নাগিরক সনদ
ানীয় সরকার শাখা
ম

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

৩
েত ক মােস

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি র
ান

িফ/চাজ

দািয় া কম কতা(কম কতার নাম,
পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল)

৪
পিরদশ ন
সং া
কাগজপ

৫
িত ান

৬
িফ/চাজ
।

৭
উপপিরচালক
ানীয় সরকার, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬১৬০৭
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০১

-

িফ/চাজ
।

১
১

২
ানীয় সরকার িত ান স হ মাপ
অ যায়ী পিরদশ ন, দশ ন ও পিতেবদন
রণ

২

উপেজলা পিরষদ এবং ‘খ’ ও ‘গ’ ণীর ০৭ (সাত) কায িবদস
পৗরসভার ময়র ক ক হাটবাজার ইজারা
দােনর িস ােম র িবরে কান আপি
থাকেল ৭ কায িদবেসর মে আপি
দািখল করা যােব।
পৗরসভা এবং উপেজলা পয ােয় ফরীঘাট ০৭ (সাত) কায িবদস
ইজারার িবর ে কান অিভেযাগ থাকেল
তা দরপ অ েমাদেনর ৭ কায িদবেসর
মে আপি র দািখল করা যােব।
িবিধ আেবদন/অিভেযাগ ও আপি
অিভেযােগর সমথ েন
েয়াজনীয় কাগজপ
াি র পর ১৫
(পেনর) কায িদবস

সাদা কাগেজ
আেবদন করা
যােব

সাদা কাগেজ
িলিখত
আেবদন/
অিভেযাগ

-

৫

(১১৭) জ সনদ দােনর ৯০ (নববই) িদন
অিত াম হবার পর িনব ন বিহ এবং
জ সনদ সংেশাধন।

০৭ (সাত) কায িবদস

ময়র,
পৗরসভা হেত
িনধ ািরত ফরম
পািরশসহ

পৗরসভা

িফ/চাজ
।

৬

(১১৮)
সনদ দােনর ৯০ (নববই)
িদন অিত াম হবার পর িনব ন বিহ
এবং
সনদ সংেশাধন।

০৭ (সাত) কায িবদস

ময়র,
পৗরসভা হেত
িনধ ািরত ফরম
পািরশসহ

পৗরসভা

িফ/চাজ
।

৭

ইউিনয়ন পিরষদ কমেপ

উ তন কম কতা, যার কােছ আপীল করা
যােব( কম কতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর
কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র ও ই- মইল)
৮
সিচব
ানীয় সরকার িবভাগ

email: ddlgsunam@gmail.com

৩

৪

সাদা কাগেজ
আেবদন করা
যােব

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

-

িফ/চাজ
।

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

িফ/চাজ
।

উপপিরচালক
ানীয় সরকার, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬১৬০৭
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০১

কিমশনার
িসেলট িবভাগ, িসেলট।
+৮৮০৮২১-৮৪০০০২
Email: divcomsylhet@mopa.gov.bd

কিমশনার
িসেলট িবভাগ, িসেলট।
+৮৮০৮২১-৮৪০০০২
Email: divcomsylhet@mopa.gov.bd

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

email: ddlgsunam@gmail.com

উপপিরচালক
ানীয় সরকার, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬১৬০৭
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০১

ক পিরচালক, জ ও
িনব ন
ক , ানীয় সরকার িবভাগ, ঢাকা।

email: ddlgsunam@gmail.com

উপপিরচালক
ানীয় সরকার, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬১৬০৭
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০১

ক পিরচালক, জ ও
িনব ন
ক , ানীয় সরকার িবভাগ, ঢাকা।

email: ddlgsunam@gmail.com

ভবন িনম ােণর ১৫ (পেনর) কায িদবস

নীিতমালা

িত ান
-: 1 :-

িফ/চাজ

উপপিরচালক

জলা শাসক, নামগ ।

স াব ম ণালেয় রণ

অ যায়ী

।

ানীয় সরকার, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬১৬০৭
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০১

+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

email: ddlgsunam@gmail.com

৮

৯

১০

ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান ও সদ েদর
বিহঃ বাংলােদশ মেনর অ মিত সং া
কায ম

০৩ (িতন) িদন

িত ান

িফ/চাজ
।

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

কিমশনার
িসেলট িবভাগ, িসেলট

Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান ও সদ েদর ০৭ (সাত) কায িবদস
িবর ে িবিভ অিভেযাগ সং া কায ম

ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান ও সদ েদর
স ানী ভাতা দান কায ম

নীিতমালা
অ যায়ী

০৩ (িতন) মাস
অম র অম র

অিভেযােগর
সমথ েন
েয়াজনীয়
কাগজপ
ম ণালয় থেক
া বরা প

িত ান/
ি

িফ/চাজ
।

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

সিচব
ানীয় সরকার িবভাগ

Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

ানীয় সরকার
ম ণালয়

িফ/চাজ
।

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

সিচব
ানীয় সরকার িবভাগ

Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

১১

ইউিপ সিচবেদর
কায ম

বতনভাতা

দান

েত ক মােসর ০১
(এক) তািরখ

ম ণালয় থেক
া বরা প

ানীয় সরকার
ম ণালয়

িফ/চাজ
।

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

সিচব
ানীয় সরকার িবভাগ

Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

১২

ইউিপ াম
কায ম

িলশেদর বতনভাতা দান

০৩ (িতন) মাস
অম র অম র

ম ণালয় থেক
া বরা প

ানীয় সরকার
ম ণালয়

িফ/চাজ
।

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

সিচব
ানীয় সরকার িবভাগ

Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

১৩

ইউিপ াম
কায ম

িলশেদর পাশাক সরবরাহ

েত ক অথ বছের০১
(এক) বার

ম ণালয় থেক
া বরা প

ানীয় সরকার
ম ণালয়

িফ/চাজ
।

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

সিচব
ানীয় সরকার িবভাগ

Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

১৪

ানীয়
সরকার
শাখার
কম কতা/কম চারীেদর বতনভাতা দান

েত ক মােসর ০১
(এক) তািরখ

সািভস
রকড প

ানীয় সরকার
শাখা

িফ/চাজ
।

উপপিরচালক
ানীয় সরকার, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬১৬০৭
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০১
email: ddlgsunam@gmail.com

-: 2 :-

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

জাির শাখা
ম

১
১

২

৩

সবার নাম

েয়াজনীয়
সময়
(ঘ া/িদন/মা
স)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ
াি র ান

২
৩
৪
৫
জাির শাখার অধীন া
০১ (এক) িদন ১. চািহদাপ ।
চালান ফরম (
ভ ারগেণর িনকট িবিভ
( িত রিববার ২. জাির চালােনর মা েম
আর ফরম নং-৬)
কােরর নন- িডিশয়াল/িবেশষ ও ধবার)। উে ালনেযা
াে র
(অথ)
ফরম এ
আঠােলা/ িডিশয়াল এডেহিসব
সানালী াংক িল: নামগ শাখায়
শনারী শাখা,
কাট িফ, ইমে সড কাট িফ,
জমাদান ব ক জাির চালােনর ল জলা শাসেকর
অ িলিপ া ও কা জ
কিপ বলা ১.০০ ঘ কার মে
কায ালয়, নামগ
পপার সরবরাহ।
জাির শাখায় জমাদান করেত হেব
(পয া ম দ থাকা
৩. অথ জমা দােনর কাড স হ:
সােপ )।
িডিশয়াল ( কাড নং-১-২১৪১০০০০-২৩১৭), নন- িডিশয়াল
া ও িবেশষ আঠােলা া
( কাড নং-১-১১০১-০০২০-১৩০১)
এবং কা জ পপার( কাড নং-১০৭৫১-০০০১-২৩১৬)।
িব আইনজীবী / াংক ও ০১ (এক) িদন ১. চািহদাপ ।
ঐ
বীমা িত ান /িবিভ এনিজও ( িত রিববার ২. জাির চালােনর মা েম
িত ান এর িনকট িডিশয়াল ও ধবার)। উে ালনেযা
াে র
(অথ)
ইমে সড কাট িফ া ও
সানালী াংক িল: নামগ শাখায়
িবেশষ আঠােলা
া
জমাদান ব ক জাির চালােনর ল
সরবরাহ
কিপ বলা ১০০ ঘ কার মে
জাির
শাখায় জমাদান করেত হেব।
৩. অথ জমা দােনর কাড স হ:
িডিসয়াল ইমে সড া ( কাড
নং-১-২১৪১-০০০০-২৩১৭),িবেশষ
আঠােলা া ( কাড নং-১-১১০১০০২০-১৩০১)।
পা অিফস / সরকাির বা
০১ (এক) িদন ১. চািহদাপ ।
ঐ
আধা সরকাির অিফস স হ
( িত রিববার ২. জাির চালােনর মা েম
( পা াল পাবিলক, পা াল ও ধবার)
উে ালনেযা
াে র
(অথ)
-: 3 :-

িফ/চাজ

দািয় া কম কতা
উ তন কম কতা, যার কােছ আপীল করা
(কম কতার নাম, পদবী,
যােব( কম কতার নাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
জলা/উপেজলা কাডসহ
কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল)
টিলেফান ন র ও ই- মইল)
৭
৮
জাির অিফসার,
জলা শাসক, নামগ ।
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
+৮৮০৮৭১-৬১৬৩৫
www.facebook.com/dcsunamganj
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭২০

৬
১. মা
া ভ ারগণ
উে ালন ত াে র উপর
া কিমশন হেত ১৫%
ভ াট/ সক িদেত হেব।
Email:
২. ভ াট/ সক দােনর
কাড- ১-১১৩৩-০০১৮- treasurysection2015@gma
il.com
০৩১১

অিতির

িফ/চাজ নই

জাির অিফসার,
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬১৬৩৫
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭২০

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

Email:
treasurysection2015@gma
il.com

ঐ

জাির অিফসার,
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬১৬৩৫

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

খাম, পা কাড, ারক ডাক
েকট, রাজ
া , সািভস
া , নন- িডিশয়াল া
সরবরাহ।)

৪

া

৫.

া

সানালী াংক িল: নামগ শাখায়
জমাদান ব ক জাির চালােনর ল
কিপ বলা ১০০ ঘ কার মে
জাির
শাখায় জমাদান করেত হেব
৩ পা াল পাবিলক, পা াল খাম,
পা কাড, ারক ডাক েকট ( কাড
নং-১-৫৪৩১-০০০০-৩২০১), সরকারী
ডাক েকট (সািভ স া ), ( কাড
নং-১-৫৪৩১-০০০০-৩২১১) ও ননিডিসয়াল া ( কাড নং-১১১০১-০০২০-১৩০১)।
ভ ার লাইেস দান ৩০ (ি শ)
১. সাদা কাগেজ আেবদনপ
আেবদেনর ন না
িদন (তদম
২. স তালা পাসেপাট সাইেজর
জাির শাখায়
িতেবদন ও সত ািয়ত রিঙন ছিব ই কিপ
পাওয়া যােব।
িলশ িরেপাট ৩. িশ াগত যা তার সনদপে র
াি সােপে সত ািয়ত িতিলিপ।
৪.জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত
িতিলিপ।
৫. নাগিরক সনদপে র সত ািয়ত
িতিলিপ।
৬. াংক ব াপক ক ক দ
াংক িহসাব মািলকানার আিথ ক
লতার মাণ পে র লকিপ।
(বিণ ত কাগজপ গেজেটড কম কতা
ক ক সত ািয়ত হেত হেব )।
ভ ার লাইেস নবায়ন ০১(এক) িদন। ১. সাদা কাগেজ আেবদন
আেবদেনর ন না
২. ল লাইেস
জাির শাখায়
৩. সরকার িনধ ািরত নবায়ন িফ এর পাওয়া যােব।
অথ জাির চালােনর মা েম
সরকাির কাষাগাের জমা ব ক এর
লকিপ।
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+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭২০
Email:
treasurysection2015@gma
il.com

া ভ ারশীপ লাইেস
জাির অিফসার,
জলা শাসক, নামগ ।
াি র আেবদন
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
অ েমাদেনর পর লাইেস
+৮৮০৮৭১-৬১৬৩৫
www.facebook.com/dcsunamganj
িফ বাবদ সরকার িনধ ািরত
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭২০
Email:
৭৫০/- জাির চালােন
মা েম সানালী াংক িল: treasurysection2015@gma
il.com
নাম শাখা কাড নং-১১১০১-০০০১-১৮৫৪ এ জমা
দান করেত হেব এবং উ
টাকার উপর ১৫ ভ াট/ সক
িদেত হেব।
২ভ াট/ সক দােনর কাড১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১
া ভ ার লাইেস
জাির অিফসার,
জলা শাসক, নামগ ।
নবায়ন িফ বাবদ িনি
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
সমেয় ( িত বছর ন
+৮৮০৮৭১-৬১৬৩৫
www.facebook.com/dcsunamganj
মােস) সরকার িনধ ািরত
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭২০
Email:
৫০০/- টাকা জাির
চালােনর মা েম সানালী treasurysection2015@gma
il.com
াংক িল: নামগ শাখা
কাড ন র-১-১১০১-০০০১১৮৫৪ এ জমা দান করেত
হেব এবং উ টাকার উপর
১৫ ভ াট/ সক িদেত হেব।
২ভ াট/ সক দােনর কাড১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১

ড শাখা
ম

১
১

২

৩

৪

৫

সবার নাম

২
নাগিরক ও দা িরক
আেবদন হণ

নকেলর আেবদন হণ
(এস,এ পচ ,া আর, এস
পচ ,া ও মামলার
নকল)

নকল সরবরাহ

অ কায ালেয়র শাখা
স েহর িচ প
রিজ ার িলিপব
কের সংি
কানায়
রণ
ত সবা : এ
কায ালেয়র শাখা
স েহর অব ান এবং
কাজ স েক
জনগণেক চািহদা
অ যায়ী ত দান

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ
াি র ান

৫
অ েমািদত া
ভ ার

িফ/চাজ

দািয় া কম কতা(কম কতার নাম,
পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল)

৬
নাগিরক আেবদেনর জ
২০/- টাকার কাট িফ

৭
সহকারী কিমশনার
েড

উ তন কম কতা, যার কােছ আপীল করা
যােব( কম কতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর
কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র ও ই- মইল)
৮
জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

Email:
acfrontdesxsunam@gmail.com

Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

সহকারী কিমশনার
েড

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

Email:
acfrontdesxsunam@gmail.com

Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

সহকারী কিমশনার
েড

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

Email:
acfrontdesxsunam@gmail.com

Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

সহকারী কিমশনার
েড

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

Email:
acfrontdesxsunam@gmail.com

Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

সহকারী কিমশনার
েড

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

Email:
acfrontdesxsunam@gmail.com

Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

৩
সরকাির র িদন
িতিদন তীত সকাল
৯.০০টা হেত িবকাল
৫.০০টা পয ম

৪
কাট িফ

সরকাির র িদন ও
হ িতবার তীত
িতিদন সকাল
৯.০০টা হেত র
12.০০টা
পয ,সাধারন
আেবদেনর ে ৭
কায িদবস ।
সরকাির র িদন
তীত িতিদন
সকাল ৯.০০টা হেত
িবকাল ৫.০০টা পয

িনধ ািরত
ফরম ও
কাট িফ

ফেটাকিপর দাকান
ও অ েমািদত
া ভ ার

জােবদা পচ ার িত
পাতায় ৪/- টাকার কাট
িফ( িত ফিলও এর জ
কাট িফ ২/-টাকা । ১ম
পাতায় ৪/-টাকার কাট
িফ ।

আেবদন
হেণর
রিশদ

েযাজ নয়

সরকাির র িদন
তীত িতিদন
সকাল ৯.০০টা হেত
িবকাল ৫.০০টা পয

েযাজ নয়

েযাজ নয়

জােবদা পচ ার িত
পাতায় ৪/- টাকার কাট
িফ িফ( িত ফিলও এর
জ কাট িফ২/-টাকা ।
১ম পাতায় ৪/-টাকার
কাট িফ ।
িফ/চাজ

সরকাির র িদন
তীত িতিদন
সকাল ৯.০০টা হেত
িবকাল ৫.০০টা পয

েযাজ নয়

েযাজ নয়

িফ/চাজ
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রকড ম শাখা
ম

১
১

২

৩

৪

৫

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি র
ান

িফ/চাজ

দািয় া কম কতা(কম কতার নাম,
পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল)

৬
সকল আেবদেন ২০/- টাকার কাট
িফ সং করেত হেব ( িত
ফিলও এর জ কাট িফ: ২/টাকা) ১ম পাতায় ৪/-টাকা কাট
িফ
সকল আেবদেন ২০/- টাকার কাট
িফ সং করেত হেব
( িত ফিলও এর জ কাট িফ:
২/- টাকা) ১ম পাতায় ৪/-টাকা
কাট িফ
সকল আেবদেন ২০/- টাকার কাট
িফ সং করেত হেব
( িত ফিলও এর জ কাট িফ:
২/- টাকা) ১ম পাতায় ৪/-টাকা
কাট িফ
সকল আেবদেনর সিহত ২০/টাকারেকাট িফ সং করেত
হেব।
চালােনর মা েম সানালী াংক,
নামগ শাখায় ৫০০/- টাকা জমা
িদেত হেব।
কাড নং- ১/৪৬৩৭/০০০/১২২১
সাধারণ আেবদেন ২০/- টাকার
কাট িফ সং করেত হেব( িত
ফিলও এর জ কাট িফ: ২/টাকা)

৭
সহকারী কিমশনার
রকড র ম শাখা
+৮৮০৮৭১৬১৬৩৪
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৭

২
ফৗজদারী মামলার
সা ফাইড কিপ
সরবরাহ

৩
সকল আেবদেনর
ে ১৫ (পেনর)
কায িদবস

৪
িনধ ািরত
ফরেম
আেবদন প

৫
অ েমািদত
া ভ ার

রাজ মামলার
সা ফাইড কিপ
সরবরাহ

সকল আেবদেনর
ে ১৫ (পেনর)
কায িদবস

িনধ ািরত
ফরেম
আেবদন
প

অ েমািদত
া ভ ার

িসএস/এস.এ.
এবংআর.এস
খিতয়ােনর সিহ
সা ফাইড কিপ
সরবরাহ
মৗজা াপ সরবরাহ

সকল আেবদেনর
ে ০৭ (সাত)
কায িদবস
এবং

িনধ ািরত
ফরেম
আেবদন
প

অ েমািদত
া ভ ার

সংেশািধত/
নামজারী খিতয়ােনর
সা ফাইড
কিপসরবরাহ

৩ (িতন) কায
িদবস

সকলআেবদেনর
ে ১৫ (পেনর)
কায িদবস

িনধ ািরত
ফরেম
আেবদন প

িনধ ািরত
ফরেম
আেবদন প

অ েমািদত
া ভ ার

অ েমািদত
া ভ ার

Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

Email: sunamrecordroom@gmail.com

সহকারী কিমশনার
রকড র ম শাখা
+৮৮০৮৭১৬১৬৩৪
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৭

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

Email: sunamrecordroom@gmail.com

সহকারী কিমশনার
রকড র ম শাখা
+৮৮০৮৭১৬১৬৩৪
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৭

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

Email: sunamrecordroom@gmail.com

সহকারী কিমশনার
রকড র ম শাখা
+৮৮০৮৭১৬১৬৩৪
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৭

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

Email: sunamrecordroom@gmail.com

সহকারী কিমশনার
রকড র ম শাখা
+৮৮০৮৭১৬১৬৩৪
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৭
Email: sunamrecordroom@gmail.com
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উ তন কম কতা, যার কােছ আপীল করা
যােব( কম কতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর
কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র ও ই- মইল)
৮
জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

িম অিধ হণ শাখা
ম

১
০১

সবার নাম

েয়াজনীয়
সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

২
৩
সরকারী, আধা-সরকারী, ২১ িদন
ায় শািসত সং ও
উ য়ন ক
বাস বায়েনর জ জিম
অিধ হণ সং া

েয়াজনীয় কাগজপ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

০২

বসরকারী সং ার

ে

২১ িদন

1.
2.
3.
4.
5.
6.

০৩

সংি এলাকার ািবত ১৫ িদন
জিমর মািলক ক ক
অিধ হেণর িবর ে
আপি দান।

1.

৪
সংি

েয়াজনীয়
কাগজ াি র
ান

িফ/চাজ

৫
৬
শাসিনক ত ািশত সং া আেবদেন ২০ টাকার
ক ক সং হ
কাট িফ
করেত হেব।

ত াশী সং া তার
ম ণালেয়র
অ েমাদনপ
তম জিমর েয়াজনীয়তা সং া ত য়ন প
ািবত জিমর তফিসল
ল-আউট প ান
সব েশষ জিরেপর ন া(লাল কািল ারা িচি ত) ( েত ক ০৫
কিপ কের)
স াব জলা সদেরর িভতের হেল স াব দািখেলর েব
জলা ান িনব াচন কিম র পািরশ েয়াজন হেব।
অিধ হণ স াব াি র পর জলা শাসক য়ং িকংবা
অিধ হেণর দািয়ে িনেয়ািজত অিতির জলা শাসক ও
সংি উপেজলা িনব াহী অিফসার ক ক যৗথভােব সেরজিমন
অিধ হেণর স া তা যাচাই কিরয়া িতেবদন দািখল করেবন।
ত াশী সং া তার সংি ম ণালেয়র শাসিনক
ঐ
ঐ
অ েমাদনপ
ািবত ক বাস বায়েনর জ অথ ায়েনর উৎস এবং
অথ লি িত ােনর িন য়তা
তম জিমর েয়াজনীয়তা সং া ত য়ন প ল-আউট
সব েশষ জিরেপর ন া(লাল কািল ারা িচি ত) কে র
িবস ািরত বণ না( েত ক ০৫ কিপ কের।
স াব জলা সদেরর িভতের হেল স াব দািখেলর েব
জলা ান িনব াচন কিম র পািরশ েয়াজন হেব।
অিধ হণ স াব াি র পর জলা শাসক য়ং িকংবা
অিধ হেণর দািয়ে িনেয়ািজত অিতির জলা শাসক ও
সংি উপেজলা িনব াহী অিফসার ক ক যৗথভােব সেরজিমন
অিধ হেণর স া তা যাচাই কিরয়া িতেবদন দািখল করেবন।
৩ ধারা মেত না শ জারীর পরবত ১৫ িদেনর মে জিমর
িম অিধ হণ আেবদেন ২০ টাকার
মে জিমর মািলকগণ াবর স ি অিধ হণ ও ম দখল
শাখা হেত
কাট িফ
অ ােদশ,১৯৮২ এর ২ নং অ ােদেশর ৪ (১) ধারা মাতােবক
আেবদেনর
আপি দািখল করেত পােরন।
ন না পাওয়া
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দািয় া কম কতা
(কম কতার নাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)
৭
িম অিধ হণ কম কতা,
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৭
+৮৮০৮১৭৯৪৪৪৮৭০৮
Email:
laosunam84@gmail.com

িম অিধ হণ কম কতা,
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৭
+৮৮০৮১৭৯৪৪৪৮৭০৮
Email:
laosunam84@gmail.com

িম অিধ হণ কম কতা,
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৭
+৮৮০৮১৭৯৪৪৪৮৭০৮

উ তন কম কতা, যার কােছ
আপীল করা যােব( কম কতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর
কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র ও
ই- মইল)
৮
জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.
bd
www.facebook.com/dcsun
amganj

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.
bd
www.facebook.com/dcsun
amganj

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.

2. আপি পাওয়া না গেল ািবত িম ৫০ িবঘা পয ম জলা
শাসক ৪/৩ ধারা মেত ড়াম অ েমাদন করেবন। ৫০ িবঘার
উে হেল িম ম ণালেয়র অ েমাদেনর েয়াজন হয়।
০৪

০৫

া িলত

পিরেশাধ

অিধ হণ ত জিমর
মািলকেদর িত রণ
দান।

৬০ িদন

১৫ িদন

অিধ হণ ত জিমর া িলত
িনধ ািরত৬০ িদন সমেয়র মে
ত াশী সং া জলা শাসক বরাবর জমা দান করেবন

যােব

ঐ

1. (৭) ধারা না শ জারীর পর জিমর মািলকানার সমথ েন
েয়াজনীয় কাগজািদ:2. ছিব চয়ার ান ক ক সত ািয়ত (২) কিপ
3. এস. এ পচ ,ানামজারী পচ ,া সহকারী কিমশনার ( িম), ক ক
সত ায়িত-(১) কিপ।
4. খাজনার দািখলঅ-১ কিপ, উ রািধকারী সনদপ ( েয়াজনীয়
ে - ল দিললসহ আেবদন করেত হেব।
5. একই দােগ এেকর অিধক দাবীদার হেল বা কান আপি
থাকেল ত মািলক সনা করেণর িনিমে িমসেকস চা
করা হেব। িমস কস এর িস ােম র আেলােক িত রণ
দােনর িবষেয় িস াম হণ করা হেব।
6. অিধ হণ ত িমর উপর
িনেয় উ আদালেত মামলা
থাকেল মামলা িন ি না পয িত রণ দান িগত রাখা
হেব।
7. রকড য় মািলেকর ে , য় ে মািলেকর ে , ও
ওয়ািরশান ে , মতাপ বেল মািলকানার ে ,
আদালেতর মা েম মািলকানা িনধ ারণ এর ে ।
আমেমা ারনামা বধকরণ।
8. চক হণকােল সংি
ময়র/কাউি লর অথবা ইউিনয়ন
পিরষদ চয়ার ান/সদ েক িম অিধ হণ কম কত ার স ুেখ
চক াপকেক সনা করার জ উপি ত রাখেত হেব। এ
-: 8 :-

ঐ

সরকাির সং া ে
১০ ল টাকা পয ম
া িলত অেথ র উপর
৩% ত ধ হইেল২%
আধা
সরকারী/সায় শািসত
সং ার ে ২০ ল
টাকা পয ম ১০%
ত ধ হইেল৭.৫%
বসরকারী/ াি মািল
কানাধীন য কান
স ােবর ে
১৫%
১। আেবদেন ২০
টাকার কাট িফ
২। ১৫০/- টাকার ননিডিশয়াল া ।

Email:
laosunam84@gmail.com

bd
www.facebook.com/dcsun
amganj

িম অিধ হণ কম কতা,
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৭
+৮৮০৮১৭৯৪৪৪৮৭০৮

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

Email:
laosunam84@gmail.com

িম অিধ হণ কম কতা,
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৭
+৮৮০৮১৭৯৪৪৪৮৭০৮
Email:
laosunam84@gmail.com

Email:
dcsunamganj@mopa.gov.
bd
www.facebook.com/dcsun
amganj

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.
bd
www.facebook.com/dcsun
amganj

০৬

দখল হস াম র ও
১৫ িদন
গেজেট িব ি কাশনা

িবষয় চক াপকেক িনি ত করেত হেব।
জিমর মািলকেদর িত রণ দােনর পর জিমর দখল ত াশী সং া
বরাবের হস াম র করা হয়।

-

-

িম অিধ হণ কম কতা,
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৭
+৮৮০৮১৭৯৪৪৪৮৭০৮
Email:
laosunam84@gmail.com

০৭

১৯৪৮ সােলর জর রী
০৩ িদন
(স ি ) ম দখল ও
১৯৮২ সেনর সকল এল এ
কইস স েহর জিমর
ত :-

1. ত অিধকার আইন.২০০৯ এর ফরম মাতােবক আেবদন।
2. সংবাদ জানার ফরম এর মা েম আেবদন।

www.infocom
.gov.bd

আেবদেন ২০/- টাকার
কাট িফ

িম অিধ হণ কম কতা,
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৭
+৮৮০৮১৭৯৪৪৪৮৭০৮
Email:
laosunam84@gmail.com
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জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.
bd
www.facebook.com/dcsun
amganj

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.
bd
www.facebook.com/dcsun
amganj

রাজ শাখা
ম

১
১

২

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

২
৩
৪
সায়রাত মহাল
জলমহাল
1. িনবি ত ত মৎ জীিব সমবায় সিমিত বা
ব াপনা ও
ব াপনা
সিমিতেক জলা/ উপেজলা জলমহাল ব াপনা
ইজারা দান
নীিত, ২০০৯
কিম র সদ সিচেবর সীল স িলত া রসহ িনিদ
(ক) জলমহাল
অ যায়ী িত
ফেম আেবদন করেত হেব।
(সাধারণ আেবদন) বছর ১লা বশাখ 2. সংগঠন/সিমিতর িনব ািচত কিম
এর মে
3. গঠনতে র কিপ
4.
াংক একাউে র লনেদন সং া ত য়নপ সহ
েয়াজনীয় ত ।
5. সত ািয়ত ছিব।
6. মৎ জীিব সংগঠন/সিমিত ৩ বছর ময়াদী িলজ
পাওয়ার লে সংি জলমহােলর মৎ
চাষ/উৎপাদন/ ু ব াপনা পিরক না/ পেরখা
সং করেত হেব।
7. ইজারা িব ি কােশর পর রিজ াড মৎ জীবী
সমবায় সিমিতর অ েল আেবদন ফরম িবি করা
হয়।
8. রিজ াড মৎ জীবী সমবায় সিমিত ক ক
নীিতমালা অ যায়ী ২০% জামানতসহ সকল
কাগজপ দািখল করেত হয়।
9. িত বছর ৩০ শ চে র মে ইজারা
পিরেশাধ
করেত হেব।
(খ) উ য়ন
জলমহাল
1. উ য়ন কে র িবস ািরত িববরণ ( ক ছেক)
পিরক নায়
ব াপনা 2.
ত মৎ জীিব সমবায় সিমিতর রিজে শেনর
উপ য়ন কে র
নীিত, ২০০৯
সত ািয়ত কিপ।
আওতায় ২০
অ যায়ী িত 3. িনবি ত ত মৎ জীিব সমবায় সিমিতর সকল
একেরর উে (ব
বছর ১লা বশাখ
সদে র নাম, কানা ও ছিব।
জলমহাল)
এর মে
4. আেবদনকারী সিমিতর েত ক সদ
ত
মৎ জীিব এই মেম উপেজলা জলমহাল ব াপনা
কিম র প থেক ত য়ন প ।

েয়াজনীয় কাগজ াি র
ান

িফ/চাজ

৫
িবভাগীয় কিমশনােরর
কায ালয়, জলা
শাসেকর কায ালয়,
উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়
(সকল)

৬
সরকার িনধ ািরত
৫০০/- টাকা ে
আেবদন ফরম িবি
করা হয়।

িবভাগীয় কিমশনােরর
কায ালয়, জলা
শাসেকর কায ালয়,
উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়
(সকল)

অিতির িফ/চাজ
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দািয় া কম কতা
উ তন কম কতা, যার কােছ
(কম কতার নাম, পদবী, আপীল করা যােব( কম কতার
বাংলােদেশর কাড,
নাম, পদবী, বাংলােদেশর
জলা/উপেজলা কাডসহ
কাড, জলা/উপেজলা
টিলেফান ন র ও ইকাডসহ টিলেফান ন র ও
মইল)
ই- মইল)
৭
৯
রিভিনউ ড কােল র
জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৩
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
+৮৮০৮১৭৯৪৪৪৮৭০৭
dcsunamganj@mopa.gov.
Email:
bd
rdcsunamganj@gmail.com
www.facebook.com/dcsu
namganj

রিভিনউ ড কােল র
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৩
+৮৮০৮১৭৯৪৪৪৮৭০৭

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:

dcsunamganj@mopa.gov.
Email:
bd
rdcsunamganj@gmail.com
www.facebook.com/dcsu
namganj

5.

6.

7.

8.
9.
৩

৪

(গ) বা মহাল

(১) বা মহাল ও
মা ব াপনা
আইন ২০১০
এবং বা মহাল
ও মা
ব াপনা
িবিধমালা ২০১১
অ যায়ী
তািলকা
ি /নবায়ন
১লা বশােখর
মে
খাসজিম ব াপনা ৩১ কায িদবস
ও বে াবস
সং াম ঃ
(ক) িষ খাসজিম
ব াপনা ও
বে াবস সং া

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.

ত মৎ জীিব মাছ চাষ, িশকার ও িবপনেরৎনর
সােথ জিড়ত আেছ ও থাকেবন এবং জলমহাল ইজারা
পেল, িনেজরাই তা পিরছালনা করেবন এমন
অি কারনামা।
সভাপিত, স াদক ও উ সিমিতর িনকট সরকারী
কান বেকয়া রাজ পাওনা আেছ িক না এবং তােদর
িবর ে কার সা ৃিফেকট মামলা আেছ িক না জলা
শাসন ক ক ত য়নপ ।
আেবদনকারী সিমিতর আেবদেনর সােথ জলা
শাসক বরাবের তােদর দ ইজারা ে র ২০%
জামানত প াংক াফট, প অড ার এবং২
বছেরর অিডট িরেপাট ( েযাজ ে ) সং কের
িদেবন।
িত বছর ৩০ কািতেকর মে িম ম ণালেয়
আেবদন করা যােব।
িত বছর ৩০ শ চে র মে ইজারা
পিরেশাধ
করেত হেব।
আেবদন ফরম
িবভাগীয় কিমশনােরর
সরকার িনধ ািরত
ড লাইেস
কায ালয়, জলা
১,০০০/- টাকা ে
সব েশষ আয়করপিরেশাধ এর মাণ প
শাসেকর কায ালয়,
আেবদন ফরম িবি
ভ াট সা িফেকট
উপেজলা িনব াহী
করা হয়।
জাতীয় পিরচয় প
অিফসােরর কায ালয়,
িনজ ডজােরর কাগজপ বা জার মািলেকর
(সকল)।
সিহত ভাড়ার ি প ।
াংক সলেভি সনদ।
িত বাংলা সেনর ১লা বশাখ হেত ৩০ শ কািতক
সময় কােল তািলকা ি হণ ও নবায়ন করা যােব।
লাইেস িফ ৫০০০ (প চ হাজার) টাকা।
নবায়ন িফ ৫০০ (প চ শত) টাকা।
িনধ ািরত ফরেম আেবদন
উপেজলা িম অিফস ও
িবনা ে
নাগিরক সনদ (সত ািয়ত)
ইউিনয়ন িম অিফসস হ
ইউিপ চয়ার ান ক ক সত ািয়ত যৗথ সাইেজর ০১
(এক) কিপ স তালা রিঙন ছিব।
ইউিপ চয়ার ান ক ক দা িমহীন সনেদর ল
কিপ।
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রিভিনউ ড কােল র
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৩
+৮৮০৮১৭৯৪৪৪৮৭০৭

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:

dcsunamganj@mopa.gov.
Email:
bd
rdcsunamganj@gmail.com
www.facebook.com/dcsu
namganj

রিভিনউ ড কােল র
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৩
+৮৮০৮১৭৯৪৪৪৮৭০৭

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:

dcsunamganj@mopa.gov.
Email:
bd
rdcsunamganj@gmail.com
www.facebook.com/dcsu
namganj

৫

৬

৭

(খ) অ িষ খাস
জিম বে াবস
সং া । (১)
সরকারী দ েরর
অ েল অ িষ
খাস জিম
বে াবস দান)

(খ) অ িষ খাস
জিম বে াব
সং া । (২)
িশ া িত ােনর
অ েল অ িষ
খাস জিম
বে াবস দান)

(খ) অ িষ খাস
জিম বে াবস
সং া । (৩)
বসরকারী
িত ােনর
অ েল অ িষ

৯০ কায িদবস ১। জিমর য়ং স ন সারসংে প।
২। ািবত িমর ািবত নীিতমালার িনিদ
৩। ািবত িমর খিতয়ােনর অ িলিপ।
৪। জিমর িণ সং া ত ।
৫। চ াপ (িবিভ কািলেত)
৬। জিমর বাজার
৭। ল আউট প ান।
৮। ৫০০ গজ মে জিমর বহােরর তািলকা।
৯। জিমর তম চািহদা প ।
১০। পাবিলক ইজেম সং া ত য়ন প ।
১১। জিমর ভিব ৎ েয়াজনীয়তার ত য়ন প
১২। শাসিনক ম ণালেয়র অ মিত প ।
১৩। সেরজিমন তদম িতেবদন।
১৪। জলা শাসেকর মতামত।
১৫। আিথ ক সংগিত।
১৬। হলফনামা
৯০ কায িদবস ১। জিমর য়ং স ন সারসংে প।
২। ািবত িমর ািবত নীিতমালার িনিদ
৩। ািবত িমর খিতয়ােনর অ িলিপ।
৪। জিমর িণ সং া ত ।
৫। চ াপ (িবিভ কািলেত)
৬। জিমর বাজার
৭। ল আউট প ান।
৮। ৫০০ গজ মে জিমর বহােরর তািলকা।
৯। জিমর তম চািহদা প ।
১০। পাবিলক ইজেম সং া ত য়ন প ।
১১। জিমর ভিব ৎ েয়াজনীয়তার ত য়ন প
১২। শাসিনক ম ণালেয়র অ মিত প ।
১৩। সেরজিমন তদম িতেবদন।
১৪। জলা শাসেকর মতামত।
১৫। আিথ ক সংগিত।
১৬। হলফনামা
৯০ কায িদবস ১। জিমর য়ং স ন সারসংে প।
২। ািবত িমর ািবত নীিতমালার িনিদ
৩। ািবত িমর খিতয়ােনর অ িলিপ।
৪। জিমর িণ সং া ত ।
৫। চ াপ (িবিভ কািলেত)
৬। জিমর বাজার

অ ে দ।

সংি দ র, উপেজলা
িম অিফস, ইউিনয়ন
িম অিফসস হ

বাজার দর অ যায়ী
জিমর উপ
পিরেশাধ করেত
হেব।

রিভিনউ ড কােল র
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৩
+৮৮০৮১৭৯৪৪৪৮৭০৭

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:

dcsunamganj@mopa.gov.
Email:
bd
rdcsunamganj@gmail.com
www.facebook.com/dcsu
namganj

।

অ ে দ।

সংি দ র, উপেজলা
িম অিফস, ইউিনয়ন
িম অিফসস হ

িনধ ািরত বাজার
ে র ১০%

রিভিনউ ড কােল র
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৩
+৮৮০৮১৭৯৪৪৪৮৭০৭

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:

dcsunamganj@mopa.gov.
Email:
bd
rdcsunamganj@gmail.com
www.facebook.com/dcsu
namganj

।

অ ে দ।

সংি দ র, উপেজলা
িম অিফস, ইউিনয়ন
িম অিফসস হ

বাজার দর অ যায়ী
জিমর উপ
পিরেশাধ করেত
হেব।

রিভিনউ ড কােল র
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৩
+৮৮০৮১৭৯৪৪৪৮৭০৭

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:

dcsunamganj@mopa.gov.
Email:
bd
rdcsunamganj@gmail.com
www.facebook.com/dcsu
namganj
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খাস জিম বে াব
দান)

৮

৯

১০

১১

৭। ল আউট ান।
৮। ৫০০ গজ মে জিমর বহােরর তািলকা।
৯। জিমর তম চািহদা প ।
১০। পাবিলক ইজেম সং া ত য়ন প ।
১১। জিমর ভিব ৎ েয়াজনীয়তার ত য়ন প ।
১২। শাসিনক ম ণালেয়র অ মিত প ।
১৩। সেরজিমন তদ িতেবদন।
১৪। জলা শাসেকর মতামত।
১৫। আিথ ক সংগিত।
১৬। হলফনামা
(খ) অ িষ খাস ৯০ কায িদবস ১। জিমর য়ং স ন সারসংে প।
জিম বে াব
২। ািবত িমর ািবত নীিতমালার িনিদ অ ে দ।
সং া । (৪)
৩। ািবত িমর খিতয়ােনর অ িলিপ।
ি র অ েল
৪। জিমর িণ সং া ত ।
অ িষ খাস জিম
৫। চ াপ (িবিভ কািলেত)
বে াব দান)।
৬। জিমর বাজার
৭। ল আউট প ান।
৮। ৫০০ গজ মে জিমর বহােরর তািলকা।
৯। জিমর তম চািহদা প ।
১০। পাবিলক ইজেম সং া ত য়ন প ।
১১। জিমর ভিব ৎ েয়াজনীয়তার ত য়ন প ।
১২। শাসিনক ম ণালেয়র অ মিত প ।
১৩। সেরজিমন তদ িতেবদন।
১৪। জলা শাসেকর মতামত।
১৫। আিথ ক সংগিত।
১৬। হলফনামা
িভিপ স ি র ১৫ (পেনর) কায (১) জলা শাসক বরাবের িলিখত আেবদনপ
ইজারা নবায়ন
িদবস
(২) সব েশষ িড, িস, আর এর সত ািয়ত
(বাংলা সেনর
ছায়ািলিপ/ফেটাকিপ
িভি েত এক বছরর
(৩) পৗর কর পিরেশােধর রিসেদর সত ািয়ত
ময়াদী ইজারা
ছায়ািলিপ/ফেটাকিপ
দান করা হয়)।
হাট বাজার
১৫ (পেনর) কায (১) ড লাইেস
ফরীেপরী
িদবস
(২) নাগিরক সনদ
িম একসনা
(৩) ইউিপ চয়ার ান ক ক
বে াব সং া ।
সত ািয়ত যৗথ সাইেজর ০১ (এক) কিপ স তালা রিঙন
ছিব।
সাধারণ আেবদন ০৭ (সাত) কায জলা শাসক বরাবের িলিখত আেবদনপ

সংি দ র, উপেজলা
িম অিফস, ইউিনয়ন
িম অিফসস হ

বাজার দর অ যায়ী
জিমর উপ
পিরেশাধ করেত
হেব।

রিভিনউ ড কােল র
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৩
+৮৮০৮১৭৯৪৪৪৮৭০৭

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:

dcsunamganj@mopa.gov.
Email:
bd
rdcsunamganj@gmail.com
www.facebook.com/dcsu
namganj

সংি দ র, উপেজলা
িম অিফস, ইউিনয়ন
িম অিফসস হ

সরকার ক ক
িনধ ািরত হাের
লীজমািন।

রিভিনউ ড কােল র
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৩
+৮৮০৮১৭৯৪৪৪৮৭০৭

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:

dcsunamganj@mopa.gov.
Email:
bd
rdcsunamganj@gmail.com
www.facebook.com/dcsu
namganj

সংি দ র, উপেজলা
িম অিফস, ইউিনয়ন
িম অিফসস হ

(ক) আেবদনপে র
সােথ ২০/- টাকার
কাট িফ

রিভিনউ ড কােল র
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৩
+৮৮০৮১৭৯৪৪৪৮৭০৭

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:

dcsunamganj@mopa.gov.bd
Email:
rdcsunamganj@gmail.com www.facebook.com/dcsunam
ganj

অ েমািদত া
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ভ ার (ক) আেবদনপে র

রিভিনউ ড

কােল র

জলা শাসক, নামগ ।

( জলার িভিপ
স ি স েক
কান সম ার ি
হেল তা িনরসন)।

িদবস

সােথ ২০/- টাকার
কাট িফ

+৮৮০৮৭১-৬১৬১৩
+৮৮০৮১৭৯৪৪৪৮৭০৭

+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:

dcsunamganj@mopa.gov.bd
Email:
rdcsunamganj@gmail.com www.facebook.com/dcsunam
ganj
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াণ ও নব াসন শাখা
ম

১
১।

সবার নাম

২
েয াগ ব াপনা
সং া

েয়াজনীয় সময় (ঘ া/িদন/মাস)

৩
েয াগ সং া িবষেয় অবিহত হেল
তাৎ িণক
েয়াজনীয়
ব া
হণ ব ক িজআর খা /আিথ ক
সহায়তা ও ঢউ ন াদন করা হয়।

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি র
ান

৪
েযাজ নয়

৫
েযাজ নয়

িফ/চাজ

৬
িফ/চাজ

দািয় া কম কতা(কম কতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)
৭
জলা াণ ও নব াসন
কম কতা, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬১৩৭৫
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭২১
E-mail :
sunamganjdrro@yahoo.com

২।

কােজর িবিনমেয় খা
কম চী :
( আর ও কািবখা)

জা য়াির হেত ন পয ম

আেবদন/িনধ ািরত
ফরেম ক ছক

উপেজলা
িপআইও অিফস

িফ/চাজ

জলা াণ ও নব াসন
কম কতা, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬১৩৭৫
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭২১
E-mail :
sunamganjdrro@yahoo.com

৩।

ইিজিপিপ

নেভ র মাস হেত ন মাস পয ম
িনধ ািরত ফরেম ক
এ কম চীর কায ম চলমান থােক।
তািলকা

উপেজলা
িপআইও অিফস

িফ/চাজ

জলা াণ ও নব সা ন
কম কতা, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬১৩৭৫
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭২১
E-mail :
sunamganjdrro@yahoo.com

৪।

িভিজএফ কম চী :
গরীব, অসহায় ও
জেলেদর মে খা
সহায়তা দান করা হয়।

পিব রমজান, ঈ ল-িফতর ও
আযহা এবং জেল পিরবাের মাচ
মাস হেত ন মাস পয ম

উপেজলা হেত
অ ািধকার তািলকার
িভি েত

উপেজলা
িপআইও অিফস

িফ/চাজ

জলা াণ ও নব াসন
কম কতা, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬১৩৭৫
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭২১
E-mail :
sunamganjdrro@yahoo.com

৫।

া িতক েয ােগ
িত েদর এবং গরীব
ও অসহায় পিরবাের ও
শীতব , বরা দান

া িতক েয ো গ ও শীত মৗ েম

আেবদন/তািলকা/িডফরেমর মা েম

উপেজলা
িপআইও অিফস

িফ/চাজ

জলা াণ ও নব াসন
কম কতা, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬১৩৭৫
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭২১
E-mail :
sunamganjdrro@yahoo.com
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উ তন কম কতা, যার কােছ আপীল
করা যােব( কম কতার নাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল)
৮
জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

ত ও অিভেযাগ শাখা
সবার নাম
ম

১
০১.

০২

০৩

২
ত অিধকার আইেন
ত সরবারহ
সং া
wewfbœ wel‡q
Awf‡hvM MÖnYµ‡g
AbymÜvb I wb®úwË

MYïbvbx msµvšÍ

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

৩
৩০ (ি শ)
কায িদবস

৩০ (ি শ)
কায িদবস

িত
কায িদবেস/স ােহ
নতম ০১ িদন

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ
াি র ান

িফ/চাজ

৪
িনধ ািরত ফরেম আেবদন

৫
ত ম ণালেয়র
ওেয়বসাইট

৬
েযাজ ে ত
অিধকার আইন
২০০৯ আইন
মাতােবক

২. জলা শাসক বরাবের
সাদা কাগেজ িলিখত
া িরত আেবদন।
২. অিভেযােগর পে
েয়াজনীয় কাগজপ (যিদ
থােক)
ি গত সা ােতর সময়
নানীর িবষেয় েয়াজনীয়
কাগজপ (যিদ থােক)

অিভেযাগকারী
ক ক সং হীত

িফ/চাজ

দািয় া কম কতা (কম কতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)
৭
সহকারী কিমশনার
ত ও অিভেযাগ শাখা
acinformationsun@gmail.com

উ তন কম কতা, যার কােছ আপীল করা
যােব( কম কতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর
কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র ও ই- মইল)
৮
অিতির জলা শাসক(সািব ক), নামগ
+৮৮০৮৭১-৬১৬০৫
+৮৮০৮১৭৯৪৪৪৮৭০২
Email:adcsunamgonj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
ত ও অিভেযাগ শাখা
acinformationsun@gmail.com

অিতির

জলা শাসক(সািব ক), নামগ
+৮৮০৮৭১-৬১৬০৫
+৮৮০৮১৭৯৪৪৪৮৭০২

Email:adcsunamgonj@gmail.com

সবা ত ািশত
ি ক ক
সং হীত

িফ/চাজ
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১. জলা শাসক, নামগ ।
২. উপেজলা পয ােয় সকল
উপেজলা িনব াহী অিফসারগণ

েযাজ নেহ।

জনােরল সা
ম

১
১

িফেকট শাখা

সবার নাম

েয়াজনীয় সময় (ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ াি র
ান

িফ/চাজ

া কম কতা(কম কতার নাম,
পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র
ও ই- মইল)

২
সরকারী
দাবী
আদায়
আইন,
১৯১৩
সেনর
িবধান মাতােবক
যাবতীয়
সরকারী/আধাসর
কারী/ ায় শািসত
সং া/ িত ান
স েহর অনাদায়ী
অথ আদায়

৩
দনাদারেদর িব ে
মামলা
দােয়র করার ৩০ (ি শ) িদেনর
মে ৭ ধারা/১০ ৯ক) ধারার
না েশর মা েম সংি
দনাদারেক দনা পিরেশােধর
িবষেয় অবিহত করা হয়।
দাবী পিরেশােধ
দনাদােরর
আপি র ে
েনা শ াি র
৩০ (ি শ) িদেনর মে দনাদার
জনােরল সা িফেকট অিফসার
বরাবর িলিখত আেবদন উপ াপন
করেত পােরন।
উভয় পে র উপি িতেত আেবদন
নানীর িভি েত দনাদারেক
এককালীন/িকি মাতােবক দনা
পিরেশােধর অথবা দনা হেত
অ াহিতর িনেদ শ দয়া হয়।

৪
ক)
জনােরল
সা িফেকট
অিফসার বরাবর
কাট িফ সং ি
সহ সাদা কাগেজ
িলিখত আেবদন।
খ) আেবদন বা
ির ইিজশন জমা
দবার পর ৫ ধারা
রণ ত ফরম।

৫
জনােরল সা িফেকট
শাখা, জলা শাসেকর
কায ালয়, নামগ ।

৬
আেবদেনর
সােথ ২০/টাকার
কাট িফ

৭
জনােরল সা িফেকট অিফসার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৯
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দািয়

Email: gcssunamganj@gmail.com

উ তন কম কতা, যার কােছ
আপীল করা যােব( কম কতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)
৮
জলা শাসক, নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsuna
mganj

ডিশয়াল ি খানা শাখা
ম

১
১

২

সবার নাম

েয়াজনীয়
সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ াি র
ান

িফ/চাজ

দািয় া কম কতা
(কম কতার নাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)

২
(ক)
আে য়া
লাইেস
দান (
িপস ল/িরভলভার)

৩
৩০ িদন

৪
১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত
ফেটাকিপ
৩। ৩ ল টাকা হাের ৩ বছেরর
আয়কর সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন
সত ািয়ত ছিব
৫। নাগিরক সনেদর সত ািয়ত
ফেটাকিপ
৬। ইেতা েব অ য় কেরনিন মেম
হলফনামা

৫
১। আেবদন ফরম জলার
ওেয়ব পাট াল/উপেজলা
সাভ ার
স ার
ও
ইউিনয়ন
িডিজটাল
স ার/এ কায ালেয়র
িডিশয়াল
ি খানা
শাখা হেত সং হ করেত
হেব।
২। আয়কর অিফস
৩। ইউিনয়ন পিরষদ/
পৗরসভা কায ালয়
৪। নাটারী পাবিলক
৫। বািক কাগেজ সংি
িত ান থেক সং হ
করেত হেব।
১। আেবদন ফরম জলার
ওেয়ব পাট াল/উপেজলা
সাভ ার
স ার
ও
ইউিনয়ন
িডিজটাল
স ার/এ কায ালেয়র
িডিশয়াল
ি খানা
শাখা হেত সং হ করেত
হেব।
২। াংক
৩। ইউিনয়ন পিরষদ/
পৗরসভা কায ালয়
৪। নাটারী পাবিলক
৫। বািক কাগেজ সংি
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৬
১। িপস ল- ৩০,০০০/িরভলভার- ৩০,০০০/২। জমা দােনর কাড
নং১-২২১১-০০০০১৮৫৯
৩। ১৫% ভ াট দােনর
কাড- ১-১১৩৩-০০১৮০৩১১

৭
সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬২১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৪

(ক)
আে য়া
লাইেস
দান
(িপস ল/িরভলভার)
( বাসীেদর ে )

৩০ িদন

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত
ফেটাকিপ
৩। ১২ ল টাকা হাের ৩ বছেরর
রিম
দােনর মাণপ
৪। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন
সত ািয়ত ছিব
৫। নাগিরক সনেদর সত ািয়ত
ফেটাকিপ
৬। ইেতা েব অ য় কেরনিন মেম
হলফনামা

১। িপস ল- ৩০,০০০/িরভলভার- ৩০,০০০/২। জমা দােনর কাড
নং১-২২১১-০০০০১৮৫৯
৩। ১৫% ভ াট দােনর
কাড- ১-১১৩৩-০০১৮০৩১১

উ তন কম কতা, যার
কােছ আপীল করা যােব(
কম কতার নাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ইমইল)
৮
জলা ািজে ট,
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

Email:

Email:

acjmsunamganj@gmail.com

dcsunamganj@mopa.gov
.bd
www.facebook.com/dcsu
namganj

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬২১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৪

জলা ািজে ট,
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

Email:

Email:

acjmsunamganj@gmail.com

dcsunamganj@mopa.gov
.bd
www.facebook.com/dcsu
namganj

৩

৪

৫

(ক)
আে য়া
লাইেস
দান
(ব ক/শটগান)

(ক)
আে য়া
লাইেস
দান
(ব ক/শটগান)
( বাসীেদর ে )

(খ) ওয়ািরশ ে
আে য়াে র লাইেস
দান

১০ িদন

১০ িদন

১০ িদন

িত ান থেক সং হ
করেত হেব।
১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
১। আেবদন ফরম জলার
২। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত
ওেয়ব পাট াল/উপেজলা
ফেটাকিপ
সাভ ার
স ার
ও
৩। ১ ল টাকা হাের ৩ বছেরর আয়কর ইউিনয়ন
িডিজটাল
সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ
স ার/এ কায ালেয়র
৪। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন
িডিশয়াল
ি খানা
সত ািয়ত ছিব
শাখা হেত সং হ করেত
৫। নাগিরক সনেদর সত ািয়ত
হেব।
ফেটাকিপ
২। আয়কর অিফস
৬। ইেতা েব অ য় কেরনিন মেম
৩। ইউিনয়ন পিরষদ/
হলফনামা
পৗরসভা কায ালয়
৪। নাটারী পাবিলক
৫। বািক কাগেজ সংি
িত ান থেক সং হ
করেত হেব।
১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
১। আেবদন ফরম জলার
২। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত
ওেয়ব পাট াল/উপেজলা
ফেটাকিপ
সাভ ার
স ার
ও
৩। ১২ ল টাকা হাের ৩ বছেরর
ইউিনয়ন
িডিজটাল
রিম
দােনর মাণপ
স ার/এ কায ালেয়র
৪। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন
িডিশয়াল
ি খানা
সত ািয়ত ছিব
শাখা হেত সং হ করেত
৫। নাগিরক সনেদর সত ািয়ত
হেব।
ফেটাকিপ
২। াংক
৬। ইেতা েব অ য় কেরনিন মেম
৩। ইউিনয়ন পিরষদ/
হলফনামা
পৗরসভা কায ালয়
৪। নাটারী পাবিলক
৫। বািক কাগেজ সংি
িত ান থেক সং হ
করেত হেব।
১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
১। আেবদন ফরম জলার
২। িপতার
সনেদর সত ািয়ত
ওেয়ব পাট াল/উপেজলা
ফেটাকিপ
সাভ ার
স ার
ও
৩। উ রািধকার সনেদর সত ািয়ত
ইউিনয়ন
িডিজটাল
ফেটাকিপ
স ার/এ কায ালেয়র
৪। অ া উ রািধকারগণ
িডিশয়াল
ি খানা
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১। ব ক- ২০,০০০/২। জমা দােনর কাড
নং১-২২১১-০০০০১৮৫৯
৩। ১৫% ভ াট দােনর
কাড- ১-১১৩৩-০০১৮০৩১১

১। ব ক- ২০,০০০/২। জমা দােনর কাড
নং১-২২১১-০০০০১৮৫৯
৩। ১৫% ভ াট দােনর
কাড- ১-১১৩৩-০০১৮০৩১১

১। ব ক- ২০,০০০/রাইেফল- ২০,০০০/িপস ল- ৩০,০০০/িরভলভার- ৩০,০০০/২। জমা দােনর কাড
নং১-২২১১-০০০০-

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬২১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৪

জলা ািজে ট,
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

Email:

Email:

acjmsunamganj@gmail.com

dcsunamganj@mopa.gov
.bd
www.facebook.com/dcsu
namganj

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬২১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৪

জলা ািজে ট,
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

Email:

Email:

acjmsunamganj@gmail.com

dcsunamganj@mopa.gov
.bd
www.facebook.com/dcsu
namganj

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬২১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৪

জলা ািজে ট,
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

Email:

Email:

acjmsunamganj@gmail.com

dcsunamganj@mopa.gov
.bd
www.facebook.com/dcsu

৬

৭

৮

(গ)
থম ণীর ায়ী
সরকারী কম কতােদর
আে য়া লাইেস
দান

২ িদন

(ঘ)
িপতার বাধ ক জিনত
কারেণ উ রািধকার
বরাবর আে য়া
লাইেস দান

১০ িদন

(ঙ)

৩০ িদন

দ নাটারাইজ অনাপি প
৫। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত
ফেটাকিপ
৬। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন
সত ািয়ত ছিব
৭। নাগিরক সনেদর সত ািয়ত
ফেটাকিপ
৮। ইেতা েব অ য় কেরনিন মেম
হলফনামা
১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২। সংি অিফস ধােনর পািরশসহ
অ ায়ন প
৩। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত
ফেটাকিপ
৪। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন
সত ািয়ত ছিব
৫। ইেতা েব অ য় কেরনিন মেম
হলফনামা

শাখা হেত সং হ করেত
হেব।
২। ইউিনয়ন পিরষদ/
পৗরসভা কায ালয়
৩। নাটারী পাবিলক
৪। বািক কাগেজ সংি
িত ান থেক সং হ
করেত হেব।

১৮৫৯
৩। ১৫% ভ াট দােনর
কাড- ১-১১৩৩-০০১৮০৩১১

১। আেবদন ফরম জলার
ওেয়ব পাট াল/উপেজলা
সাভ ার
স ার
ও
ইউিনয়ন
িডিজটাল
স ার/এ কায ালেয়র
িডিশয়াল
ি খানা
শাখা হেত সং হ করেত
হেব।
২। ইউিনয়ন পিরষদ/
পৗরসভা কায ালয়
৩। নাটারী পাবিলক
৪। বািক কাগেজ সংি
িত ান থেক সং হ
করেত হেব।
১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
১। আেবদন ফরম জলার
২। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত
ওেয়ব পাট াল/উপেজলা
ফেটাকিপ
সাভ ার
স ার
ও
৩। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন ইউিনয়ন
িডিজটাল
সত ািয়ত ছিব
স ার/এ কায ালেয়র
৪। ইেতা েব অ য় কেরনিন মেম
িডিশয়াল
ি খানা
হলফনামা
শাখা হেত সং হ করেত
৫। িপতা ক ক দ হলফ নামা
হেব।
২। ইউিনয়ন পিরষদ/
পৗরসভা কায ালয়
৩। নাটারী পাবিলক
৪। বািক কাগেজ সংি
িত ান থেক সং হ
করেত হেব।
১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
১। আেবদন ফরম জলার

১০ বছেরর উে
ায়ী
কম কতােদর
লাইেস
ই িফ’র েয়াজন নই।
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১। ব ক- ২০,০০০/রাইেফল- ২০,০০০/িপস ল- ৩০,০০০/িরভলভার- ৩০,০০০/২। জমা দােনর কাড
নং১-২২১১-০০০০১৮৫৯
৩। ১৫% ভ াট দােনর
কাড- ১-১১৩৩-০০১৮০৩১১

১। ব ক- ২০,০০০/-

namganj

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬২১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৪

জলা ািজে ট,
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

Email:

Email:

acjmsunamganj@gmail.com

dcsunamganj@mopa.gov
.bd
www.facebook.com/dcsu
namganj

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬২১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৪

জলা ািজে ট,
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

Email:

Email:

acjmsunamganj@gmail.com

dcsunamganj@mopa.gov
.bd
www.facebook.com/dcsu
namganj

সহকারী কিমশনার

জলা ািজে ট,

আিথ ক িত ােনর
অ েল আে য়া
লাইেস দান

৯

১০

১১

আে য়া লাইেস
নবায়ন

পি কা িড ােরশন
দান সং া

স
সং া

িড ােরশন

০১ িদন

৩০ িদন

১৫ িদন

২। গাড এর ই কিপ পাসেপাট সাইেজর ওেয়ব পাট াল/উপেজলা
রি ন সত ািয়ত ছিব
সাভ ার
স ার
ও
৩। াংক সলেভি
ইউিনয়ন
িডিজটাল
৪। বাংলােদশ াংক ক ক অ েমািদত স ার/এ কায ালেয়র
প
িডিশয়াল
ি খানা
৫। ইেতা েব অ
য় করা হয় িন মেম শাখা হেত সং হ করেত
হলফনামা
হেব।
২। বািক কাগেজ সংি
িত ান থেক সং হ
করেত হেব।
১। সানালী
াংেকর যেকান শাখায়
েযাজ নয়
কাড নং- ১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ এ
টাকা জমা িদেয় চালােনর ল কিপ জমা
িদেত হেব।

১। সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব।
সংি
িত ান থেক
২। িশ াগত যা তার সনদ প
সং হ করেত হেব।
৩। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত
ফেটাকিপ
৪। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন
সত ািয়ত ছিব
৫। াংক সলেভি সা িফেকট
৬। াংক টেম
৭। েসর সােথ ি প
৮। অিভ াতা সনদপ
১। সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব।
সংি
িত ান থেক
২। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত
সং হ করেত হেব।
ফেটাকিপ
৩। আেবদনকারীর ই কিপ পাসেপাট
সাইেজর রি ন সত ািয়ত ছিব
৪। েসর মািলকানা / ি নামা।
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২। জমা দােনর কাড
নং১-২২১১-০০০০১৮৫৯
৩। ১৫% ভ াট দােনর
কাড- ১-১১৩৩-০০১৮০৩১১

১। ব ক- ২০,০০০/রাইেফল- ২০,০০০/িপস ল- ৩০,০০০/িরভলভার- ৩০,০০০/২। জমা দােনর কাড
নং১-২২১১-০০০০১৮৫৯
৩। ১৫% ভ াট দােনর
কাড- ১-১১৩৩-০০১৮০৩১১
িফ/চাজ

িফ/চাজ

+৮৮০৮৭১-৬১৬২১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৪

নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

Email:

Email:

acjmsunamganj@gmail.com

dcsunamganj@mopa.gov
.bd
www.facebook.com/dcsu
namganj

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬২১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৪

জলা ািজে ট,
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

Email:

Email:

acjmsunamganj@gmail.com

dcsunamganj@mopa.gov
.bd
www.facebook.com/dcsu
namganj

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬২১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৪

জলা ািজে ট,
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

Email:

Email:

acjmsunamganj@gmail.com

dcsunamganj@mopa.gov
.bd
www.facebook.com/dcsu
namganj

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬২১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৪

জলা ািজে ট,
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

Email:

Email:

acjmsunamganj@gmail.com

dcsunamganj@mopa.gov
.bd
www.facebook.com/dcsu
namganj

১৩

িবনা ময়না তদেম
লাশ দাফন

তাৎ িণক ১। সাদা কাগেজ আেবদন
২। আেবদেনর গােয় অিফসার-ইন-চাজ
ক ক পািরশ প

-উে ােগ
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েযাজ নেহ

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬২১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৪

জলা ািজে ট,
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

Email:

Email:

acjmsunamganj@gmail.com

dcsunamganj@mopa.gov
.bd
www.facebook.com/dcsu
namganj

িশ া ও ক াণ শাখা
ম

১
১

২

৩

সবার নাম

েয়াজনী
য় সময়
(ঘ া/িদন
/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

২
৩
৪
মহামা রা পিতর ০৩ (িতন) ১.সাদা কাগেজ জলা শাসক,
ঐি ক তহিবল থেক কায িদবস নামগ বরাবের আেবদন করেত হেব
অ দান দান
২. পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত
ছিব-১ কিপ
৩. ন না া র সত ািয়ত (সংি
কাউি লর/ইউিপ চয়ার ান ক ক)
৪. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত
ছায়ািলিপ
৫.অ দান াি র পে র সত ািয়ত
ছায়ািলিপ
মাননীয় সংসদ
০৩ (িতন) ১. সাদা কাগেজ জলা শাসক,
সদ েদর ঐি ক
কায িদবস
নামগ বরাবের আেবদন করেত হেব
তহিবল থেক
২.পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত
অ দান দান
ছিব-১ কিপ
৩. ন না া র সত ািয়ত (সংি
কাউি লর/ইউিপ চয়ার ান ক ক)
৪. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত
ছায়ািলিপ
৫.অ দান াি র পে র সত ািয়ত
ছায়ািলিপ
িশ া ম ণালেয়
০৭ (সাত) ১. সাদা কাগেজ জলা শাসক,
অ দান দান
কায িদবস নামগ বরাবের আেবদন করেত হেব
২.পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-১
কিপ (সংি
ল/মাদারসা/কেলজ
এর ধান িশ ক/ পার/ অ
ক ক
সত ািয়ত)
৩. ন না া র সত ািয়ত (সংি
ল/মাদারসা/কেলজ এর ধান

েয়াজনীয় কাগজ
াি র ান

িফ/চাজ

দািয় া কম কতা
(কম কতার নাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)

৫
১. আেবদেনর ন না
িশ া ও ক াণ শাখায়
পাওয়া যােব।
২. িশ া ও ক াণ
শাখা
৩. ইউিনয়ন পিরষদ/
পৗরসভা
৪. সংি অ া
অিফস

৬
রিভিনউ া - ১
১০/- টাকার ামােনর

৭
সহকারী কিমশনার
িশ া ও ক াণ শাখা
+৮৮০৮৭১৬১৬২২
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১২

১. আেবদেনর ন না
িশ া ও ক াণ শাখায়
পাওয়া যােব।
২. িশ া ও ক াণ
শাখা
৩. ইউিনয়ন পিরষদ/
পৗরসভা
৪. সংি অ া
অিফস

রিভিনউ া - ১
১০/- টাকার ামােনর

১. আেবদেনর ন না
িশ া ও ক াণ শাখায়
পাওয়া যােব।
২. সংি িশ া
িত ান
৩. সংি অ া
অিফস

রিভিনউ া - ১
১০/- টাকার ামােনর
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Email:
acedusunam@gmail.com

সহকারী কিমশনার
িশ া ও ক াণ শাখা
+৮৮০৮৭১৬১৬২২
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১২
Email:
acedusunam@gmail.com

সহকারী কিমশনার
িশ া ও ক াণ শাখা
+৮৮০৮৭১৬১৬২২
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১২
Email:
acedusunam@gmail.com

উ তন কম কতা, যার
কােছ আপীল করা
যােব( কম কতার নাম,
পদবী, বাংলােদেশর
কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান
ন র ও ই- মইল)
৮
জলা শাসক
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.
gov.bd
www.facebook.com/
dcsunamganj

জলা শাসক
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.
gov.bd
www.facebook.com/
dcsunamganj

জলা শাসক
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.
gov.bd
www.facebook.com/
dcsunamganj

৪

৫

৬

সং িত িবষয়ক
ম ণালেয় অ দান
দান

িশ া ম ণালেয়
অ দান াি র
আেবদন হণ

সং িত িবষয়ক

িশ ক/ পার/ অ
ক ক
সত ািয়ত)।
৪ .িশ া িত ােনর ে িত ােনর
ােড আেবদন করেত হেব।
৫. িশ া িত ােনর ে জলা
িশ া অিফসার ক ক ছিব ও ন না
া র সত ািয়ত হেত হেব।
০৭ (সাত) ১.সাদা কাগেজ জলা শাসক,
কায িদবস নামগ বরাবের আেবদন করেত
হেব।
২. িত ােনর ে
সভাপিত/স দকেক িত ােনর ােড
আেবদন করেত হেব।
৩. পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত
ছিব-১ কিপ
৪. ন না া র সত ািয়ত (সংি
কাউি লর/ইউিপ চয়ার ান ক ক)।
৫. পনশন বই এর ছায়ািলিপ (যােদর
আেছ)
৬. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত
ছায়ািলিপ।
০৩ (িতন) ১. িশ া ম ণালেয় িনধ ািরত তািরেখর
কায িদবস মে জলা শাসেকর কায ালেয়
আেবদন করেত হেব।
২.সরাসির িশ া ম ণালেয়ও আেবদন
করা যােব।
৩.সাদা কাগেজ সিচব, িশ া ম ণালয়
ঢাকা বরাবের জলা শাসক,
নামগ এর মা েম আেবদন করা
যােব।
৪. ন না া র সত ািয়ত (সংি
ল/কেলজ/ মাদরাসার ধান িশ ক/
অ / পার ক ক)।
৫.িশ া িত ােনর ে িত ােনর
ােড আেবদন করেত হেব।
৬. জলা িশ া অিফসার ক ক ছিব ও
ন না া র সত ািয়ত করেত হেব।
০৩(িতন) ১. সং িত িবষয়ক ম ণালেয় িনধ ািরত

১. আেবদেনর ন না
িশ া ও ক াণ শাখায়
পাওয়া যােব।
২. সংি অ া
িত ান

রিভিনউ া - ১
১০/- টাকার ামােনর

Email:
acedusunam@gmail.com

১. আেবদেনর ন না
িশ া ও ক াণ শাখায়
পাওয়া যােব।
২. সংি িশ া
িত ান
৩. সংি অ া
অিফস

চাজ

১. আেবদন ফরম

চাজ
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সহকারী কিমশনার
িশ া ও ক াণ শাখা
+৮৮০৮৭১৬১৬২২
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১২

সহকারী কিমশনার
িশ া ও ক াণ শাখা
+৮৮০৮৭১৬১৬২২
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১২

জলা শাসক
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.
gov.bd
www.facebook.com/
dcsunamganj

জলা শাসক
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

Email:
acedusunam@gmail.com

Email:
dcsunamganj@mopa.
gov.bd
www.facebook.com/
dcsunamganj

সহকারী কিমশনার

জলা শাসক

ম ণালেয় অ দান
াি র আেবদন হণ

৭

৮

ব ও ীড়া
ম ণালয় হেত
অ দান দান

জাতীয় েক ,
সং িত িবষয়ক
ম ণালয়
ক ক অ দান দান

কায িদবস তািরেখর মে আেবদন করেত হেব।
২. িনধ ািরত আেবদন ফরেম জলা
শাসেকর কায ালেয় আেবদন করা
যােব।
৩. উপেজলা িনব াহী অিফসােরর
মা েমও আেবদন করা যােব।
৪.সরাসির জলা কালচারাল অিফসার
বরাবেরও আেবদন করা যােব।
৫. পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত
ছিব-১ কিপ
৬. ন না া র সত ািয়ত (সংি
কাউি লর/ইউিপ চয়ার ান ক ক)।
৭. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত
ছায়ািলিপ
০৭ (সাত) ১.সাদা কাগেজ জলা শাসক,
কায িদবস নামগ বরাবের আেবদন করেত
হেব।
২. িত ােনর ে
সভাপিত/স াদক- ক িত ােনর
ােড আেবদন করেত হেব।
৩. পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত
ছিব-১ কিপ।
৪. ন না া র সত ািয়ত (সংি
কাউি লর/ইউিপ চয়ার ান ক ক)।
৫. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত
ছায়ািলিপ।
০৭ (সাত) ১.সাদা কাগেজ জলা শাসক,
কায িদবস নামগ বরাবের আেবদন করেত
হেব।
২. পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত
ছিব-১ কিপ।
৩. ন না া র সত ািয়ত (সংি
কাউি লর/ইউিপ চয়ার ান ক ক)।
৪. পাঠাগােরর
রিজে শন/তািলকা ি র ল সনেদর
সত ািয়ত ছায়ািলিপ
৫.জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত
ছায়ািলিপ।

উপেজলা িনব াহী
অিফসাের কায ালয়,
জলা শাসেকর
কায ালয় এবং জলা
কালচারাল অিফসার এর
কায ালয় থেক পাওয়া
যােব।
২. ইউিনয়ন পিরষদ/
পৗরসভা

িশ া ও ক াণ শাখা
+৮৮০৮৭১৬১৬২২
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১২
Email:
acedusunam@gmail.com

১. আেবদেনর ন না
িশ া ও ক াণ শাখায়
পাওয়া যােব।
২. ইউিনয়ন পিরষদ/
পৗরসভা
২. সংি অ া
িত ান

চাজ

১. আেবদেনর ন না
িশ া ও ক াণ শাখায়
পাওয়া যােব।
২. ইউিনয়ন পিরষদ/
পৗরসভা
২. সংি অ া
িত ান

চাজ
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সহকারী কিমশনার
িশ া ও ক াণ শাখা
+৮৮০৮৭১৬১৬২২
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১২
Email:
acedusunam@gmail.com

সহকারী কিমশনার
িশ া ও ক াণ শাখা
+৮৮০৮৭১৬১৬২২
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১২
Email:
acedusunam@gmail.com

নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.
gov.bd
www.facebook.com/
dcsunamganj

জলা শাসক
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.
gov.bd
www.facebook.com/
dcsunamganj

জলা শাসক
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.
gov.bd
www.facebook.com/
dcsunamganj

৯

িব ান ও ি
উ য়ন া এর
অ দান দান

০৭ (সাত) ১. িনধ ািরত তািরেখর মে িত ােনর
কায িদবস
ােড আেবদন জলা শাসেকর
মা েম করেত হেব।
২. িনধ ািরত ফরম রণ করেত হেব।

জলা শাসেকর
কায ালয়/উপেজলা
িনব াহী অিফসােরর
কায ালয়

চাজ

সহকারী কিমশনার
িশ া ও ক াণ শাখা
+৮৮০৮৭১৬১৬২২
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১২
Email:
acedusunam@gmail.com

১০

১১

ল, মাদরাসা ও
কেলজ পয ােয়র
ােনিজং কিম /
গভািণ ং বিডর
িনব াচন পিরচালনার
জ ি জাইিডং
অিফসার িনেয়াগ

০৭ (সাত) ১. সংি িশ া িত ােনর ােড
কায িদবস আেবদন আেবদন করেত হেব।
২. ব বত এডহক কিম র,
গভািণ ং বিড/ ােনিজং কিম র বাড
ক ক অ মিত প ।

- িশ া বাড

িবিভ িশ া
িত ােনর
িশ কেদর িবর ে
অিভেযাগ

৩০ (ি শ) ১. জলা শাসক বরাবের িলিখত
কায িদবস অিভেযাগপ করেত হেব।
২.অিভেযােগর পে মাণািদ (যিদ
থােক) সং করেত হেব।

েযাজ নয়

চাজ

সহকারী কিমশনার
িশ া ও ক াণ শাখা
+৮৮০৮৭১৬১৬২২
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১২
Email:
acedusunam@gmail.com

চাজ

সহকারী কিমশনার
িশ া ও ক াণ শাখা
+৮৮০৮৭১৬১৬২২
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১২
Email:
acedusunam@gmail.com

১২

১৩

মা িমক িব ালয়,
মা াসা ও কেলজ
পিরচালনার জ
িনব াহী কিম র ২
জন সদ মেনানয়ন

০৭ (সাত) ১. আেবদন পে র সােথ ৩ জন বা
কায িদবস তার অিধক ি র ণ নাম, কানা,
িশ াগত যা তা ও অিভ তার
উেল খ করেত হেব।

উপেজলা িশ া
কিম র ২জন সদ
মেনানয়ন

০৭ (সাত)
কায
িদবস

সংি

িশ া িত ান

চাজ

সহকারী কিমশনার
িশ া ও ক াণ শাখা
+৮৮০৮৭১৬১৬২২
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১২
Email:
acedusunam@gmail.com

১. জলা াথিমক িশ া অিফসার
ক ক ািবত এসএমিস’র সভাপিত
ও ধান িশ ক ক াটাগরীেত া
নােমর তািলকা হেত ২জন সদ
মেনানয়ন।

সংি

উপেজলা িশ া
অিফস

চাজ

সহকারী কিমশনার
িশ া ও ক াণ শাখা
+৮৮০৮৭১৬১৬২২
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১২
Email:
acedusunam@gmail.com
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জলা শাসক
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.
gov.bd
www.facebook.com/
dcsunamganj

জলা শাসক
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.
gov.bd
www.facebook.com/
dcsunamganj

জলা শাসক
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.
gov.bd
www.facebook.com/
dcsunamganj

জলা শাসক
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.
gov.bd
www.facebook.com/
dcsunamganj

জলা শাসক
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.
gov.bd
www.facebook.com/

dcsunamganj

১৪

িবিভ পাবিলক
পরী া ব াপনা

বাড
ক ক
িনধ ািরত

েযাজ নয়

েযাজ নয়

চাজ

সহকারী কিমশনার
িশ া ও ক াণ শাখা
+৮৮০৮৭১৬১৬২২
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১২
Email:
acedusunam@gmail.com

১৫

িবিভ পাবিলক
পরী ার পে র
সীলগালা ত া
ঢাকা িবিজ স
হেত আনয়ন এবং
সংি উপেজলায়
িবতরণ

বাড
ক ক
িনধ ািরত

েযাজ নয়

েযাজ নয়

চাজ

সহকারী কিমশনার
িশ া ও ক াণ শাখা
+৮৮০৮৭১৬১৬২২
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১২
Email:
acedusunam@gmail.com
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জলা শাসক
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.
gov.bd
www.facebook.com/
dcsunamganj

জলা শাসক
নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.
gov.bd
www.facebook.com/
dcsunamganj

নজারত শাখা
সবার নাম
ম

১
০১

েয়াজনীয়
সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

২
সরকাির
কম কতা/অবসর া
কম কতার জ সািকট
হাউেজর ক বরা

৩
তাৎ িণক

সংিবিধব
সং া/ স র/কেপ ােরশন/
ায় শািত িত ােনর
কম কতার জ সািকট
হাউেজর ক বরা

তাৎ িণক

বসরকাির
ি বগ/কম কতার জ
সািকট হাউেজর ক বরা

তাৎ িণক

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ
াি র ান

িফ/চাজ

৪
ক বরাে
রজ
সাদা
কাগেজ
আেবদন/প

৫
-

ক ক
বরাে র
জ সাদা
কাগেজ
আেবদন/প

-

ক
বরাে র
জ সাদা
কাগেজ
আেবদন/
প

েযাজ নয়

৬
১-৩ িদন পয ম ১ শ া িবিশ ক (নন এিস)- ৫০ টা
১-৩ িদন পয ম ১ শ া িবিশ ক (এিস)- ৭০ টাকা
১-৩ িদন পয ম ১ শ া িবিশ ক (নন এিস)- ৯০ টা
১- ৩ িদন পয ম ২ শ া িবিশ ক (এিস)- ১৩০ টাকা
৪-৭ িদন পয ম ১ শ া িবিশ ক (নন এিস)- ৭০ টা
৪-৭ িদন পয ম ১ শ া িবিশ ক (এিস)- ৯০ টাকা
৪-৭ িদন পয ম ১ শ া িবিশ ক (নন এিস)- ১৩০ টা
৪-৭ িদন পয ম ২ শ া িবিশ ক (এিস)- ১৮০ টাকা
৭ িদেনর উে ১ শ া িবিশ ক (নন এিস)- ২০০ টা
৭ িদেনর উে ১ শ া িবিশ ক (এিস)- ৩০০ টাকা
৭ িদেনর উে ১ শ া িবিশ ক (নন এিস)- ৪০০ টা
৭ িদেনর উে ২ শ া িবিশ ক (এিস)- ৫০০ টাকা
১-৩ িদন পয ম ১ শ া িবিশ ক (নন এিস)- ৬০ টা
১-৩ িদন পয ম ১ শ া িবিশ ক (এিস)- ৯০ টাকা
১-৩ িদন পয ম ১ শ া িবিশ ক (নন এিস)- ১১০ টা
১- ৩ িদন পয ম ২ শ া িবিশ ক (এিস)- ১৬০ টাকা
৪-৭ িদন পয ম ১ শ া িবিশ ক (নন এিস)- ৯০ টা
৪-৭ িদন পয ম ১ শ া িবিশ ক (এিস)- ১৩০ টাকা
৪-৭ িদন পয ম ১ শ া িবিশ ক (নন এিস)- ১৬০ টা
৪-৭ িদন পয ম ২ শ া িবিশ ক (এিস)- ২৪০ টাকা
৭ িদেনর উে ১ শ া িবিশ ক (নন এিস)- ২৫০ টা
৭ িদেনর উে ১ শ া িবিশ ক (এিস)- ৩৫০ টাকা
৭ িদেনর উে ১ শ া িবিশ ক (নন এিস)- ৪৪০ টা
৭ িদেনর উে ২ শ া িবিশ ক (এিস)- ৬৪০ টাকা
১ শ া িবিশ ক (নন এিস)- ৫০০ টা
১ শ া িবিশ ক (এিস)- ৭০০ টাকা
২ শ া িবিশ ক (নন এিস)- ১০০০ টা
২ শ া িবিশ ক (এিস)- ১৪০০ টাকা
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দািয় া কম কতা
(কম কতার নাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)
৭
নজারত ড কােল র
ফান: +৮৮০৮৭১-৬১৬১১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
Email:
ndcsunamganj@gmail.com

নজারত ড কােল র
ফান: +৮৮০৮৭১-৬১৬১১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
Email:
ndcsunamganj@gmail.com

নজারত ড কােল র
ফান: +৮৮০৮৭১-৬১৬১১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
Email:
ndcsunamganj@gmail.com

উ তন কম কতা, যার কােছ
আপীল করা যােব ( কম কতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)
৮
জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsuna
mganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsuna
mganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsuna
mganj

০২

িভ, িভআইিপ ও
িভআইিপেদর েটাকল
সং া কাজ।

তাৎ িণক

েযাজ নয়

েযাজ নয়

িফ/চাজ

নজারত ড কােল র
ফান: +৮৮০৮৭১-৬১৬১১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
Email:
ndcsunamganj@gmail.com

০৩

০৪

সািকট হাউেজর
কম চারীগেণরেবতন
ভাতািদর িবল
তকরণ,
িবতরনসহ যাবতীয়
তদারিক

যথাসমেয়

জলা েলর গাড়ী স েহর
ালানী সরবরাহ, মরামত
ও র ণােব ণ কাজ।

যথাসমেয়

েযাজ নয়

েযাজ নয়

িফ/চাজ

নজারত ড কােল র
ফান: +৮৮০৮৭১-৬১৬১১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
Email:
ndcsunamganj@gmail.com

েযাজ নয়

েযাজ নয়

িফ/চাজ

নজারত ড কােল র
ফান: +৮৮০৮৭১-৬১৬১১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
Email:
ndcsunamganj@gmail.com

০৫

০৬

জলা েলর কম চারীগেণর
বতন, ভাতািদ, অিতির
খা িন ভাতার িবল
তকর ও িবতরণ।

০৭ (সাত)
কায িদবস

গাড়ী ির ইিজশন

তাৎ িণক

লগ বিহর
ত ািদসহ
সংি
গাড়ী চালক
ক ক
আেবদন
েযাজ নয়

েযাজ নয়

িফ/চাজ

নজারত ড কােল র
ফান: +৮৮০৮৭১-৬১৬১১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
Email:
ndcsunamganj@gmail.com

েযাজ নয়

িফ/চাজ

নজারত ড কােল র
ফান: +৮৮০৮৭১-৬১৬১১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
Email:
ndcsunamganj@gmail.com

০৭

০৮

৪থ ণীর কম চারীগেনর
বতন ভাতািদর িবল
তকরণ ও িবতরন
যথাসমেয়

যথাসমেয়

৪থ ে ণীর কম চারীগেণর
ািম িবেনাদন ,

যথাসমেয়

েযাজ নয়

েযাজ নয়

েযাজ নয়

েযাজ নয়

িফ/চাজ

িফ/চাজ
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নজারত ড কােল র
ফান: +৮৮০৮৭১-৬১৬১১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsuna
mganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsuna
mganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsuna
mganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsuna
mganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsuna
mganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

Email:
ndcsunamganj@gmail.com

Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsuna
mganj

নজারত ড কােল র
ফান: +৮৮০৮৭১-৬১৬১১

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

িজিপ এফ অ ীমসহ
সং াপন িবষয়ক কাজ

০৯

+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
Email:
ndcsunamganj@gmail.com

অিফেসর িবিভ শাখার
চািহদা িভি েত শনারী
মালামাল ির ইিজশেনর
মা েম সরবরাহ

যথাসমেয়

অিফস পির ার
তার কাজ তদারিক

যথাসমেয়

১০
পির

সংি
শাখার
ির ইিজশ
ন

েযাজ নয়

েযাজ নয়

েযাজ নয়

িফ/চাজ

নজারত ড কােল র
ফান: +৮৮০৮৭১-৬১৬১১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
Email:
ndcsunamganj@gmail.com

িফ/চাজ

নজারত ড কােল র
ফান: +৮৮০৮৭১-৬১৬১১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
Email:
ndcsunamganj@gmail.com

১১

১২

সে লন কে র িবিভ
সভা উপলে ক
ত
করেণর কাজ, পািন ও
অ া আ ায়ন সাম ী
সরবরােহর ব া করন।

যথাসমেয়

িবিভ জাতীয় িদবস ২১
শ ফ য়াির শিহদ িদবস,
১৭ মাচ মহান াধীনতা ও
জাতীয় িদবস, ম িদবস,
১৫ আগ জাতীয় শাক
িদবস, ১৬ িডেস র মহান
িবজয় িদবস উদযাপন
সং া যাবতীয় কাজ

যথাসমেয়

েযাজ নয়

েযাজ নয়

িফ/চাজ

নজারত ড কােল র
ফান: +৮৮০৮৭১-৬১৬১১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
Email:
ndcsunamganj@gmail.com

েযাজ নয়

েযাজ নয়

িফ/চাজ

নজারত ড কােল র
ফান: +৮৮০৮৭১-৬১৬১১
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
Email:
ndcsunamganj@gmail.com
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Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsuna
mganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsuna
mganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsuna
mganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsuna
mganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsuna
mganj

সাধারণ শাখা
ম

১
১

সবার নাম

২
ত বীর ি েযা ােদর
দাফন কাফেনর অ দান

েয়াজনীয়
েয়াজনীয় কাগজপ
সময়
(ঘ া/িদন/মা
স)
৩
৪
১৫ (পেনর) িলিখত আেবদন প
কায িদবস।

েয়াজনীয় কাগজ াি র
ান

৫
েযাজ নয়

িফ/চাজ

৬
িফ/
চাজ

দািয়

া কম কতা(কম কতার নাম,
পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র ও ই- মইল)
৭
সহকারী কিমশনার
+৮৮-০৮৭১-৬১৬২৩
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১১

ac.generalsunamganj@gmail.com

উ তন কম কতা, যার কােছ আপীল করা
যােব( কম কতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর
কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র ও ই- মইল)
৮
(কামর জজামান)
অিতির েজলা শাসক (সািব ক)
+৮৮০৮৭১-৬১৬০৫
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
e-mail: adcgsunamganj@mopa.gov.bd

২

৩

৪

বীর ি েযা ােদর নাম
সংেশাধন

বীর ি েযা া সনদ পে র
আেবদন ম ণালেয় অ ায়ন

বীর ি েযা ােদর
গেজেটর ল- াি িবষেয়
মতামত রণ

১৫ (পেনর)
কায িদবস।

১৫ (পেনর)
কায িদবস।

১৫ (পেনর)
কায িদবস।

১. িলিখত আেবদন প
২. গেজট কিপ।
৩. ি বাতা কিপ।
৪. জ িনব ন ও জাতীয়
পিরচয়পে র ফেটাকিপ।

১. িলিখত আেবদন প
২. গেজট কিপ।
৩. ি বাতা কিপ।

িলিখত আেবদন প

ি েযা া িবষয়ক
ম ণালয়, জাতীয়
ি েযা কাউি ল,
বাংলােদশ ি েযা
সংসদ এর জলা ও
উপেজলা শাখা এবং
ইউিনয়ন পিরষদ/
পৗরসভা
ি েযা া িবষয়ক
ম ণালয়, জাতীয়
ি েযা কাউি ল,
বাংলােদশ ি েযা
সংসদ এর জলা ও
উপেজলা শাখা
েযাজ নয়

িফ/
চাজ

সহকারী কিমশনার
+৮৮-০৮৭১-৬১৬২৩
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১১
ac.generalsunamganj@gmail.com

(কামর জজামান)
অিতির েজলা শাসক (সািব ক)
+৮৮০৮৭১-৬১৬০৫
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
e-mail: adcgsunamganj@mopa.gov.bd

িফ/
চাজ

সহকারী কিমশনার
+৮৮-০৮৭১-৬১৬২৩
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১১
ac.generalsunamganj@gmail.com

(কামর জজামান)
অিতির েজলা শাসক (সািব ক)
+৮৮০৮৭১-৬১৬০৫
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
e-mail: adcgsunamganj@mopa.gov.bd

িফ/
চাজ

সহকারী কিমশনার
+৮৮-০৮৭১-৬১৬২৩
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১১
ac.generalsunamganj@gmail.com

(কামর জজামান)
অিতির েজলা শাসক (সািব ক)
+৮৮০৮৭১-৬১৬০৫
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
e-mail: adcgsunamganj@mopa.gov.bd

৫

বীর ি েযা ােদর ভাতা
াি র ান পিরবত ন
সং া মতামত

১৫ (পেনর)
কায িদবস।

িলিখত আেবদন প

েযাজ নয়

িফ/
চাজ

সহকারী কিমশনার
+৮৮-০৮৭১-৬১৬২৩
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১১
ac.generalsunamganj@gmail.com

(কামর জজামান)
অিতির েজলা শাসক (সািব ক)
+৮৮০৮৭১-৬১৬০৫
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
e-mail: adcgsunamganj@mopa.gov.bd

৬

বসামিরক সরকাির
কম কতা/ কম চারী

১৫ (পেনর)
কায িদবস।

িনধ ািরত ফরেম যথাযথ
ক পে র মা েম আেবদন।

০১। জন শাসন
ম ণালেয়র ওেয়ব সাইট
-: 31 :-

িফ/
চাজ

সহকারী কিমশনার
+৮৮-০৮৭১-৬১৬২৩

(কামর জজামান)
অিতির েজলা শাসক (সািব ক)

৭

৮

৯

১০

চা রীরত অব ায়
বরণ/ ায়ী অ মতা
জিনত কারেণ আিথ ক
অ দান াি র আেবদন
জন শাস নম ণালেয়
রণ।
িসেনমা হেলর লাইেস
দান/নবায়ন সং া

িসেনমা অপােরটর লাইেস
দান/ নবায়ন সং া

এনিজও স েহর অ
ত য়নপ দান

েল

যা া/ মলার অ মিত দান

+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১১

www.mopa.gov.bd

০২। সাধারণ শাখা জলা
শাসেকর কায ালয়,
নামগ ।

১৫ (পেনর)
কায িদবস।

১৫ (পেনর)
কায িদবস।

২০ (িবশ)
কায িদবস

৭ (সাত)
কায িদবস

১. িনজ
ােড আেবদন।
২. বাংলােদশ াংক/ সানালী
াংেকর কেপ ােরট শাখা,
নামগ ১-৩৪০১-০০০১-১৮৭৬
কােড চালােনর মা েম িফ
জমাদান ব ক জারী চালােনর
লকিপ।
১. িনজ
ােড আেবদন।
২. বাংলােদশ াংক/ সানালী
াংেকর কেপ ােরট শাখা,
নামগ ১-৩৪০১-০০০১-১৮৭৬
কােড চালােনর মা েম িফ
জমাদান ব ক জারী চালােনর
লকিপ।
১. এনিজও েরা/ সমাজেসবা
অিধদ েরর িনব নপে র
সত ািয়ত ফেটাকিপ।
২. অ েমািদত এফিড-৬
৩. অথ ছাড় এর িচ কিপ
সাদাকাগজ/ সংগঠেনর ছাপােনা
ােড আেবদন

-

ac.generalsunamganj@gmail.com

+৮৮০৮৭১-৬১৬০৫
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
e-mail: adcgsunamganj@mopa.gov.bd

িফ বাবদ৪০০/(চারশত)
টাকা।

সহকারী কিমশনার
+৮৮-০৮৭১-৬১৬২৩
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১১
ac.generalsunamganj@gmail.com

(কামর জজামান)
অিতির েজলা শাসক (সািব ক)
+৮৮০৮৭১-৬১৬০৫
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
e-mail: adcgsunamganj@mopa.gov.bd

-

িফ বাবদ৪০০/(চারশত)
টাকা।

সহকারী কিমশনার
+৮৮-০৮৭১-৬১৬২৩
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১১
ac.generalsunamganj@gmail.com

(কামর জজামান)
অিতির েজলা শাসক (সািব ক)
+৮৮০৮৭১-৬১৬০৫
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
e-mail: adcgsunamganj@mopa.gov.bd

এনিজও েরা/
সমাজেসবা অিধদ র

িফ/
চাজ

সহকারী কিমশনার
+৮৮-০৮৭১-৬১৬২৩
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১১
ac.generalsunamganj@gmail.com

(কামর জজামান)
অিতির েজলা শাসক (সািব ক)
+৮৮০৮৭১-৬১৬০৫
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
e-mail: adcgsunamganj@mopa.gov.bd

েযাজ নয়

২০/টাকার
কাট িফ

সহকারী কিমশনার
+৮৮-০৮৭১-৬১৬২৩
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১১
ac.generalsunamganj@gmail.com

(কামর জজামান)
অিতির েজলা শাসক (সািব ক)
+৮৮০৮৭১-৬১৬০৫
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
e-mail: adcgsunamganj@mopa.gov.bd
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বাসী ক াণ শাখা
ম

১
১

২

সবার নাম

২
পিব হে গমেন হ
যা ীেদর সবা দান

(ক) বাসী কম েদর
অিভেযাগ হণ ও
সমাধােনর ব া করা

েয়াজনীয়
েয়াজনীয় কাগজপ
সময়
(ঘ া/িদন/মা
স)
৩
৪
ধম ম ণালয় ১. িনধ ািরত িনব ন ফরম ও
ক ক
আেবদন ফরম
িনধ ািরত ২. িনধ ািরত াংেক টাকা জমা
সময়।
ব ক জমা রিসদ/
াংক
াফট/ প-অড ার।
৩. ০২ ( ই) কিপ পাসেপাট
সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব (
িনব ন ফরম জমাদােনর সােথ
০১ কিপ এবং আেবদন ফরম
জমাদােনর সােথ ০১কিপ)।
৪. িনজ কানা স িলত ডাক
িকট খাম।
৫.আম জািতক পাসেপ াট
(িনব ন ফরম জমাদােনর সােথ
সত ািয়ত ফেটাকিপ এবং
আেবদন ফরম জমাদােনর সােথ
লকিপ)।
১৫ (পেনর) (ক) বাংলােদশ তাবাস/ পররা
কায িদবস
ম ণালেয়র মা েম জলা
শাসক বরাবের সাদা কাগেজ
অিভেযাগ স িলত আেবদন।

(খ) দেশ বসবাসরত
বাসীেদর পিরবােরর
অিভেযা গ হণ ও
সমাধােনর ব া করা

৩

ববািহক অব া স িকত
সনদপ দান

েয়াজনীয় কাগজ াি র
ান

৫
০১. জলা শাসেকর
কায ালয়/ ইউএনও
অিফস/ইসলািমক
ফাউে শন।

িফ/চাজ

৬
িফ/
চাজ

দািয়

া কম কতা(কম কতার নাম,
পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র ও ই- মইল)
৭
সহকারী কিমশনার
+৮৮-০৮৭১-৬১৬২৩
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১১

ac.generalsunamganj@gmail.com

উ তন কম কতা, যার কােছ আপীল করা
যােব( কম কতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর
কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র ও ই- মইল)
৮
(কামর জজামান)
অিতির েজলা শাসক (সািব ক)
+৮৮০৮৭১-৬১৬০৫
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
e-mail: adcgsunamganj@mopa.gov.bd

০২.িনধ ািরত াংক।

েযাজ নয়

িফ/
চাজ

সহকারী কিমশনার
+৮৮-০৮৭১-৬১৬২৩
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১১
ac.generalsunamganj@gmail.com

(কামর জজামান)
অিতির েজলা শাসক (সািব ক)
+৮৮০৮৭১-৬১৬০৫
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
e-mail: adcgsunamganj@mopa.gov.bd

১৫ (পেনর)
কায িদবস।

(খ) িবেদেশ অব ানরত বাসীর
নাম উেল খ ব ক জলা শাসক
বরাবের (অিভ
ি র নাম
উেল খ ব ক) সাদা কাগেজ
িনিদ অিভেযাগ স িলত
আেবদন।
১. ১০/- (দশ) টাকা ে র
১. নাটারী আদালত
কাট িফ স িলত আেবদন।
২. ইউিনয়ন পিরষদ/
২. ১৫০/- টাকা ে র ননপৗরসভা
-: 33 :-

সনদ প
াি িফ
বাবদ-

সহকারী কিমশনার
+৮৮-০৮৭১-৬১৬২৩
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১১

(কামর জজামান)
অিতির েজলা শাসক (সািব ক)
+৮৮০৮৭১-৬১৬০৫

িডিশয়াল াে
এ ািফেডিভট।
৩. ০২ কিপ পাসেপাট সাইেজর
রিঙন ছিব (এ ািফেডিভট
দািখলকারীর ০১কিপ এবং
যারপে আেবদন করেবন তার
০১ কিপ সত ািয় তছিব)।
৪. বাংলােদশ াংক/ সানালী
াংক কেপ াের টশাখা, নামগ
এ ১-২২০১-০০০১-২৬৮১ কােড
চালােনর মা েম িফ জমাদান
ব ক জারী চালােনর লকিপ।
৫. জ িনব ন সনদ পে র
সত ািয়ত ফেটাকিপ।
৬.জাতীয় পিরচয় পে র
ফেটাকিপ।
৭. পাসেপ ােটর সত ািয়ত
ফেটাকিপ।

৩. বাংলােদশ াংক/
সানালী াংক
৩. সংি অ া
িত ান
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৫০০/টাকা।

ac.generalsunamganj@gmail.com

+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭০৬
e-mail: adcgsunamganj@mopa.gov.bd

বসা ও বািণজ শাখা
ম

১
১

২

৩

সবার নাম

েয়াজনীয়
সময়
(ঘ া/িদন/মা
স)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ াি র
ান

িফ/চাজ

২
লৗহজাত
িব েয়র িডিলং
লাইেস দান

৩
৩০ (ি শ)
িদন

৪
১. িনধ ািরত‘ ক’ ফরেম আেবদন
করেত হেব।
২। নাগিরক সনদ / জাতীয় পিরচয়
পে র সত ািয়ত ফেটা কিপ।
৩। বসা িত ােনর মািলকানা
সং া কাগজপ /ভাড়া ি নামা
৪। ড লাইেস
৫। াংক লতার সনদ
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭। পাসেপাট সাইেজর ছিব২ কিপ।
১ ন থেক ৩০ েনর মে
১। নবায়ন িফ’র চালােনর ল কিপ
২। ১৫/% ভ াট দােনর চালনােনর
ল কিপ।
৩। লাইেসে র ল কিপ।
বসা ও বািণজ শাখায় দািখল
করেত হেব।

৫
১. িনধ ািরত ফরম‘ক’
বসা ও বািণজ শাখা
থেক সং হ করেত হেব।
২। অ া কাগজপ
সংি দ র থেক সং হ
করেত হেব।

৬
লাইেস িফ ৩,০০০/সানালী
াংক,
নামগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব। কাড নং-১
১৭০১ ০০০১ ১৮১৬
১৫% ভ াট
জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১

েযাজ নয়

১। পাসেপাট সাইেজর ছিব-২কিপ
২। ড লাইেস
৩। নাগিরক সনদ
৪। লাইেস হারােনার ে
িজিডর কিপ

১. িনধ ািরত ফরম ‘ক’
বসা ও বািণজ শাখা
থেক সং হ করেত হেব।
২। অ া কাগজপ
সংি দ র থেক সং হ
করেত হেব।

নবায়ন িফ ----১,৫০০/সানালী
াংক,
নামগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১৭০১ ০০০১
১৮১৬
১৫% ভ াট
জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১
ি েকট লাইেস িফ-১৫০০/সানালী
াংক,
নামগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১৭০১ ০০০১
১৮১৬
১৫% ভ াট
জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮

লৗহজাত
িব েয়র িডিলং
লাইেস নবায়ন

লৗহজাত
এর
ি েকট লাইেস
দান

৩ (িতন)
িদন

৭ িদন
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দািয় া কম কতা
(কম কতার নাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)
৭
সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

উ তন কম কতা, যার কােছ
আপীল করা যােব( কম কতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)
৮
জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

৪

৫

৬

৭

িসেম িব েয়র
িডিলং লাইেস
দান

িসেম িব েয়র
িডিলং লাইেস
নবায়ন

িসেম িব েয়র
ি েকট লাইেস
দান

িশ খা িব েয়র
িডিলং লাইেস
দান

৩০ (ি শ)
িদন

৩ (িতন)
িদন

৭(সাত) িদন

ি শ (৩০)
িদন

১। িনধ ািরত‘ক’ ফরেম আেবদন
করেত হেব।
২। নাগিরক সনদ / জাতীয় পিরচয়
পে র সত ািয়ত ফেটা কিপ।
৩। বসা িত ােনর মািলকানা
সং া কাগজপ /ভাড়া ি নামা
৪। ড লাইেস
৫। াংক লতার সনদ
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭। পাসেপাট সাইেজর ছিব২ কিপ।

১। িনধ ািরত ফরম‘ক’
বসা ও বািণজ শাখা
থেক সং হ করেত হেব।
২। অ া কাগজপ
সংি দ র থেক সং হ
করেত হেব।

১ ন থেক ৩০ েনর মে
১। নবায়ন িফ’র চালােনর ল কিপ
২। ১৫/% ভ াট দােনর চালােনর
ল কিপ।
৩। লাইেসে র ল কিপ। বাসা ও
বািণজ শাখায় দািখল করেত হেব।

েযাজ নয়

১। পাসেপাট সাইেজর ছিব-২কিপ
২। ড লাইেস
৩। নাগিরক সনদ
৪। লাইেস হারােনার ে
িজিডর কিপ

১। িনধ ািরত ফরম‘ক’
বসা ও বািণজ শাখা
থেক সং হ করেত হেব।
২। অ া কাগজপ
সংি দ র থেক সং হ
করেত হেব।

১. িনধ ািরত‘ ক’ ফরেম আেবদন
করেত হেব।
২। নাগিরক সনদ / জাতীয় পিরচয়
পে র সত ািয়ত ফেটা কিপ।
৩। বসা িত ােনর মািলকানা
সং া কাগজপ /ভাড়া ি নামা

১। িনধ ািরত ফরম ‘ক’
বসা ও বািণজ শাখা
থেক সং হ করেত হেব।
২। অ া কাগজপ
সংি দ র থেক সং হ
করেত হেব।
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০৩১১
লাইেস িফ ১,৫০০/সানালী
াংক,
নামগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১৭০১ ০০০১
১৮১৬
১৫% ভ াট জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১
নবায়ন িফ-- ৭৫০/সানালী
াংক,
নামগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১৭০১ ০০০১
১৮১৬
১৫% ভ াট জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১
ি েকট লাইেস িফ-৭৫০/সানালী
াংক,
নামগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১৭০১ ০০০১
১৮১৬
১৫% ভ াট
জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১
লাইেস িফ ৩০০/সানালী
াংক,
নামগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১৭০১ ০০০১
১৮১৬

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

৪। ড লাইেস
৫। াংক লতার সনদ
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭। পাসেপাট সাইেজর ছিব২ কিপ।
৮

৯

১০

১১

িশ খা িব েয়র
িডিলং লাইেস
নবায়ন

িশ খা িব েয়র
ি েকট লাইেস
দান

ণ েয়লারী
লাইেস দান

ণ েয়লারী
লাইেস নবায়ন

৩ (িতন)
িদন

০৭(সাত)
িদন

ি শ (৩০)
িদন

৩ (িতন)
িদন

১৫% ভ াট জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১

১ ন থেক ৩০ েনর মে
১। নবায়ন িফ’র চালােনর ল কিপ
২। ১৫/% ভ াট দােনর চালােনর
ল কিপ।
৩। লাইেসে র ল কিপ।
বসা ও বািণজ শাখায় দািখল
করেত হেব।

েযাজ নয়

১। পাসেপাট সাইেজর ছিব-২কিপ
২। ড লাইেস
৩। নাগিরক সনদ
৪। লাইেস হারােনার ে
িজিডর কিপ

েযাজ নয়

১ িনধ ািরত‘ ক’ ফরেম আেবদন
করেত হেব।
২। নাগিরক সনদ/ জাতীয় পিরচয়
পে র সত ািয়ত ফেটা কিপ।
৩। বসা িত ােনর মািলকানা
সং া কাগজপ /ভাড়া ি নামা
৪। ড লাইেস
৫। াংক লতার সনদ
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭। পাসেপাট সাইেজর ছিব২ কিপ।
১ ন থেক ৩০ েনর মে
১। নবায়ন িফ’র চালােনর কিপ
২। ১৫/% ভ াট দােনর চালােনর
ল কিপ।
৩। লাইেসে র ল কিপ।
বসা ও বািণজ শাখায় দািখল
করেত হেব।

১। িনধ ািরত ফরম‘ ক’
বসা ও বািণজ শাখা
থেক সং হ করেত হেব।
২। অ া কাগজপ
সংি দ র থেক সং হ
করেত হেব।

েযাজ নয়
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নবায়ন িফ --১৫০/সানালী াংক নামগ শাখায়
জারী চালােনর মা েম জমা
িদেত হেব।
কাড নং-১ ১৭০১ ০০০১
১৮১৬
১৫% ভ াট জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১
১। পাসেপাট সাইেজর ছিব২কিপ
২। ড লাইেস
৩। নাগিরক সনদ
৪। লাইেস হারােনার
ে
িজিডর কিপ
লাইেস িফ- ১,০০০/সানালী
াংক,
নামগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১৭০১ ০০০১
১৮১৬
১৫% ভ াট জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১
নবায়ন িফ ৫০০/সানালী
াংক,
নামগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১৭০১ ০০০১
১৮১৬
১৫% ভ াট জারী চালােনর

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

১২

১৩

১৪

১৫

ণ েয়লারী
ি েকট লাইেস
দান

ণ কািরগির
িডিলং লাইেস
দান

ণ কািরগির
লাইেস নবায়ন

ণ কািরগির
ি েকট লাইেস
দান

০৭(সাত)
িদন

ি শ (৩০)
িদন

৩ (িতন)
িদন

০৭(সাত)
িদন

১। পাসেপাট সাইেজর ছিব- ২কিপ
২। ড লাইেস
৩। নাগিরক সনদ
৪। লাইেস হারােনার ে
িজিডর কিপ

েযাজ নয়

১। িনধ ািরত‘ক’ ফরেম আেবদন
করেত হেব।
২। নাগিরক সনদ/ জাতীয় পিরচয়
পে র সত ািয়ত ফেটা কিপ।
৩। বসা িত ােনর মািলকানা
সং া কাগজপ /ভাড়া ি নামা
৪। ড লাইেস
৫। াংক লতার সনদ
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭। পাসেপাট সাইেজর ছিব২ কিপ।
১ ন থেক ৩০ েনর মে
১। নবায়ন িফ’র চালােনর ল কিপ
২। ১৫/% ভ াট দােনর চালনােনর
ল কিপ।
৩। লাইেসে র ল কিপ।
বসা ও বািণজ শাখায় দািখল
করেত হেব।

১। িনধ ািরত ফরম‘ক’
বসা ও বািণজ শাখা
থেক সং হ করেত হেব।
২। অ া কাগজপ
সংি দ র থেক সং হ
করেত হেব।

১। পাসেপাট সাইেজর ছিব-২কিপ
২। ড লাইেস
৩। নাগিরক সনদ
৪। লাইেস হারােনার ে
িজিডর কিপ

েযাজ নয়

েযাজ নয়
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মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১
ি েকট লাইেস িফ-৫০০/সানালী
াংক,
নামগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১৭০১ ০০০১
১৮১৬
১৫% ভ াট জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১
লাইেস িফ - ১০০/সানালী
াংক,
নামগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১৭০১ ০০০১
১৮১৬
১৫% ভ াট জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১
নবায়ন িফ-- ৫০/সানালী
াংক,
নামগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
১৫% ভ াট জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১৭০১ ০০০১
১৮১৬
ি েকট লাইেস িফ-৫০/সানালী
াংক,
নামগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১৭০১ ০০০১
১৮১৬
১৫% ভ াট জারী চালােনর -

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

১৬

১৭

১৮

১৯

পাইকারী ও চরা
তা িব েয়র
লাইেস দান

পাইকারী ও চরা
তা িব েয়র
লাইেস নবায়ন

ি শ (৩০)
িদন

৩ (িতন)
িদন

পাইকারী ও চরা
তা িব েয়র
ি েকট লাইেস
দান

০৭ (সাত)
িদন

পাইকারী ও চরা
কাপড় িব েয়র
লাইেস দান

ি শ (৩০)
িদন

১। িনধ ািরত‘ক’ ফরেম আেবদন
করেত হেব।
২। নাগিরক সনদ / জাতীয় পিরচয়
পে র সত ািয়ত ফেটা কিপ।
৩। বসা িত ােনর মািলকানা
সং া কাগজপ /ভাড়া ি নামা
৪। ড লাইেস
৫। াংক লতার সনদ
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭। পাসেপাট সাইেজর ছিব২ কিপ।

১। িনধ ািরত ফরম‘ক’
বসা ও বািণজ শাখা
থেক সং হ করেত হেব।
২। অ া কাগজপ
সংি দ র থেক সং হ
করেত হেব।

১ ন থেক ৩০ েনর মে
১। নবায়ন িফ’র চালােনর ল কিপ
২। ১৫/% ভ াট দােনর চালােনর
ল কিপ।
৩। লাইেসে র ল কিপ।
বসা ও বািণজ শাখায় দািখল
করেত হেব।

েযাজ নয়

১। পাসেপাট সাইেজর ছিব-২ কিপ
২। ড লাইেস
৩। নাগিরক সনদ
৪। লাইেস হারােনার ে
িজিডর কিপ

েযাজ নয়

১। িনধ িারত ‘ক’ ফরেম আেবদন
করেত হেব।
২। নাগিরক সনদ/ জাতীয় পিরচয়

১। িনধ িারত ফরম ‘ ক’
বসা ও বািণজ শাখা
থেক সং হ করেত হেব।
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১ ১১৩৩ ০০১৮ ০৩১১
লাইেস িফ
পাইকারী- ১,২০০/চরা- ৫০০/সানালী াংক নামগ শাখায়
জারী চালােনর মা েম জমা
িদেত হেব।
কাড নং-১ ১৭০১ ০০০১
১৮১৬
১৫% ভ াট
জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১
নবায়ন িফ পাইকারী-৬০০/চরা-২৫০/সানালী াংক নামগ শাখায়
জারী চালােনর মা েম জমা
িদেত হেব।
কাড নং-১ ১৭০১ ০০০১
১৮১৬
১৫% ভ াট জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১
ি েকট লাইেস িফ-৬০০/চরা-২৫০/সানালী াংক নামগ শাখায়
জারী চালােনর মা েম জমা
িদেত হেব।
কাড নং-১ ১৭০১ ০০০১
১৮১৬
১৫% ভ াট
জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১
লাইেস িফ
পাইকারী-৩,০০০/চরা-১,০০০/-

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:

২০

২১

২২

পাইকারী ও চরা
কাপড় িব েয়র
লাইেস নবায়ন

৩ (িতন)
িদন

পাইকারী ও চরা
কাপড় িব েয়র
ি েকট লাইেস
দান

০৭ (সাত)
িদন

িসগােরট
(পাইকারী)
িব েয়র লাইেস
দান

ি শ (৩০)
িদন

পে র সত ািয়ত ফেটা কিপ।
৩। বসা িত ােনর মািলকানা
সং া কাগজপ /ভাড়া ি নামা
৪। ড লাইেস
৫। াংক লতার সনদ
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭। পাসেপাট সাইেজর ছিব২ কিপ।

২। অ া কাগজপ
সংি দ র থেক সং হ
করেত হেব।

১ ন থেক ৩০ েনর মে
১। নবায়ন িফ’র চালােনর ল কিপ
২। ১৫/% ভ াট দােনর চালােনর
ল কিপ।
৩। লাইেসে র ল কিপ।
বসা ও বািণজ শাখায় দািখল
করেত হেব।

েযাজ নয়

১। পাসেপাট সাইেজর ছিব-২কিপ
২। ড লাইেস
৩। নাগিরক সনদ
৪। লাইেস হারােনার ে
িজিডর কিপ

েযাজ নয়

১। িনধ ািরত‘ক’ ফরেম আেবদন
করেত হেব।
২। নাগিরক সনদ / জাতীয় পিরচয়
পে র সত ািয়ত ফেটা কিপ।
৩। বসা িত ােনর মািলকানা

১। িনধ ািরত ফরম‘ক’
ফরম বসা ও বািণজ
শাখা থেক সং হ করেত
হেব।
২। অ া কাগজপ
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সানালী
াংক,
নামগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১৭০১ ০০০১
১৮১৬
১৫% ভ াট জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১
নবায়ন িফ
পাইকারী- ১,৫০০/চরা-১,০০০/সানালী
াংক,
নামগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১৭০১ ০০০১
১৮১৬
১৫% ভ াট জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১
ি েকট লাইেস
িফ
পাইকারী- ১,৫০০/চরা- ৫০০/সানালী
াংক,
নামগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১৭০১ ০০০১
১৮১৬
১৫% ভ াট জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১
লাইেস িফ- ৩,০০০/সানালী
াংক,
নামগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১৭০১ ০০০১

Email:
tcsssunamganj@gmail.com

dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

Email:
tcsssunamganj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

২৩

২৪

২৫

িসগােরট
(পাইকারী)
িব েয়র
লাইেস নবায়ন

৩ (িতন)
িদন

িসগােরট(পাইকারী)
িব েয়র
ি েকট লাইেস
দান

০৭ (সাত)
িদন

ইট ভাটার
লাইেস দান

ি শ (৩০)
িদন

সং া কাগজপ /ভাড়া ি নামা
৪। ড লাইেস
৫। াংক লতার সনদ
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭। পাসেপাট সাইেজর ছিব২ কিপ।
১ ন থেক ৩০ েনর মে
১। নবায়ন িফ’র চালােনর ল কিপ
২। ১৫/% ভ াট দােনর চলােনর
ল কিপ।
৩। লাইেসে র ল কিপ।
বসা ও বািণজ শাখায় দািখল
করেত হেব।

সংি

দ র থেক সং হ
করেত হেব।

েযাজ নয়

১। পাসেপাট সাইেজর ছিব-২কিপ
২। ড লাইেস
৩। নাগিরক সনদ
৪। লাইেস হারােনার ে
িজিডর কিপ

েযাজ নয়

১। পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প
াি সােপে িনধ ািরত‘ক’ ফরেম
আেবদন করেত হেব।
২। নাগিরক সনদ / জাতীয় পিরচয়
পে র সত ািয়ত ফেটা কিপ।
৩। জিমর দিলল/নামজারীর পচ া
৪। হালনাগাদ খাজনার রিশদ
৫। ড লাইেস
৬। াংক লতার সনদ
৭। আয়কর সনদ
৮। ভ াট ত য়ন প
৯। সাইট প¨vন-২কিপ

১। িনধ ািরত ফরম
‘ক’ফরম বসা বািণজ
শাখা থেক সং হ করেত
হেব।
২। অ া কাগজপ
সংি দ র থেক সং হ
করেত হেব।
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১৮১৬
১৫% ভ াট জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১
নবায়ন িফ ১,৫০০/সানালী
াংক,
নামগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১৭০১ ০০০১
১৮১৬
১৫% ভ াট জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১
ি েকট লাইেস
িফ ১,৫০০/সানালী
াংক,
নামগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১৭০১ ০০০১
১৮১৬
১৫% ভ াট জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১
লাইেস িফ --৫০০/সানালী
াংক , নামগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ৪৫৪১ ০০০০ ২৬৮১

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

২৬

২৭

২৮

ইট পাড়ােনা
লাইেস নবায়ন

ইট পাড়ােনা
লাইেস এর
ি েকট লাইেস
দান

এিসড িব য়,
এিসড বহার ও
এিসড পিরবহেণর
লাইেস দান

১০। ানীয় ইউ/িপ চয়ার ােনর
অনাপি সা িফেকট
১২। মৗজা ােপর ছায়ািলিপ
১১। পাসেপাট সাইেজর ছিব২
কিপ।
৭ (সাত) িদন পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প াি
সােপে ।
১। নবায়ন িফ’র চালােনর ল কিপ
২। ১৫/% ভ াট দােনর চালনােনর
ল কিপ।
৩। লাইেসে র ল কিপ।
৪। নাগিরক সনদ
৫। ইভাটার হালনাগাদ খাজনার
রিশদ
৬। ড লাইেস
৭। াংক লতার সনদ
৮। আয়কর সনদ
৯। ভ াট ত য়ন প
০৭ (সাত) ১। পাসেপাট সাইেজর ছিব-২কিপ
িদন
২। ড লাইেস
৩। নাগিরক সনদ
৪। লাইেস হারােনার ে
িজিডর কিপ
ি শ (৩০)
িদন

১। িনধ ািরত‘ঝ’ ফরেম আেবদন
করেত হেব।
২। নাগিরক সনদ / জাতীয় পিরচয়
পে র সত ািয়ত ফেটা কিপ।
৩। বসা িত ােনর মািলকানা
সং া কাগজপ /ভাড়া ি নামা
৪। ড লাইেস
৫। াংক লতার সনদ
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭। পাসেপাট সাইেজর ছিব২ কিপ।

েযাজ নয়

েযাজ নয়

১। িনধ ািরত ফরম ‘ ঝ’
ফরম বসা ও বািণজ
শাখা থেক সং হ করেত
হেব।
২। অ া কাগজপ
সংি দ র থেক সং হ
করেত হেব।
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১। লাইেস নবায় িফ- ৫০০/কাড নং-১ ৪৫৪১ ০০০০
২৬৮১
২। উৎেস কর-৪৫,০০০/কাড নং-১ ১১৪১ ০০৭০
০১১১
সানালী
াংক
নামগগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
১৫% ভ াট জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১
ি েকট লাইেস িফ--২৫০/সানালী
াংক , নামগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ৪৫৪১ ০০০০ ২৬৮১
(ক) বািণিজ ক বহােরর জ
লাইেস িফ-২৫,০০০/(খ) সাধারণ বহার ১০ িলটার
পয (অ) িশ া ও গেবষণা
িত ােনর জ
লাইেস িফ-৩,০০০/(আ) অ া লাইেস িফ৫,০০০/(গ) সাধারণ
বহার ১০
িলটােরর উে ধ লাইেস িফ৭,০০০/এিসড িব য় লাইেস িফ৫,০০০/-

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

২৯

৩০

এিসড িব য়,
এিসড বহার ও
এিসড পিরবহেণর
লাইেস নবায়ন

৩ (িতন)
িদন

এিসড িব য়,
এিসড বহার ও
এিসড পিরবহেণর
ি েকট লাইেস
দান

০৭ (সাত)
িদন

১ ন থেক ৩০ েনর মে
১। নবায়ন িফ’র চালােনর ল কিপ
২। ১৫/% ভ াট দােনর চালােনর
ল কিপ।
৩। লাইেসে র ল কিপ।
বসা ও বািণজ শাখায় দািখল
করেত হেব।

েযাজ নয়

১। পাসেপাট সাইেজর ছিব-২কিপ
২। ড লাইেস
৩। নাগিরক সনদ
৪। লাইেস হারােনার ে
িজিডর কিপ

েযাজ নয়
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এিসড পিরবহন লাইেস িফ১০০/সানালী াংক নামগ শাখায়
জারী চালােনর মা েম জমা
িদেত হেব।
কাড নং-১ ২২০১ ০০০১
১৮৫৪
১৫% ভ াট জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১
ল লাইেস িফ’র ৫%
সানালী
াংক,
নামগগ
শাখায় জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ২২০১ ০০০১
১৮৫৪
১৫% ভ াট চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১
ি েকট লাইেস িফ
(ক) বািণিজ ক বহােরর জ
লাইেস িফ-১২,৫,০০/(খ) সাধারণ বহার ১০ িলটার
পয (অ) িশ া ও গেবষণা
িত ােনর জ
লাইেস িফ- ১,৫০০/(আ) অ া লাইেস িফ২,৫০০/(গ) সাধারণ
বহার ১০
িলটােরর উে ধ লাইেস িফ৩,৫০০/এিসড িব য় লাইেস িফ২,৫০০/এিসড পিরবহন লাইেস িফ৫০/-

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

৩১

পে ািলয়ামজাত
পদাথ িব েয়র
লাইেসে র জ
অনাপি
সা িফেকট
পাওয়ার আেবদন

৩২
সা

৩৩

ি শ (৩০)
িদন

১। িনধ ািরত‘ িড’ ফরেম আেবদন
করেত হেব।
২। নাগিরক সনদ / জাতীয় পিরচয়
পে র সত ািয়ত ফেটা কিপ।
৩। বসা িত ােনর মািলকানা
সং া কাগজপ /ভাড়া ি নামা
৪। ড লাইেস
৫। াংক লতার সনদ
৬। সাইট াট-৩ কিপ
৭। মৗজা ােপর ছায়ািলিপ
৭। পাসেপাট সাইেজর ছিব২ কিপ।

অনাপি
৭ (সাত) িদন উপেজলা িনব াহী অিফসােরর তদ
িফেকট দান
িতেবদন াি র পর আেবদনকারীর
অ েল অনাপি সা িফেকট দান
করা হয়।

িফিলং/িসএনিজ
শন াপেনর
জ অনাপি
সা িফেক
ট

ি শ (৩০)
িদন

১ িনধ ািরত‘ িড’ ফরেম আেবদন
করেত হেব।
২। নাগিরক সনদ / জাতীয় পিরচয়
পে র সত ািয়ত ফেটা কিপ।
৩। বসা িত ােনর মািলকানা
সং া কাগজপ /ভাড়া ি নামা
৪। ড লাইেস
৫। াংক লতার সনদ
৬। সাইট ান-৩ কিপ
৭। মৗজা ােপর ছায়ািলিপ
৭। পাসেপাট সাইেজর ছিব২ কিপ।

১। িনধ ািরত ফরম‘িড’
বসা ও বািণজ শাখা
থেক সং হ করেত হেব।
২। অ া কাগজপ
সংি দ র থেক সং হ
করেত হেব।

েযাজ নয়

সানালী াংক নামগ শাখায়
জারী চালােনর মা েম জমা
িদেত হেব।
কাড নং-১ ২২০১ ০০০১
১৮৫৪
১৫% ভ াট জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
কাড নং-১ ১১৩৩ ০০১৮
০৩১১
িফ/চাজ

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

িফ/চাজ

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

১ িনধ ািরত ফরম‘িড’
বসা ও বািণজ শাখা
থেক সং হ করেত হেব।
২। অ া কাগজপ
সংি দ র থেক সং হ
করেত হেব।
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িফ/চাজ

সহকারী কিমশনার
+৮৮০৮৭১-৬১৬১৯
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৫
Email:
tcsssunamganj@gmail.com

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunam
ganj

রিভিনউ ি খানা
ম

১
১

২

সবার নাম

েয়াজনীয়
সময়
(ঘ া/িদন/মা
স)

২
আমেমা ারনামা
মািণকরণ এক
িবষেয় মতা
দান স িকত
( ত াহারেযা /অ
ত াহারেযা )।

৩
০৫
কায িদবস

আমেমা ারনামা
মািণকরণ
একািধক িবষেয়
মতা দান
স িকত
( ত াহারেযা /
অ ত াহারেযা )।

০৫
কায িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ াি র
ান

৪
১। ল আেমা ারনামা
২। আেবদনকারীর পাসেপাট
সাইেজর ০১ (এক) কিপ রি ন
ছিব।
৩। জাতীয় পিরচয় পে র/নাগিরক
সনদপে র সত ািয়ত ছায়ািলিপ।

৫
িনজ

১। ল আেমা ারনামা
২। আেবদনকারীর পাসেপাট
সাইেজর ০১ (এক) কিপ রি ন
ছিব।
৩। জাতীয় পিরচয় পে র/নাগিরক
সনদপে র সত ািয়ত ছায়ািলিপ

িনজ

িফ/চাজ

৬
িবেশষ আঠােলা

া

ল আমেমা ার নামায় সং
৫০০/ টাকা

িবেশষ আঠােলা

-

া

ল আমেমা ার নামায় সং
৫০০/ টাকা

-

দািয় া কম কতা
(কম কতার নাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)
৭
সহকারী কিমশনার
এরএম শাখা
+৮৮০৮৭১-৬১৬২০
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৮

উ তন কম কতা, যার কােছ
আপীল করা যােব( কম কতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)
৮
অিতির জলা শাসক (রাজ )
নামগ
ফান: +৮৮০৮৭১-৬১৬০৭

Email:
acrmsunam@gmail.com

adcrevsunamganj@gmail.com

সহকারী কিমশনার
এরএম শাখা
+৮৮০৮৭১-৬১৬২০
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৮
Email:
acrmsunam@gmail.com
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Email:

অিতির

জলা শাসক (রাজ )
নামগ
ফান: +৮৮০৮৭১-৬১৬০৭
Email:

adcrevsunamganj@gmail.com

আইিস শাখা
ম

১
১

২

৩

৪

সবার নাম

২
িডিজটাল উ াবনী মলা
উদযাপন

কি উটার সং া
িশ ণ

জলা ইেনােভশন েমর
সভা

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি র
ান

৩
ত ও যাগােযাগ ি
ম ণালয় হেত িনধ ািরত
তািরখ

৪
-

৫
-

চািহদা সােপে অ
কায ালয় হেত িনধ ািরত
তািরখ

জলা শাসন
ক ক িনধ ািরত

জলা শাসন ক ক
িনধ ািরততািরখ

-

-

-

-

-

িফ/চাজ

া কম কতা (কম কতার নাম,
পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র
ও ই- মইল)
৬
৭
জলা শাসন
ফয়সাল রায়হান
ক ক িনধ ািরত সহকারী কিমশনার (আইিস ), নামগ
ফান : ০৮৭১-৬২৬৪৭ Email:
acictsunamganj@yahoo.com

উ তন কম কতা, যার কােছ আপীল করা যােব(
কম কতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও ইমইল)
৮
জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

জলা শাসন
ফয়সাল রায়হান
ক ক িনধ ািরত সহকারী কিমশনার (আইিস ), নামগ
ফান : ০৮৭১-৬২৬৪৭ Email:
acictsunamganj@yahoo.com

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০

িফ/চাজ

িফ/চাজ

দািয়

ফয়সাল রায়হান
সহকারী কিমশনার (আইিস ), নামগ
ফান : ০৮৭১-৬২৬৪৭ Email:
acictsunamganj@yahoo.com

Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

ইেনােভশন আইিডয়া
বাস বায়নকারীেদর
িডও লটার দান

িতমােস ইেনােভশন
সং া সভার েব

৫

উ াবনী উে াগ হণ

-

-

-

িফ/চাজ

ফয়সাল রায়হান
সহকারী কিমশনার (আইিস ), নামগ
ফান : ০৮৭১-৬২৬৪৭ Email:
acictsunamganj@yahoo.com

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

৬

উে া সে লন

জলা শাসন ক ক
িনধ ািরততািরখ

-

-

িফ/চাজ

ফয়সাল রায়হান
সহকারী কিমশনার (আইিস ), নামগ
ফান : ০৮৭১-৬২৬৪৭ Email:
acictsunamganj@yahoo.com

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

৭

জলা আইিস সং া
সভা

জলা শাসন ক ক
িনধ ািরততািরখ

-

-

িফ/চাজ

সহকারী কিমশনার (আইিস ), নামগ
ফান : ০৮৭১-৬২৬৪৭ Email:
acictsunamganj@yahoo.com

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj
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ফয়সাল রায়হান
সহকারী কিমশনার (আইিস ), নামগ
ফান : ০৮৭১-৬২৬৪৭ Email:
acictsunamganj@yahoo.com

Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email: dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamganj

সং াপন শাখা
ম

১
১

২

সবার নাম

েয়াজনীয়
সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ
াি র ান

২
৩য় ণীর সং াপন
কম চারী ও সং াপন
কম কতােদর পনশন
(চা েরর িনেজর অবসর
হেণর ে )

৩

৪
১. নন- গেজ ড চা েরেদর ে সািভ স
ক/ গেজেটড চা েরেদর ে
চা িরর িববরণী-১ কিপ
২.িপআরএল-এ গমেনর ম ির প ( েযাজ ে )-১
কিপ
৩. ইএলিপিস/ এলিপিস ( েযাজ ে )-১ কিপ
৪. পনশন ফরম ২.১ (সংেযাজনী-৪)-৩ সট
৫. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব-৪ কিপ
৬. উ রািধকারীেদর া সাইেজর থক থক ছিব
( েযাজ ে )৩ কিপ কের
৭. া
পনশেনর বধ উ রািধকার ঘাষণাপ
(সংেযাজনী-২)- ৩ কিপ
৮. ন না া র ও হােতর প চ আং েলর ছাপ
(সংেযাজনী-৬)- ৩কিপ
৯. না-দাবী ত য়ন প (সংেযাজনী-৮)-৩ কিপ
১০. পনশন ম ির আেদশ ( েযাজ ে )- ১ কিপ
১. নন- গেজ ড চা েরেদর ে সািভ স
ক/ গেজেটড চা েরেদর ে
চা িরর িববরণী-১ কিপ
২.িপআরএল-এ গমেনর ম ির প ( েযাজ ে )১কিপ
৩. ইএলিপিস/এলিপিস ( েযাজ ে )-১ কিপ
৪. পনশন ফরম ২.১ (সংেযাজনী-৫)-৩ সট
৫. বধ আেবদনকারীর পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত
ছিব-৪ কিপ
৬. উ রািধকারীেদর া সাইেজর থক থক ছিব
( েযাজ ে )৩ কিপ কের
৭. উ রািধকার সনদপ ও নন ািরজ সা িফেকট

৫
ফরম ও শনারী
শাখা
জলা শাসেকর
কায ালয়
নামগ ।

৬
িফ/চাজ

ফরম ও শনারী
শাখা
জলা শাসেকর
কায ালয়
নামগ ।

িফ/চাজ

৩য় ণীর সং াপন
কম চারী ও সং াপন
কম কতােদর পনশন
( পনশন ম িরর েব ই
পনশনােরর
হেল)
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িফ/চাজ

দািয় া কম কতা
(কম কতার নাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)
৭
সহকারী কিমশনার
সং াপন শাখা
+৮৮০৮৭১-৬১৬২৪
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৩
Email:
acestablishmentsection@gmai
l.com

সহকারী কিমশনার
সং াপন শাখা
+৮৮০৮৭১-৬১৬২৪
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৩
Email:
acestablishmentsection@gmai
l.com

উ তন কম কতা, যার কােছ
আপীল করা যােব( কম কতার নাম,
পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)
৮
জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamg
anj

জলা শাসক নামগ ।
+৮৮০৮৭১-৬২০০০
Email:
dcsunamganj@mopa.gov.bd
www.facebook.com/dcsunamg
anj

৩

৪

৩য় ণীর সং াপন
কম চারী ও সং াপন
কম কতােদর পনশন
(অবসরভাতা ভাগরত
অব ায় পনশনেভাগীর
হেল)

মািসক ক াণ ভাতা
(৩য় ণীর সং াপন
কম চারী ও সং াপন
কম কতােদর)

(সংেযাজনী-৩)- ৩ কিপ
৮. ন না া র ও হােতর প চ আং েলর ছাপ
(সংেযাজনী-৬)- ৩কিপ
৯. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও
আ েতািষক উে ালন করার
জ
মতা অপ ণ সনদ(সংেযাজনী-৭)-৩ কিপ
১০. িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান/কাউি লর
ক ক দ
সনদপ - ১ কিপ
১১. না-দাবী ত য়ন প (সংেযাজনী-৮)-৩ কিপ
১২. পনশন ম ির আেদশ ( েযাজ ে )- ১ কিপ
১৩. িতব ী স ােনর ে িনব ন স িকত পিরচয়
প -১ কিপ
১. পনশন আেবদন ফরম ২.২ (সংেযাজনী-৫)-৩ সট
২. বধ আেবদনকারীর পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত
ছিব-৪ কিপ
৩. উ রািধকারীেদর া সাইেজর থক থক ছিব
( েযাজ ে )৩ কিপ কের
৪. উ রািধকার সনদপ ও নন ািরজ সা িফেকট
(সংেযাজনী-৩)- ৩ কিপ
৫. ন না া র ও হােতর প চ আং েলর ছাপ
(সংেযাজনী-৬)- ৩কিপ
৬. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও
আ েতািষক উে ালন
করার জ
মতা অপ ণ সনদ (সংেযাজনী-৭)- ৩
কিপ
৭. িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান/
কাউি লর ক ক
দ
সনদপ - ১ কিপ
৮. িপিপও এবং িড-হাফ- ১ কিপ
৯. িতব ী স ােনর ে িনব ন স িকত পিরচয়
প -১ কিপ
১. িনধ ািরত আেবদন ফরম (নং-০২)
২. পাসেপাট আকােরর ছিব(সত ািয়ত)-৩ কিপ
৩. ৩ কের ল ন না া র (সত ািয়ত)-২কিপ
৪. আেবদনকারী সকল সদ ক ক দ মতাপ ১ কিপ

ফরম ও শনারী
শাখা
জলা শাসেকর
কায ালয়
নামগ ।

িফ/চাজ

w.w.w.bkkb.gov.bd
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৫

যৗথবীমা
(৩য় ণীর সং াপন
কম চারী ও সং াপন
কম কতােদর)

৫. ীর ে নরায় িববাহ এবং ক া/ভি র ে
িববাহ না হওয়ার
চয়ার ান ক ক দ সনদ-১ কিপ
৬. আেবদনকারীর বতমান কানার অ েল
চয়ার েনর সনদ-১ কিপ
৭. াংক িহসাব ন র, াংেকর শাখার নাম ও
াংেকর রাউ ং ন র
৮. ামী/ ী ছাড়া অ েকহ আেবদন করেল কম চারীর
আেয়র উপর
িনভর শীল ও একা
পিরবাের বসবাস করেতন
এ মেম সনদপ -১কিপ
৯. আই িড কাড (সত ািয়ত)-১ কিপ
১০. বতন স েক িহসাব র ণ কম কতার ত য়ন
প -১ কিপ
১১. চা রী বিহর ৩য় া(সত ািয়ত)-১ কিপ
১২.
সনদ(সত ািয়ত)-১ কিপ
১৩. মাবাইল/ ফান ন র
১. িনধ ািরত আেবদন ফরম(নং-০৭)
২. পাসেপাট আকােরর ছিব(সত ািয়ত)-১ কিপ
৩. ৩ কের ল ন না া র (সত ািয়ত)-১কিপ
৪. আেবদনকারী সকল সদ ক ক দ মতাপ ১ কিপ
৫. ীর ে নরায় িববাহ এবং ক া/ভি র ে
িববাহ না হওয়ার
চয়ার ান ক ক দ সনদ-১ কিপ
৬. আেবদনকারীর বতমান কানার অ েল
চয়ার েনর সনদ-১ কিপ
৭. াংক িহসাব ন র, াংেকর শখার নাম ও
াংেকর রাউ ং ন র
৮. ামী/ ী িতত অ কহ আেবদন করেল
ত/অ ম কম চারীর
আেয়র উপর িনভর শীল িছল এবং একা
পিরবাের বসবাস করেতন
এ মেম সনদপ -১ কিপ
৯. দািবদার নাবালক হেল তার পে টাকা উে ালেনর
জ অিভভাবক
মেনানয়েনর ত য়নপ -১ কিপ
১০. আই িড কাড (সত ািয়ত)-১ কিপ

acestablishmentsection@gmai
l.com

w.w.w.bkkb.gov.bd

িফ/চাজ

সহকারী কিমশনার
সং াপন শাখা
+৮৮০৮৭১-৬১৬২৪
+৮৮০১৭৯৪৪৪৮৭১৩
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l.com
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৬

৭

৮

দাফন/ অে ি ি য়া
(৩য় ণীর সং াপন
কম চারী ও সং াপন
কম কতােদর)

জ ল ও য়ব ল
রােগর জ দেশ ও
িবেদেশ িচিকৎসা
সাহা (৩য় ণীর
সং াপন কম চারী ও
সং াপন কম কতােদর)

কম কতা/কম চাির ও ত র
পিরবােরর সদ েদর
িচিকৎসার জ িবেশষ
অ দান
(৩য় ণীর সং াপন
কম চারী ও সং াপন
কম কতােদর)

১১. বতন স েক িহসাব র ণ কম কতার ত য়ন
প -১ কিপ
১২. চা রী বিহর ৩য় া(সত ািয়ত)-১ কিপ
১৩. রিজ াড ডা ার/ ানীয় চয়ার ান/ কাউি লর
ক ক দ
সনদ(সত ািয়ত)-১ কিপ
১৪. মাবাইল/ ফান ন র
১. িনধ ািরত আেবদন ফরম(নং-১১)
২. পাসেপাট আকােরর ছিব(সত ািয়ত)-১ কিপ
৩. াংক িহসাব ন র, াংেকর শাখার নাম ও
াংেকর
রাউ ং ন র
৪. আই িড কাড (সত ািয়ত)-১ কিপ
৫. রিজ াড ডা ার/ ানীয় চয়ার ান/ কাউি লর
ক ক
দ
সনদ(সত ািয়ত)-১ কিপ
৬. মাবাইল/ ফান ন র
১. িনধ ািরত আেবদন ফরম(নং-০৮)
২. পাসেপাট আকােরর ছিব(সত ািয়ত)-১ কিপ
৩. াংক িহসাব ন র, াংেকর শাখার নাম ও
াংেকর রাউ ং ন র
৪. আই িড কাড (সত ািয়ত)-১ কিপ
৫. চা রী বিহর ৩য় া(সত ািয়ত)-১ কিপ
৬.িচিকৎসা িবষয়ক ল কাগজপ ( ব াপ ,
িরেপাট, ভাউচার ইত ািদ)
৭. িহসােবর িববরণী-১ কিপ
৮. বতন স েক িহসাব র ণ কম কতার ত য়ন
প -১ কিপ
৯. মাবাইল/ ফান ন র
১. িনধ ািরত আেবদন ফরম(নং-০১)
২. পাসেপাট আকােরর ছিব(সত ািয়ত)-১ কিপ
৩. াংক িহসাব ন র, াংেকর শাখার নাম ও
াংেকর রাউ ং ন র
৪. কম চারী ও আেবদনকারীর আই িড কাড
(সত ািয়ত)-১ কিপ
৫. চা রী বিহর ৩য় া(সত ািয়ত)-১ কিপ
৬. িচিকৎসািবষয়ক সকল ল কাগজপ ( ব াপ ,
ভাউচার ইত ািদ)
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সহকারী কিমশনার
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িফ/চাজ
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৯

১০

৩য় ও ৪থ ণীর
কম চাির ও ত র
পিরবারবেগর িচিকৎসা
সাহাে
(৩য় ণীর সং াপন
কম চারী ও সং াপন
কম কতােদর)

সরকাির দািয় পালেনর
কারেণ ি গতভােব
মামলায় জিড়ত হেয়
পড়েল আিথ ক সাহা

৭. িহসােবর িববরণী-১ কিপ
৮. িবেদেশ িচিকৎসা করা হেল িবেদশ গমেনর
অ মিত প
৯. ভাই/ বান বা িপতা/মাতার ে িনভর শীলতার
ত য়নপ
১০. মাবাইল/ ফান ন র
১. িনধ ািরত আেবদন ফরম(নং-০৯)
২. পাসেপাট আকােরর ছিব(সত ািয়ত)-১ কিপ
৩. াংক িহসাব ন র, াংেকর শাখার নাম ও
াংেকর রাউ ং ন র
৪. কম চারী ও আেবদনকারীর আই িড কাড
(সত ািয়ত)-১ কিপ
৫. চা রী বিহর ৩য় া(সত ািয়ত)-১ কিপ
৬. িচিকৎসা িবষয়ক ল কাগজপ
( ব াপ ,িরেপাট, ভাউচার ইত ািদ)
৭. িহসােবর িববরণী-১ কিপ
৮. িবেদেশ িচিকৎসা করা হেল িবেদশ গমেনর
অ মিত প
৯. ভাই/ বান বা িপতা/মাতার ে িনভর শীলতার
ত য়নপ
১০. মাবাইল/ ফান ন র
১. িনধ ািরত আেবদন ফরম(নং-০৬)
২. পাসেপাট আকােরর ছিব(সত ািয়ত)-১ কিপ
৩. াংক িহসাব ন র, াংেকর শাখার নাম ও
াংেকর রাউ ং ন র
৪. কম চারী আই িড কাড (সত ািয়ত)-১ কিপ
৫. মামলায় িতপে র নাম ও কানা-১ কিপ
৬. মামলার আরিজ-১ সট
৭. মামলার সব েশষ আেদেশর সা ফাইড কিপ
-১ সট
৮. খাতওয়ারী খরেচর িববরণী ও ি স ত
কাগজপ
৯. মাবাইল/ ফান ন র
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