফাংরানদ ব্াংনক অথ ব 

জভায চারাননয মূর কম 

এ মফলনয় 

প্রনয়াজনীয় 

নমাগীিা এ 

াখা নি 

প্রদান কযা নয় 

থানক। 

৭৫০/- + বযাে 

১৫% 

সেজাযী অমপায 

ভয়ভনমং 

সপান: +৮৮০১৭৩৩৩৭৩৩০৬ 

 

ট্রজলা ম্যাজজষ্ট্রেট 

ময়মনজ িংহ 

সজরা সকাড-২২০০ 

সভাফাইর নম্বয-০১৭৩৩-৩৭৩৩০০ 

ট্র ান : +৮৮০9165777 

E-mail : 
dcmymensingh@mopa.gov.

bd. 
 

০২ স্ট্যাম্প সবন্ডায 

রাইনন্স নফায়ন  

 

৩ কভ ব 

মদফ 

 াদা কাগনজ আনফদন ত্র  

 মূর স্ট্যম্প সবন্ডায রাইনন্স এফং  

 যকাময সকালাগানয ১-১১০১-

০০০১-১৮৫৪ সকানড স্ট্যাম্প 

সবন্ডায রাইনন্স নফায়ন মপ ফাফদ 

৫০০/- োকা সানারী ব্াংক,/ 

ফাংরানদ ব্াংনক অথ ব জভায 

চারাননয মূর কম  

 যকাময সকালাগানয ১-১১৩৩-

০০০১-০৩১১ সকানড রাইনন্স 

নফায়ন মপ ৫০০/- োকায ১৫% 

বযাে ফাফদ ৭৫/- োকা সানারী 

এ মফলনয় 

প্রনয়াজনীয় 

নমাগীিা এ 

াখা নি 

প্রদান কযা নয় 

থানক। 

৫০০/- + বযাে 

১৫% 

সেজাযী অমপায 

ভয়ভনমং 

সপান: +৮৮০১৭৩৩৩৭৩৩০৬ 

 

ট্রজলা ম্যাজজষ্ট্রেট 

ময়মনজ িংহ 

সজরা সকাড-২২০০ 

সভাফাইর নম্বয-০১৭৩৩-৩৭৩৩০০ 

ট্র ান : +৮৮০9165777 

E-mail : 
dcmymensingh@mopa.gov.

bd. 
 



ব্াংক, / ফাংরানদ ব্াংনক অথ ব 

জভায চারাননয মূর কম  

০৩ স্ট্যাম্প সবন্ডায 

সযমজস্ট্ায 

৩ কভ ব 

মদফ 

 যকাময সকালাগানয ১-১১০১-০০১-

২৬৮১  সকানড স্ট্যাম্প সবন্ডায 

সযমজস্ট্ায মপ ফাফদ ২০০/- োকায 

মফমনভনয় সবন্ডানযয মনকে যফযা 

কযা য়।  

 পূনফ ব গৃমি স্ট্যাম্প সবন্ডায 

সযমজস্ট্ায 

এ মফলনয় 

প্রনয়াজনীয় 

নমাগীিা এ 

াখা নি 

প্রদান কযা নয় 

থানক। 

২০০/- + বযাে 

১৫% 

সেজাযী অমপায 

ভয়ভনমং 

সপান: +৮৮০১৭৩৩৩৭৩৩০৬ 

 

ট্রজলা ম্যাজজষ্ট্রেট 

ময়মনজ িংহ 

সজরা সকাড-২২০০ 

সভাফাইর নম্বয-০১৭৩৩-৩৭৩৩০০ 

ট্র ান : +৮৮০9165777 

E-mail : 
dcmymensingh@mopa.gov.

bd. 
 

০৪ কর াফমরক 

যীক্ষা এফং 

সজরায় অনুমিি 

মননয়াগ যীক্ষায 

প্রশ্নত্র ও 

আনুলমিক 

ভারাভার গ্রণ 

ও ভয়সূচী 

অনুমায়ী মফিযণ 

যীক্ষায 

ভয়সূচী 

অনুমায়ী 

ইউএনও/ংমিষ্ট প্রমিিান/দিয 

প্রধাননয প্রামধকায ত্র 

সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রনমাজয নয় সেজাযী অমপায 

ভয়ভনমং 

সপান: +৮৮০১৭৩৩৩৭৩৩০৬ 

 

ট্রজলা ম্যাজজষ্ট্রেট 

ময়মনজ িংহ 

সজরা সকাড-২২০০ 

সভাফাইর নম্বয-০১৭৩৩-৩৭৩৩০০ 

ট্র ান : +৮৮০9165777 

E-mail : 
dcmymensingh@mopa.gov.

bd. 
 

০৫ মূল্যফান দ্রব্ 

াভগ্রী ংযক্ষণ 

মফিযণ 

সফা গ্রীিায 

প্রনয়াজন 

সভািানফক 

ংযক্ষনণয ভয় এফং উনতারননয 

ভয় সফা গ্রণকাযী দিয কর্তবক 

মরমখি ত্র 

সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রনমাজয নয় সেজাযী অমপায 

ভয়ভনমং 

সপান: +৮৮০১৭৩৩৩৭৩৩০৬ 

 

ট্রজলা ম্যাজজষ্ট্রেট 

ময়মনজ িংহ 

সজরা সকাড-২২০০ 

সভাফাইর নম্বয-০১৭৩৩-৩৭৩৩০০ 

ট্র ান : +৮৮০9165777 

E-mail : 
dcmymensingh@mopa.gov.

bd. 

 

 

 
 


