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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
পাট অিধদ�র 

ব� ও পাট ম�ণালয় 
www.dgjute,gov.bd 

 
�সবা �দান �িত�িত (Citizen’s Charter) 

১. িভশন ও িমশন 
    িভশন: �টকসই �িতেযািগতা স�ম পাটখাত । 
 
    িমশন: আইন, িবিধ ও নীিতমালা �েয়াগ, বা�বায়ন এবং পাটচাষী, পাটকল ও �বসায়ীেদরেক সহায়তা �দা�নর মা�েম পাটজাত পে�র �বহার �ি�। 

 
২. �সবা �দান �িত�িত 
 

২.১) নাগিরক �সবা 
�িমক 

নং 
�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং পিরেশাধ 

প�িত 
�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া�/অ�েমাদনকারী কম �কত�া 

( পদিব ও �টিলেফান ন�র ) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১. পাটজাত প� 

��তকারক লাইেস� 
ই�� ও নবায়ন 

 
ক) �েত�ক �ট িমেলর  

�িত ২৫০ ত�ত বা 
উহার ভ�াংেশর জ� 

 
 
 

খ) �েত�ক �ট 
ি�িনং িমেলর �িত 

৭০০ ি�ে�ল বা উহার 
ভ�াংেশর জ� 

 
 
 

গ) �েত�ক �ট �টপ 
িমেলর ১০ ইি� বা 

উহার কম �শে�র �িত 
২০ �ম বা উহার 
ভ�াংেশর জ� 

 

*লাইেস� �ত�াশী �ি�/ �িত�ান  
ক��ক ই-�মইল, ফ�া�, ডাকেযােগ 
এবং সরাসির অিধদ�ের আেবদন 
দািখেলর পর পাট আইন, ২০১৭ 
অ�সরেণ সংি�� শাখার মা�েম 
যাচাই বাছাই�ব �ক নিথেত 
উপ�াপেনর পর দািয়��া� 
কম �কত�া ক��ক লাইেস� ম�রী/ 
নবায়ন  করা হয়। 
 
*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর 
��ে� পাট অিধদ�েরর ওেয়বসাইট 
(www.dgjute.gov.bd) 

অথবা �সানালী �শ �মাবাইল 
অ�াপ ডাউনেলাড কের �েয়াজনীয় 
কাগজপে�র ��ান কিপ সং�ি�র 
মা�েম আেবদন করা যায়। 
দািয়��া� কম �কত�া ক��ক সরাসির 
অনলাইেন যাচাই�ব �ক উ��তন 
ক��পে�র অ�েমাদন সােপে� 
লাইেস� ম�রী ও নবায়ন করা হয়। 

১. িনধ �ািরত ফরেম আেবদন, 
২. �মেমাের�াম এ� আ� �ক�ালস অব এেসািসেয়শন (সীিমত  
    �কা�ানী/অংশীদারী �িত�ােনর ��ে�), 
৩. জাতীয়তা সনদপ�,  
৪ .�াংক সলেভি� সা� �িফেকট,  
৫. সংি�� �বসািয়ক সংগঠেনর হালনাগাদ সদ� সনদপ�, 
৬. করদাতার সনা�করণ ন�র  (�আইএন), 
৭. র�ািন িনব�নপ� (ইআরিস), 
৮. ��ড লাইেস�, 
৯. িবিনেয়াগ �বােড �র ছাড়প�, 
১০.িমেল �ািপত য�াংেশর তািলকা, 
১১. পিরবােরর �া� বয়� সদ�গেণর নাম, �ায়ী বাস�ান ও  
    জাতীয়তা সনদপ�। 
 
িনধ �ািরত আেবদন ফরম �ধান কায �ালেয়র লাইেস� শাখা 
�থেক িবনা �ে� পাওয়া যােব। তাছাড়া পাট অিধদ�েরর 
ওেয়ব সাইট �থেকও ডাউনেলাড কের সং�হ করা যােব। 
 
*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর ��ে� পাট অিধদ�েরর 
ওেয়বসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা   

�সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ ডাউনেলাড কের আেবদন করা 
যােব। 

ক) ২০,০০০/- টাকা হাের 
িফ বাবদ ��জারী চালােনার 
মা�েম জমা �দােনর �ল 
কিপ।  
�কাডঃ 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 
খ) ১৫,০০০/-টাকা হাের িফ 
বাবদ ��জারী চালােনার 
মা�েম জমা �দােনর �ল 
কিপ।  
�কাডঃ 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 
গ) ১১,০০০/-টাকা হাের িফ 
বাবদ ��জারী চালােনার 
মা�েম জমা�দােনর �ল 
কিপ।  
�কাডঃ 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 

১. আেবদন পে�র সােথ দািখল�ত 
কাগজপ� স�ক থাকেল আেবদন 
�াি�র ৭(সাত) কায �িদবেসর মে�। 
 
২. আেবদন পে�র সােথ দািখল�ত 
কাগজপ� স�ক না থাকেল ঘাটিত 
কাগজ সরবরােহর জ� ৭(সাত) 
কায �িদবেসর মে� �মাবাইল, 
�টিলেফান, ই-�মইল অথবা 
িলিখতপ� মা�েম সংি�� 
�াি�/�িত�ানেক অবিহত করা 
হেব।  
 

৩. �সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ 
এর মা�েম আেবদেনর ��ে�  
ইউজার (সংি�� �াি�/�িত�ান) 
এর �মাবাইেল sms এর মা�েম 
অবিহত করা হেব। 

 
 
 
 

লাইেস� ম�রীর ��ে�ঃ 
 

মহাপিরচালক 
�ফানঃ ০২-২২৩৩৮১৫৪৬ 

 
লাইেস� নবায়েনর ��ে�ঃ 

 
পিরচালক (পাট) 

�ফানঃ ০২-২২৩৩৮৩৮৪৬ 
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�িমক 

নং 
�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং 

পিরেশাধ প�িত 
�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া�/অ�েমাদনকারী কম �কত�া 

 ( পদিব ও �টিলেফান ন�র ) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
২. পাটজাতপ� 

র�ািনকারক লাইেস� 
ই�� ও নবায়ন 

 
ক) কােপ �ট �তীত 
লাইেস� ই�� ও 

নবায়ন 
 
 
 
 

খ) কােপ �ট র�ািনকারক 
লাইেস� ই�� ও 

নবায়ন 
 

*লাইেস� �ত�াশী �ি�/ �িত�ান  
ক��ক ই-�মইল, ফ�া�, ডাকেযােগ 
এবং সরাসির অিধদ�ের আেবদন 
দািখেলর পর পাট আইন, ২০১৭  
অ�সরেণ সংি�� শাখার মা�েম 
যাচাই বাছাই�ব �ক নিথেত উপ�াপেনর 
পর দািয়��া� কম �কত�া ক��ক 
লাইেস� ম�রী/ নবায়ন  করা হয়। 
 

*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর 
��ে� পাট অিধদ�েরর ওেয়বসাইট 
(www.dgjute.gov.bd) 

অথবা �সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ 
ডাউনেলাড কের �েয়াজনীয় 
কাগজপে�র ��ান কিপ সং�ি�র 
মা�েম আেবদন করা যায়। দািয়��া� 
কম �কত�া ক��ক সরাসির অনলাইেন 
যাচাই�ব �ক উ��তন ক��পে�র 
অ�েমাদন সােপে� লাইেস� ম�রী ও 
নবায়ন করা হয়। 

১. িনধ �ািরত ফরেম আেবদন, 
২. �াংক সলেভি� সা� �িফেকট, 
৩. সংি�� �বসািয়ক সংগঠেনর হালনাগাদ সদ� সনদপ�, 
৪. করদাতার সনা�করণ ন�র  (�আইএন), 
৫. র�ািন িনব�নপ� (ইআরিস), 
৬. অংশীদারী �িত�ান/িলিমেটড �কা�ািনর ��ে�  
    �মেমাের�াম এ� আ� �ক�ালস অব এেসািসেয়শন, 
৭. �যৗথ �বসােয়র ��ে� �ি�নামা, 
৮. ��ড লাইেস�, 
৯. পিরবােরর �া� বয়� সদ�গেণর নাম, �ায়ী বাস�ান ও  
     জাতীয়তা সনদপ�। 
িনধ �ািরত আেবদন ফরম �ধান কায �ালেয়র লাইেস� শাখা �থেক িবনা�ে� 
পাওয়া যােব। এছাড়া পাট অিধদ�েরর ওেয়বসাইট �থেকও ডাউনেলাড করা 
যােব।  
 

*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর ��ে� পাট অিধদ�েরর ওেয়বসাইট 

(www.dgjute.gov.bd) অথবা �সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ 
ডাউনেলাড কের আেবদন করা যােব। 

 
 
ক) ২৫,০০০/- টাকা 
��জারী চালােনার 
মা�েম জমা �দােনর 
�ল কিপ।  
�কাডঃ 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 
 
খ) ৩,০০০/- টাকা 
��জারী চালােনার 
মা�েম জমা �দােনর 
�ল কিপ।  
�কাডঃ 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 

১. আেবদন পে�র সােথ 
দািখল�ত কাগজপ� স�ক 
থাকেল আেবদন �াি�র 
৭(সাত) কায �িদবেসর মে�। 
 
২. আেবদন পে�র সােথ 
দািখল�ত কাগজপ� স�ক 
না থাকেল ঘাটিত কাগজ 
সরবরােহর জ� ৭(সাত) 
কায �িদবেসর মে� �মাবাইল, 
�টিলেফান, ই-�মইল অথবা 
িলিখতপ� মা�েম সংি�� 
�াি�/�িত�ানেক অবিহত 
করা হেব।  

৩. �সানালী �শ �মাবাইল 
অ�াপ এর মা�েম আেবদেনর 
��ে�  ইউজার (সংি�� 
�াি�/�িত�ান) এর 
�মাবাইেল sms এর মা�েম 
অবিহত করা হেব। 

 
 
 
 

লাইেস� ম�রীর ��ে�ঃ 
 

মহাপিরচালক  
�ফানঃ ০২-২২৩৩৮১৫৪৬ 

 
লাইেস� নবায়েনর ��ে�ঃ 

 
পিরচালক (পাট) 

�ফানঃ ০২-২২৩৩৮৩৮৪৬ 
 
 
 

৩. 

 
 

ক�চা পাট র�ািন কারক 
লাইেস� ই�� ও 

নবায়ন 
 
 

*লাইেস� �ত�াশী �ি�/ �িত�ান  
ক��ক ই-�মইল, ফ�া�, ডাকেযােগ 
এবং সরাসির অিধদ�ের আেবদন 
দািখেলর পর পাট আইন, ২০১৭ 
অ�সরেণ সংি�� শাখার মা�েম 
যাচাই বাছাই�ব �ক নিথেত উপ�াপেনর 
পর দািয়��া� কম �কত�া ক��ক 
লাইেস� ম�রী/ নবায়ন  করা হয়। 
 

*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর 
��ে� পাট অিধদ�েরর ওেয়বসাইট 
(www.dgjute.gov.bd) 

অথবা �সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ 
ডাউনেলাড কের �েয়াজনীয় 
কাগজপে�র ��ান কিপ সং�ি�র 
মা�েম আেবদন করা যায়। দািয়��া� 
কম �কত�া ক��ক সরাসির অনলাইেন 
যাচাই�ব �ক উ��তন ক��পে�র 
অ�েমাদন সােপে� লাইেস� ম�রী ও 
নবায়ন করা হয়। 

১. িনধ �ািরত ফরেম আেবদন, 
২. অংশীদারী �িত�ান/িলিমেটড �কা�ািনর ��ে� �মেমাের�াম এ� 
আ�ক�ালস অব এেসািসেয়শন, 
৩. জাতীয়তা সনদপ�, 
৪ .�াংক সলেভি� সা� �িফেকট,  
৫. সংি�� �বসািয়ক সংগঠেনর হালনাগাদ সদ� সনদপ�, 
৬. করদাতার সনা�করণ ন�র  (�আইএন), 
৭. র�ািন িনব�নপ� (ইআরিস), 
৮. ��ড লাইেস�(ইউিনয়ন পিরষদ/�পৗরসভা /িস� করেপােরশন),  
৯. পিরবােরর �ায়ী সদ�েদর নাম , �ায়ী বাস�ান ও  জাতীয়তা সনদপ�। 
১০. ভাড়ার ��ে� �দােমর �ি�প�,  িনজ� হেল ��  পিরদশ �েকর �ত�য়ন প�, 
১১. �দাম �বহােরর �ঘাষণা প� ও অ�ীকার নামা। 
 

িনধ �ািরত আেবদন ফরম �ধান কায �ালেয়র লাইেস� শাখা �থেক িবনা�ে� 
পাওয়া যােব। এছাড়া পাট অিধদ�েরর ওেয়বসাইট �থেকও ডাউনেলাড করা 
যােব।  
*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর ��ে� পাট অিধদ�েরর ওেয়বসাইট 

(www.dgjute.gov.bd) অথবা �সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ 
ডাউনেলাড কের আেবদন করা যােব। 

 
 
 
 
 
 
 
 
২৫,০০০/- টাকা 
��জারী চালােনার 
মা�েম জমা �দােনর 
�ল কিপ।  
�কাডঃ 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 
 

১. আেবদন পে�র সােথ 
দািখল�ত কাগজপ� স�ক 
থাকেল আেবদন �াি�র 
৭(সাত) কায �িদবেসর মে�। 
 
২. আেবদন পে�র সােথ 
দািখল�ত কাগজপ� স�ক 
না থাকেল ঘাটিত কাগজ 
সরবরােহর জ� ৭(সাত) 
কায �িদবেসর মে� �মাবাইল, 
�টিলেফান, ই-�মইল অথবা 
িলিখতপ� মা�েম সংি�� 
�ি�/�িত�ানেক অবিহত 
করা হেব।  

৩. �সানালী �শ �মাবাইল 
অ�াপ এর মা�েম আেবদেনর 
��ে�  ইউজার (সংি�� 
�াি�/�িত�ান) এর 
�মাবাইেল sms এর মা�েম 
অবিহত করা হেব। 

 
 
 
 

লাইেস� ম�রীর ��ে�ঃ 
 

মহাপিরচালক  
�ফানঃ ০২-২২৩৩৮১৫৪৬ 

 
লাইেস� নবায়েনর ��ে�ঃ 

 
পিরচালক (পাট) 

�ফানঃ ০২-২২৩৩৮৩৮৪৬ 
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�িমক 

নং 
�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং 

পিরেশাধ প�িত 
�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া�/অ�েমাদনকারী 

কম �কত�া 
 ( পদিব ও �ফান ন�র ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪. 
পা�া �বলার লাইেস� 

ই�� ও নবায়ন 

*লাইেস� �ত�াশী �ি�/ �িত�ান  ক��ক ই-
�মইল, ফ�া�, ডাকেযােগ এবং সরাসির এ 
অিধদ�ের আেবদন দািখেলর পর পাট আইন, 
২০১৭ অ�সরেণ সংি�� শাখার মা�েম যাচাই 
বাছাই�ব �ক নিথেত উপ�াপেনর পর দািয়��া� 
কম �কত�া ক��ক লাইেস� ম�রী/ নবায়ন  করা 
হয়। 
 
*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর ��ে� পাট 
অিধদ�েরর ওেয়বসাইট 
(www.dgjute.gov.bd) অথবা 

�সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ ডাউনেলাড কের 
�েয়াজনীয় কাগজপে�র ��ান কিপ সং�ি�র 
মা�েম আেবদন করা যায়। দািয়��া� কম �কত�া 
ক��ক সরাসির অনলাইেন যাচাই�ব �ক উ��তন 
ক��পে�র অ�েমাদন সােপে� লাইেস� ম�রী ও 
নবায়ন করা হয়। 

১ িনধ �ািরত ফরেম আেবদন,  
২. জাতীয়তা সনদপ�, 
৩. �াংক সলেভি� সা� �িফেকট, 
৪. আয়কর সনা�করণ ন�র (�আইএন), 
৫. ��ড লাইেস� (ইউিনয়ন পিরষদ/ �পৗরসভা/িস�  
    করেপােরশন), 
৬. ভাড়ার ��ে� �দােমর �ি�প�,  িনজ� হেল �ঘাষনাপ�, 
৭. পিরবােরর �া� বয়� সদ�েদর নাম, �ায়ী বাস�ান ও  
    জাতীয়তা সনদপ�। 
 

িনধ �ািরত আেবদন ফরম সহকারী পিরচালক (পাট) কায �ালয় 
�থেক িবনা �ে� পাওয়া যােব। তাছাড়া পাট অিধদ�েরর 
ওেয়ব সাইট �থেকও ডাউনেলাড কের সং�হ করা যােব। 
 
*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর ��ে� পাট অিধদ�েরর 
ওেয়বসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা 

�সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ ডাউনেলাড কের আেবদন করা 
যােব। 

 
 
১০,০০০/- টাকা 
��জারী চালােনার 
মা�েম জমা �দােনর 
�ল কিপ।  
�কাডঃ 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 
 

১. আেবদন পে�র সােথ দািখল�ত 
কাগজপ� স�ক থাকেল আেবদন �াি�র 
৩(িতন) কায �িদবেসর মে�। 
 
২. আেবদন পে�র সােথ দািখল�ত 
কাগজপ� স�ক না থাকেল ঘাটিত 
�েয়াজনীয় কাগজ সরবরােহর জ� 
তাৎ�িণকভােব �মাবাইল, �টিলেফান, ই-
�মইল অথবা িলিখতপ� মা�েম সংি�� 
�বসায়ীেক অবিহত করা হেব। 
 

৩. �সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ এর 
মা�েম আেবদেনর ��ে�  ইউজার 
(সংি�� �াি�/�িত�ান) এর �মাবাইেল 
sms এর মা�েম অবিহত করা হেব। 

 
 
সহকারী পিরচালক (পাট), 
১০� আ�িলক কায �ালেয়র 
মা�েম যথা�েম- 
 
িদনাজ�র, রাজশাহী, রং�র, 
যেশার, �লনা, ফিরদ�র, 
চ��াম, �িম�া, নারায়নগ� ও 
ময়মনিসংহ। 
 
 

৫. 
এ�েপাট � ��াকার 
লাইেস� ই�� ও 

নবায়ন 

*লাইেস� �ত�াশী �ি�/ �িত�ান  ক��ক ই-
�মইল, ফ�া�, ডাকেযােগ এবং সরাসির 
অিধদ�ের আেবদন দািখেলর পর পাট আইন, 
২০১৭ অ�সরেণ সংি�� শাখা ক��ক যাচাই 
বাছাই�ব �ক নিথেত উপ�াপেনর পর দািয়��া� 
কম �কত�া ক��ক লাইেস� ম�রী/ নবায়ন  করা 
হয়। 
*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর ��ে� পাট 
অিধদ�েরর ওেয়বসাইট 
(www.dgjute.gov.bd) অথবা 

�সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ ডাউনেলাড কের 
�েয়াজনীয় কাগজপে�র ��ান কিপ সং�ি�র 
মা�েম আেবদন করা যায়। দািয়��া� কম �কত�া 
ক��ক সরাসির অনলাইেন যাচাই�ব �ক উ��তন 
ক��পে�র অ�েমাদন সােপে� লাইেস� ম�রী ও 
নবায়ন করা হয়। 

১ িনধ �ািরত ফরেম আেবদন, 
২. জাতীয়তা সনদপ�, 
৩. �াংক সলেভি� সা� �িফেকট, 
৪. আয়কর সনা�করণ ন�র (�আইএন), 
৫. ��ড লাইেস� (ইউিনয়ন পিরষদ/ �পৗরসভা/িস�  
    করেপােরশন), 
৬. ভাড়ার ��ে� �দােমর �ি�প�,  িনজ� হেল �ঘাষনাপ�, 
৭. পিরবােরর �া� বয়� সদ�েদর নাম, �ায়ী বাস�ান ও  
জাতীয়তা সনদপ�। 
 

িনধ �ািরত আেবদন ফরম সহকারী পিরচালক (পাট) কায �ালয় 
�থেক িবনা �ে� পাওয়া যােব। তাছাড়া পাট অিধদ�েরর 
ওেয়ব সাইট �থেকও ডাউনেলাড কের সং�হ করা যােব। 
 
*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর ��ে� পাট অিধদ�েরর 
ওেয়বসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা 

�সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ ডাউনেলাড কের আেবদন করা 
যােব। 

 
 
২৫,০০০/- টাকা 
��জারী চালােনার 
মা�েম জমা �দােনর 
�ল কিপ।  
�কাডঃ 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 
 

১. আেবদন পে�র সােথ দািখল�ত 
কাগজপ� স�ক থাকেল আেবদন �াি�র 
৩(িতন) কায �িদবেসর মে�। 
 
২. আেবদন পে�র সােথ দািখল�ত 
কাগজপ�  স�ক না থাকেল ঘাটিত কাগজ 
সরবরােহর জ� তাৎ�িণকভােব �মাবাইল, 
�টিলেফান, ই-�মইল অথবা িলিখতপ� 
মা�েম সংি�� �বসায়ীেক অবিহত করা 
হেব। 
 

৩. �সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ এর 
মা�েম আেবদেনর ��ে�  ইউজার 
(সংি�� �াি�/�িত�ান) এর �মাবাইেল 
sms এর মা�েম অবিহত করা হেব। 

 
সহকারী পিরচালক (পাট), 
১০� আ�িলক কায �ালেয়র 
মা�েম যথা�েম- 
 
িদনাজ�র, রাজশাহী, রং�র, 
যেশার, �লনা, ফিরদ�র, 
চ��াম, �িম�া, নারায়ণগ� ও 
ময়মনিসংহ 
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�িমক 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া�/অ�েমাদনকারী 
কম �কত�া 

 ( পদিব ও �ফান ন�র ) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬. 
ই�ার�াল ��াকার 
লাইেস� ই�� ও 

নবায়ন 

*লাইেস� �ত�াশী �ি�/ �িত�ান  ক��ক ই-
�মইল, ফ�া�, ডাকেযােগ এবং সরাসির 
অিধদ�ের আেবদন দািখেলর পর পাট আইন, 
২০১৭ অ�সরেণ সংি�� শাখার মা�েম যাচাই 
বাছাই�ব �ক নিথেত উপ�াপেনর পর দািয়��া� 
কম �কত�া ক��ক লাইেস� ম�রী/ নবায়ন  করা 
হয়। 
 
*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর ��ে� পাট 
অিধদ�েরর ওেয়বসাইট 
(www.dgjute.gov.bd) অথবা 

�সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ ডাউনেলাড কের 
�েয়াজনীয় কাগজপে�র ��ান কিপ সং�ি�র 
মা�েম আেবদন করা যায়। দািয়��া� কম �কত�া 
ক��ক সরাসির অনলাইেন যাচাই�ব �ক উ��তন 
ক��পে�র অ�েমাদন সােপে� লাইেস� ম�রী ও 
নবায়ন করা হয়। 

১ িনধ �ািরত ফরেম আেবদন,  
২. জাতীয়তা সনদপ�, 
৩. �াংক সলেভি� সা� �িফেকট, 
৪. আয়কর সনা�করণ ন�র (�আইএন), 
৫. ��ড লাইেস� (ইউিনয়ন পিরষদ/ �পৗরসভা/িস� 
    করেপােরশন),  
৬. ভাড়ার ��ে� �দােমর �ি�প�,  িনজ� হেল �ঘাষনাপ�, 
৭. পিরবােরর �া� বয়� সদ�েদর নাম, �ায়ী বাস�ান ও  
    জাতীয়তা, 
 
িনধ �ািরত আেবদন ফরম সহকারী পিরচালক (পাট) কায �ালয় 
�থেক িবনা �ে� পাওয়া যােব। তাছাড়া পাট অিধদ�েরর 
ওেয়ব সাইট �থেকও ডাউনেলাড কের সং�হ করা যােব। 
 
*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর ��ে� পাট অিধদ�েরর 
ওেয়বসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা 

�সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ ডাউনেলাড কের আেবদন করা 
যােব। 

 
৩,৫০০/- টাকা ��জারী 
চালােনার মা�েম জমা 
�দােনর �ল কিপ।  
�কাডঃ 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 

১. আেবদন পে�র সােথ দািখল�ত 
কাগজপ� স�ক থাকেল আেবদন �াি�র 
৩(িতন) কায �িদবেসর মে�। 
 
২. আেবদন স�ক না থাকেল ঘাটিত কাগজ 
সরবরােহর জ� তাৎ�িণকভােব  
�মাবাইল, �টিলেফান, ই-�মইল অথবা 
িলিখতপ� মা�েম সংি�� �বসায়ীেক 
অবিহত করা হেব। 
 

৩. �সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ এর 
মা�েম আেবদেনর ��ে�  ইউজার 
(সংি�� �াি�/�িত�ান) এর �মাবাইেল 
sms এর মা�েম অবিহত করা হেব। 

সহকারী পিরচালক (পাট), 
১০� আ�িলক কায �ালেয়র 
মা�েম যথা�েম- 
 
িদনাজ�র, রাজশাহী, রং�র, 
যেশার, �লনা, ফিরদ�র, 
চ��াম, �িম�া, নারায়ণগ� ও 
ময়মনিসংহ 
 
 

৭. 
��স মািলক (পা�া 

��স)লাইেস� ই�� ও 
নবায়ন 

*লাইেস� �ত�াশী �ি�/ �িত�ান  ক��ক ই-
�মইল, ফ�া�, ডাকেযােগ এবং সরাসির 
অিধদ�ের আেবদন দািখেলর পর পাট আইন, 
২০১৭ অ�সরেণ সংি�� শাখার মা�েম যাচাই 
বাছাই�ব �ক নিথেত উপ�াপেনর পর দািয়��া� 
কম �কত�া ক��ক লাইেস� ম�রী/ নবায়ন  করা 
হয়। 
 
*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর ��ে� পাট 
অিধদ�েরর ওেয়বসাইট 
(www.dgjute.gov.bd) অথবা 

�সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ ডাউনেলাড কের 
�েয়াজনীয় কাগজপে�র ��ান কিপ সং�ি�র 
মা�েম আেবদন করা যায়। দািয়��া� কম �কত�া 
ক��ক সরাসির অনলাইেন যাচাই�ব �ক উ��তন 
ক��পে�র অ�েমাদন সােপে� লাইেস� ম�রী ও 
নবায়ন করা হয়। 

১ িনধ �ািরত ফরেম আেবদন,  
২. জাতীয়তা সনদপ�, 
৩. �াংক সলেভি� সা� �িফেকট, 
৪. আয়কর সনা�করণ ন�র (�আইএন), 
৫. ��ড লাইেস� (ইউিনয়ন পিরষদ/ �পৗরসভা/িস�  
    করেপােরশন),  
৬. ভাড়ার ��ে� �দােমর �ি�প�,  িনজ� হেল �ঘাষনাপ�, 
৭. পিরবােরর �া� বয়� সদ�েদর নাম, �ায়ী বাস�ান ও  
    জাতীয়তা, 
 

িনধ �ািরত আেবদন ফরম সহকারী পিরচালক (পাট) কায �ালয় 
�থেক িবনা �ে� পাওয়া যােব। তাছাড়া পাট অিধদ�েরর 
ওেয়ব সাইট �থেকও ডাউনেলাড কের সং�হ করা যােব। 
 
 
*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর ��ে� পাট অিধদ�েরর 
ওেয়বসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা 

�সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ ডাউনেলাড কের আেবদন করা 
যােব। 

 
 
২৫,০০০/- টাকা 
��জারী চালােনার 
মা�েম জমা �দােনর 
�ল কিপ।  
�কাডঃ 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 
 

আেবদন পে�র সােথ দািখল�ত কাগজপ�  
স�ক থাকেল আেবদন �াি�র ৩(িতন) 
কায �িদবেসর মে�। 
 
২. আেবদন পে�র সােথ দািখল�ত 
কাগজপ�  স�ক না থাকেল ঘাটিত কাগজ 
সরবরােহর জ� তাৎ�িণকভােব  
�মাবাইল, �টিলেফান, ই-�মইল অথবা 
িলিখতপ� মা�েম সংি�� �বসায়ীেক 
অবিহত করা হেব। 
 

৩. �সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ এর 
মা�েম আেবদেনর ��ে�  ইউজার 
(সংি�� �াি�/�িত�ান) এর �মাবাইেল 
sms এর মা�েম অবিহত করা হেব। 

 
 
 
সহকারী পিরচালক (পাট), 
১০� আ�িলক কায �ালেয়র 
মা�েম যথা�েম- 
 
িদনাজ�র, রাজশাহী, রং�র, 
যেশার, �লনা, ফিরদ�র, 
চ��াম, �িম�া, নারায়ণগ� ও 
ময়মনিসংহ 
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�িমক 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া�/অ�েমাদনকারী কম �কত�া 
 ( পদিব ও �ফান ন�র ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৮. পােটর িডলারঃ 

 
ক) পােটর িডলার অব 
�ট (�দাম �িতত) 
লাইেস� ই�� ও 

নবায়ন 
 
 
খ) পােটর িডলার অব 
�ট (�দাম �িবধাসহ) 

লাইেস� ই�� ও 
নবায়ন 

 
 

*লাইেস� �ত�াশী �ি�/ �িত�ান  ক��ক ই-
�মইল, ফ�া�, ডাকেযােগ এবং সরাসির 
অিধদ�ের আেবদন দািখেলর পর পাট আইন, 
২০১৭ অ�সরেণ সংি�� শাখার মা�েম যাচাই 
বাছাই�ব �ক নিথেত উপ�াপেনর পর দািয়��া� 
কম �কত�া ক��ক লাইেস� ম�রী/ নবায়ন  করা 
হয়। 
 
*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর ��ে� পাট 
অিধদ�েরর ওেয়বসাইট 
(www.dgjute.gov.bd) অথবা 

�সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ ডাউনেলাড কের 
�েয়াজনীয় কাগজপে�র ��ান কিপ সং�ি�র 
মা�েম আেবদন করা যায়। দািয়��া� কম �কত�া 
ক��ক সরাসির অনলাইেন যাচাই�ব �ক উ��তন 
ক��পে�র অ�েমাদন সােপে� লাইেস� ম�রী ও 
নবায়ন করা হয়। 

১. িনধ �ািরত ফরেম আেবদন, 
২. জাতীয়তা সনদপ�,  
৩. কিপ পাসেফাট � সাইেজর সত�ািয়ত ছিব। 
১. িনধ �ািরত ফরেম আেবদন, 
২. জাতীয়তা সনদপ�,  
৩.কিপ পাসেফাট � সাইেজর সত�ািয়ত ছিব, 
৪. �দাম �বহােরর �ঘাষণা প�। 
 
িনধ �ািরত আেবদন ফরম �� পিরদশ �ক কায �ালয় �থেক িবনা 
�ে� পাওয়া যােব। তাছাড়া পাট অিধদ�েরর ওেয়ব সাইট 
�থেকও ডাউনেলাড কের  সং�হ করা যােব। 
 
*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর ��ে� পাট অিধদ�েরর 
ওেয়বসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা 

�সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ ডাউনেলাড কের আেবদন করা 
যােব। 

 
ক) ৫০০/- টাকা 
��জারী চালােনার 
মা�েম জমা �দােনর 
�ল কিপ।  
�কাডঃ 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 
খ) ২,০০০/- টাকা 
��জারী চালােনার 
মা�েম জমা �দােনর 
�ল কিপ।  
�কাডঃ 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 

 
১. আেবদন পে�র সােথ দািখল�ত 
কাগজপ� স�ক থাকেল আেবদন 
�াি�র ৩(িতন) কায �িদবেসর মে�। 
 
২. আেবদন পে�র সােথ দািখল�ত 
কাগজপ� স�ক না থাকেল ঘাটিত 
কাগজ সরবরােহর জ� 
তাৎ�িণকভােব  
�মাবাইল, �টিলেফান, ই-�মইল অথবা 
িলিখতপ� মা�েম সংি�� 
�বসায়ীেক অবিহত করা হেব। 
 

৩. �সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ 
এর মা�েম আেবদেনর ��ে�  
ইউজার (সংি�� �াি�/�িত�ান) 
এর �মাবাইেল sms এর মা�েম 
অবিহত করা হেব। 

�� পিরদশ �ক ক��ক ৪২� �জলা 
কায �ালেয়র মা�েম । 
নরিসংদী, গাজী�র, ঢাকা, 
নারায়ণগ�(উ�র), নারায়ণগ� (দ:), 
টাংগাইল, জামাল�র, �ন�েকানা, 
িকেশারগ�, ময়মনিসংহ, চ��াম, 
�চৗ�হনী (�নায়াখালী), �া�ণবািড়য়া, 
চ�দ�র, �িম�া, ফিরদ�র, 
�গাপালগ�, মাদারী�র, বিরশাল, 
�লনা ( মংলা), �লনা, �দৗলত�র, 
সাত�ীরা, যেশার, িঝনাইদহ, 
�ি�য়া, �য়াডা�া, িসরাজগ�, 
পাবনা, নােটার, রাজশাহী , নওগ� , 
জয়�রহাট, ব�ড়া, িদনাজ�র, 
ঠা�রগ�ও, প�গড়, রং�র, 
নীলফামারী, গাইবা�া, �িড়�াম, 
লালমিনরহাট , মা�রা। 

৯. 

আড়তদার লাইেস� 
ই�� ও নবায়ন 

 

*লাইেস� �ত�াশী �ি�/ �িত�ান  ক��ক ই-
�মইল, ফ�া�, ডাকেযােগ এবং সরাসির 
অিধদ�ের আেবদন দািখেলর পর পাট আইন, 
২০১৭ অ�সরেণ সংি�� শাখার মা�েম যাচাই 
বাছাই�ব �ক নিথেত উপ�াপেনর পর দািয়��া� 
কম �কত�া ক��ক লাইেস� ম�রী/ নবায়ন  করা 
হয়। 
 
*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর ��ে� পাট 
অিধদ�েরর ওেয়বসাইট 
(www.dgjute.gov.bd) অথবা 

�সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ ডাউনেলাড কের 
�েয়াজনীয় কাগজপে�র ��ান কিপ সং�ি�র 
মা�েম আেবদন করা যায়। দািয়��া� কম �কত�া 
ক��ক সরাসির অনলাইেন যাচাই�ব �ক উ��তন 
ক��পে�র অ�েমাদন সােপে� লাইেস� ম�রী ও 
নবায়ন করা হয়। 

১. িনধ �ািরত ফরেম আেবদন, 
২. জাতীয়তা সনদপ�,  

.  ৩.সংি�� �বসািয়ক সংগঠেনর হালনাগাদ সদ� সনদপ�, 
৪. পিরবােরর �া� বয়�  সদ�েদর নাম , �ায়ী বাস�ান ও 
জাতীয়তা, 
৫. �দাম �বহােরর �ঘাষণা প�, 
৬. �বসা পিরচালনার িব�ািরত �কানা। 
িনধ �ািরত আেবদন ফরম �� পিরদশ �ক কায �ালয় �থেক িবনা 
�ে� পাওয়া যােব। তাছাড়া পাট অিধদ�েরর ওেয়বসাইট 
�থেকও ডাউনেলাড কের  সং�হ করা যােব। 
 
 
*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর ��ে� পাট অিধদ�েরর 
ওেয়বসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা 

�সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ ডাউনেলাড কের আেবদন করা 
যােব। 

 
 
৩,০০০/- টাকা ��জারী 
চালােনার মা�েম জমা 
�দােনর �ল কিপ।  
�কাডঃ 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 
 

আেবদন পে�র সােথ দািখল�ত 
কাগজপ�  স�ক থাকেল আেবদন 
�াি�র ৩(িতন) কায �িদবেসর মে�। 
 
২. আেবদন পে�র সােথ দািখল�ত 
কাগজপ� স�ক না থাকেল ঘাটিত 
কাগজ সরবরােহর জ� 
তাৎ�িণকভােব  
�মাবাইল, �টিলেফান, ই-�মইল অথবা 
িলিখতপ� মা�েম সংি�� 
�বসায়ীেক অবিহত করা হেব। 
 

৩. �সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ 
এর মা�েম আেবদেনর ��ে�  
ইউজার (সংি�� �াি�/�িত�ান) 
এর �মাবাইেল sms এর মা�েম 
অবিহত করা হেব। 

�� পিরদশ �ক ক��ক ৪২� �জলা 
কায �ালেয়র মা�েম । 
নরিসংদী, গাজী�র, ঢাকা, 
নারায়ণগ�(উ�র), নারায়ণগ� (দ:), 
টাংগাইল, জামাল�র, �ন�েকানা, 
িকেশারগ�, ময়মনিসংহ, চ��াম, 
�চৗ�হনী (�নায়াখালী), �া�ণবািড়য়া, 
চ�দ�র, �িম�া, ফিরদ�র, 
�গাপালগ�, মাদারী�র, বিরশাল, 
�লনা ( মংলা), �লনা, �দৗলত�র, 
সাত�ীরা, যেশার, িঝনাইদহ, 
�ি�য়া, �য়াডা�া, িসরাজগ�, 
পাবনা, নােটার, রাজশাহী , নওগ� , 
জয়�রহাট, ব�ড়া, িদনাজ�র, 
ঠা�রগ�ও, প�গড়, রং�র, 
নীলফামারী, গাইবা�া, �িড়�াম, 
লালমিনরহাট , মা�রা। 
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�িমক 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া�/অ�েমাদনকারী কম �কত�া 
 ( পদিব ও �ফান ন�র ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১০. পাটজাত পে�র 

িডলারঃ 
ক) পাটজাত পে�র 

িডলার (কােপ �ট 
�তীত) লাইেস� ই�� 

ও নবায়ন 
 
 
 

খ) পাটজাত পে�র 
িডলার (কােপ �ট ) 
লাইেস� ই�� ও 

নবায়ন 
 
 
 
 
 

গ) পাটপ� 
�লিমেন�ং/ �িত�ান 

লাইেস� ই�� ও 
নবায়ন 

*লাইেস� �ত�াশী �ি�/ �িত�ান  ক��ক ই-
�মইল, ফ�া�, ডাকেযােগ এবং সরাসির এ 
অিধদ�ের আেবদন দািখেলর পর পাট আইন, 
২০১৭ অ�সরেণ সংি�� শাখার মা�েম যাচাই 
বাছাই�ব �ক নিথেত উপ�াপেনর পর দািয়��া� 
কম �কত�া ক��ক লাইেস� ম�ির/ নবায়ন  করা 
হয়। 
 
*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর ��ে� পাট 
অিধদ�েরর ওেয়বসাইট 
(www.dgjute.gov.bd) অথবা 

�সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ ডাউনেলাড কের 
�েয়াজনীয় কাগজপে�র ��ান কিপ সং�ি�র 
মা�েম আেবদন করা যায়। দািয়��া� কম �কত�া 
ক��ক সরাসির অনলাইেন যাচাই�ব �ক উ��তন 
ক��পে�র অ�েমাদন সােপে� লাইেস� ম�রী ও 
নবায়ন করা হয়। 
 

ক) 
১. িনধ �ািরত ফরেম আেবদন, 
২. জাতীয়তা সনদপ�, 
৩. ��ড লাইেস� (ইউিনয়ন পিরষদ/ �পৗরসভা/িস�  
করেপােরশন),  
৪. নাগিরক� সনদপ�। 
 

খ) ও (গ) 
১. িনধ �ািরত ফরেম আেবদন, 
২. জাতীয়তা সনদপ�, 
৩. ��ড লাইেস�(ইউিনয়ন পিরষদ/ �পৗরসভা/ িস� 
করেপােরশন),  
৪. �বসা পিরচালনার িব�ািরত �কানা, 
৫. নাগিরক� সনদপ�, 
৬. �াংক সলেভি� সা� �িফেকট। 
 

িনধ �ািরত আেবদন ফরম �� পিরদশ �ক কায �ালয় �থেক িবনা 
�ে� পাওয়া যােব। তাছাড়া পাট অিধদ�েরর ওেয়বসাইট 
�থেকও ডাউনেলাড কের  সং�হ করা যােব। 
 
*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর ��ে� পাট অিধদ�েরর 

ওেয়বসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা �সানালী 
�শ �মাবাইল অ�াপ ডাউনেলাড কের আেবদন করা যােব। 

 
ক) ৭৫০/- টাকা ��জারী 
চালােনার মা�েম জমা 
�দােনর �ল কিপ।  
�কাডঃ 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 
 

খ) ৩,০০০/- টাকা ��জারী 
চালােনার মা�েম জমা 
�দােনর �ল কিপ।  
�কাডঃ 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 
 
 
গ) ৬,০০০/- টাকা ��জারী 
চালােনার মা�েম জমা 
�দােনর �ল কিপ।  
�কাডঃ 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

১. আেবদন পে�র সােথ 
দািখল�ত কাগজপ� স�ক 
থাকেল আেবদন �াি�র 
৩(িতন) কায �িদবেসর মে�। 
 
২. আেবদন পে�র সােথ 
দািখল�ত কাগজপ� স�ক 
না থাকেল ঘাটিত কাগজ 
সরবরােহর জ� 
তাৎ�িণকভােব  
�মাবাইল, �টিলেফান, ই-
�মইল অথবা িলিখতপ� 
মা�েম সংি�� �বসায়ীেক 
অবিহত করা হেব। 
 

৩. �সানালী �শ �মাবাইল 
অ�াপ এর মা�েম 
আেবদেনর ��ে�  ইউজার 
(সংি�� �াি�/�িত�ান) 
এর �মাবাইেল sms এর 
মা�েম অবিহত করা হেব। 

�� পিরদশ �ক ক��ক ৪২� �জলা 
কায �ালেয়র মা�েম । 
নরিসংদী, গাজী�র, ঢাকা, 
নারায়ণগ�(উ�র), নারায়ণগ� (দ:), 
টাংগাইল, জামাল�র, �ন�েকানা, 
িকেশারগ�, ময়মনিসংহ, চ��াম, 
�চৗ�হনী (�নায়াখালী), �া�ণবািড়য়া, 
চ�দ�র, �িম�া, ফিরদ�র, �গাপালগ�, 
মাদারী�র, বিরশাল, �লনা ( মংলা), 
�লনা, �দৗলত�র, সাত�ীরা, যেশার, 
িঝনাইদহ, �ি�য়া, �য়াডা�া, 
িসরাজগ�, পাবনা, নােটার, রাজশাহী , 
নওগ� , জয়�রহাট, ব�ড়া, িদনাজ�র, 
ঠা�রগ�ও, প�গড়, রং�র, নীলফামারী, 
গাইবা�া, �িড়�াম, লালমিনরহাট , 
মা�রা। 

১১. 
ক�চা �বলার লাইেস� 

ই�� ও নবায়ন 
 

*লাইেস� �ত�াশী �ি�/ �িত�ান  ক��ক ই-
�মইল, ফ�া�, ডাকেযােগ এবং সরাসির 
অিধদ�ের আেবদন দািখেলর পর পাট আইন, 
২০১৭ অ�সরেণ সংি�� শাখা ক��ক যাচাই 
বাছাই�ব �ক নিথেত উপ�াপেনর পর দািয়��া� 
কম �কত�া ক��ক লাইেস� ম�রী/ নবায়ন  করা 
হয়। 
*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর ��ে� পাট 
অিধদ�েরর ওেয়বসাইট 
(www.dgjute.gov.bd) অথবা 

�সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ ডাউনেলাড কের 
�েয়াজনীয় কাগজপে�র ��ান কিপ সং�ি�র 
মা�েম আেবদন করা যায়। দািয়��া� কম �কত�া 
ক��ক সরাসির অনলাইেন যাচাই�ব �ক উ��তন 
ক��পে�র অ�েমাদন সােপে� লাইেস� ম�রী ও 
নবায়ন করা হয়। 

১. িনধ �ািরত ফরেম আেবদন, 
২. জাতীয়তা সনদপ�,  
৩ .�াংক সলেভি� সা� �িফেকট,  
৪. সংি�� �বসািয়ক সংগঠেনর হালনাগাদ সদ� সনদপ�, 
৫. করদাতার সনা�করণ ন�র  (�আইএন), 
৬. পিরবােরর �া� বয়�  সদ�েদর নাম , �ায়ী বাস�ান ও  
    জাতীয়তা, 
৭. আেবদনকারী �াবর স�েদর অব�ান, িববরণ  ও ��, 
৮. �দাম �বহােরর �ঘাষণা প�। 
 

িনধ �ািরত আেবদন ফরম �� পিরদশ �ক কায �ালয় �থেক িবনা 
�ে� পাওয়া যােব। তাছাড়া পাট অিধদ�েরর ওেয়বসাইট 
�থেকও ডাউনেলাড কের  সং�হ করা যােব। 
*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর ��ে� পাট অিধদ�েরর 

ওেয়বসাইট (www.dgjute.gov.bd) অথবা �সানালী 
�শ �মাবাইল অ�াপ ডাউনেলাড কের আেবদন করা যােব। 

 
৬,০০০/- টাকা ��জারী 
চালােনার মা�েম জমা 
�দােনর �ল কিপ।  
�কাডঃ 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 

১.আেবদন পে�র সােথ 
দািখল�ত কাগজপ� স�ক 
থাকেল আেবদন �াি�র 
৩(িতন) কায �িদবেসর মে�। 
 

২. আেবদন পে�র সােথ 
দািখল�ত কাগজপ� স�ক 
না থাকেল ঘাটিত কাগজ 
সরবরােহর জ� 
তাৎ�িণকভােব  
�মাবাইল, �টিলেফান, ই-
�মইল অথবা িলিখতপ� 
মা�েম সংি�� �বসায়ীেক 
অবিহত করা হেব। 

৩. �সানালী �শ �মাবাইল 
অ�াপ এর মা�েম 
আেবদেনর ��ে�  ইউজার 
(সংি�� �াি�/�িত�ান) 
এর �মাবাইেল sms এর 
মা�েম অবিহত করা হেব। 

�� পিরদশ �ক ক��ক ৪২� �জলা 
কায �ালেয়র মা�েম । 
নরিসংদী, গাজী�র, ঢাকা, 
নারায়ণগ�(উ�র), নারায়ণগ� (দ:), 
টাংগাইল, জামাল�র, �ন�েকানা, 
িকেশারগ�, ময়মনিসংহ, চ��াম, 
�চৗ�হনী (�নায়াখালী), �া�ণবািড়য়া, 
চ�দ�র, �িম�া, ফিরদ�র, �গাপালগ�, 
মাদারী�র, বিরশাল, �লনা ( মংলা), 
�লনা, �দৗলত�র, সাত�ীরা, যেশার, 
িঝনাইদহ, �ি�য়া, �য়াডা�া, 
িসরাজগ�, পাবনা, নােটার, রাজশাহী , 
নওগ� , জয়�রহাট, ব�ড়া, িদনাজ�র, 
ঠা�রগ�ও, প�গড়, রং�র, নীলফামারী, 
গাইবা�া, �িড়�াম, লালমিনরহাট , 
মা�রা। 
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�িমক 

নং 
�সবার নাম �সবা �দান প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা 
দািয়��া�/অ�েমাদনকারী কম �কত�া 

( পদিব ও �ফান ন�র ) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১২. 

��স মািলক (ক�চা 
��স) লাইেস� ই�� 

ও নবায়ন 
 

লাইেস� �ত�াশী �ি�/ �িত�ান  ক��ক ই-�মইল, 
ফ�া�, ডাকেযােগ এবং সরাসির অিধদ�ের 
আেবদন দািখেলর পর পাট আইন, ২০১৭ অ�সরেণ 
সংি�� শাখা ক��ক যাচাই বাছাই�ব �ক নিথেত 
উপ�াপেনর পর দািয়��া� কম �কত�া ক��ক 
লাইেস� ম�রী/ নবায়ন  করা হয়। 
 
অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর ��ে� পাট 
অিধদ�েরর ওেয়বসাইট 

(www.dgjute.gov.bd) অথবা �সানালী 
�শ �মাবাইল অ�াপ ডাউনেলাড কের �েয়াজনীয় 
কাগজপে�র ��ান কিপ সং�ি�র মা�েম আেবদন 
করা যায়। দািয়��া� কম �কত�া ক��ক সরাসির 
অনলাইেন যাচাই�ব �ক উ��তন ক��পে�র 
অ�েমাদন সােপে� লাইেস� ম�রী ও নবায়ন করা 
হয়। 

১. িনধ �ািরত ফরেম আেবদন, 
২. জাতীয়তা সনদপ�,  
৩. ��ড লাইেস� (ইউিনয়ন পিরষদ/ 

�পৗরসভা/ িস�    করেপােরশন),  
৪. ��েসর বণ �না ও মািলকানা দিলল।  
 
িনধ �ািরত আেবদন ফরম �� পিরদশ �ক 
কায �ালয় �থেক িবনা �ে� পাওয়া যােব। 
তাছাড়া পাট অিধদ�েরর ওেয়বসাইট 
�থেকও ডাউনেলাড কের  সং�হ করা যােব। 
 
*অনলাইেনর মা�েম আেবদেনর ��ে� পাট 
অিধদ�েরর ওেয়বসাইট 
(www.dgjute.gov.bd) অথবা 

�সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ ডাউনেলাড 
কের আেবদন করা যােব। 

৬,০০০/- টাকা ��জারী 
চালােনার মা�েম জমা 
�দােনর �ল কিপ।  
�কাডঃ ১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 

১.আেবদন পে�র সােথ দািখল�ত 
কাগজপ� স�ক থাকেল আেবদন �াি�র 
৩(িতন) কায �িদবেসর মে�। 
 

২. আেবদন পে�র সােথ দািখল�ত 
কাগজপ� স�ক না থাকেল ঘাটিত কাগজ 
সরবরােহর জ� তাৎ�িণকভােব  
�মাবাইল, �টিলেফান, ই-�মইল অথবা 
িলিখতপ� মা�েম সংি�� �বসায়ীেক 
অবিহত করা হেব। 
 

৩. �সানালী �শ �মাবাইল অ�াপ এর 
মা�েম আেবদেনর ��ে�  ইউজার 
(সংি�� �াি�/�িত�ান) এর �মাবাইেল 
sms এর মা�েম অবিহত করা হেব। 

�� পিরদশ �ক ক��ক ৪২� �জলা 
কায �ালেয়র মা�েম । 
নরিসংদী, গাজী�র, ঢাকা, 
নারায়ণগ�(উ�র), নারায়ণগ� (দ:), 
টাংগাইল, জামাল�র, �ন�েকানা, 
িকেশারগ�, ময়মনিসংহ, চ��াম, 
�চৗ�হনী (�নায়াখালী), �া�ণবািড়য়া, 
চ�দ�র, �িম�া, ফিরদ�র, �গাপালগ�, 
মাদারী�র, বিরশাল, �লনা ( মংলা), 
�লনা, �দৗলত�র, সাত�ীরা, যেশার, 
িঝনাইদহ, �ি�য়া, �য়াডা�া, 
িসরাজগ�, পাবনা, নােটার, রাজশাহী , 
নওগ� , জয়�রহাট, ব�ড়া, িদনাজ�র, 
ঠা�রগ�ও, প�গড়, রং�র, নীলফামারী, 
গাইবা�া, �িড়�াম, লালমিনরহাট , 
মা�রা। 

১৩. 
পাটজাত পে�র মান 

পিরদশ �ন 

মাঠ পয �ােয় কম �রত সহকারী পিরচালক এবং 
পিরদশ �ক (প�) ক��ক িনয়িমত ভােব সরকাির ও 
�বসরকাির পাটকল  পিরদশ �েনর মা�েম 
িবএস�আই ক��ক িনধ �ািরত মান অ�যায়ী অথবা 
আমদানী কারকেদর চািহদা অ�যায়ী উৎপািদত 
পাটপে�র মান উ�য়েন সহায়তা �দান করা হয়। 
 
 

১. িবএস�আই ক��ক �ণীত প�িভি�ক 
মান, 
২. আমদানীকারকেদর চািহদাপে�র কিপ। 
 
 

িবনা�ে� 

১. িমল পিরদশ �ণঃ  
অ�েমািদত �মণ�িচ �মাতােবক �িত মােস 
সরকাির ও �বসরকাির পাটকলস�হ 
পিরদশ �ন করা হেব। 
 

২. �িতেবদন দািখলঃ 
পিরদশ �ন ফলাফল সং�া� �িতেবদন 
তাৎ�িণকভােব িমল ক��পে�র িনকট 
দািখল করা হেব। 
 

৩. সমি�ত �িতেবদন দািখলঃ 
মাস িভি�ক িমল পিরদশ �েণর সমি�ত 
�িতেবদন �িত মােসর �শষ স�ােহ �ধান 
কায �ালেয় ��রণ করা হেব। 

 
 
সহকারী পিরচালক (পিরদশ �ন) ক��ক 
৪� আ�িলক কায �ালেয়র মা�েম 
যথা�েম-  
 
চ��াম-সীতা�� অ�ল, �লনা-যেশার 
অ�ল,  
ঢাকা-নরিসংদী অ�ল,নারায়ণগ�-
কা�ল অ�ল, 

১৪. 
পাটজাত পে�র মান 

পরী�ণ 

পাটপ� পিরদশ �ন এবং পরী�ণ শাখার অধীেন মাঠ 
পয �ােয় কম �রত সহকারী পিরচালক, পিরদশ �ক প� 
এবং পরী�ণ সহকারীগণ িনয়িমতভােব সরকাির ও 
�বসরকাির পাটকলস�হ পিরদশ �ন�ব �ক উৎপািদত 
পাটপে�র ন�না সং�হ কের এবং পাটকল 
ক��প� �স�ায় পাটজাত পে�র ন�না পরী�েণর 
জ� ঢাকা, চ��াম ও �লনা পরী�াগাের ��রণ 
করার পর িবএস�আই ক��ক িনধ �ািরত মান 
অ�যায়ী ন�না স�েহর �ভৗত ও রাসায়িনক মান 
পরী�া করা হয়। 
 
 

১. িবএস�আই ক��ক �ণীত প�িভি�ক 
মান, 
২. আমদানীকারকেদর চািহদাপে�র কিপ। 

িবনা�ে� 

১. পাটজাত পে�র ন�না পরী�ণ:  
ন�না �াি�র ৩(িতন) কায �িদবেসর মে� 
(�ভৗত ও রাসায়িনক) পরী�েণর কাজ 
স�� করা হেব। 
 

২. �িতেবদন দািখলঃ 
পরী�ণ ফলাফল সং�া� �িতেবদন  
৩(িতন) কায �িদবেসর মে� সংি�� িমল 
ক��পে�র িনকট ��রণ করা হেব। 
 

৩. সমি�ত �িতেবদন দািখলঃ 
মাস িভি�ক পাটজাত পে�র ন�না 
পরী�েণর সমি�ত �িতেবদন �িত মােসর 
�শষ স�ােহ �ধান কায �ালেয় ��রণ করা 
হেব। 

 
 
 
সহকারী পিরচালক (পরী�ণ) ৩� 
পরী�াগােরর মা�েম যথা�েম- 
ঢাকা পরী�াগার, চ��াম পরী�াগার, 
�লনা পরী�াগার। 
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২.৩) অভ��রীণ �সবা 
 

�িমক 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ অিজ�ত �� 

আেবদন পাওয়ার পর িনধ �ািরত �� 
িবিধমালা, ১৯৫৯ অ�যায়ী উপ�� 
ক��পে�র অ�মিত�েম (আিথ �ক  ও 
�শাসিনক �মতা অ�যায়ী) িন�ি� কের 
সরকাির আেদশ জাির করা হয়। 

১. সাদা কাগেজ আেবদনপ�, 
২. িনধ �ািরত ফরেম (বাংলােদশ ফরম ন�র-২৩৯৫) �ধান  
    িহসাব র�ণ কম �কত�া ক��ক �� �া�তার �িতেবদন। 
    �গেজেটড কম �কত�ােদর ��ে� �াি��ানঃ িহসাব র�ণ 
    কম �কত�ার কায �ালয়। 
    (কম �চারীেদর ��ে� �াি��ানঃ  �শাসন শাখা) 

িবনা�ে� 

আেবদন�াি�র পর সেব �া� ৩(িতন) 
কায �িদবেসর মে� সংি�� অিফস 
সহকারী নিথ উপ�াপন করেবন। নিথ 
উপ�াপেনর পরবত� ৭(সাত) 
কায �িদবেসর মে� আেবদন িন�ি� 
করা হেব। 

�মাঃ আিম�ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক 
�ফানঃ  ৯৫৫২০৩৬ 

�মাবাঃ  ০১৭১২৬৬৬১৮৬ 
ই-�মইলঃ 

aminulislamjute@gmail.com 

০২ 
অিজ�ত �� (বিহঃ 

বাংলােদশ) 

আেবদন পাওয়ার পর িনধ �ািরত �� 
িবিধমালা, ১৯৫৯ অ�যায়ী উপ�� 
ক��পে�র অ�েমাদন�েম সরকারী আেদশ 
জারী করা হেব। 

১.  সাদা কাগেজ আেবদনপ� 
২.  িনধ �ািরত ফরেম (বাংলােদশ ফরম ন�র-২৩৯৫) �ধান  
     িহসাব র�ণ কম �কত�া ক��ক �দ� �� �া�তার  
     �িতেবদন। 
     �গেজেটড কম �কত�ােদর ��ে� �াি��ানঃ িহসাব র�ণ 
     কম �কত�ার কায �ালয়। 
     কম �চারীেদর ��ে� �াি��ানঃ  �শাসন শাখা। 

িবনা�ে� 

আেবদন�াি�র পর সেব �া� ৩(িতন) 
কায �িদবেসর মে� সংি�� অিফস 
সহকারী নিথ উপ�াপন করেবন। নিথ 
উপ�াপেনর পরবত� ৭(সাত) 
কায �িদবেসর মে� আেবদন িন�ি� 
করা হেব। 

�মাঃ আিম�ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক 
�ফানঃ  ৯৫৫২০৩৬ 

�মাবাঃ  ০১৭১২৬৬৬১৮৬ 
ই-�মইলঃ 

aminulislamjute@gmail.com 

০৩ মা��কালীন �� 

আেবদন পাওয়ার পর িনধ �ািরত �� 
িবিধমালা, ১৯৫৯ অ�যায়ী উপ�� 
ক��পে�র অ�েমাদন�েম সরকাির আেদশ 
জারী করা হেব। 

১.  সাদা কাগেজ আেবদনপ�। 
২.  ডা�ারী সনদপ�। 
৩. িনধ �ািরত ফরেম (বাংলােদশ ফরম ন�র-২৩৯৫) ��  
     �া�তার �িতেবদন। 
    �গেজেটড কম �কত�ােদর ��ে� �াি��ানঃ িহসাব র�ণ 
    কম �কত�ার কায �ালয়। 
    কম �চারীেদর ��ে� �াি��ানঃ  �শাসন শাখা। 

িবনা�ে� 

আেবদন�াি�র পর সেব �া� ৩(িতন) 
কায �িদবেসর মে� সংি�� অিফস 
সহকারী নিথ উপ�াপন করেবন। নিথ 
উপ�াপেনর পরবত� ৭(সাত) 
কায �িদবেসর মে� আেবদন িন�ি� 
করা হেব। 

�মাঃ আিম�ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক 
�ফানঃ  ৯৫৫২০৩৬ 

�মাবাঃ  ০১৭১২৬৬৬১৮৬ 
ই-�মইলঃ 

aminulislamjute@gmail.com 

০৪ 
 

�াি� িবেনাদন ভাতাসহ 
অিজ�ত �� ম�র 

আেবদন পাওয়ার পর িনধ �ািরত �� 
িবিধমালা, ১৯৫৯ অ�যায়ী উপ�� 
ক��পে�র (আিথ �ক  ও �শাসিনক �মতা 
অ�যায়ী িন�ি� কের সরকাির আেদশ 
জাির করা হয়)। 

১.  সাদা কাগেজ আেবদনপ�, 
২.  িনধ �ািরত ফরেম (বাংলােদশ ফরম ন�র-২৩৯৫) �ধান  
     িহসাব র�ণ কম �কত�া ক��ক �দ� �� �া�তার 
     �িতেবদন।  
     �গেজেটড কম �কত�ােদর ��ে� �াি��ানঃ িহসাব র�ণ 
     কম �কত�ার কায �ালয়। 
     কম �চারীেদর ��ে� �াি��ানঃ  �শাসন শাখা। 

িবনা�ে� 

ক) কম �চারীেদর ��ে� ৫(প�চ) 
কায �িদবস। 
 
খ)  �গেজেটড কম �কত�ােদর ��ে� 
৭(সাত) কায �িদবস। 

�মাঃ আিম�ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক 
�ফানঃ  ৯৫৫২০৩৬ 

�মাবাঃ  ০১৭১২৬৬৬১৮৬ 
ই-�মইলঃ 

aminulislamjute@gmail.com 

০৫. 
 

িসেলকশন ��ড/টাইম ��ল 
(উ�তর ��ল) ম�র 

১. ৩য় ও ৪থ � ��ণীর কম �চারীেদর ��ে� 
আেবদন পাওয়ার পর িবভাগীয় পেদা�িত 
কিম�র সভা আহবান করা হয় । কিম�র 
�পািরশ এবং  ক��পে�র অ�েমাদন 
সােপে� িসেলকশন ��ড/টাইম ��ল 
(উ�তর ��ল) ম�র করা হয়। 
২. ১ম ও ২য় ��ণীর কম �কত�ােদর ��ে� 
আেবদন পাওয়ার পর িবগত ৫(প�চ) 
বছেরর বািষ �ক �গাপনীয় �িতেবদন, 
িবভাগীয় মামলা স�িক�ত ত�ািদসহ 
িবভাগীয় পেদা�িত কিম�র সভা 
আহবােনর অ�েরাধ জািনেয় ম�ণালেয় 
��াব ��রণ করা হয়। 

১.  সাদা কাগেজ আেবদন প�, 
২.  িনধ �ািরত ফরেম (বাংলােদশ ফরম ন�র-২৩৯৫) �ধান  
     িহসাব র�ণ কম �কত�া ক��ক �দ� �� �া�তার  
     �িতেবদন।  
     �গেজেটড কম �কত�ােদর ��ে� �াি��ানঃ িহসাব র�ণ  
     কম �কত�ার কায �ালয়। 
     কম �চারীেদর ��ে� �াি��ানঃ  �শাসন শাখা। 
৩.  িবভাগীয় পেদা�িত কিম�র �পািরশ। 
 

িবনা�ে� 

ক) কম �চারীেদর ��ে� ৫(প�চ) 
কায �িদবস। 
 
খ)  �গেজেটড কম �কত�ােদর ��ে� 
৭(সাত) কায �িদবস। 

 
 
 
 
 

�মাঃ আিম�ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক 
�ফানঃ  ৯৫৫২০৩৬ 

�মাবাঃ  ০১৭১২৬৬৬১৮৬ 
ই-�মইলঃ 

aminulislamjute@gmail.com 
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�িমক 

নং 
�সবার নাম 

�সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান 

�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা 
দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৬. চা�ির �ায়ীকরণ 

আেবদন পাওয়ার পর পাট অিধদ�র 
(কম �কত�া ও কম �চারী) িনেয়াগ িবিধমালা, 
২০০৯ অ�যায়ী উপ�� ক��পে�র 
অ�েমাদন�েম সরকাির আেদশ জাির করা 
হয়। 

ক) সাদা কাগেজ আেবদনপ� , 
খ) হালনাগাদ বািষ �ক �গাপন �িতেবদন (পেদা�িতর ��ে�  
    ১(এক) বছর এবং সরাসির িনেয়ােগর ��ে� ২(�ই)  
    বছেরর সে�াষজনক চা�ির)। 
 

িবনা�ে� 

ক) কম �চারীেদর ��ে� ৫(প�চ) 
কায �িদবস। 
 
খ)  �গেজেটড কম �কত�ােদর ��ে� 
৭(সাত) কায �িদবস। 

�মাঃ আিম�ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক 
�ফানঃ  ৯৫৫২০৩৬ 

�মাবাঃ  ০১৭১২৬৬৬১৮৬ 
ই-�মইলঃ 

aminulislamjute@gmail.com 

০৭. 
কম �কত�া/কম �চারীেদর �হ 
িনম �াণ ঋণ/ অি�ম ম�র 

�চিলত িবিধ িবধান অ�সরণ�ব �ক �হ ঋণ 
ম�র করা হয়। 

ক) সাদা কাগেজ আেবদনপ� , 
খ) �য জিমেত �হ িনম �াণ/�মরামত করা হেব �স জিমর 
    দিলল/বায়নাপ�, 
গ) ৩০০/- টাকার নন �িডিশয়াল ��াে� অ�ীকারনামা, 
ঘ) যথাযথ ক��পে�র �পািরশ। 

িবনা�ে� 
আেবদন �াি�র পর সেব �া� ১৫(পেনর) 
কায �িদবেসর মে� ম�ণালেয় ��রণ 
করা হেব। 

�মাঃ আিম�ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক 
�ফানঃ  ৯৫৫২০৩৬ 

�মাবাঃ  ০১৭১২৬৬৬১৮৬ 
ই-�মইলঃ 

aminulislamjute@gmail.com 

০৮. 
কম �কত�া/কম �চারীেদর 

কি�উটার �য় অি�ম ম�র 

�চিলত িবিধ িবধান অ�সরণ�ব �ক 
কি�উটার �য় অি�ম ম�িরর আেবদন 
�শাসিনক ম�ণালেয় ��রণ করা হয়। ক) সাদা কাগেজ আেবদনপ�,  

খ) ৩০০/- টাকার নন �িডিশয়াল ��াে� অ�ীকারনামা। 
িবনা�ে� 

আেবদন �াি�র পর সেব �া� ১৫(পেনর) 
কায �িদবেসর মে� ম�ণালেয় ��রণ 
করা হেব। 

�মাঃ আিম�ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক 
�ফানঃ  ৯৫৫২০৩৬ 

�মাবাঃ  ০১৭১২৬৬৬১৮৬ 
ই-�মইলঃ 

aminulislamjute@gmail.com 

০৯. 
 

সাধারণ ভিব� তহিবল হেত 
অি�ম ম�র 

িনধ �ািরত ফরেম িনয়�নকারী কম �কত�ার 
�পািরশসহ আেবদন �াি�র পর সাধারণ 
ভিব� তহিবল িবিধমালা, ১৯৫৯ এর িবিধ-
িবধান �েযাজ� ��ে� অ�সরণ�ব �ক 
ক��পে�র অ�েমাদেনর জ� নিথ 
উপ�াপন করা হয়। ক��পে�র 
অ�েমাদেনর পর ম�ির প� জারী করা হয়। 

ক) সাদা কাগেজ আেবদন প�, 
খ) িনধ �ািরত ফরেম (বাংলােদশ ফরম ন�র-২৩৯৫) �ধান  
    িহসাব র�ণ কম �কত�া ক��ক �দ� অথ � জমার �ত�য়ন 
    প�। 
 
    �াি��ানঃ �ধান/িবভাগীয়/�জলা িহসাব িহসাব র�ণ 
                  কম �কত�ার কায �ালয়। 

িবনা�ে� 

ক) কম �চারীেদর ��ে� ৫(প�চ) 
কায �িদবস। 
 
খ)  �গেজেটড কম �কত�ােদর ��ে� 
৭(সাত) কায �িদবস। 

�মাঃ আিম�ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক 
�ফানঃ  ৯৫৫২০৩৬ 

�মাবাঃ  ০১৭১২৬৬৬১৮৬ 
ই-�মইলঃ 

aminulislamjute@gmail.com 

১০. �মণ �য় িবল অ�েমাদন 

সংি�� কম �কত�া/কম �চারীর �মণ �য় িবল 
�াি�র পর উহা যাচাই/বাছাই কের 
ক��পে�র অ�েমাদেনর জ� যথাযথ 
�ি�য়া অ�সরণ কের উপ�াপন করা হয়। 

১. অ�েমািদত �মণ �িচ, 
২. অ�েমািদত �মণ �িতেবদন, 
৩. সংি�� খােত অথ � বরা�। 

িবনা�ে� 

ক��পে�র অ�েমাদেনর পর সেব �া� 
৫(প�চ) কায �িদবেসর মে� �ধান 
িহসাব র�ণ কম �কত�ার অিফেস ��রণ  
করা হেব। 

�মাঃ হািব�র রহমান 
সহকারী পিরচালক 

�মাবাঃ  ০১৭১৬-০০৬২৬৯ 

ই-�মইলঃ hr300367@gmail.com 

১১. অিধকাল ভাতা �দান 

সংি�� কম �চারীর িবল �াি�র পর উহা 
যাচাই/বাছাই কের ক��পে�র অ�েমাদেনর 
জ� যথাযথ �ি�য়া অ�সরণ কের 
উপ�াপন করা হয়। ক��পে�র 
অ�েমাদেনর পর �ধান িহসাব র�ণ 
কম �কত�ার অিফেস িবল দািখল করা হয়। 
�চক �াি�র পর সংি�� কম �চারীেক নগদ 
অথ � �দান করা হয়। 

১. �ত�ািয়ত অিধকাল ভাতা িববরণী, 
২. সংি�� মােসর লগবিহ যাচাই, 
৩. সংি�� খােত অথ � বরা�। 

িবনা�ে� 

ক��পে�র অ�েমাদেনর পর সেব �া� 
৫(প�চ) কায �িদবেসর মে� �ধান 
িহসাব র�ণ কম �কত�ার অিফেস ��রণ  
করা হেব। 

 
�মাঃ হািব�র রহমান 
সহকারী পিরচালক 

�মাবাঃ  ০১৭১৬-০০৬২৬৯ 

ই-�মইলঃ hr300367@gmail.com 
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�িমক 

নং 
�সবার নাম 

�সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১২. 

�ালািন �য়, িব��ৎ িবল, 
�পৗরকর, �িম উ�য়ন কর, 
অিফস ভাড়া ইত�ািদ 
পিরেশাধ 

�সবা খােত  িবল �াি�র পর উহা যাচাই/বাছাই কের 
ক��পে�র অ�েমাদেনর জ� যথাযথ �ি�য়া অ�সরণ 
কের উপ�াপন করা হয়। যথাযথ ক��পে�র 
অ�েমাদেনর পর �ধান িহসাব র�ণ কম �কত�ার অিফেস 
িবল দািখল এবং �চক �াি�র পর সংি�� সং�ার 
অ��েল �চেকর মা�েম িবল পিরেশাধ করা হয়। 

১. যথাযথ িবল �াি�, 
২. �িনিদ �� খােত অথ � বরা� । 

িবনা�ে� 

িবল �াি�র পর �িনিদ �� খােত অথ � 
বরা� সােপে� সেব �া� ৭(সাত) 
কায �িদবেসর মে� পিরেশােধর 
িনিম� িহসাব র�ণ অিফেস িবল 
দািখল করা হেব। 

�মাঃ হািব�র রহমান 
সহকারী পিরচালক 

�মাবাঃ  ০১৭১৬-০০৬২৬৯ 

ই-�মইলঃ hr300367@gmail.com 

১৩. 

�ািধকার�া� কম �কত�ােদর 
আবািসক ও দা�িরক 
�টিলেফান সংেযাগ, �ানা�র 
ও খাত পিরবত�ন  

সমি�ত �টিলেফান নীিতমালা, ২০০৪ (সময় সময় 
জারী�ত সংেশাধনীসহ) অ�যায়ী �ব�া �হণ করা হয়। 

১. সংি�� িবভাগীয় �েকৗশলী বরাবর 
আেবদন, 
২. সব �েশষ পিরেশািধত িবেলর 
ছায়ািলিপ। 

িবনা�ে� 
ক��পে�র অ�েমাদেনর পর সেব �া� 
১৫(পেনর) কায �িদবেসর মে�। 

 
�মাঃ আিম�র রহমান 
সহকারী পিরচালক 
�ফানঃ  ৯৫৫২০৩৬ 

�মাবাঃ  ০১৯১৩১৬২৩১৭ 
ই-�মইলঃ 
aminurrahmanjute@gmail.com 
 

 
১৪. 

মাঠ পয �ােয়র অিফস ভাড়া 
�ি�প� স�াদন 

িনয়�ণকারী কম �কত�ার �পািরশসহ আেবদন �াি�র সােথ 
সােথ যাচাই কের নিথেত উপ�াপন করা হয়। ��াব 
গণ�ত� অিধদ�েরর িনধ �ািরত বািড় ভাড়ার হার অ�যায়ী 
স�ক থাকেল যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন �াি� 
সােপে� �ি�প� স�াদন কের উহার এক�� �ধান 
কায �ালেয় �নরায় ��রেণর জ� মাঠ পয �ােয়র সংি�� 
কম �কত�ার িনকট প� ��রণ করা হয়। সংি�� কম �কত�া 
�ি�প� স�াদন কের উহার এক�� �ধান কায �ালেয় 
�নরায় ��রণ করেল ভাড়া পিরেশােধর িনিম� ম�রী 
প� জারী করা হয়। 

১. বািড়র মািলক ক��ক সাদা কাগেজ 
আেবদন, 
২. সংি�� �ানীয় ক��পে�র �পািরশ, 
৩. গণ�ত� অিধদ�েরর িনধ �ািরত ভাড়ার 
হার, 
৪. ৩০০/- টাকার নন �িডিশয়াল ��াে� 
�ি�প�  স�াদন। 

িবনা�ে� 
ক��পে�র অ�েমাদেনর পর সেব �া� 
৫(প�চ) কায �িদবেসর মে� আ�িলক 
অিফেস ��রণ  করা হেব। 

১৫. 

লিজি�কস ��ািদ 
(কি�উটার, ক�াল�েলটর, 
ই�ারকম সংেযাগ, ই�ারেনট  
সংেযাগ, �টিলেফান �সট 
সং�হ, ি��ার সং�হ, 
�াপটপ, �েজ�র, ক�ােমরা, 
�দয়াল ঘিড়, সাউ� িসে�ম, 
কিলং �বল, ক�ােমরাসহ 
িসিস �িভ, অি� িনব �াপক 
য�, িডিজটাল উপি�িত 
�ব�া,   ফেটাকিপয়ার, 
ইউিপএস, আইিপএস, 
এয়ার�লার, �ব��িতক পাখা 
ইত�ািদ)  সরবরাহ 

কম �কত�া ও কম �চারীগেণর িনকট �থেক �া� 
আেবদন/চািহদাপ� �ািধকার অ�যায়ী স�ক আেছ িক না 
তা যাচাই�ব �ক ক��পে�র অ�েমাদেনর জ� নিথ 
উপ�াপন করা হয়। ক��পে�র অ�েমাদেনর পর িন� 
বিণ �ত প�িতেত মালামাল সং�হ করা হয়ঃ 
১. িপিপআর-২০০৮ অ�যায়ী সরাসির নগদ �য় প�িত 
অ�সরণ, 
২. �সবা�� ২৫,০০০/- টাকার উে�� হেল 
�কােটশন/দরপ� আহবােনর মা�েম �য় প�িত, 
৩. �সবা �� ৫,০০,০০০/- টাকার উে�� হেল উ�ু� 
দরপ� আহবান প�িত অ�সরণ করা হয়। 

১. অ�েমািদত �ওএ�ই �ত অ�� �� 
আেছ িক না তা যাচাই করা, 
২. খাতিভি�ক বােজট বরা�, 
৩. আেবদনকারীর �া�তা, 
৪.সরবরাহকারী �ি�/ �িত�ানেক 
তািলকা��করণ, 
৫. বাজারদর যাচাই কিম�, 
৬. দরপ� উ�ু�করণ কিম� গঠন, 
৭. দরপ� ��ায়ন কিম� গঠন। 
 

িবনা�ে� 

১. ক��পে�র অ�েমাদেনর পর ম�দ 
থাকা সােপে� চািহবা মা� সরবরাহ 
করা হেব। 
২. ম�দ না থাকেল সরকারী �য় 
িবিধমালা-২০০৮ অ�সরণ�ব �ক 
�য়কায � স�াদন কের সেব �া� 
৩০(ি�শ) কায �িদবেসর মে� 
সরবরাহ করা হেব। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�মাঃ আিম�র রহমান 
সহকারী পিরচালক 
�ফানঃ  ৯৫৫২০৩৬ 

�মাবাঃ  ০১৯১৩১৬২৩১৭ 
ই-�মইলঃ 
aminurrahmanjute@gmail.com 
 

১৬. 
মেনাহরী ��ািদ সং�হ, 

সংর�ণ ও সরবরাহ 

১. সংি�� কম �কত�া ও কম �চারীর চািহদাপ� �াি�র পর ��ািদ 
ম�দ থাকা সােপে� তাৎ�িণকভােব সরবরাহ করা হয়।  
২. ��ািদ ম�দ না থাকেল �য়/সং�েহর িনিম� যথাযথ 
ক��পে�র অ�েমাদেনর জ� নিথ উপ�াপন করা হয়। 
ক��পে�র অ�েমাদেনর পর তািলকা�� �ি�/�িত�ােনর 
িনকট �থেক সং�হ�ব �ক তা সরবরাহ করা হয়। 

১.  ��ণ ও �কাশনা অিধদ�ের তািলকা�� 
হওয়া, 
২.  বািষ �ক চািহদা প� ��রণ, 
৩.  মেনাহরী ��ািদ সং�েহর ��ে� ইে�ি�ং 
অিফসার 
     িনেয়াগ ও ন�না �া�র সত�ািয়ত করা, 
৪.  সংি�� কম �কত�া ও কম �চারীর চািহদাপ�। 

িবনা�ে� 

১. ক��পে�র অ�েমাদেনর পর 
মও�দ থাকা সােপে� চািহবা মা� 
সরবরাহ করা হেব। 
২. ম�দ না থাকেল িবিধ-িবধান 
অ�সরণ�ব �ক �ত �য় কের সরবরাহ 
করা হেব। 
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২.৪ ) আওতাধীন অিধদ�র/দ�র/সং�া/অ�া� �িত�ান ক��ক �দ� �সবাঃ  
 

 ২.৪.১ সহকারী পিরচালক (পাট) এর আ�িলক কায �ালয়  ১০ �ঃ  িদনাজ�র, রাজশাহী, রং�র, যেশার, �লনা, ফিরদ�র, চ��াম, �িম�া, নারায়নগ� এবং ময়মনিসংহ। 
 ২.৪.২ সহকারী পিরচালক (পরী�ণ), পাটপ� পরী�াগার ৩ �ঃ  ঢাকা পরী�াগার, চ��াম পরী�াগার এবং �লনা পরী�াগার। 
 ২.৪.৩ সহকারী পিরচালক (পিরদশ �ন), আ�িলক পিরদশ �ন কায �ালয় ৫ �ঃ চ��াম-সীতা�� �জান, �লনা-যেশার �জান, ঢাকা-নারায়ণগ� �জান, নরিসংদী �জান এবং �ডমরা-কা�ন �জান । 
 

৩) আপনার কােছ আমােদর �ত�াশা 
 

�ঃ নং �িত�ত/কাি�ত �সবা �াি�র জ� করণীয় 
১) �য়ংস�ণ � আেবদন জমা �দান 
২) যথাযথ �ি�য়ায় �েয়াজনীয় িফ পিরেশাধ করা 
৩) �েযাজ� ��ে� �মাবাইল �মেসজ/ইেমইেলর িনেদ �শনা অ�সরণ করা 
৪) সা�ােতর জ� ধায � তািরেখ িনধ �ািরত সময় উপি�ত থাকা 
৫) অনাব�ক �ফান/তদিবর না করা 

 
৪) অিভেযাগ �িতকার �ব�াপনা (GRS) 
 
�সবা �াি�েত অস�� হেল দািয়��া� কম �কত�ার সে� �যাগােযাগ ক�ন। উ� দািয়��া� কম �কত�ার কাছ �থেক স�ক সামাধান পাওয়া না �গেল িনে�া� প�িতেত �যাগােযাগ কের আপনার সম�া অবিহত ক�ন।  
 

�িমক কখন �যাগােযাগ করেবন কার সে� �যাগােযাগ করেবন �যাগােযােগর �কানা িন�ি�র সময়সীমা 

 
১) 

 
দািয়��া� কম �কত�া সমাধান িদেত না পারেল অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া (অিনক) 

জনাব এস.এম �সাহরাব �হােসন 
 (িসিনয়র সহকারী সিচব) 

উপপিরচালক (�শাসন ও অথ �), পাট অিধদ�র 
�ফানঃ ০১৭৪৫-৮২২৭২২ 

 
০৩(িতন) কায �িদবেসর মে� 

২) 
অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া িনিদ �� সমেয় সমাধান 

িদেত না পারেল 
আিপল কম �কত�া 

জনাব ��ত িশকদার 
��সিচব (বােজট)  
�ফানঃ ০২-৯৫৪০২২৬ 

০৭(সাত) কায �িদবেসর মে� 

৩) 
আিপল কম �কত�া িনিদ �� সমেয় সংি�� িবষয় 

সমাধান িদেত না পারেল 
সিচব, ব� ও পাট ম�ণালয়, ঢাকা । 

অিভেযাগ �হণ �ক� 
৫ ন�র �গইট, 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
৯০(ন�ই) কায �িদবেসর মে� 

 
 

 

মহাপিরচালক 
পাট অিধদ�র 

ঢাকা । 


