
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

 পিরদশেকর কাযালয় 
পাট অিধদ র 

ব  ও পাট ম ণালয় 
লনা ( মাংলা ) 
বয়রা, লনা। 

 
 

লােকশন: য কান ান থেক বয়রা বাজার, মাড় বন িবভাগ অিফেসর িবপরীেত অ  অিফেসর অব ান। 

 
বতমান কমকতার নাম ও পদবী: 

সরিজত সরকার  
 পিরদশক 

মাবাইল ন র: ০১৭৪৬-৮৪৭১৯৪ 
টিলেফান ন র: ০৪১-৭৬০৯৩৩ 

ই- মইল: sarojitci170119@gmail.com 



 
 

  

 

অ  দ র পাট আইন, ২০১৭ ও পে  পাটজাত মাড়েকর বা তা লক বহার আইন- ২০১০, িবিধ ২০১৩ েয়াগ ও বা বায়নসহ পাট বসায়ীেদর 
সািবক ত  সং হ বক ত  ও পেরা ভাব সাধারেণর সবা দান কের আসেছ। পাটকলসহ সকল কার পাট বসায়ীেদর িবিভ  কার 
লাইেস  দান এবং অিনয়মাি ক বসার িব ে  ব া হণ বক রাজ  আদায় কের থােক। 

 

" িন িলিখত লাইেস  স হ ম রী ও নবায়ন করা হয় " 

১। সকল কার লাইেস র ম রী ও নবায়েনর আেবদনপ  িবনা ে  সং হ করা যােব। 

২। আেবদন দািখল প িত : লাইেসে র জ  িনধািরত িফেসর চালান ও িনে  বিণত কাগজপ সহ স কভােব আেবদন দািখল করেল, ০৫  
কমিদবেসর মে  লােইস  ম রী নবায়ন করা হয়। 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
 

িমক 
 

সবার নাম 
 

সবা দােনর সেবা  সময় 
 

েয়াজনীয় কাগজপ  
 

েয়াজনীয় 
কাগজপ /আেবদন ফরম 

াি ান 

 
সবা  এবং পিরেশাধ 

প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ 
দািয় া   কমকতার 

পদিব, মন র, 
জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

উ তন কমকতার 
পদিব, ম ন র 
জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

 
 
১। 

পােটর িডলার : 
 
ক) পােটর িডলার অব ট 
( দাম িতত) লাইেস  ই  
ও নবায়ন। 
 
খ) পােটর িডলার অব ট 
( দাম ্িবধাসহ) লাইেস  
ই  ও নবায়ন। 

 
১) আেবদন স ক থাকেল 
আেবদন াি র ৩ (িতন) 
কাযিদবেসর মে । 
 
২) আেবদন স ক না থাকেল 
ঘাটিত কাগজ সরবরােহর জ  
তাত িণকভােব মাবাইল, 
টিলেফান, ই- মইল অথবা 

িলিখতপ  মা েম সংি  
বসায়ীেক অবিহত করা হেব। 

 
ক) 
১. িনধািরত ফরেম আেবদন, 
২. জাতীয়তা সনদপ , 
৩. কিপ পাসেফাট সাইেজর   সত ািয়ত 
ছিব। 
খ) 
১. িনধািরত ফরেম আেবদন, 
২. জাতীয়তা সনদপ , 
৩. কিপ পাসেফাট সাইেজর   সত ািয়ত 
ছিব। 
৪. দাম বহােরর ঘাষণা প । 

 
িনধািরত আেবদন ফরম 

 পিরদশেকর 
কাযালয় থেক 
িবনা ে  পাওয়া যােব। 
এছাড়া পাট অিধদ েরর 
ওেয়বসাইট থেকও 
ডাউনেলাড কের সং হ 
করা যােব। 

ক) ৫০০/- টাকা জারী 
চালােনার মা েম জমা 

দােনর ল কিপ।  
কাড: 

১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 
খ) ২,০০০/- টাকা জারী 
চালেনার মা েম জমা 

দােনর ল কিপ। 
 কাড : 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 

 
 

 
শাখার নাম- লাইেস  
দ র, পদিব-  
পিরদশক পাট, 
ক  নং- ০১,  
জলা কাড- ৪৭০০, 
ফান নং- ০৪১-

৭৬০৯৩৩, 
ই- মইল- 
sarojitci17011
9@gmail.com 

 
 
২। 

পােটর পে র িডলার: 
ক) পাটজাত পে র িডলার 
(কােপট িতত) লাইেস  
ই  ও নবায়ন 
 
খ) পাটজাত পে র িডলার 
(কােপট) লাইেস  ই  ও 
নবায়ন 
 
গ) পাটপ  
লিমেন ং/ িত ান লাইেস  

ই  ও নবায়ন 

১. আেবদন স ক থাকেল 
আেবদন াি র ৩ (িতন) 
কাযিদবেসর মে । 
 
২. আেবদন স ক না থাকেল 
ঘাটিত কাগজ সরবরােহর জ  
তাত িণকভােব মাবাইল, 
টিলেফান, ই- মইল অথবা 

িলিখতপ  মা েম সঙি  
বসায়ীেক অবিহত করা হেব। 

ক) 
১. িনধািরত ফরেম আেবদন, 
২. জাতীয়তা সনদপ , 
৩. ড লাইেস  (ইউিনয়ন 
পিরষদ/েেপৗরসভা/িস  করেপােরশন), 
৪. নাগিরক  সনদপ । 
খ)  
১. িনধািরত 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। 
গ) 
১. িনধািরত 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। 

িনধািরত আেবদন ফরম 
 পিরদশেকর 

কাযালয় থেক 
িবনা ে  পাওয়া যােব। 
এছাড়া পাট অিধদ েরর 
ওেয়বসাইট থেকও 
ডাউনেলাড কের সং হ 
করা যােব। 

ক) ৭৫০/- টাকা জারী 
চালােনার মা েম জমা 

দােনর ল কিপ।  
কাড: 

১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 
খ) ৩,০০০/- টাকা জারী 
চালেনার মা েম জমা 

দােনর ল কিপ। 
 কাড : 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 
গ) ৬,০০০/- টাকা জারী 
চালেনার মা েম জমা 

দােনর ল কিপ। 
 কাড : 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 

 শাখার নাম- লাইেস  
দ র, পদিব-  
পিরদশক পাট, 
ক  নং- ০১,  
জলা কাড- ৪৭০০, 
ফান নং- ০৪১-

৭৬০৯৩৩, 
ই- মইল- 
sarojitci17011
9@gmail.com 

 

 



 

-২- 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
 
 
৩। 

 
 
 

কাচা বলার লাইেস  
ই  ও নবায়ন 

 
১) আেবদন স ক থাকেল আেবদন 

াি র ৩ (িতন) কাযিদবেসর মে । 
 
২) আেবদন স ক না থাকেল ঘাটিত 
কাগজ সরবরােহর জ  তাত িণকভােব 
মাবাইল, টিলেফান, ই- মইল অথবা 

িলিখতপ  মা েম সংি  বসায়ীেক 
অবিহত করা হেব। 

 
১. িনধািরত ফরেম আেবদন, 
২. জাতীয়তা সনদপ , 
৩. াংক সলেভি  সা িফেকট, 
৪. সংি  বসািয়ক সংগঠেনর হালনাগাদ 
সদ  সনদপ , 
৫. করদাতা 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 । 
 

 
িনধািরত আেবদন ফরম 

 পিরদশেকর 
কাযালয় থেক 
িবনা ে  পাওয়া যােব। 
এছাড়া পাট অিধদ েরর 
ওেয়বসাইট থেকও 
ডাউনেলাড কের সং হ 
করা যােব। 

 ৬,০০০/- টাকা জারী 
চালেনার মা েম জমা 

দােনর ল কিপ। 
 কাড : 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 

 
 

 
শাখার নাম- লাইেস  
দ র, 
পদিব-  পিরদশক 
পাট,ক  নং- ০১,  
জলা কাড- ৪৭০০, 
ফান নং- ০৪১-

৭৬০৯৩৩, 
ই- মইল- 
sarojitci170119
@gmail.com 

 
 
৪। 

 
আড়তদার লাইেস  

ই  ও নবায়ন 

১. আেবদন স ক থাকেল আেবদন 
াি র ৩ (িতন) কাযিদবেসর মে । 

 
২. আেবদন স ক না থাকেল ঘাটিত 
কাগজ সরবরােহর জ  তাত িণকভােব 
মাবাইল, টিলেফান, ই- মইল অথবা 

িলিখতপ  মা েম সঙি  বসায়ীেক 
অবিহত করা হেব। 

১. িনধািরত 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। 
 
 

িনধািরত আেবদন ফরম 
 পিরদশেকর 

কাযালয় থেক 
িবনা ে  পাওয়া যােব। 
এছাড়া পাট অিধদ েরর 
ওেয়বসাইট থেকও 
ডাউনেলাড কের সং হ 
করা যােব। 

৩,০০০/- টাকা জারী 
চালেনার মা েম জমা 

দােনর ল কিপ। 
 কাড : 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 
  
 
 

 শাখার নাম- লাইেস  
দ র, 
পদিব-  পিরদশক 
পাট,ক  নং- ০১,  
জলা কাড- ৪৭০০, 
ফান নং- ০৪১-

৭৬০৯৩৩, 
ই- মইল- 
sarojitci170119
@gmail.com 

 
 
৫। 

 
 

স মািলক (কাচা 
স) লাইেস  ই  ও 

নবায়ন 
 

১. আেবদন স ক থাকেল আেবদন 
াি র ৩ (িতন) কাযিদবেসর মে । 

 
২. আেবদন স ক না থাকেল ঘাটিত 
কাগজ সরবরােহর জ  তাত িণকভােব 
মাবাইল, টিলেফান, ই- মইল অথবা 

িলিখতপ  মা েম সঙি  বসায়ীেক 
অবিহত করা হেব। 

১. িনধািরত ফরেম আেবদন, 
২. জাতীয়তা সনদপ , 
৩. ড লাইেস  (ইউিনয়ন 
পিরষদ/েেপৗরসভা/িস  করেপােরশন), 
৪. েসর বননা ও মািলকানা দিলল। 
 

িনধািরত আেবদন ফরম 
 পিরদশেকর 

কাযালয় থেক 
িবনা ে  পাওয়া যােব। 
এছাড়া পাট অিধদ েরর 
ওেয়বসাইট থেকও 
ডাউনেলাড কের সং হ 
করা যােব। 

৬,০০০/- টাকা জারী 
চালেনার মা েম জমা 

দােনর ল কিপ। 
 কাড : 
১/৪১৩৫/০০০১/২৬৪১ 
 

 
 
 

 
 

একই 

 

 

 

-000- 

 

 


