গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা শাসেকর কাযালয়, বােগরহাট
www.bagerhat.gov.bd

নাগিরক সনদ
০১। সাধারণ শাখা:
দািয় া কমকতাঃ
ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােবঃ

ম

সবার নাম

সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা, টিলেফান ন রঃ +৮৮০৪৬৮-৬২৪৪২, ই-েমইল: acgenbagerhat@mopa.gov.bd
অিতির জলা শাসক(সািবক), বােগরহাট, টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮-৬২৪৬৬,ই-েমইল: adcgbagerhat@mopa.gov.bd

েয়াজনীয় সময়

১.

মহামা রা পিতর ঐি ক তহিবল ০৩ (িতন)
হেত দ অ দােনর চক িবতরণ। কাযিদবস

২.

মাননীয় ধানম ীর াণ ও ক াণ
তহিবল হেত দ অ দােনর চক
িবতরণ।

৩.

ধম ম ণালয় ক ক বরা ত অেথর ০৭ (সাত)
চক িবতরণ।
কাযিদবস
(মসিজদ/মা রাসা/মি র/ধম য়
উপসনালেয়র সং ার/েমরামত/
নবাসেনর জ )

০৩ (িতন)
কাযিদবস

েয়াজনীয়কাগজপ
১. িনধািরত ফরেম জলা শাসক, বােগরহাট বরাবের আেবদন
করেত হেব।
২. পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব-১ কিপ।
(েময়র, পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান ক ক সত ািয়ত)
৩. জাতীয় পিরচয় পে র ফেটাকিপ।
(েময়র, পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান ক ক সত ািয়ত)
৪. অ দান াি র পে র ফেটাকিপ।
১. িনধািরত ফরেম জলা শাসক, বােগরহাট বরাবের আেবদন
করেত হেব।
২. পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব-১ কিপ।
(েময়র, পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান ক ক সত ািয়ত)
৩. জাতীয় পিরচয় পে র ফেটাকিপ।
(েময়র, পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান ক ক সত ািয়ত)
৪. অ দান াি র পে র ফেটাকিপ।
১. িত ােনর নােম ছাপােনা ােড আেবদন। ২. র েলশন বা
কাযিববরণীেত সভাপিত/স াদকেক চক হেণর মতা দান
সং া কাযিববরণীর সত ািয়ত ফেটাকিপ। ৩.
পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব-১ কিপ। ৪. জাতীয়
পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ।

েয়াজনীয়কাগজ াি র ান

িফ/চাজ

জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড , সাধারণ শাখা
১০/=টাকা
অথবা www.bagerhat.gov.bdওেয়ব পাটাল ে র
হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব
রিভিনউ
া
জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড , সাধারণ শাখা
১০/= টাকা
অথবা www.bagerhat.gov.bdওেয়ব পাটাল ে র
হেত সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব।
রিভিনউ
া

সংি

িত ান

১০/= টাকা
ে র
রিভিনউ
া

ম

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয়কাগজপ

েয়াজনীয়কাগজ াি র ান

িফ/চাজ

৪.

বসামিরক শাসেন চা রীরত
১৫ (পেনর)
অব ায় সরকাির কমকতা/কমচারীর কাযিদবস
বরণ/অ মতাজিনত কারেণ
আিথক অ দান াি র আেবদন
জন শাসন ম ণালেয় রণ।

১.িনধািরত ফরেম আেবদন।

৫.

হে গমেন হ যা ীেদর সবা
দান

ধম ম ণালয়
ক ক িনধািরত
সময়

১. িনধািরত িনব ন ফরম ও আেবদন ফরম।
২ িনধািরত াংেক টাকা জমা বক াংক াফট/েপ-অডার
৩. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব-২ কিপ
৪. িনজ কানা স িলত ডাক িকট খাম।
৫. আ জািতক পাসেপাট (িনব ন ফরম এর সােথ সত ািয়ত কিপ
এবং আেবদন ফরম এর সােথ লকিপ।

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড , সাধারণ শাখা িবনা ে
অথবা www.bagerhat.gov.bdওেয়ব পাটাল
হেত সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব।
২. উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়।
৩. ইসলািমক ফাউে শন।
৪. সরকার িনধািরত াংক।

৬.

এনিজও এর অ
দান

৩০ (ি শ)
কাযিদবস

১. এনিজও এর নােম ছাপােনা ােড আেবদন। ২. অ েমািদত
এফিড-৬ এর কিপ। ৩. অথ ছােড়র পে র কিপ।

১. এনিজও েরা।
২. জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড , সাধারণ শাখা
হেত সং হ করা যােব।
৩. উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়।

৭.

িবিভ শাখার িচ প হণ ও
াি র সােথ সােথ
ডাকেযােগ রণ
অ ল ীড়ািবদ/ ীড়া সংগঠকেদর ৩০ িদন
আিথক অ দান দান সং া
কায ম
বাংলা নববষ ও নবা উৎসব সং া ০৩ িদন
কায ম
পযটন সং া যাবতীয় কায ম
০৩ িদন

৮.
৯.
১০

েল ত য়ন প

১. জন শাসন ম ণালেয়র ওেয়ব
িবনা ে
সাইট www.mopa.gov.bdহেত ডাউনেলাড করা
২. ময়র, পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান ক ক দ
র
যােব। অথবা
সনদপ ।
২. জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড , সাধারণ শাখা
৩. ময়র, পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান ক ক দ ওয়ািরশান হেত সং হ করা যােব।
সা িফেকট।
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
৫.রাজ খাত মেম ত য়ন প ।
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
৬. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব-৩ কিপ।
সংি
িত ান
৭. ছিবসহ ওয়ািরশগণ ক ক মতাপ ময়র, পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান ক ক িত া র।
৮. সািভস বই এর সত ািয়ত ফেটাকিপ।
-

- শাখার প ািদ

- শাখা

িবনা ে

িবনা ে

সংি

দ র/পিরদ র থেক া আেবদন ফরম মাতােবক

সংি

দ র/পিরদ রসহ অ কাযালয়

িবনা ে

সংি

ম ণালয়/অিধদ র থেক া কাযিববরণী

সংি

ম ণালয়/অিধদ রসহ অ কাযালয়

িবনা ে

সংি

ম ণালয়/অিধদ র থেক া কাযিববরণী

সংি

ম ণালয়/অিধদ রসহ অ কাযালয়

িবনা ে

ম
১১
১২

১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়

সকল জাতীয়/ আ জািতক িদবস
০৭ িদন
উদযাপন সং া
মৎ , াণীস দ, জন া ,
০৩ িদন
সমাজেসবা, ব উ য়ন, সমবায়,
মিহলা িবষয়ক, বন, খা , িব ৎ,
পিরেবশ ও অ া িবভাগীয় কায ম
ারকিলিপ
০৩ িদন
ধম য় উৎসব পালন
০৩ িদন
িবিভ পিরদশন সং া
০৩ িদন
িবিভ সভা/ কিম েত িতিনিধ
০৩ িদন
রণ
জলা ও িবভাগীয় উ য়ন সম য় সভা ১০ িদন
স িকত কায ম
জলা শাসকগেণর মািসক শাসিনক ১০ িদন
সভা স িকত কায ম
মি পিরষদ/ জন শাসন ম ণালেয় ১০ িদন
অ ি ত িবভাগীয় কিমশনারগেণর
সম য় সভা স িকত কায ম
উ য়ন লক কমকা স িকত
১০ িদন
কায েমর ত
রণ

েয়াজনীয়কাগজপ

েয়াজনীয়কাগজ াি র ান

িফ/চাজ

সংি

ম ণালয়/অিধদ র থেক া কাযিববরণী

সংি

ম ণালয়/অিধদ রসহ অ কাযালয়

িবনা ে

সংি

দ র

সংি

দ রসহ অ কাযালয়

িবনা ে

সংি
িত ান/ ি ক ক দািখল ত কাগজপ
সংি ম ণালয়/িবভাগ থেক া কাগজপ
িবিভ অিফস ও শাখা থেক া পিরদশন িতেবদন
িবিভ অিফস/ সং া থেক িরত প মাতােবক

সংি
িত ান/ ি
সংি ম ণালয়/িবভাগসহ অ কাযালয়
িবিভ অিফস ও শাখা
িবিভ অিফস ও শাখা

িবনা
িবনা
িবনা
িবনা

ে
ে
ে
ে

িবিভ দ র থেক া কাগজপ ািদ

িবিভ দ র/সং া

িবনা ে

িবিভ দ র থেক া কাগজপ ািদ

িবিভ দ র/সং া

িবনা ে

িবিভ দ র থেক া কাগজপ ািদ

িবিভ দ র/সং া

িবনা ে

িবিভ দ র থেক া কাগজপ ািদ

িবিভ দ র/সং া

িবনা ে

০২। সং াপন শাখাঃ
দািয় া কমকতাঃ
ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােবঃ

সহকারী কিমশনার, সং াপন শাখা, টিলেফান ন রঃ +৮৮০৪৬৮-৬২৪৭৬ ই-েমইল: acestbagerhat@mopa.gov.bd
অিতির জলা শাসক (সািবক),বােগরহাট, টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮-৬২৪৬৬,ই-েমইল: adcgbagerhat@mopa.gov.bd
েয়াজনীয়
েয়াজনীয়
ম
সবার নাম
েয়াজনীয় সময়
কাগজপ
কাগজ াি র ান
িফ/চাজ
১.
পনশন (চা েরর িনেজর অবসেরর ০৭ কায িদবস
১. পনশন আেবদন ফরম (বাংলােদশ ফরম নং-২.১ সংল ী-১) জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড , সং াপন শাখা িফ/চাজ
জ )
হেত সং হ করা যােব
২. িপআরএল-এ গমেনর ম িরপ
জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড ,
সং াপনশাখা হেত সং হ করা যােব
৩. ত ািশত শষ বতন প
জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড , সং াপন
শাখা হেত সং হ করা যােব

ম

২.

সবার নাম

পািরবািরক পনশন
(েপনশন ম িরর েবই
চাকরীজীবীর
হেল)

েয়াজনীয় সময়

০৭ কায িদবস

েয়াজনীয়
কাগজপ
৪. পাসেপাট সাইেজর এক কিপ ও া সাইেজর সত ািয়ত
রিঙন ছিব এক কিপ
৫. া
পনশেনর বধ উ রািধকার ঘাষণাপ
৬. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ
৭. না-দািব ত য়ন প
৮. পনশন ম ির আেদশ

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান
আেবদনকারী দািখল করেবন।

আেবদনকারী ত কের দািখল করেবন।
আেবদনকারী ত কের দািখল করেবন।
আেবদনকারী ত কের দািখল করেবন।
জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড ,
সং াপনশাখা হেত সং হ করা যােব
৯. সরকাির পাওনািদ পিরেশােধর অ ীকারপ
জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড ,
সং াপনশাখা হেত সং হ করা যােব
১. পািরবািরক পনশন আেবদন ফরম-(বাংলােদশ ফরম নং-২.১ জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড ,
সংল ী-২)
সং াপনশাখা হেত সং হ করা যােব
২. িপআরএল-এ গমেনর ম িরপ
জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড ,
সং াপনশাখা হেত সং হ করা যােব
৩. ত ািশত শষ-েবতন প
জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড ,
সং াপনশাখা হেত সং হ করা যােব
৪. এক কিপ া সাইজ ও এক কিপ পাসেপাট
আেবদনকারী ত কের দািখল করেবন।
সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব
৫. উ রািধকার সনদ প ও ী/ ামীর নন ািরজ সা িফেকট আেবদনকারী ত কের দািখল করেবন।
৬. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ
৭. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও আ েতািষক
উে ালন করার জ
মতাপ

আেবদনকারী
আেবদনকারী

িফ/চাজ

িফ/চাজ

ত কের দািখল করেবন।
ত কের দািখল করেবন।

৮. িচিকৎসক/েপৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান ক ক
দ
র সনদ প
৯. না-দািব ত য়ন প
১০. পনশন ম ির আেদশ

৩.

পািরবািরক পনশন (অবসরভাতা ০২ কায িদবস
ভাগরত অব ায় পনশনেভাগীর
হেল)

হাসপাতাল/েপৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ হেত সং হ
কের আেবদনকারী দািখল করেবন।
আেবদনকারী ত কের দািখল করেবন।
জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড ,
সং াপনশাখা হেত সং হ করা যােব
১১. সরকাির পাওনািদ পিরেশােধর অ ীকারপ
েযাজ নেহ।
১. পািরবািরক পনশন আেবদেনর িনধািরত ফরম (বাংলােদশ জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড ,
ফরম নং-২.২ সংল ী-৩)
সং াপনশাখা হেত সং হ করা যােব
২. স েতালা পাসেপাট সাইেজর ০১ (এক) কিপ ও া
আেবদনকারী দািখল করেবন।
সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব ০১ (এক) কিপ
৩. উ রািধকার সনদ প ও নন- ােরজ সা িফেকট

আেবদনকারী দািখল করেবন।

৪. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ

আেবদনকারী দািখল করেবন।

িফ/চাজ

ম

৪.

৫.

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়

কমচারীেদর
০৭ কায িদবস
ক াণ বাড হেত আিথক সাহা
দান

চা রীরত অব ায় ত
কমচারীর পিরবারেক আিথক
সাহা দান

০৭ কায িদবস

েয়াজনীয়
কাগজপ
৫. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও আ েতািষক
উে ালন করার জ
মতা অপণ সনদ

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান
আেবদনকারী দািখল করেবন।

৬. িচিকৎসক/েপৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান ক ক
দ
র সনদপ

হাসপাতাল/েপৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ হেত সং হ
কের আেবদনকারী দািখল করেবন।

১. ক াণ তহিবেলর অ দান ম িরর জ িনধািরত
আেবদন ফরম(বাংলােদশ ফরম নং-০১ সংল ী-৪)
২. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব ১ কিপ

জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড ,
সং াপনশাখা হেত সং হ করা যােব।
আেবদনকারী দািখল করেবন।

৩. কম েলর বতেনর ত য়ন প
৪. ক াণ তহিবল/েযৗথবীমার সাহা পাওয়ার দািবদারেদর
ন না া র
১. ক াণ তহিবেলর অ দান ম রীর জ িনধািরত আেবদন
ফরম(বাংলােদশ ফরম নং- সংল ী-৫)
২. স েতালা পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব ০১(এক)
কিপ
৩. অবসর হেণর আেদশপ
৪. ওয়ািরশ সনদ প
৫. কমকতা/কমচারীর
সনদ প
৬. নাগিরক সনদ প
৭. ীর/ ামীর ে নরায় িববাহ না হওয়ার এবং ক া ও
ভি র ে িববাহ না হওয়ার সনদ প
৮.আেবদনকারীেক সকল সদ ক ক দ
মতাপ

আেবদনকারীর িনজ কম ল হেত দ ।
আেবদনকারী দািখল করেবন।

আেবদনকারী

ত কের দািখল করেবন।

৯. ক াণ তহিবল/েযৗথবীমার সাহা
ন না া র

আেবদনকারী

ত কের দািখল করেবন।

পাওয়ার দািবদারেদর

জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড ,
সং াপনশাখা হেত সং হ করা যােব।
আেবদনকারী দািখল করেবন।
ক পে র দ র হেত।
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ হেত
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ হেত
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ হেত
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ হেত

৬.

মারা ক অ
নজারত শাখা হেত ১. িচিকৎসা সাহাে র জ িবেশষ অ দােনর িনধািরত আেবদন জলা শাসেকর কাযালেয়র
কমচারীেদর/পিরবােরর সদ েদর
ফরম।
করা যােব।
িচিকৎসা সাহা
২. ডা ােরর সনদপ ।
আেবদনকারী দািখল করেবন।
৩. িচিকৎসা বাবদ েয়র ভাউচারািদ।
আেবদনকারী দািখল করেবন।

৭.

কমচারীেদর সাধারণ ভিব
তহিবল হেত অি ম ম র

০৫ কায িদবস

১. িবিধ মাতােবক যথাযথ ক পে র পািরশসহ িনধািরত
ফরেম আেবদন (বাংলােদশ ফরম নং- সংল ী-৬)

িফ/চাজ

ফরম এ

দ
দ
দ
দ

িফ/চাজ

িফ/চাজ

।
।
।
।

ড হেত সং হ

শনারী শাখা, বােগরহাট কােল েরট।

িফ/চাজ

৮.

সবার নাম
িপ আর এল ম র

েয়াজনীয়
েয়াজনীয় সময়
কাগজপ
০৫কায িদবস
১. িবিধ মাতােবক যথাযথ ক পে র পািরশসহ িনধািরত
ফরেম আেবদন। (বাংলােদশ ফরম নং- সংল ী-৭)

৯.

অিজত

০৫ কায িদবস

১০.

অ ায়ন

ম

১১.

০৩ কায িদবস

াি িবেনাদন

০৩ কায িদবস

ফরমস এ

শনারী শাখা, বােগরহাট কােল েরট। িফ/চাজ

আেবদনকারী

ম র

০৩ কায িদবস

চা ির ায়ীকরণ

১০ কায িদবস

১. ই বছর চা রীকাল সে াষজনকভােব অিত া হেল

-

িত

ম র

১. িবিধ মাতােবক যথাযথ ক পে র পািরশসহ আেবদন
(িনধািরত অিজত র আেবদন ফরমসহ) (বাংলােদশ ফরম
নং-৪০ সংল ী-৮)
১. যথাযথ ক পে র মা েম আেবদন।

১. িবিধ মাতােবক যথাযথ ক পে র পািরশসহ আেবদন
ফরমস এ
এবং িনধািরত অিজত র আেবদন ফরমসহ(বাংলােদশ ফরম
নং- সংল ী-৯)
১. িবিধ মাতােবক যথাযথ ক পে র পািরশসহ আেবদন। ফরমস এ

১২.
১৩.

ম র

ফরমস এ

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান
িফ/চাজ
শনারী শাখা, বােগরহাট কােল েরট। িফ/চাজ

ত কের দািখল করেবন।

িফ/চাজ

শনারী শাখা, বােগরহাট কােল েরট। িফ/চাজ
শনারী শাখা, বােগরহাট কােল েরট। িফ/চাজ
িফ/চাজ

১৪.

হ িনমাণ ঋণ ম র

০৫ কায িদবস

১. িবিধ মাতােবক িনধািরত ফরেম যথাযথ ক পে র
পািরশসহ আেবদন(বাংলােদশ ফরম নং- সংল ী-১০)

ফরমস এ

শনারী শাখা, বােগরহাট কােল েরট। িফ/চাজ

১৫.

হ মরামত ঋণ ম র

০৫ কায িদবস

১. িবিধ মাতােবক িনধািরত ফরেম যথাযথ ক পে র
পািরশসহ আেবদন (বাংলােদশ ফরম নং- সংল ী-১১)

ফরমস এ

শনারী শাখা, বােগরহাট কােল েরট। িফ/চাজ

৩। বসা-বািণজ শাখাঃ
দািয়

া কমকতাঃ

সহকারী কিমশনার/ বসা ও বািনজ শাখা, টিলেফান ন র :+৮৮০৪৬৮-৬৪৬৯৩, ই-েমইল: actcbagerhat@mopa.gov.bd

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােবঃ
িমক
নং

১।

সবার নাম
ণ েয়লারী
িডিলং লাইেস
দান

েয়াজনীয়
সময়
৩০(ি শ)
কায িদবস

অিতির

জলা শাসক (সািবক),বােগরহাট, টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮-৬২৪৬৬,ই-েমইল:
েয়াজনীয় কাগজপ

১.িনধািরত ফরেম আেবদন প
২.জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ ড লাইেসে র
সত ািয়ত ফেটা কিপ
৪.দিলল বা ি পে র ফেটাকিপ
৫. ই কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব

েয়াজনীয় কাগজ াি র ান
১. জলা শাসেকর কাযালেয়র
বািণজ শাখা

২.িনজ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়নপিরষদ
৪.িনজ

বসা ও

িফ/চাজ
৫০০০/- ও ১৫% ভ াট
চালান কাডঃ
১-১৭০১-০০০১-১৮৫৪
ভ ােটর কাডঃ
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১
ি েকট িফ-৫০০/-

িমক
নং

২.

৩.

৪.

৫.

৬.

সবার নাম

ণ েয়লারী
িডিলং লাইেস
নবায়ন

ণ কািরগির
িডিলং লাইেস
দান

ণ কািরগির
িডিলং লাইেস
নবায়ন

চরা কাপড়
িব েয়র িডিলং
লাইেস দান

চরা কাপড়
িব েয়র িডিলং
লাইেস নবায়ন

েয়াজনীয়
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ াি র ান

০৭(সাত কায
িদবস)

১. ল লাইেস
২.িফ জমার চালােনর লকিপ (লাইেস নবায়ন করেত
নঃআেবদন করার েয়াজন নই। লাইেস এর ময়াদ
অিত েমর সােথ সােথ লাইেস নবায়ন িফ বাবদ ধায ত
টাকা চালােনর কিপ সহ ল লাইেস সােথ িনেয় আসেল
তাৎ িনক ভােব লাইেস নবায়ন করা যােব।

৩০ (ি শ)
কাযিদবস

১.িনধািরত ফরেম আেবদনপ
২.জাতীয় পিরচয় পে র
সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ
সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪. ই কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব

বািণজ শাখা

২.িনজ

০৭(সাতকায
িদবস)

১. ল লাইেস
২.চালােনর ল কিপ (লাইেস নবায়ন করেত নঃ আেবদন
করার েয়াজন নই। লাইেস এর ময়াদ অিত েমর সােথ
সােথ লাইেস নবায়ন িফ বাবদ ধায ত টাকা চালােনর কিপ
সহ ল লাইেস সােথ িনেয় আসেল তা িনক ভােব
লাইেস নবায়ন করা যােব।

৩০(ি শ)
কাযিদবস

১.িনধািরত ফরেম আেবদন প
২.জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ ড লাইেসে র
সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪.দিলল বা ি পে র ফেটাকিপ
৫. ই কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব

০৭ (সাত কায
িদবস)

৫০০০/-ও১৫% ভ াট
চালান কাডঃ
১-১৭০১-০০০১- ১৮৫৪
ভ ােটর কাডঃ
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১
১. জলা শাসেকর কাযালেয়র বসা ও

ডলাইেসে র

১. ললাইেস কিপ২. (লাইেস নবায়ন করেত নঃ আেবদন
করার েয়াজন নই।লাইেস এর ময়াদ অিত েমর সােথ
সােথ লাইেস নবায়ন িফ বাবদ ধায ত টাকা চালােনর কিপ
সহ ল লাইেস সােথ িনেয় আসেল তাৎ িণক ভােব
লাইেস নবায়ন করা যােব।

িফ/চাজ

৩. পৗরসভা/ইউিনয়নপিরষদ
৪.িনজ

-

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র বসা
ও বািণজ শাখা
২.িনজ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়নপিরষদ
৪.িনজ
৫.িনজ

-

৭০০/-ও১৫% ভ াট
চালান কাডঃ
১-১৭০১-০০০১- ১৮৫৪
ভ ােটর কাডঃ
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১
ি েকটিফ-৫০/৭০০/-ও১৫% ভ াট
চালান কাডঃ
১-১৭০১-০০০১- ১৮৫৪
ভ ােটর কাডঃ
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১
১০০০/-ও১৫% ভ াট
চালান কাডঃ
১-১৭৩৫-০০০০- ১৮৫৪
ভ ােটর কাডঃ
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১
ি েকট িফ-২০০/৫০০/-ও১৫% ভ াট
চালান কাডঃ
১-১৭৩৫-০০০০- ১৮৫৪
ভ ােটর কাডঃ
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১
“ঐ”

িমক
নং

৭.

৮.

৯.

সবার নাম

চরা তা
িব েয়র িডিলং
লাইেস দান

চরা তা
িব েয়র িডিলং
লাইেস নবায়ন

জাতীয় িশ
খা িব েয়র
িডিলং লাইেস
দান

১০.

জাতীয় িশ
খা িব েয়র
িডিলং লাইেস
নবায়ন

১১.

লৗহ ও ই াত
জাতীয় ে র
িব েয়র িডিলং
লাইেস দান

১২.

লৗহ ও ই াত
জাতীয় ে র
িব েয়র িডিলং
লাইেস নবায়ন

েয়াজনীয়
সময়

৩০(ি শ)
কাযিদবস

০৭ (সাত কায
িদবস)

৩০(ি শ)
কাযিদবস

০৭ (সাত কায
িদবস)

৩০(ি শ)
কাযিদবস

০৭(সাত কায
িদবস)

েয়াজনীয় কাগজপ
১.িনধািরত ফরেম আেবদন প
২.জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ ড লাইেসে র
সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪.দিলল বা ি পে র ফেটাকিপ
৫. ই কিপ পাস পাট সাইেজর ছিব
১. ল লাইেস কিপ ২.(লাইেস নবায়ন করেত নঃ
আেবদন করার েয়াজন নই। লাইেস এর ময়াদ
অিত েমর সােথ সােথ লাইেস নবায়ন িফ বাবদ ধায ত
টাকা চালােনর কিপ সহ ল লাইেস সােথ িনেয় আসেল
তাৎ িণক ভােব লাইেস নবায়ন করা যােব।
১.িনধািরত ফরেম আেবদন প
২.জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ ড লাইেসে র
সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪.দিলল বা ি পে র ফেটাকিপ
৫. ই কিপ পাস পাট সাইেজর ছিব
১. ল লাইেস কিপ ২.(লাইেস নবায়ন করেত নঃআেবদন
করার েয়াজন নই। লাইেস এর ময়াদ অিত েমর সােথ
সােথ লাইেস নবায়ন িফ বাবদ ধায ত টাকা চালােনর কিপ
সহ ল লাইেস সােথ িনেয় আসেল তাৎ িণক ভােব
লাইেস নবায়ন করা যােব।
১.িনধািরত ফরেম আেবদন প
২.জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ ড লাইেসে র
সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪.দিলল বা ি পে র ফেটাকিপ
১. ললাইেস কিপ ২.(লাইেস নবায়ন করেত নঃআেবদন
করার েয়াজন নই। লাইেস এর ময়াদ অিত েমর সােথ
সােথ লাইেস নবায়ন িফ বাবদ ধায ত টাকা চালােনর কিপ
সহ ললাইেস সােথ িনেয় আসেল তাৎ িণক ভােব লাইেস
নবায়ন করা যােব।

েয়াজনীয় কাগজ াি র ান
১. জলা শাসেকর কাযালেয়র বসা ও
বািণজ শাখা

২.িনজ
৩. পৗরসভা / ইউিনয়ন পিরষদ
৪.িনজ
৫.িনজ
-

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র বসা ও
বািণজ শাখা

২.িনজ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়নপিরষদ
৪.িনজ

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র বসা
ও বািণজ শাখা
২.িনজ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়নপিরষদ
৪.িনজ

-

িফ/চাজ
৫০০/-ও১৫% ভ াট
চালান কাডঃ
১-১৭৩৫-০০০০- ১৮৫৪
ভ ােটর কাডঃ
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১
ি েকটিফ-১০০/২৫০/-ও১৫% ভ াট
চালান কাডঃ
১-১৭৩৫-০০০০- ১৮৫৪
ভ ােটরেকাডঃ
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১
৩০০/-ও১৫% ভ াট
চালানেকাডঃ
১-১৭৩৫-০০০০- ১৮৫৪
ভ ােটরেকাডঃ
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১
ি েকট িফ- ৬০/১৫০/-ও১৫% ভ াট
চালান কাডঃ
১-১৭৩৫-০০০০- ১৮৫৪
ভ ােটর কাডঃ
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১
৩০০০/-ও১৫% ভ াট
চালান কাডঃ
১-১৭৩৫-০০০০- ১৮৫৪
ভ ােটর কাডঃ
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১
ি েকট িফ- ৬০০/১৫০০/-ও১৫% ভ াট
চালান কাডঃ
১-১৭৩৫-০০০০- ১৮৫৪
ভ ােটর কাডঃ
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১

িমক
নং

১৩.

সবার নাম
িসেম জাতীয়
ে র িব েয়র
িডিলং লাইেস
দান

১৪.

িসেম জাতীয়
ে র িব েয়র
িডিলং লাইেস
নবায়ন

১৫.

িসগােরট জাতীয়
ে র িব েয়র
িডিলং লাইেস
দান

১৬.

১৭.

িসগােরট জাতীয়
ে র িব েয়র
িডিলং লাইেস
নবায়ন

েয়াজনীয়
সময়

৩০(ি শ)
কাযিদবস

০৭ (সাত কায
িদবস)

৩০(ি শ)
কাযিদবস

০৭ (সাত কায
িদবস)

হােটল আবাসীক
৩০(ি শ)
ওেরে ার র
কাযিদবস
লাইেস দান

েয়াজনীয় কাগজপ
১.িনধািরত ফরেম আেবদন প
২.জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ ডলাইেসে র
সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪.দিলল বা ি পে র ফেটাকিপ
৫. ই কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব

েয়াজনীয় কাগজ াি র ান
১. জলা শাসেকর কাযালেয়র
বসাওবািণজ শাখা

২.িনজ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়নপিরষদ
৪.িনজ
৫.িনজ

১. ল লাইেস কিপ ২.(লাইেস নবায়ন করেত নঃ
আেবদন করার েয়াজন নই।লাইেস এর ময়াদ অিত েমর
সােথ সােথ লাইেস নবায়ন িফ বাবদ ধায ত টাকা চালােনর কিপ সহ ল লাইেস সােথ িনেয় আসেল তাৎ িণক ভােব
লাইেস নবায়ন করা যােব।
১. জলা শাসেকর কাযালেয়র বসা
১.িনধািরত ফরেম আেবদন প
২.জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ ডলাইেসে র
সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪.দিলল বা ি পে র ফেটাকিপ
৫. ই কিপ পাস পাট সাইেজর ছিব
১. ল লাইেস কিপ
২.(লাইেস নবায়ন করেত নঃআেবদন করার েয়াজন
নই।লাইেস এর ময়াদ অিত েমর সােথ সােথ লাইেস
নবায়ন িফ বাবদ ধায ত টাকা চালােনর কিপ সহ ল
লাইেস সােথ িনেয় আসেল তাৎ িনক ভােব লাইেস
নবায়ন করা যােব।

১.িনধািরত ফরেম আেবদন প

ওবািণজ শাখা

২.িনজ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়নপিরষদ
৪.িনজ
৫.িনজ

-

জলা শাসেকর কাযালেয়র বসা ও
বািণজ শাখা

িফ/চাজ
১৫০০/-ও১৫% ভ াট
চালান কাডঃ
১-১৭৩৫-০০০০- ১৮৫৪
ভ ােটর কাডঃ
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১
ি েকটিফঃ৩০০/৭৫০/-ও১৫% ভ াট
চালানেকাডঃ
১-১৭৩৫-০০০০- ১৮৫৪
ভ ােটরেকাডঃ
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১
৩০০০/-ও১৫% ভ াট
চালান কাডঃ
১-১৭৩৫-০০০০- ১৮৫৪
ভ ােটর কাডঃ
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১
ি েকটিফঃ৬০০/১৫০০/-ও১৫% ভ াট
চালানেকাডঃ
১-১৭৩৫-০০০০- ১৮৫৪
ভ ােটর কাডঃ
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১
এক তার কা লাইেস িফ-১০,০০০/ওিনব নিফ-৫০০/- ও ভ াট ১৫%
ই তারকা লাইেস িফ-২৫,০০০/-ও
িনব ন িফ-১০০০/- ও ভ াট ১৫%
িতন তারকা লাইেস িফ- ৭৫,০০০/ও িনব ন িফ-১৫০০/- ও ভ াট ১৫%
চার তারকা লাইেস িফ-১,০০,০০০/ওিনব িফ-২০০০/- ও ভ াট ১৫%
প চ তারকা লাইেস িফ- ১,২৫,০০০/ওিনব নিফ২৫০০/- ও ১৫% ভ াট
এবং

িমক
নং

সবার নাম

েয়াজনীয়
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ াি র ান

িফ/চাজ
চালান কাডঃ
১-৫৩০১-০০০১- ১৮১৮
ভ ােটর কাডঃ
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১
িনব ন কাডঃ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭

১৮.

হােটল
(আবািসক) ও
রে ার র
লাইেস দান

১৯.

হােটল
রে ার র
লাইেস দান

২০.

হােটল ও
রে ার র
লাইেস দান

০৭(সাত কায
িদবস)

৩০(ি শ)
কায িদবস

০৭(সাত কায
িদবস)

২.জাতীয়পিরচয়পে রসত ািয়তফেটাকিপ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়নপিরষদক ক দ ে ডলাইেসে রসত ািয়
তফেটাকিপ
৪.দিলল/নামজাির/লীজ/ভাড়াবা ি পে রফেটাকিপ
৫। ইকিপপাসেপাটসাইেজরছিব
৬। ভবনিনমােনরপ িতর অ েমাদেনরসত ািয়তকিপ
৭.Detailed Structure Plan, Design and
Description of Facilities সত ািয়তকিপ।
৮। TINসনেদরসত ািয়তকিপ
১. ল লাইেস কিপ
২.(লাইেস নবায়ন করেত নঃ আেবদন করার েয়াজন নই।
লাইেস এর ময়াদ অিত েমর সােথ সােথ লাইেস নবায়ন
িফ বাবদ ধায ত টাকা চালােনর কিপ সহ ল লাইেস সােথ
িনেয় আসেল তাৎ িণক ভােব লাইেস নবায়ন করা যােব।
১.িনধািরত ফরেম আেবদন প
২.জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ ড লাইেসে র
সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪.দিলল বা ি পে র ফেটাকিপ
৫. ই কিপ পাস পাট সাইেজর ছিব
১. ল লাইেস কিপ
২.(লাইেস নবায়ন করেত নঃ আেবদন করার েয়াজন নই।
লাইেস এর ময়াদ অিত েমর সােথ সােথ লাইেস নবায়ন
িফ বাবদ ধায ত টাকা চালােনর কিপ সহ ল লাইেস সােথ
িনেয় আসেল তাৎ িণক ভােব লাইেস নবায়ন করা যােব।

২.িনজ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়নপিরষদ
৪.িনজ
৫.িনজ
৬.সংি
৭.সংি

দ র
দ র

৮.সংি

দ র

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র বসা ও
বািণজ শাখা

২.িনজ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়নপিরষদ
৪.িনজ
৫.িনজ
-

৩৭৫০/-ও১৫% ভ াট
চালানেকাডঃ
১-৫৩০১-০০০১- ১৮১৮
ভ ােটরেকাডঃ
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১
২০০০/-ও১৫% ভ াট
চালান কাডঃ
১-৫৩০১-০০০১- ১৮১৮
ভ ােটর কাডঃ
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১
৭৫০/-ও১৫% ভ াট
চালান কাডঃ
১-৫৩০১-০০০১- ১৮১৮
ভ ােটর কাডঃ
১-১১৩৩-০০০১-০৩১১

৪। নজারত শাখাঃ
দািয়

া কমকতাঃ

নজারত ড

কােল র, টিলেফান ন র :+৮৮০৪৬৮-৬২৩৭০, ই-েমইল: ndcbagerhat@mopa.gov.bd

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােবঃ
:
নং

সবার নাম

১
১

২
ইট পাড়ােনা
লাইেস দান

েয়াজনীয়
সেবা সময়
(ঘ া/িদন/মাস)
৩
৩০ (ি শ)
কাযিদবস

২

ইট পাড়ােনা
লাইেস নবায়ন

৩

৪

অিতির

জলা শাসক(সািবক),বােগরহাট, টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮-৬২৪৬৬,ই-েমইল:adcgbagerhat@mopa.gov.bd

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজপ
ান

াি র

৪
১. িনধািরত আেবদন ফরম
২. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ দ ড
লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪. আয়কর অিফস দ আয়কর পিরেশাধ
ত য়ন পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৫. পিরেবশ অিধদ র ক ক দ পিরেবশগত
ছাড়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৬. ইট ভাটায় ব ত জিমর িম উ য়ন কর
পিরেশাধ দািখলার সত ািয়ত ফেটাকিপ
৭. লাইেস িফ পিরেশােধর চালােনর লকিপ

৫
১.
ড
২. নজারত শাখা
৩. উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়
৪.www.bagerhat.gov.bd
৫.ইউিনয়ন পিরষদ/
পৗরসভা
৬. আয়কর অিফস
৭. পিরেবশ অিধদ র
৮. ইউিনয়ন িম অিফস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

১. িনধািরত আেবদন ফরম
২. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ দ ড
লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪. আয়কর অিফস দ চলিত অথ-বছেরর
আয়কর পরবত অথ-বছেরর অি ম আয়কর
পিরেশাধ ত য়ন পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৫. পিরেবশ অিধদ র ক ক দ পিরেবশগত
ছাড়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৬. ইট ভাটায় ব ত জিমর িম উ য়ন কর
পিরেশাধ দািখলার সত ািয়ত ফেটাকিপ
৭. কা ম অিফস দ ভ াট পিরেশােধর
ত য়ন পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ

১.
ড
২. নজারত শাখা
৩. উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়
৪.www.bagerhat.gov.bd
৫.ইউিনয়ন পিরষদ/
পৗরসভা
৬. আয়কর অিফস
৭. পিরেবশ অিধদ র
৮. ইউিনয়ন িম অিফস
৯. কা মস অিফস

ইট পাড়ােনা
ি েকট
লাইেস দান

০৭ (সাত)
কাযিদবস

১.আেবদন
২. থানায় িজিড এি র কিপ

িফিলং শন
াপন এর
অনাপি সনদ
দান

২০ (িবশ)
কাযিদবস

১. আেবদনকারীর ছিবসহ িনধািরত আেবদন
ফরম
২. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ দ ড
লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ

সবা /িফ/চােজস
(টাকা জমাদােনর
কাড/খাত)
৬
লাইেস িফ : ৫,০০০/- টাকা
(েকাড: ১০৭৪২-০০০১২৬৮১)
সানালী াংক, বােগরহাট
শাখা, বােগরহাট।
উৎেস কর- ৪৫,০০০/-

দািয়

া কমকতা

উ তন কমকতা, যার কােছ
অিভেযাগ/আপীল করা যােব

৭
নজারত ড কােল র
ফান: +৮৮-০৪৬৮-৬২৩৭০
ই-েমইল: nejaratbgt
@gmail.com

৮
অিতির জলা শাসক
(সািবক)
ফান: +৮৮-০৪৬৮৬২৪৬৬
ই-েমইল:
adcgbagerhat
@m০pa.gov.bd

লাইেস িফ : ৫,০০০/- টাকা
(েকাড: ১০৭৪২-০০০১২৬৮১)
সানালী াংক, বােগরহাট
শাখা, বােগরহাট।

নজারত ড কােল র
ফান: +৮৮-০৪৬৮-৬২৩৭০
ই-েমইল: nejaratbgt
@gmail.com

অিতির জলা শাসক
(সািবক)
ফান: +৮৮-০৪৬৮৬২৪৬৬
ই-েমইল:
adcgbagerhat
@m০pa.gov.bd

১. - া াত
২. সংি থানা

িফ/চাজ

নজারত ড কােল র
ফান: +৮৮-০৪৬৮-৬২৩৭০
ই-েমইল: nejaratbgt
@gmail.com

১.
ড
২. নজারত শাখা
৩. উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়

িফ/চাজ

নজারত ড কােল র
ফান: +৮৮-০৪৬৮-৬২৩৭০
ই-েমইল: nejaratbgt
@gmail.com

অিতির জলা শাসক
(সািবক)
ফান: +৮৮-০৪৬৮৬২৪৬৬
ই-েমইল:
adcgbagerhat
@m০pa.gov.bd
অিতির জলা শাসক
(সািবক)
ফান: +৮৮-০৪৬৮৬২৪৬৬

:
নং

সবার নাম

েয়াজনীয়
সেবা সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ
৩. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪. ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ ক ক
দ এনওিস
৫. পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প
৬. জিমর মািলকানা সং া দিলল, পচা, িম
উ য়ন কর পিরেশােধর দািখলার সত ািয়ত
কিপ

৫

িসএনিজ শন
াপন এর
অনাপি সনদ
দান

২০ (িবশ)
কাযিদবস

১. আেবদনকারীর ছিবসহ িনধািরত আেবদন
ফরম
২. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ দ ড
লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪. ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ ক ক
দ এনওিস
৫. পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প
৬. জিমর মািলকানা সং া দিলল, পচা, িম
উ য়ন কর পিরেশােধর দািখলার সত ািয়ত
কিপ

৬

এলিপ াস
কা ানী
াপেনর
অনাপি সনদ
দান

২০ (িবশ)
কাযিদবস

১. আেবদনকারীর ছিবসহ িনধািরত আেবদন
ফরম
২. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ দ ড
লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ

৭

িফিলং শন
াপন এর
অনাপি সনদ
দান

২০ (িবশ)
কাযিদবস

৪. ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ ক ক
দ এনওিস
৫. পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প
৬. জিমর মািলকানা সং া দিলল, পচা, িম
উ য়ন কর পিরেশােধর দািখলার সত ািয়ত
কিপ
৭. কা ম অিফস দ ভ াট পিরেশােধর
ত য়ন পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ

৮

ালানী তল
চরা িব েয়র
অনাপি সনদ
দান

২০ (িবশ)
কাযিদবস

১. আেবদনকারীর ছিবসহ িনধািরত আেবদন
ফরম
২. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ দ ড
লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ

েয়াজনীয় কাগজপ
ান

াি র

৪.www.bagerhat.gov.bd
৫.ইউিনয়ন পিরষদ/
পৗরসভা
৬. আয়কর অিফস
৭. পিরেবশ অিধদ র
৮. ইউিনয়ন িম অিফস
৯. ফায়ার সািভস ও
িসিভল িডেফ অিফস
১.
ড
২. নজারত শাখা
৩. উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়
৪.www.bagerhat.gov.bd
৫.ইউিনয়ন পিরষদ/
পৗরসভা
৬. আয়কর অিফস
৭. পিরেবশ অিধদ র
৮. ইউিনয়ন িম অিফস
৯. ফায়ার সািভস ও
িসিভল িডেফ অিফস
১.
ড ক
২. নজারত শাখা
৩. উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়
৪.www.bagerhat.gov.bd
৫.ইউিনয়ন পিরষদ/
পৗরসভা
৬. আয়কর অিফস
৭. পিরেবশ অিধদ র
৮. ইউিনয়ন িম অিফস
৯. ফায়ার সািভস ও
িসিভল িডেফ অিফস

১.
ড
২. নজারত শাখা
৩. উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়
৪.www.bagerhat.gov.bd

সবা /িফ/চােজস
(টাকা জমাদােনর
কাড/খাত)

দািয়

া কমকতা

উ তন কমকতা, যার কােছ
অিভেযাগ/আপীল করা যােব
ই-েমইল:
adcgbagerhat
@m০pa.gov.bd

িফ/চাজ

নজারত ড কােল র
ফান: +৮৮-০৪৬৮-৬২৩৭০
ই-েমইল: nejaratbgt
@gmail.com

অিতির জলা শাসক
(সািবক)
ফান: +৮৮-০৪৬৮৬২৩৭০
ই-েমইল:
adcgbagerhat
@m০pa.gov.bd

িফ/চাজ

নজারত ড কােল র
ফান: +৮৮-০৪৬৮-৬২৩৭০
ই-েমইল: nejaratbgt
@gmail.com

অিতির জলা শাসক
(সািবক)
ফান: +৮৮-০৪৬৮৬২৪৬৬
ই-েমইল:
adcgbagerhat
@m০pa.gov.bd

িফ/চাজ

নজারত ড কােল র
ফান: +৮৮-০৪৬৮-৬২৩৭০
ই-েমইল: nejaratbgt
@gmail.com

অিতির জলা শাসক
(সািবক)
ফান: +৮৮-০৪৬৮৬২৪৬৬

:
নং

সবার নাম

েয়াজনীয়
সেবা সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ
৪. ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ ক ক
দ এনওিস
৫. পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প
৬. জিমর মািলকানা সং া দিলল, পচা, িম
উ য়ন কর পিরেশােধর দািখলার সত ািয়ত
কিপ

৯

ােসর িসিল ার
িব েয়র
অনাপি সনদ
দান

২০ (িবশ)
কাযিদবস

১. আেবদনকারীর ছিবসহ িনধািরত আেবদন
ফরম
২. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ দ ড
লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪. ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ ক ক
দ এনওিস
৫. পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প
৬. জিমর মািলকানা সং া দিলল, পচা, িম
উ য়ন কর পিরেশােধর দািখলার সত ািয়ত
কিপ

েয়াজনীয় কাগজপ
ান

াি র

৫.ইউিনয়ন পিরষদ/
পৗরসভা
৬. আয়কর অিফস
৭. পিরেবশ অিধদ র
৮. ইউিনয়ন িম অিফস
৯. ফায়ার সািভস ও
িসিভল িডেফ অিফস
১.
ড
২. নজারত শাখা
৩. উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়
৪.www.bagerhat.gov.bd
৫.ইউিনয়ন পিরষদ/
পৗরসভা
৬. আয়কর অিফস
৭. পিরেবশ অিধদ র
৮. ইউিনয়ন িম অিফস
৯. ফায়ার সািভস ও
িসিভল িডেফ অিফস

সবা /িফ/চােজস
(টাকা জমাদােনর
কাড/খাত)

দািয়

া কমকতা

উ তন কমকতা, যার কােছ
অিভেযাগ/আপীল করা যােব
ই-েমইল:
adcgbagerhat
@m০pa.gov.bd

িফ/চাজ

নজারত ড কােল র
ফান: +৮৮-০৪৬৮-৬২৩৭০
ই-েমইল: nejaratbgt
@gmail.com

অিতির জলা শাসক
(সািবক)
ফান: +৮৮-০৪৬৮৬২৪৬৬
ই-েমইল:
adcgbagerhat
@m০pa.gov.bd

৫। জারী শাখা:
দািয় া কমকতাঃ
নজারত ড কােল র, টিলেফান ন র :+৮৮০৪৬৮-৬২৩৭০, ই-েমইল: actrbagerhat@mopa.gov.bd
ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােবঃ অিতির জলা শাসক(সািবক),বােগরহাট, টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮-৬২৪৬৬,ই-েমইল:
শাখার নামঃ জাির শাখা
ঃ নং

১

সবার নাম

া ভ ার
লাইেস দান

েয়াজনীয়
কাগজ াি র
ান
১. সাদ কাগেজ জলা শাসক, বােগরহাট বরাবর ১. িনজ
আেবদন।
২. ইউ, িপ
২. িশ াগত যা তার সনদপে র ছায়ািলিপ যা চয়ার ান/
১৫ (পেনর)
১ম ণীর কমকতা কতক সত ািয়ত।
পৗর
কাযিদবস
৩. চয়ার ান ক ক দ নাগিরক সনদপ ।
চয়ার ান
৪. জাতীয় পিরচয়পেতর সনদপে র ছায়ািলিপ যা ৩. সংি
১ম ণীর কমকতা কতক সত ািয়ত।
াংক
েয়াজনীয়
সময়

েয়াজনীয়
কাগজপ

িফ/চাজ

ািয়

া কমকতা

১. লাইেস িফ ৭৫০/-,
কাড নং-১-১১০১-০০০১জাির অিফসার, বােগরহাট।
১৮৫৪, ১৫% ভ াট যার
ফানঃ ০৪৬৮-৬২৩৭০
কাড নং-১-১১৩৩-০০০১ই- মইলঃ
০৩১১, সানালী াংক
treasurybgt@gmail.com
িলঃ, বােগরহাট শাখায় জমা
দান।

উ তন কমকতা, যার কােছ অিভেযাগ/আপীল
করা যােব।
জলা শাসক(সািবক), বােগরহাট।
ফানঃ ০৪৬৮-৬২৪৬৬
ই- মইলঃ
adcgbagerhat@mopa.gov.bd
অিতির

ঃ নং

সবার নাম

েয়াজনীয়
সময়

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি র
ান

িফ/চাজ

ািয়

া কমকতা

উ তন কমকতা, যার কােছ অিভেযাগ/আপীল
করা যােব।

৫. াংক ক ক দ আিথক লতার
সনদপ ।
৬.পাসেপাট সাইেজর ০২( ই) কিপ রি ন ছিব
ছায়ািলিপ যা ১ম ণীর কমকতা কতক
সত ািয়ত।
৭. জাির চালান ০৩(িতন) কিপ।
িনজ
২

৩

৪

৫

৬

া ভ ার ১৫ (পেনর) ১. সাদা কাগেজ আেবদন প
লাইেস নবায়ন কাযিদবস ২. জাির চালান ০৩(িতন) কিপ।

নন িডিশয়াল
া , রাজ
া ও িবেশষ
আঠােলা া
িবতরণ
কাট
িফ(আঠােলা),
অ িলিপ
া (ফিলও) ও
িডিশয়াল
া (পাতা)
িবতরণ
পাবিলক পাে জ

দিলিল কাগজ
( ডিম)

িনজ
৭(সাত)
১. জাির চালান ০৩(িতন) কিপ।
কাযিদবস
িনজ

১. কাড নং-১-২১৪১০০০০-১৮১১, সানালী
াংক িলঃ, বােগরহাট
শাখায় জমা দান।

িনজ

১. কাড নং-১-৫৪৩১জাির অিফসার, বােগরহাট।
০০০০-৩২০১, সানালী
ফানঃ ০৪৬৮-৬২৩৭০
াংক িলঃ, বােগরহাট
ই- মইলঃ
শাখায় জমা দান।
treasurybgt@gmail.com

িনজ

১. কাড নং-১-০৭৫১জাির অিফসার, বােগরহাট।
০০০০-২৩১৬, সানালী
ফানঃ ০৪৬৮-৬২৩৭০
াংক িলঃ, বােগরহাট
ই- মইলঃ
শাখায় জমা দান।
treasurybgt@gmail.com

৭(সাত)
১. জাির চালান ০৩(িতন) কিপ।
কাযিদবস

৭(সাত)
১. জাির চালান ০৩(িতন) কিপ।
কাযিদবস

৭(সাত)
১. জাির চালােনর ল ০৩(িতন) কিপ।
কাযিদবস

৬। বাসী ক াণ শাখাঃ

১. লাইেস নবায়ন িফ
৫০০/-, কাড নং-১-১১০১জাির অিফসার, বােগরহাট।
০০০১-১৮৫৪, ১৫% ভ াট
ফানঃ ০৪৬৮-৬২৩৭০
যার কাড নং-১-১১৩৩ই- মইলঃ
০০০১-০৩১১, সানালী
treasurybgt@gmail.com
াংক িলঃ, বােগরহাট
শাখায় জমা দান।
১. কাড নং-১-১১০১জাির অিফসার, বােগরহাট।
০০২০-১৩০১, সানালী
ফানঃ ০৪৬৮-৬২৩৭০
াংক িলঃ, বােগরহাট
ই- মইলঃ
শাখায় জমা দান।
treasurybgt@gmail.com
জাির অিফসার, বােগরহাট।
ফানঃ ০৪৬৮-৬২৩৭০
ই- মইলঃ
treasurybgt@gmail.com

জলা শাসক(সািবক), বােগরহাট।
ফানঃ ০৪৬৮-৬২৪৬৬
ই- মইলঃ
adcgbagerhat@mopa.gov.bd
অিতির

জলা শাসক(সািবক), বােগরহাট।
ফানঃ ০৪৬৮-৬২৪৬৬
ই- মইলঃ
adcgbagerhat@mopa.gov.bd
অিতির

জলা শাসক(সািবক), বােগরহাট।
ফানঃ ০৪৬৮-৬২৪৬৬
ই- মইলঃ
adcgbagerhat@mopa.gov.bd
অিতির

জলা শাসক(সািবক), বােগরহাট।
ফানঃ ০৪৬৮-৬২৪৬৬
ই- মইলঃ
adcgbagerhat@mopa.gov.bd
অিতির

জলা শাসক(সািবক), বােগরহাট।
ফানঃ ০৪৬৮-৬২৪৬৬
ই- মইলঃ
adcgbagerhat@mopa.gov.bd
অিতির

দািয় া কমকতাঃ
সহকারী কিমশনার, বাসী ক াণ শাখা, টিলেফান না ারঃ ৬২৫৪২ (সাধারণ শাখা)
উ তন কমকতা/ যার কােছ আিপল করা যােবঃ অিতির জলা শাসক (সািবক), বােগরহাট, টিলেফান না ারঃ+৮৮০৪৬৮-৬২৪৬৬, ই- মইলঃ dcbagerhat@mopa.gov.bd
ম
০১।
০২।

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ /িদন/মাস)

বাসীেদর ববািহক
সনদ দান

তদ িতেবদন
াি র পর হেত ৭
িদন
১৫ িদন

িবেদশ গমেন েদর
িবেদেশ রেণ সহায়তা
দান সং া

েয়াজিনয় কাগজপএ
২৫০ টাকার াে
নাটারী পাবিলক
ক ক ঘাষনা পএ
নাগিরকে র সনদ,
িশ াগত যা তার
সনদ, পাসেপাট

েয়াজনীয় কাগজ
াি র ান

িফ/ চােজস

ািয়

উ তন কমকতা, যার
কােছ অিভেযাগ/আপীল
করা যােব।

া কমকতা

সংি

শাখা

৭০০ টাকার জাির
চালান

সহকারী কিমশনার, বাসী
ক ান শাখা

অিতির জলা শাসক
(সািবক)

সংি

শাখা

িফস

সহকারী কিমশনার, বাসী
ক ান শাখা

অিতির জলা শাসক
(সািবক)

৭। ত ও অিভেযাগ শাখাঃ
দািয়

া কমকতাঃ সহকারী কিমশনার / নজারত ড

ঊ তন কমকতার কােছ আপীল করা যােবঃ িব অিতির
িমক নং০১

সবার নাম
জনসাধারণ ক ক দািখল ত
িবিভ অিভেযাগ (েযমন:
পািরবািরক িবেরাধ, স ি
সং া , অত আ সাত,চ দা দাবী
ইত ািদ ) হণ ও িন ি করণ ।

কােল র, টিলেফান ন র :+৮৮০৪৬৮-৬২৩৭০, ই-েমইল: informationbgt@gmail.com

জলা ািজে ট, বােগরহাট । টিলেফান ন র :০৪৬৮-৬২৩৮৭ ই-েমইল: informationbgt@gmail.com
েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান

িফ/চাজ

০৭ িদন

সাদা কাগেজ িলিখত অিভেযাগ ।

--

িনধািরত-েকাট িফ
২০/-

৮। ই-েসবা শাখাঃ
দািয় া কমকতাঃ
জলা সহকারী কিমশনার/ নজারত ড কােল র, টিলেফান ন র :+৮৮০৪৬৮-৬২৩৭০, ই-েমইল: acictbagerhat@mopa.gov.bd
ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােবঃ
জলা শাসক, বােগরহাট, টিলেফান ন র :+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫, ই-েমইল:dcbagerhat@mopa.gov.bd

িমক
নং
০১

সবার নাম
সরাসির পচার আেবদন
হণ

০২

অন-লাইেন পচার
আেবদন হণ

০৩

পচা সরবরাহ

০৪

নাগিরক ও দা িরক
আেবদন হণ

০৫

সিহ মাহিরর নকেলর
আেবদন হণ

৯। ফাকাল পেয় শাখাঃ

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/ িদন/ মাস )
সরকারী র িদন
সহ হ িতবার বােদ
সকাল ৯.০০ টা হেত
িবকাল ৫.০০ টা পয
পচার আেবদন হণ
করা হয়
য কান সমেয়
অনলাইেন আেবদন
দািখল করা যােব ।
হাডকিপ ও কাট িফ
দািখেলর ৩- ১০
িদেনর মে পচা
দান করা হয়।
সরকারী র িদন
বােদ সকাল ৯.০০ টা
হেত িবকাল ৫.০০ টা
পয পচার সরবরাহ
করা হয়
সরকারী র িদন
বােদ সকাল ৯.০০ টা
হেত িবকাল ৫.০০ টা
পয নাগিরক ও
দা িরক আেবদন
হন করা হয় ।
সরকারী র িদন
বােদ সকাল ৯.০০ টা
হেত িবকাল ৫.০০ টা
পয

েয়াজনীয়
কাগজপ
তক
আেবদনকারীেক
ভাটার আইিড
কাড ও মাবাইল
ন র সহ িনধািরত
ফরেম আেবদন
করেত হয় ।
অনলাইেন আেবদন
দািখেলর জমা ি প
ও কাটিফ ২০/-

হে / টাইপ করা
আেবদন সহ
সংি
অিভেযােগর
মানািদ
িনধািরত ফরেম
ফিলও সহ আেবদন
করেত হেব।

েয়াজনীয় কাগজ
াি র ান
ফেটাকিপর
দাকােন

িফ/চােজস
২০/কাট িফ

দািয়

া কমকতার নাম

ভার া কমকতা জল ইসবা শাখা টিলেফান ন রঃ
880468-62370- ই- মইল –

acesebabagerhat@gmail.c
om

২০/কাট িফ

২০/কাট িফ

২০/কাট িফ

উ তন কমকতা/যার কােছ
আপীল করা যােব
জলা শাসক বােগরহাট
টিলেফান ন র
880468-62515 ইমইল –

dcbagerhat@gmail.c
om

দািয় া কমকতাঃ
সহকারী কিমশনার/ নজারত ড কােল র, টিলেফান ন র :+৮৮০৪৬৮-৬২৩৭০, টিলেফান ন র :+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫, ইমইল:dcbagerhat@mopa.gov.bd
ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােবঃ
জলা শাসক, বােগরহাট,
িমক
নং

সবার নাম

০১

বীর ি েযা ােদর
স ানীভাতার চািহদা
ম ণালেয় রণ
ম ণালয় থেক
স ানী/উৎসব/িবজয়
িদবস/ বশাখী ভাতা
বাবদ বরা ত অথ
উপেজলা িনবাহী
অিফসারেদর অ েল
ন: ব ন
ি েযা ােদর িনকট
থেক া িবিভ
আেবদন ি
িবষয়ক ম ণালেয়
অ ায়ন

০২

০৩

েয়াজনীয়
সময়(ঘ া/দ
ি◌ন/মাস)
০৩িদন/কম
িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ াি র
ান

সরকারী
বরা াি র
থেক
০৭িদন/কম
িদবস

েযাজ নয়

িবনা ে

০৭িদন/কম
িদবস

েযাজ নয়

িবনা ে

েযাজ নয়

দািয়

া কমকতার নাম

সািজয়া শাহনাজ তমা

উ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােব

িফ/চােজস

জলা শাসক,বােগরহাট টিলেফান ন র:
০৪৬৮-৬২৫১৫ ই- মইল:
dcbagerhat@mopa.gov.bd

িবনা ে

১০। লাইে রী শাখাঃ
দািয় া কমকতাঃ
সহকারী কিমশনার, লাইে রী শাখা, বােগরহাট, টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮-৬২৩১৫ ই-েমইল:
ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােবঃ
জলা শাসক, বােগরহাট, টিলেফান ন র :+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫, ই-েমইল: dcbagerhat@mopa.gov.bd
ম
১.
২.

সবার নাম
অ লাইে রী থেক সকল কমকতােদর অ েল িনধািরত সমেয়র জ
সরবরাহ করা হয়। সময়াে লাইে রীেত বই জমা দওয়ার জ তািগদ
হয়।
অ লাইে রী থেক সকল কমচারীেদর অ েল িনধািরত সমেয়র জ
সরবরাহ করা হয়। সময়াে লাইে রীেত বই জমা দওয়ার জ তািগদ
হয়।

১১। াণ ও ণবাসন শাখাঃ

েয়াজনীয় সময় (ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ াি র ান

ধাের বই
দান করা ০৭ (সাত) িদেনর জ

-

-

ধাের বই
দান করা ০৭ (সাত) িদেনর জ

-

-

দািয় া কমকতাঃ
জলা াণ ও নবাসন কমকতা, টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮-৬২৩১৫, ই-েমইল: drrobagerhat@ddm.gov.bd
ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােবঃ
জলা শাসক, বােগরহাট, টিলেফান ন র :+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫, ই-েমইল:dcbagerhat@mopa.gov.bd
ম

সবার নাম

খা সহায়তা
১.

২.

িজ.আর

নগদ অথ
সহায়তা
হ িনমাণ
সহায়তা
(েঢউ ন)
ঈদ-উল-িফতর,
ঈদ-উল-আযহা
উপলে
এবং
আ য়ন
কে
নবািসত
পিরবােরর
িভিজএফ
অ েল
কম িচঃ
জাটকা আহরেণ
িবরত
থাকা
জেল পিরবােরর
অ েল খা
সহায়তা
দান
(মাচ হেত ন
পয ৪ মাস)
শীতব (ক ল, চাদর):

৩.

১২। িশ া ও ক াণ শাখাঃ

েয়াজনীয় সময়

২ িদন

েয়াজনীয় কাগজপ
উপেজলা হেত এস.ও.এস/িড
ফরেম জলা শাসেকর দ ের
ত
ণ এবং কান কান ে
িত
ি / িত ােনর
আেবদন

২ িদন

-ঐ-

২ িদন

-ঐ-

২ িদন

উপেজলা পযােয় িনধািরত
কিম র মা েম উপকারেভাগীর
অ ািধকার তািলকা েতর
মা েম

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান

উপেজলা ক
বা বায়ন কমকতার
কাযালয়

উপেজলা ক
বা বায়ন কমকতার
কাযালয়

িফ/ চাজ

-ঐ-

২ িদন

ি /চাজ

ি /চাজ

drrobagerhat@ddm.go
v.bd

জলা াণ ও নবাসন
কমকতা
টিলেফান ন র
:+৮৮০৪৬৮-৬২৩১৫,
ই- মইল:

drrobagerhat@ddm.go
v.bd

ি /চাজ

জলা াণ ও নবাসন
কমকতা
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৩১৫,
ই- মইল:

drrobagerhat@ddm.go
v.bd

-ঐউপেজলা ক
বা বায়ন কমকতার
কাযালয়

া কমকতাঃ

জলা াণ ও নবাসন
কমকতা
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৩১৫,
ই- মইল:

২ িদন
উপেজলা মৎ
কমকতার কাযালয়

দািয়

ি /চাজ

জলা াণ ও নবাসন
কমকতা
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৩১৫,
ই- মইল:

drrobagerhat@ddm.go
v.bd

ঊ তন কমকতা/ যার
কােছ আপীল করা
যােবঃ
জলা শাসক, বােগরহাট,
টিলেফান ন র :

+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫,
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

জলা শাসক, বােগরহাট,
টিলেফান ন র :

+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫,
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

জলা শাসক, বােগরহাট,
টিলেফান ন র :

+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫,
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

জলা শাসক, বােগরহাট,
টিলেফান ন র :

+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫,
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

দািয় া কমকতাঃ
সহকারী কিমশনার, িশ া শাখা, টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮-৬২৩১৩, ই-েমইল: acedubagerhat@mopa.gov.bd
ঊ তন কমকতার কােছ আপীল করা যােবঃ অিতির জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), বােগরহাট, টিলেফান ন র :+৮৮০৪৬৮-৬৪৫৫০, ই-েমইল: dcbagerhat@mopa.gov.bd
নং

সবার নাম
িশ া ম ণালেয়র আওতায় িশ া
িত ান, িশ ক ও ছা -ছা ীেদর
অ দান দান (িশ া ম ণালয় হেত
িব ি জারীর পর িনধািরত
তািরেখর মে িন বিণত ক াটাগরী
অ যায়ী আেবদন করা যােব)
িত ােনর ে :

েয়াজনীয় সময়
০৭ (সাত)
কাযিদবস

০২

িশ া ম ণালেয়র আওতায় িশ া
িত ােন াবেরটরী য পািত
সরবরাহ

০৭ (সাত)
কাযিদবস

০৩

সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র অ দান
াি র আেবদন হণ

০৩ (িতন)
কাযিদবস

০১

েয়াজনীয় কাগজপ
১. িত ােনর ােড িত ান ধান ক ক সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা বরাবর সে াধন এবং মা ম: জলা শাসক, বােগরহাট বরাবের
আেবদন রণ করেত হেব
িশ ক ও ছা -ছা ীেদর ে :
২. হে সাদা কাগেজ িলিখত আেবদন সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,
ঢাকা বরাবর সে াধন এবং মা ম: জলা শাসক, বােগরহাট বরাবর আেবদন
সরাসির দািখল করেত হেব।
৩. আেবদেনর সােথ সং সকল কাগজপ থম িণর গেজেটড কমকতা ক ক
সত ািয়ত কের দািখল করেত হেব
৪. পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব- ১ কিপ।
৫. িত ােন অ য়নরত মেম িত ান ধান ক ক ত য়ন আেবদেনর সােথ সং
করেত হেব।
৬. সংি ইউিপ/েময়েরর জাতীয়তা সনদপে র ফেটাকিপ আেবদেনর সােথ সং
করেত হেব।
৭. পাশ ত পরী ার সকল ন রপ আেবদেনর সােথ সং করেত হেব।
৮. জাতীয় পিরচয়পে র ফেটাকিপ আেবদেনর সােথ সং করেত হেব।
িবেশষ
: জলা শাসেকর কাযালেয় া আেবদনস হ াি র পর িনধািরত
কিম র মা েম বাছাই বক সংি ম ণালেয় রণ করা হয়। ম ণালয় হেত বরা
াি সােপে
ি / িত ােনর অ েল চেকর মা েম অ দান দান করা
হেব।
িশ া ম ণালেয়র আওতায় িবিভ িশ া িত ােন িত বছর াবেরটরী য পািত
সরবরাহ করা হয় :
১. িত ােনর ােড িত ান ধান ক ক িলিখত আেবদন জলা শাসক, বােগরহাট
বরাবর দািখল করেত হেব।
২. আেবদেনর সােথ সংি
িত ােনর সকল াবেরটরী য পািতর তািলকা সং
করেত হেব।
৩. আেবদেনর সােথ সংি
িত ােনর য পািতর চািহদাপ সং করেত হেব।
৪. এক িত ান মা এক বারই আেবদন করেত পারেব।
৫. িত ান িনবাচেনর ে িশ া ম ণালেয়র নীিতমালা অ সরণ করা হয়।
৬. িশ া ম ণালেয়র চািহদা মাতােবক সাধারণত সে র-নেভ র মােসর মে
আেবদন দািখল করেত হয়।
িত ান ও আিথকভােব অ ল সং িতেসবীগণ আেবদন করেত পারেবন।
১. সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র িনধািরত তািরেখর মে আেবদন করেত হেব
২.িনধািরত আেবদন ফরেম জলা শাসেকর কাযালেয় আেবদন করেত হেব
৩. িত ােনর ে সভাপিত/ স াদক-েক িত ােনর ােড আেবদন করেত হেব
৪.পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব-১কিপ ( থম িণর গেজেটড কমকতা ক ক
সত ািয়ত)
৫. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ/ ছায়ািলিপ।

েয়াজনীয় কাগজপ াি র ান
সংি
িত ান/
পৗরসভা/
ইউিনয়ন পিরষদ

িফ/ চাজ
িফ/ চাজ ।

িশ া ম ণালেয়র চািহদা অ যায়ী
িশ া িত ােনর ত সরবরাহ করা
হয়।

িফ/ চাজ

।

১. জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড অথবা িশ া ও ক াণ
শাখা হেত সং হ করা যােব। অথবা
২. জলা কালচারাল
অিফসার এর কাযালয়।

িফ/ চাজ

।

নং

সবার নাম
ব ও ীড়া ম ণালয় হেত অ দান
দান
জাতীয়
ক , সং িত িবষয়ক
ম ণালয় ক ক অ দান দান।

েয়াজনীয় সময়
০৩ (িতন) কায
িদবস
০৭ (সাত) কায
িদবস

০৬

িব ান ও ি উ য়ন া এর
অ দান দান।

০৭ (সাত) কায
িদবস

০৭

আিলম, ফািজল ও কেলজ পযােয়র
ােনিজং/গভিনং বিডর িনবাচন
পিরচালনার জ ি জাইিডং
অিফসার িনেয়াগ।
িবিভ িশ া িত ােনর িশ কেদর
িব ে অিভেযাগ িন ি ।

০৫ (প চ) কায
িদবস

০৯

মা িমক িব ালয়, মা রাসা ও
কেলজ পিরচালনার জ িনবাহী
কিম র সদ মেনানয়ন।

০৩ (িতন)
কাযিদবস

১০

িশ া কর সং া ছা -ছা ীেদর
মােঝ অ দান িবতরণ।

৩০ (ি শ)
কাযিদবস

১১

িশ া ম ণালেয়র আওতায় দির ও
মধাবী িশ াথ েদর ভিত
িনি তকরেণ আিথক সহায়তা
দান।

০৫ (প চ) কায
িদবস

০৪
০৫

০৮

১৫ (পেনর) কায
িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ
ব ও ীড়া ম ণালয় ক ক বরা াি সােপে সংি
িত ােনর অ েল
চেকর মা েম অ দান দানকরা হয়
১. জাতীয় েক , সং িত িবষয়ক ম ণালয় হেত বরা াি সােপে বরা
দানকারী ক প ক ক িনেদশনা বা বায়ন।
২. িত ান ধান িত ােনর িনধািরত ােড জলা শাসক, বােগরহাট বরাবর চক
উে ালেনর জ আেবদনপ দািখল করেবন।
১. িব ান ও ি উ য়ন া হেত বরা াি সােপে জলা শাসেকর কাযালয়
হেত চেকর মা েম অ দান দান
২. িত ান ধান িত ােনর িনধািরত ােড জলা শাসক, বােগরহাট বরাবর চক
উে ালেনর জ আেবদনপ দািখল করেবন।
১. িত ান ধান িত ােনর িনধািরত ােড জলা শাসক, বােগরহাট বরাবর
আেবদনপ দািখল করেবন
২. আেবদেনর সােথ ববত এডহক কিম র, গভিনং বিড/ ােনিজং কিম র বাড
ক ক অ মিতপ দািখল করেত হেব।
১. হে িলিখত আেবদন জলা শাসক, বােগরহাট বরাবর অিভেযাগ প রণ
করেত হেব।
২. দািখল ত অিভেযােগর পে মাণািদ (যিদথােক)
১. িত ান ধান িত ােনর ােড জলা শাসক, বােগরহাট বরাবর আেবদন
রণ করেবন।
২. আেবদেন মেনানীত ি বেগর ণ নাম, কানা, িশ াগত যা তা ও অিভ তা
ইত ািদ উে খ করেত হেব।
১. বােগরহাট জলার ায়ী বািস া দেশর অভ ের অ য়নরত গিরব মধাবী ছা ছা ীেদর িশ া ি দান।
২. িনধািরত ফরেম আেবদন জলা শাসক, বােগরহাট বরাবর দািখল করেত হেব।
৩. আেবদেনর সােথ সংি ইউিপ চয়ার ান/েময়র ক ক অিভভাবেকর বািষক
আয় সং া ত য়নপ দািখল করেত হেব।
৪. ইউিপ চয়ার ান/েপৗরসভা ময়র ক ক নাগিরকে র সনদপে র ফেটাকিপ
আেবদেনর সােথ সং করেত হেব।
৫. পরী া পােশর সকল ন র পে র ফেটাকিপ সং করেত হেব।
৬. িত ােন অ য়নরত মেম সংি
িত ান ধান ক ক ত য়নপ আেবদেনর
সােথ সং করেত হেব।
৭. ২ কিপ রি ন ছিব আেবদেনর সােথ সং করেত হেব।
৮. উি িখত কাগজপ থম িণর গেজেটড কমকতা ক ক সত ািয়ত কের দািখল
করেত হেব।
১. অ য়নরত গিরব ও মধাবী ছা -ছা ীেদর িশ া িত ােন ভিত িনি তকে
আিথক সহায়তা দান।
২. িনধািরত ফরেম আেবদন জলা শাসক, বােগরহাট বরাবর দািখল করেত হেব।
৩. ইউিপ চয়ার ান/েপৗরসভা ময়র ক ক নাগিরকে র সনদপে র ফেটাকিপ
আেবদেনর সােথ সং করেত হেব।
৫. পরী া পােশর সকল ন র পে র ফেটাকিপ সং করেত হেব।
৬. িত ােন অ য়নরত মেম সংি
িত ান ধান ক ক আেবদনপ ত য়নপ
করেত হেব।
৭. ০১ কিপ রি ন ছিব আেবদেনর সােথ সং করেত হেব।

েয়াজনীয় কাগজপ
--

াি র ান

িফ/ চাজ
িফ/ চাজ ।

--

িফ/ চাজ

।

--

িফ/ চাজ

।

--

িফ/ চাজ

।

--

িফ/ চাজ

।

--

িফ/ চাজ

।

জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড , িশ া শাখা অথবা
www.bagerhat.gov.bd
ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড
করা যােব।
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ।
সংি
িত ান।

িফ/ চাজ

।

জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড , িশ া শাখা অথবা
www.bagerhat.gov.bd
ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড
করা যােব।

িফ/ চাজ

।

১৩। আইিস শাখাঃ
দািয় া কমকতাঃ- সহকারী কিমশনার
টিলেফান ন রঃ-০৪৬৮-৬৪০৮০, ই- মইল - acictbagerhat@mopa.gov.bd/acictbagerhat@gmail.com
ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােবঃ অিতির জলা শাসক( িশ া ও আইিস ),বােগরহাট, টিলেফান ন রঃ-০৪৬৮-৬৪৫৫০
ই- মইল – dcbagerhat@mopa.gov.bd
িমক নং

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

িফ/চাজ

০১

ত বাতায়েন জলার সকল ত উপ হাপন
ও হালনাগাতকরন

সাব িনক

অনলাইন িসে েম

অনলাইন িসে েম

িবনা ে

০২

ইেনােভশন আইিডয়া হন ও বা বায়েন
উ করন

সাব িনক

---

---

িবনা ে

০৩

ত মলা, িডিজটাল মলা,ইেনােভশন
শােকিশং িতর মা েম জনস ৃ তা
ি

-----

----

িবনা ে

০৪

ইউিনয়ান স ােরর কায ম ত াবধান

সাব িনক

---

-----

িবনা ে

০৫

ই-নিথ কায ম

তাৎ িনকভােব

অনলাইন িসে েম

অনলাইন িসে েম

িবনা ে

সংি

দ র থেক িনধািরত সময়

১৪। জএম শাখাঃ
দািয় া কমকতাঃ
সহকারী কিমশানার, জএম শাখা, টিলেফান ন র :+৮৮০৪৬৮-৬৩৫১৬, ই-েমইল: acjmbagerhat@mopa.gov.bd
ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােবঃ িব অিতির জলা ািজে ট, বােগরহাট, টিলেফান ন র :+৮৮০৪৬৮-৬২৩৮৭ ই-েমইল: dcbagerhat@mopa.gov.bd

ম

সবার নাম
বহােরর িডিলং লাইেস

১.

এিসড

২.

এিসড বহােরর িডিলং লাইেস
নবায়ন

৩.

এিসড িব েয়র িডিলং লাইেস

৪.

েয়াজনীয়
েয়াজনীয় সময়
কাগজপ
দান ৩০ (ি শ) কায
১. িনধািরত আেবদন ফরম
িদবস
২. জাতীয় পিরচয়প /নাগিরক / জ সনদ প
(সত ািয়ত ফেটাকিপ)।
৩. বসা িত ােনর মািলকানা সং া কাগজপ /
ি নামা/ ভাড়ার রিশদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৪. ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৫. তফিসলী াংক ক ক দ আিথক লতা
সনদপ (যিদ থােক)
৬. আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭. পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রি ন ছিব

০১ িদন

দান ৩০ (ি শ) কায
িদবস

এিসড িব েয়র িডিলং লাইেস নবায়ন ১ িদন

লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব:
১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. ল লাইেস
৩. জাির চালােনর লকিপ
১. িনধািরত আেবদন ফরম
২. জাতীয় পিরচয়প / নাগিরক / জ সনদপ
(সত ািয়ত ফেটাকিপ)।
৩. বসা িত ােনর মািলকানা সং া কাগজপ /
ি নামা/ ভাড়ার রিশদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৪. ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৫. তফিসলী াংক ক ক দ আিথক লতা
সনদপ (যিদ থােক)
৬. আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭. পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রি ন ছিব
লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব:
১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. ল লাইেস
৩. জাির চালােনর লকিপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান
িফ/চাজ
িনধািরত আেবদন ফরম
ড , লাইেস িফ:
জএম শাখা, জলা শাসেকর
ক) বািনিজ ক বহার ১০০১ িল: এর
কাযালয়
ঊে ২৫,০০০/- টাকা।
অথবা www.bagerhat.gov খ) সাধারণ বহার ১০ িলটার পয িশ া
.bdওেয়ব পাটাল হেত সং হ/
ও গেবষণা িত ােনর জ ১,৫০০/- টাকা
ডাউনেলাড করা যােব।
গ) অ া ২,০০০/- টাকা।
সংি দ র
ঘ) ১১ িলটার হেত ৫০ িলটার পয
৩,০০০/- টাকা।
ঙ) ৫১ িলটার হেত ৫০০ িলটার ৫,০০০/টাকা।
চ) ৫০১ িলটার হেত ১০০০ িলটার পয
১০,০০০/- টাকা।
সানালী াংক, বােগরহাট শাখা,
বােগরহাট, কাড ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ
জাির চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
ল লাইেস িফ এর উপর ৫%। সানালী
াংক, বােগরহাট শাখা, বােগরহাট, কাড
১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ জাির চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
িনধািরত আেবদন ফরম
ড , লাইেস িফ- ৫,০০০/- টাকা সানালী
জএম শাখা, জলা শাসেকর
াংক, বােগরহাট শাখা, বােগরহাট, কাড
কাযালয়
১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ জাির চালােনর
অথবা www.bagerhat.gov মা েম জমা িদেত হেব।
.bdওেয়ব পাটাল হেত সং হ/
ডাউনেলাড করা যােব।
সংি

দ র
ল লাইেস িফ এর উপর ৫%। সানালী
াংক, বােগরহাট শাখা, বােগরহাট, কাড
১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ জাির চালােনর
মা েমজমা িদেত হেব।

ম
৫.

৬.

৭.

েয়াজনীয়
েয়াজনীয়
েয়াজনীয় সময়
কাগজপ
কাগজ াি র ান
িফ/চাজ
দান ৩০ (ি শ) কায
১. িনধািরত আেবদন ফরম
িনধািরত আেবদন ফরম
ড , লাইেস িফ- ৫,০০০/- টাকা সানালী
িদবস
২. জাতীয় পিরচয়প /নাগরিক / জ সনদপ (সত ািয়ত জএম শাখা, জলা শাসেকর
াংক, বােগরহাট শাখা, বােগরহাট, কাড
ফেটাকিপ)।
কাযালয়
১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ জাির চালােনর
৩. বসা িত ােনর মািলকানা সং া
অথবা www.bagerhat.gov মা েম জমা িদেত হেব।
কাগজপ / ি নামা/ভাড়ার রিশদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ) .bdওেয়ব পাটাল হেত সং হ/
৪. ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
ডাউনেলাড করা যােব।
৫. তফিসলী াংক ক ক দ আিথক লতা
সংি দ র
সনদপ (যিদ থােক)
৬. আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭. পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব
এিসড পিরবহেণর িডিলং লাইেস
১ িদন
লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব:
ল লাইেস িফ এর উপর ৫%। সানালী
নবায়ন
১. সাদা কাগেজ আেবদন
াংক, বােগরহাট শাখা, বােগরহাট, কাড
২. ল লাইেস
১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ জাির চালােনর
৩. জাির চালােনর লকিপ
মা েমজমা িদেত হেব।
(ক) সাধারণ নাগিরেকর জ শটগান/ ৩০ (ি শ) কায
১। িনধািরত ফরেম আেবদন
িনধািরত আেবদন ফরম
ড , শটগান/েদানালা ব ক -২০,০০০/দা-নালা ব ক
িদবস
২। জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ/ জ সনদ এর জএম শাখা, জলা শাসেকর
সানালী াংক, বােগরহাট শাখা,
সত ািয়ত ফেটাকিপ
কাযালয়
বােগরহাট, কাড ১-২২১১-০০০০- ১৮৫৯
৩। আয়কর দ র ক ক ১,০০,০০০/- ল টাকার দ অথবা www.bagerhat.gov এ এবং ভ াট ৩,০০০/- সানালী াংক,
আয়কর সনদ (০৩ বৎসেরর)
.bdওেয়ব পাটাল হেত সং হ/
বােগরহাট শাখা, বােগরহাট, কাড ১৪। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত ছিব ডাউনেলাড করা যােব।
১১৩৩-০০০১- ০৩১১ এ জাির চালােনর
৫। নাগিরক সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ
আয়কর দ র
মা েম জমা িদেত হেব।
৬। ইত: েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা
(খ) সাধারণ নাগিরেকর জ
৩০ (ি শ) কায
১. িনধািরত আেবদন ফরম
িনধািরত আেবদন ফরম
ড , রাইেফল-২০,০০০/-ও িপ ল, িরভালবারিপ ল/িরভলবার/রাইেফল
িদবস
২. জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ/ জ সনদ এর জএম শাখা, জলা শাসেকর
৩০,০০০/- িফ
সত ািয়ত ফেটাকিপ
কাযালয়
সানালী াংক, বােগরহাট শাখা,
৩. আয়কর দ র ক ক ৩,০০,০০০/- ল টাকার দ অথবা www.bagerhat.gov বােগরহাট, কাড ১- ২২১১-০০০০-১৮৫৯
আয়কর সনদ (০৩ বৎসেরর)
.bdওেয়ব পাটাল হেত সং হ/
এ এবং রাইেফল - ৩,০০০/- ও িপ ল,
৪. পাসেপাট সাইজ (রিঙন) ছিব ০২ কিপ
ডাউনেলাড করা যােব।
িরভালবার- ৪,৫০০/- ভ াট সানালী
৫. ইত: েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা
াংক, বােগরহাট শাখা, বােগরহাট, কাড
আয়কর দ তর
১-১১৩৩-০০০১- ০৩১১ এ জাির
চালােনর মা েম জমা িদেত হেব।
সবার নাম
এিসড পিরবহেণর িডিলং লাইেস

ম
৮

সবার নাম
ওয়ািরশ ে আে য়াে র লাইেস
দান

েয়াজনীয়
েয়াজনীয় সময়
কাগজপ
৩০ (ি শ) কায
১। িনধািরত ফরেম আেবদন
িদবস
২। িপতার
সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩। উ রািধকার সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪। অ া উ রািধকারীগণ দ নাটরাইজ অনাপি
প
৫। জাতীয় পিরচয় প ের সত ািয়ত ফেটাকিপ
৬। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন সত ািয়ত ছিব
৭। জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ/ জ সনদ এর
সত ািয়ত ফেটাকিপ
৮। ইত: েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা

৯

সরকাির কমকতােদর(সামিরক কমকতা/ ৩০ (ি শ) কায
কমচারীর জ )আে য়াে র লাইেস
িদবস
দান:

১০

সরকাির কমকতােদরেবসামিরক
কমকতা/
কমচারীর জ )আে য়াে র লাইেস
দান:

১১

িপতার বাধক জিনত কারেণ
উ রািধকার বরাবর আে য়াে র
লাইেস দান

৩০ (ি শ) কায
িদবস

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান
িফ/চাজ
িনধািরত আেবদন ফরম
ড , শটগান/েদানালা ব ক -২০,০০০/-,
জএম শাখা, জলা শাসেকর
রাইেফল-২০,০০০/- ও িপ ল, িরভালবারকাযালয়
৩০,০০০/- িফ
অথবা www.bagerhat.gov সানালী াংক, বােগরহাট
.bdওেয়ব পাটাল হেত সং হ/
শাখা, বােগরহাট, কাড
ডাউনেলাড করা যােব।
১- ২২১১-০০০০-১৮৫৯ এ এবং
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
রাইেফল, শটগান/েদানালা ব ক পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
৩,০০০/- ও িপ ল, িরভালবার- ৪,৫০০/নাটারী পাবিলক
ভ াট সানালী াংক, বােগরহাট শাখা,
বােগরহাট, কাড ১-১১৩৩-০০০১- ০৩১১
জাির চালােনর মা েম জমা িদেত হেব।
১। িনধািরত ফরেম আেবদন
িনধািরত আেবদন ফরম
ড , িবনা ে
২। সংি অিফস ধােনর পািরশসহ অ ায়নপ
জএম শাখা, জলা শাসেকর
৩। জাতীয় পিরচয় প / নাগিরক সনদ/ জ সনদ এর কাযালয়
সত ািয়ত ফেটাকিপ
অথবা www.bagerhat.gov
৪। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব
.bdওেয়ব পাটাল হেত সং হ/
৫।ইত: েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা
ডাউনেলাড করা যােব।
সংি দ র
১। িনধািরত ফরেম আেবদন
িনধািরত আেবদন ফরম
ড , িবনা ে
২। সংি অিফস ধােনর পািরশসহ অ ায়ন প
জএম শাখা, জলা শাসেকর
৩। জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ/ জ সনদ এর কাযালয়
সত ািয়ত ফেটাকিপ
অথবা www.bagerhat.gov
৪। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব
.bdওেয়ব পাটাল হেত সং হ/
৫। ইত: েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা
ডাউনেলাড করা যােব।
সংি দ র
১। িনধািরত ফরেম আেবদন
িনধািরত আেবদন ফরম
ড , ব ক, রাইেফল-২০,০০০/- ও িপ ল,
২। জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ/ জ সনদ এর জএম শাখা, জলা শাসেকর
িরভালবার-৩০,০০০/সত ািয়ত ফেটাকিপ
কাযালয়
সানালী াংক, বােগরহাট
৩। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব অথবা www.bagerhat.gov শাখা, বােগরহাট, কাড ১- ২২১১-০০০০৪। ইত: েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা
.bdওেয়ব পাটাল হেত সং হ/
১৮৫৯ এ জাির চালােনর মা েম জমা
ডাউনেলাড করা যােব।
িদেত হেব এবং রাইেফল, ব ক ৩,০০০/- ও িপ ল, িরভালবার- ৪,৫০০/ভ াট সানালী াংক, বােগরহাট শাখা,
বােগরহাট, কাড ১-১১৩৩-০০০১- ০৩১১
এ জাির চালােনর মা েম জমা িদেত
হেব।

ম
১২.

েয়াজনীয়
সবার নাম
েয়াজনীয় সময়
কাগজপ
আিথক িত ােনর অ েলআে য়াে র ৩০ (ি শ) কায
১। িনধািরত ফরেম আেবদন
লাইেস দান
িদবস
২। জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ/ জ সনদ এর
সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩। গাড এর ই কিপ রি ন সত ািয়ত ছিব
৪। াংক সলেভি
৫। বাংলােদশ াংক ক ক অ েমািদত প ।
৬। ইত: েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা

১২.

ি েযা ােদর জ আে য়াে র
লাইেস দান

৩০ (ি শ) কায
িদবস

১৩.

আে য়াে র লাইেস নবায়ন:
ক) শটগান/
দানালা ব ক/
রাইেফল

১ িদন

খ) িপ ল/িরভলবার

১ িদন

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান
িফ/চাজ
িনধািরত আেবদন ফরম
ড , ব ক,
জএম শাখা, জলা শাসেকর
রাইেফল-২০,০০০/- ও িপ ল, িরভালবারকাযালয়
৩০,০০০/- সানালী াংক, বােগরহাট
অথবা www.bagerhat.gov শাখা, বােগরহাট, কাড ১- ২২১১-০০০০.bdওেয়ব পাটাল হেত সং হ/
১৮৫৯ এ এবং রাইেফল, ব ক ডাউনেলাড করা যােব।
৩,০০০/- ও িপ ল, িরভালবার- ৪,৫০০/বাংলােদশ াংক
ভ াট সানালী াংক, বােগরহাট শাখা,
বােগরহাট, কাড ১-১১৩৩-০০০১- ০৩১১
এ জাির চালােনর মা েম জমা িদেত
হেব।
১. িনধািরত আেবদন ফরম।
িনধািরত আেবদন ফরম
ড , িবনা ে
২। জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ/ জ সনদ এর জএম শাখা, জলা শাসেকর
সত ািয়ত ফেটাকিপ
কাযালয়
৩. পাসেপাট সাইজ (রি ন) ছিব ০২ কিপ
অথবা www.bagerhat.gov
৪. ি েযা া সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ
.bdওেয়ব পাটাল হেত সং হ/
ডাউনেলাড করা যােব।
১. িনধািরত আেবদন ফরম।
হেব

িনধািরত আেবদন ফরম
ড , ৫,০০০/- িফ সানালী াংক, বােগরহাট
জএম শাখা, জলা শাসেকর
শাখা, বােগরহাট, িফ ১- ২২১১-০০০০কাযালয়
১৮৫৯ কাড এ এবং ৭৫০/- ভ াট
অথবা www.bagerhat.gov ১.১১৩৩.০০০১.০৩১১
.bdওেয়ব পাটাল হেত সং হ/
কাড এ জাির চালােনর মা েম জমা
ডাউনেলাড করা যােব।
িদেত হেব।
২। সানালী াংেক টাকা জমা িদেয় চালান িদেত হেব ৩। লাইেসে র ল কিপ জমা িদেত হেব

-

৪। নবায়েনর সময় অ

-

দখােত হেব।

১. িনধািরত আেবদন ফরম।
হেব

িনধািরত আেবদন ফরম
ড , ১০,০০০/- িফ সানালী াংক, বােগরহাট
জএম শাখা, জলা শাসেকর
শাখা, বােগরহাট, িফ ১- ২২১১-০০০০কাযালয়
১৮৫৯ কাড এ এবং ১,৫০০/- ভ াট
অথবা www.bagerhat.gov ১.১১৩৩.০০০১.০৩১১
.bdওেয়ব পাটাল হেত সং হ/
কাড এ জাির চালােনর মা েম জমা
ডাউনেলাড করা যােব।
িদেত হেব।

ম

১৪.

সবার নাম

পি কার িডকলােরশন সং া

েয়াজনীয় সময়

৩০ (ি শ) কায
িদবস

েয়াজনীয়
কাগজপ
২। সানালী াংেক টাকা জমা িদেয় চালান িদেত হেব ৩। লাইেসে র ল কিপ জমা িদেত হেব

-

৪। নবায়েনর সময় অ

-

দখােত হেব।

১। িনধািরত ফরেম আেবদন

২। িশ াগত যা তার সনদ প

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান

িনধািরত আেবদন ফরম
ড , িবনা ে
জএম শাখা, জলা শাসেকর
কাযালয়
অথবা www.bagerhat.gov
.bdওেয়ব পাটাল হেত সং হ/
ডাউনেলাড করা যােব।
-

৩। জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ/ জ সনদ এর সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪। ই কিপ সত ািয়ত রি ন ছিব
৫। াংক সলেভি সা িফেকট

-

৬। াংক

-

৭।
১৫.

েসর িড ােরশন সং া

৩০ (ি শ) কায
িদবস

টেম

েসর সােথ ি প

-

৮। অিভ তা সনদ প ।

-

১। িনধািরত ফরেম আেবদন

িনধািরত আেবদন ফরম
ড , িবনা ে
জএম শাখা, জলা শাসেকর
কাযালয়
অথবা www.bagerhat.gov
.bdওেয়ব পাটাল হেত সং হ/
ডাউনেলাড করা যােব।
২। জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ/ জ সনদ এর সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩। আেবদনকারীর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব
৪।

েসর মািলকানা

/ ি নামা

৫। াংক সলেভি সা িফেকট।

-

িফ/চাজ

ম
১৬

সবার নাম
ািনিজক ভােব এিসড বহােরর
ি েকট লাইেস দান

১৭

ি েকট আে য়া লাইেস

১৮

ব ক/রাইেফল এর লাইেস

১৯

িপ ল/িরভলভার এর লাইেস

২০

২২

পে ািলয়াম ম েদর অনাপি সনদ
দান
িবে ারক
ম েদর অনাপি সনদ
দান
বয়লার বহার অনাপি সনদ দান

২৩

িসেনমা হেলর লাইেস

২৪

িসেনমা হেলর লাইেস নবায়ন

২৫

িসেনমা অপােরটর লাইেস

২৬

িসেনমা অপােরটর লাইেস নবায়ন

২১

েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান

িফ/চাজ
ল লাইেসে িফ এর ২% িফ জমা িদেত
হেব এবং িফ এর ১৫% ভ াট জমা িদেত
হেব।

দান
া ফার
া ফার

দান

দান

৩০(ি শ) কাযিদবস ১. িনধািরত আেবদন ফরম
জলা শাসেকর কাযালেয়র
৪০০/২. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
ড , নজারত শাখা, উপেজলা িনবাহী সানালী াংক, বােগরহাট
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ ড
অিফসােরর কাযালয়
শাখা, বােগরহাট, চালান কাডলাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
অথবা www.bagerhat.gov ০-০৭৪২-০০০১-২৬৮১
৪.িফ ও ভ াট জমার চালােনর লকিপ
.bd
৫.জিমর মািলকানা দিলেলর/নামজাির/ িলজ/ ভাড়ার ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড
ি র সত ািয়ত কিপ
করা যােব
৬. ভবন িনমােণর প িতর অ েমাদেনর সত ািয়ত কিপ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ৭. Detailed Structure Plan, Design সংি দ র
and Description of
সংি দ র
Facilities সত ািয়ত কিপ।
৮. TIN সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ
০৭ (সাত) কাযিদবস ১. িনধািরত আেবদন ফরম
জলা শাসেকর কাযালেয়র
২৫০/ড , নজারত শাখা, উপেজলা িনবাহী সানালী াংক, বােগরহাট
অিফসােরর কাযালয়
শাখা, বােগরহাটচালান কাডঅথবা www.bagerhat.gov ০-০৭৪২-০০০১-২৬৮১
.bd
ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড
করা যােব

ম

সবার নাম
িসেনমা হেলর ি েকট লাইেস

২৭
২৮

েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান

িফ/চাজ

দান

িসেনমা অপােরটরেদর
ি েকট লাইেস দান

১৫। জনােরল সা িফেকট শাখাঃ
দািয় া কমকতাঃ
জনােরল সা িফেকট অিফসার, টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮-৬৩৫১৬, ই-েমইল: gcobagerhat@mopa.gov.bd
ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােবঃ
অিতির েজলা শাসক (রাজ ), বােগরহাট, টিলেফান ন র :+৮৮০৪৬৮-৬২৩৪৩ ই-েমইল:dcbagerhat@mopa.gov.bd
ম

১.

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ াি র
ান

িফ/চােজস

ক) জনােরলসা িফেকটঅিফসারবরাবর কাট িফ সং ি সহ
সরকাির পাওনা আদায় আইন ১৯১৩
ডিম(হ দ) কাগেজ িলিখত আেবদন।
সেনর িবধান মাতােবক যাবতীয়
সরকাির/ আধাসরকাির/
খ) আেবদন বা ির ইিজশন জমা দবার পর ৫ ধারার রণ ত ফরম।
ায় শািসত সং া/
০১। কােল েরর সরকাির বেকয়া পাওনা/রাজ আদােয়র িনিম উ
িত ানস েহর অনাদায়ী অথ
দ র/ িত ান ক ক দ িপ িড আর এ া ১৯১৩ এর ০৫ ধারা
আদায়(েদনাদােরর িব ে মামলা
মাতােবক দনাদােরর িনকট হেত আদােয়র জ তােদর িব ে সা ঃ
দােয়র করার ৩০(ি শ) িদেনর মে
৩০(ি শ) িদেনর মে মামলা র জ দনাদােরর নাম কানাসহ দািব স িলত
৫ ধারা, ৪ ও ৬ ধারা এবং ১০/ক
৫ ধারা, ৪ ও ৬ ধারা অ েরাধপ দািখল কেরন।
আেবদেনর সােথ
ধারায়েনা েশর মা েম সংি
এবং ১০/ক
০২। উ অ েরাধপে র আেলােক িপ িড আর এ া ১৯১৩ এর সংি
১০/- (দশ) টাকার
দনাদারেক দনা পিরেশােধ অবিহত
ধারায়েনা েশর
িবধান মেত সরকাির বেকয়া পাওনা আদােয়র ে সা ঃ মামলা
কাট িফ
করা হয়।
জনােরলসা িফেকটশাখা
মা েম সংি
র জ কান এ াডেভালােরম কাট িফ নওয়া হয় না।
অনাদায়ী অেথর
দািব পিরেশােধর আপি র ে
দনাদারেক দনা
০৩। তৎে ি েত অ আদালত সরকাির বেকয়া পাওনা/রাজ
% অেথর
না শ াি র ৩০(ি শ) িদেনর
পিরেশােধ অবিহত করা আদােয়র জ িপ িড আর এ া ১৯১৩ এর ৪ ধারা মেত
সম ে র া
মে দনাদার জনােরল
হয়।
খাতক/েদনাদােরর িত সা ঃ মামলা
করা হয়। সা ঃ
সা িফেকট অিফসার বরাবর
দনাদার/খাতেকর িত িপ িড আর এ া ১৯১৩ এর ৭ ধারা না শ
িলিখত আেবদন উপ াপন করেত
দান করা হয়।
পােরন।
০৪। ায় শািসত/আিথক িত ােনর য কান বেকয়া পাওনা
উভয়পে র উপি িতেত আেবদন
আদােয়র জ উ িত ান ক ক দ িপ িড আর এ া ১৯১৩ এর
নািনর িভি েত
০৫ ধারা মাতােবক দনাদােরর িনকট হেত পাওনা আদােয়র িনিম
দনাদারেক এককালীন/ িকি
তােদর িব ে সা ঃ মামলা র জ দনাদােরর নাম কানাসহ
মাতােবক দনা পিরেশােধর অথবা
দািব স িলত অ েরাধপ দািখল কেরন।

ম

সবার নাম
দনা হেত অ াহিতর িনেদশ দয়া
হয়।)

েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয় কাগজপ
০৫। উ অ েরাধপে র আেলােক িপ িড আর এ া ১৯১৩ এর সংি
িবধান মাতােবক বেকয়া পাওনা আদােয়র ে সা ঃ মামলা
করার জ হারাহািরভােব এ াডেভালােরম কাট িফ নওয়া হয়।
এ াডঃ কাট িফর িহসাব িন পঃক। য ে দািবর পিরমান বা
অনািধক ১০,০০০ টাকা স
ে এ াডঃ কাটিফ পিরমােনর ১০% হাের।
খ। দািবর পিরমান বা
১০,০০০ টাকার অিধক িক ২০,০০০
টাকার উে নয়, স ে এ াডঃ কাটিফ ১,০০০ টাকাসহ ১০,০০০
টাকার উ পিরমােনর উপর ৮% হাের।
গ। দািবর পিরমান বা
২০,০০০ টাকার উে িক ৫০,০০০ টাকার
অিধক নয়, স ে এ াডঃ কাটিফ ১,৮০০ টাকাসহ ২০,০০০ টাকার
উ পিরমােনর উপর ৬% হাের।
ঘ। দািবর পিরমান বা
৫০,০০০ টাকার উে িক ১,০০,০০০
টাকার অিধক নয়, স ে এ াডঃ কাটিফ ৩,৬০০ টাকাসহ ৫০,০০০
টাকার উ পিরমােনর উপর ৩% হাের ।
ঙ। দািবর পিরমান বা
১,০০,০০০ টাকার উে িক ২,০০,০০০
টাকার িনে , স ে এ াডঃ কাটিফ ৫,১০০ টাকাসহ ১,০০,০০০
উ পিরমােনর উপর ২% হাের।
চ। দািবর পিরমান বা
২,০০,০০০ টাকার উে
ে ৭,১০০ সহ
২,০০,০০০ টাকার উ পিরমােনর উপর ১%হাের।
ছ। মাট দািবর িবপরীেত মাট কাট িফর উপর ১৫% ভ াট কাট িফ
িহসােব গ করা হয়।
িবঃ ঃ সব মাট এ াডেভালােরম কাটিফর পিরমান ৩৫,০০০ টাকার
উ হেব না।
০৬। তৎে ি েত অ আদালত বেকয়া পাওনা আদােয়র জ িপ িড
আর এ া ১৯১৩ এর ৬ ধারা মাতােবক খাতক/েদনাদােরর িত
সা ঃ মামলা
করা হয়। সা ঃ দনাদার/খাতেকর িত িপ িড আর
এ া ১৯১৩ এর ১০(ক) ধারা না শ দান করা হয়।
০৭। দনাদার/খাতক ৭ ধারা অথবা ১০(ক) ধারা না শ াি র ৩০
িদেনর মে মামলার বেকয়া দািব আংিশক বা স ণ অ ীকার কের
৯ ধারা মেত সা ঃ অিফসােরর িনকট আপি দািখল করেত পাের।
০৮। স ঃ অিফসার আপি াি হেল ১০ ধারা মেত
দনাদার/খাতকেকর নানী িনেয় িস া হন করেত হেব য,
দনাদার/খাতেকর িনকট কান বেকয়া পাওনা আেছ িক না স স েক
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েয়াজনীয় কাগজপ
িস া হন কের সা িফেকট বািতল, সংেশাধন অথবা পিরবতন
করেত পারেবন।
০১। কােল েরর সরকাির বেকয়া পাওনা/রাজ আদােয়র িনিম উ
দ র/ িত ান ক ক দ িপ িড আর এ া ১৯১৩ এর ০৫ ধারা
মাতােবক দনাদােরর িনকট হেত আদােয়র জ তােদর িব ে সা ঃ
মামলা র জ দনাদােরর নাম কানাসহ দািব স িলত
অ েরাধপ দািখল কেরন।
০২। উ অ েরাধপে র আেলােক িপ িড আর এ া ১৯১৩ এর সংি
িবধান মেত সরকাির বেকয়া পাওনা আদােয়র ে সা ঃ মামলা
র জ কান এ াডেভালােরম কাট িফ নওয়া হয় না।
০৩। তৎে ি েত অ আদালত সরকাির বেকয়া পাওনা/রাজ
আদােয়র জ িপ িড আর এ া ১৯১৩ এর ৪ ধারা মেত
খাতক/েদনাদােরর িত সা ঃ মামলা
করা হয়। সা ঃ
দনাদার/খাতেকর িত িপ িড আর এ া ১৯১৩ এর ৭ ধারা না শ
দান করা হয়।
০৪। ায় শািসত/আিথক িত ােনর য কান বেকয়া পাওনা
আদােয়র জ উ িত ান ক ক দ িপ িড আর এ া ১৯১৩ এর
০৫ ধারা মাতােবক দনাদােরর িনকট হেত পাওনা আদােয়র িনিম
তােদর িব ে সা ঃ মামলা র জ দনাদােরর নাম কানাসহ
দািব স িলত অ েরাধপ দািখল কেরন।
০৫। উ অ েরাধপে র আেলােক িপ িড আর এ া ১৯১৩ এর সংি
িবধান মাতােবক বেকয়া পাওনা আদােয়র ে সা ঃ মামলা
করার জ হারাহািরভােব এ াডেভালােরম কাট িফ নওয়া হয়।
এ াডঃ কাট িফর িহসাব িন¤œ পঃক। য ে দািবর পিরমান বা
অনািধক ১০,০০০ টাকা স
ে এ াডঃ কাটিফ পিরমােনর ১০% হাের।
খ। দািবর পিরমান বা
১০,০০০ টাকার অিধক িক ২০,০০০
টাকার উে নয়, স ে এ াডঃ কাটিফ ১,০০০ টাকাসহ ১০,০০০
টাকার উ পিরমােনর উপর ৮% হাের।
গ। দািবর পিরমান বা
২০,০০০ টাকার উে িক ৫০,০০০ টাকার
অিধক নয়, স ে এ াডঃ কাটিফ ১,৮০০ টাকাসহ ২০,০০০ টাকার
উ পিরমােনর উপর ৬% হাের।
ঘ। দািবর পিরমান বা
৫০,০০০ টাকার উে িক ১,০০,০০০
টাকার অিধক নয়, স ে এ াডঃ কাটিফ ৩,৬০০ টাকাসহ ৫০,০০০
টাকার উ পিরমােনর উপর ৩% হাের ।
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ঙ। দািবর পিরমান বা
১,০০,০০০ টাকার উে িক ২,০০,০০০
টাকার িনে , স ে এ াডঃ কাটিফ ৫,১০০ টাকাসহ ১,০০,০০০
উ পিরমােনর উপর ২% হাের।
চ। দািবর পিরমান বা
২,০০,০০০ টাকার উে
ে ৭,১০০ সহ
২,০০,০০০ টাকার উ পিরমােনর উপর ১%হাের।
ছ। মাট দািবর িবপরীেত মাট কাট িফর উপর ১৫% ভ াট কাট িফ
িহসােব গ করা হয়।
িবঃ ঃ সব মাট এ াডেভালােরম কাটিফর পিরমান ৩৫,০০০ টাকার
উ হেব না।
০৬। তৎে ি েত অ আদালত বেকয়া পাওনা আদােয়র জ িপ িড
আর এ া ১৯১৩ এর ৬ ধারা মাতােবক খাতক/েদনাদােরর িত
সা ঃ মামলা
করা হয়। সা ঃ দনাদার/খাতেকর িত িপ িড আর
এ া ১৯১৩ এর ১০(ক) ধারা না শ দান করা হয়।
০৭। দনাদার/খাতক ৭ ধারা অথবা ১০(ক) ধারা না শ াি র ৩০
িদেনর মে মামলার বেকয়া দািব আংিশক বা স ণ অ ীকার কের
৯ ধারা মেত সা ঃ অিফসােরর িনকট আপি দািখল করেত পাের।
০৮। স ঃ অিফসার আপি াি হেল ১০ ধারা মেত
দনাদার/খাতকেকর নানী িনেয় িস া হন করেত হেব য,
দনাদার/খাতেকর িনকট কান বেকয়া পাওনা আেছ িক না স স েক
িস া হন কের সা িফেকট বািতল, সংেশাধন অথবা পিরবতন
করেত পারেবন।
১৬। রিভিনউ ি খানা শাখাঃ
দািয় া কমকতাঃ
সহকারীকিমশনার(আর.এমশাখা), টিলেফান ন র :
ই-েমইল: acrmbagerhat@mopa.gov.bd
ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােবঃ অিতির েজলা শাসক (রাজ ), বােগরহাট, টিলেফান ন র :+৮৮০৪৬৮-৬২৩৪৩ ই-েমইল:dcbagerhat@mopa.gov.bd
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১.

িন আদালেতর মাক মার
৩ িদন
রােয়র অস িতেত অিতির
জলা শাসক(রাজ ) আদালেত
আিপল মামলা দােয়র।

১।মামলার আরিজ
২।ওকালতনামা
৩।িন আদালেতর আেদেশর জােবদা
নকল
৪।িস.এস ও এস.এ
খিতয়ােনর জােবদা নকল
৫।নািলশী স ি র দিলেলর অ িলিপ

২.

তামািদ খ েনর আেবদন

১ িদন

৩.

িবিনময় স ি র দিলল
স াদেনর আেবদন

৪৫ িদন

সাদাকাগেজ িলিখত আেবদন করেত
হেব
১।সাদাকাগেজ িলিখত আেবদন করেত ১।সাবেরিজ ারঅিফস
হেব
২।িনবাচনঅিফসওইউিনয়নপিরষদ/ পৗরসভা
২। ভাটার আইিড কাড অথবা
৩।ইউিনয়নপিরষদ/ পৗরসভা
জ িনব ন সনদ
৪।ইউিনয়নপিরষদ/ পৗরসভা
৩।জাতীয়তা সনদপ
৫। নাটারীপাবিলক
৪।ওয়ািরশন সনদ
৭।পাথ ক ক
৫।আেমা ারনামা
৭। জলা শাসেকর কাযালেয়র রকড ম।
৬।িবিনময় ত ভারতীয় দিলল
৭।িস.এস ও এস.এ খিতয়ােনর জােবদা
নকল
৮।বাংলােদিশ দিলেলর অ িলিপ

িফ/চাজ

১। ডিমকাগেজ
তকরেতহেব।
আেবদেন= ২০/২।িব আইনজীিবরিনকটহেতসং হকরেতহেব।
কাট িফ
৩। রকড মহেতসং হকরেতহেব।
আরিজ= ১০০/৪। জলা শাসেকরকাযালেয়রেরকড মহেতসং হকরেতহেব। কাট িফ
৫।সাবেরিজ ারঅিফস।
ওকালতনামা=
৫০/-েকাট িফ
২০/টাকার কাট িফ
২০/টাকার কাট িফ

ছক-“খ’’
১
িমক নং

২
সবার নাম

৩
সবা দােন সেবা
সময়

৪
েয়াজনীয় কাগজপ

৫
েয়াজনীয়
কাগজপ /আেবদন ফরম
াি ান

৬
সবা এবং
পিরেশাধ প িত(যিদ
থােক)

০৪

পাওয়ার অফ এ াটন
সং া স ািদত
দিলল ির াি ং

িতেবদণ পাওয়ার
পের ৯০ িদন

পাওয়ার অফ এ াটন
দিলল

পাওয়ার অফ এ াটন দিলল
, সাদা কাগজ

১। কাট িফ ২০/২। িবেশষ আঠাল
া -১,০০০/-

০৫

আপীল/িরিভশন

িন ািরত সময় নই

িন আদালেতর
সা ফাইড নকল

িন আদালেতর সা ফাইড
নকল
সাদা কাগজ

১। কাট িফ-১০০/২। কাট িফ িববাদী
জন িত ৮/-

৭
শাখার নামসহ দািয় া
কমকতার পদিব, ম
ন র, জলা/উপেজলার
কাড, অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমইল
আর.এম শাখা
অিতির জলা
শাসক(রাজ )
০৪৬৮৬-২৩৪৩
আর.এম শাখা
অিতির জলা
শাসক(রাজ )
০৪৬৮৬-২৩৪৩

৮
উ তন কমকতার
পদিব, ম ন র,
জলা/উপেজলার
কাড, অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমইল
জলা শাসক
০৪৬৮৬জলা শাসক
০৪৬৮৬-

০৬

মািন ল ারস
লাইেস

িতেবদণ পাওয়ার
পের ৯০ িদন

১। ২ কিপ পাসেপাট
সাইেজর ছিব
২। ড লাইেস কিপ
৩। বসা িত ােনর
কাগজপ
৪। াংক সলেভি
৫। নাগিরক ও জাতীয়
পিরচয়প

১। ২ কিপ পাসেপাট
সাইেজর ছিব
২। ড লাইেস কিপ
৩। বসা িত ােনর
কাগজপ
৪। াংক সলেভি
৫। নাগিরক ও জাতীয়
পিরচয়প
িনধািরত আেবদন ফরম
আর.এম শাখা

১। আেবদন কাট
িফ-২০/২। লাইেস িফ১০০০/৩। ভ াট
১৫%=১৫০/-

আর.এম শাখা
অিতির জলা
শাসক(রাজ )
০৪৬৮৬-২৩৪৩

জলা শাসক
০৪৬৮৬-

১৭। রাজ (এস.এ) শাখাঃ
দািয় া কমকতাঃ
রিভিনউ ড কােল র, টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮-৬২২০৫, ই-েমইল: rdcbagerhat@mopa.gov.bd
ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােবঃ অিতির েজলা শাসক (রাজ ), বােগরহাট, টিলেফান ন র :+৮৮০৪৬৮-৬২৩৪৩ ই-েমইল: rdcbagerhat@mopa.gov.bd
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০১.

িষ খাসজিম বে াব
সং া

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর ১. আেবদনপ (িনধারিত ফরেম)
কাযালয় হেত াব াি র পর
৩০ িদন
২.ছিব (পিরবােরর যৗথ পাসেপাট সাইজ ২ কিপ)
৩. কাট িফ
৪. নাগিরকে র সনদপ

০২.

অ িষ খাস জিম বে াব
দান সং া

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর ১. আেবদন ( েয়াজনীয় কাগজপ সহ)
কাযালয় হেত াব াি র পর ২. জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ/ জ সনদ
৩০ িদন
এর সত ািয়ত ফেটাকিপ( েযাজ ে )
৩. ইউিপ চয়ার ান ক ক সত ািয়ত
পাসেপাট সাইেজর ১(এক) কিপ স েতালা রিঙন
ছিব
৪. জিমর তফিসল (উে খ বক)
৫. হলফনামা
ক.
িভি ক েযাজ :
িনয় ণকারী ম ণালয় হেত শাসিনক
১. সরকাির সং ার ে অ েমাদন প এবং বােজট বরাে র কিপ
i) সরকাির িত ােনর ে শাসিনক অ েমাদন
ii) অেথর সং ান (বােজট বরা / ক দািখল
ইত ািদ)

িফ/চােজস

উপেজলা িম অিফস/েজলা শাসেকর
আেবদেনর সােথ ২০/- টাকা
কাযালেয়র েড , রাজ শাখা
মােনর কাট িফ সং
অথবা www.bagerhat.gov.bd করেত হেব।
অথবা www.form.gov.bdওেয়ব
পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব
আেবদনকারী
ভ ার/ে জাির অিফস
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
সাদা কাগেজ/ িত ােনর িনজ
ােড
আ বদেনর ২০/- টাকা
২, ৩ ও ৪ নং আেবদনকারী দািখল করেবন মােনর কাট িফ সং
করেত হেব।

ম

০৩

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ াি র ান

২. ধম য় াপনার ে ইউিনয়ন/েপৗরসভা/িস কেপােরশেনর
i) ানীয় সরকার সং ার (ইউিনয়ন/েপৗরসভা/িস কাযালয়
কেপােরশেনর) ছাড়প ।
৩. িশ া িত ােনর ে আেবদনকারী দািখল করেবন
i) েলর শাসিনক অ েমাদনপ
ii) ল কিম র র েলশন
৪. া িতক েযাগজিনত কারেন িত পিরবােরর আেবদনকারী দািখল করেবন
ে i) সকল েয়াজনীয় কাগজপ
৫. িবিশ িশ ািবদ, কিব, সািহিত ক বা জাতীয় সরকার ধােনর অ েমাদনপ
পযােয় িনজ অবদােনর জ িবেশষভােব ী ত
আেবদনকারী দািখল করেবন
ি র ে i) সরকার ধােনর ী িতপ
৬. বাসীেদর সমবায় সিমিতর মা েম ব তল ভবন
িনমাণ ে আেবদনকারী দািখল করেবন
i) আিথক স মতা ( াংক টেম / আয়কর
সংি
াংক
সং া কাগজপ ইত ািদ)
রাজ অিফস
ii) সমবায় সিমিতর কাগজপ
iii) ািবত জিমর সি কেট িবিধব সং ার অিফস সমবায় সিমিতর কাযালয়
থাকেল তার অনাপি প ।
ইউিনয়ন িম অিফস
৭. গবািদ প বা খামার, হ স রিগ খামার
আেবদনকারী দািখল করেবন
াপেনর ে i) আিথক স মতা ( াংক টেম /আয়কর
সং া কাগজপ ইত ািদ)
ii) কে র িববরণী ও জলা ক পে র িনকট হেত
কে রস া তা িতেবদন ও জিমর উপ কার
ত য়নপ
৮. িশ কারখানা াপেনর ে i) আিথক স মতা ( াংক টেম / আয়কর
আেবদনকারী দািখল করেবন
সং া কাগজপ ইত ািদ)
আেবদনকারী দািখল করেবন
ii) ণা ইনেভ েম িসিডউল,
পিরেবশ অিধদ র, পযটন ক প
iii) যথাযথ ক পে র ছাড়প / পািরশ (েযমনপিরেবশ অিধদ র, পযটন ক প ইত ািদ)
িশ া িত ােনর অ েল উপেজলা িনবাহী অিফসােরর ১. আেবদন ( েয়াজনীয় কাগজপ সহ) জিমর
১.সাদা কাগেজ/ িত ােনর িনজ
ােড
অ িষ খাস জিম বে াব কাযালয় হেত াব াি র পর তফিসল (উে খ বক)
২. যথাযথ ক পে র িনকট থেক
দান
৩০ িদন
২. অেথর সং ান (বােজট বরা / ক দািখল
ইত ািদ)
৩. েলর শাসিনক অ েমাদনপ

িফ/চােজস

আেবদেনর সােথ ২০/- টাকা
মােনর কাট িফ সং
করেত হেব।

ম

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ াি র ান

৪. ল কিম র র েলশ
৫. হলফনামা
১. িনধািরত ফরেম আেবদন।
১. িনধািরত সমেয় উপেজলা িনবাহী
২. ত মৎ জীবী সমবায় সিমিত িহেসেব মাণপ অিফসােরর কাযালয়/েজলা শাসেকর
৩. সিমিতর গঠনত ,
কাযালেয়র রাজ শাখায় আেবদন ফরম
৪. অিডট িরেপাট
পাওয়া যায়।
৫. জামানত িহেসেব প-অডার/ াংক াফট,
২. অ া কাগজপ
দ র হেত
৬. াংক লতা ত য়নপ
আেবদনকারী সং হ করেবন।

০৪

জলমহাল ইজারা দান

িত বাংলা সােলর মাঘ-ৈচ
মাস (৩ বছর ময়ােদ ইজারা
দান করা হয়।)

০৫

জলমহাল ইজারা নবায়ন

িত বাংলা সােলর ৩০ চ এর ১. সিমিত ক ক দ ইজারা
মে
জমাদােনর চালােনর ল কিপ

০৬

বা মহাল ইজারা দান

িত বাংলা সােলর মাঘ-ৈচ
মাস
(১ বছর ময়ােদ ইজারা দান
করা হয়।)

০৭

বা মহাল ইজারা দরপে
অংশ হেণর তািলকা ি

িত বাংলা সােলর ১ বশাখ
হেত ৩০ কািতক পয মাস

০৮

বা মহাল ইজারা দরপে ০৭ িদন
অংশ হেণর তািলকা ি র
নবায়ন

, ভ াট ও আয়কর সরকাির কাষাগাের জাির চালােনর
মা েম টাকা জমা দান করত: চালােনর
ল কিপ সং হ করেত হয়।
১. ইজারায় অংশ হেণর তািলকা ি র মাণপ । ১. িনধািরত সমেয় উপেজলা িনবাহী
২. ড লাইেস
অিফসােরর কাযালয়/েজলা শাসেকর
৩. আইএন ন র,
কাযালেয়র রাজ শাখায় আেবদন ফরম
৪. ভ াট সনদ,
পাওয়া যায়।
৫. জাতীয় পিরচয়প ,
২. অ া কাগজপ
দ র হেত
৬. াংক সলেভ ী সনদ,
আেবদনকারী সং হ করেবন।
৭. সত ািয়ত ৩ কিপ ছিব
৮. জামানত িহেসেব প-অডার/ াংক াফট

িফ/চােজস

১. ৫০০/- টাকার পঅডার/ াংক াফট দািখল
কের আেবদন ফরম খিরদ
কর ত হয়।
২. সিমিত ক ক দ
ইজারা , ভ াট ও আয়কর
৩. ৩০০/- টাকা ননিডিশয়াল াে ইজারা
ি প

১. ৫০০/- টাকার পঅডার/ াংক াফট দািখল
কের আেবদন ফরম খিরদ
করেত হয়।
২. দ ইজারা , ভ াট ও
আয়কর
৩. ৩০০/- টাকা ননিডিশয়াল াে ইজারা
ি প
২০/- টাকার কাট িফ

১. িনধািরত ফরেম আেবদন
১. জলা শাসেকর কাযালেয়র রাজ
২. ড লাইেস
শাখায় আেবদন ফরম পাওয়া যায়।
৩. আইএন ন র,
২. অ া কাগজপ
দ র হেত
৪. ভ াট সনদ,
আেবদনকারী সং হ করেবন।
৫. জাতীয় পিরচয়প ,
৬. াংক সলেভ ী সনদ,
৭. সত ািয়ত ৩ কিপ ছিব
৮. জামানত িহেসেব প-অডার/ াংক
৯. লাইেস িফ (ক-ে িণ ৫০০০/- টাকা, খ-ে িণ
৫০০/-টাকা)
১. িত বাংলা সােলর ১ বশাখ হেত ৩০ কািতক এর ১.সাদা কাগেজ/ িত ােনর িনজ
ােড ২. নবায়ন িফ (ক-ে িণ
মে নবায়েনর আেবদন
আেবদন দািখল করেবন
৫০০/- টাকা, খ-ে িণ ১০০/২. নবায়ন িফ ও েয়াজ ে . িবল িফ ও
২. সরকাির কাষাগাের জাির চালােনর টাকা)
জিরমানা জমা দােনর ল চালােনর কিপ
মা েম িনিদ পিরমাণ টাকা জমা দান

ম

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ াি র ান

৩. তািলকা ি র ত য়ন

করত: চালােনর ল কিপ সং হ করেত
হয়।

৩. িনধািরত সমেয়র পর
িবল িফ
ক-ে িণ ৫০০/- টাকা, খিণ ২০০/-টাকা তদসহ
িতমাস বা অংশ িবেশেষর
জ ১০০/- টাকা জিরমানা
১. আেবদেনর সােথ ২০/টাকার কাট িফ
২. ি নামা স াদেনর জ
৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল
া
৩. সরকার িনধািরত হাের
বািষক লাইেস িফ

০৯

হাট চাি নািভ র লাইেস ১৫ িদন
দান

১. আেবদন
২. ড লাইে
৩. ছিব
৪. নাগিরক সনদপ

১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. যথাযথ ক প
৩. ইউিপ চয়ার ান/েপৗর ওয়াড
কাউি লর

১০

সরকাির সং ার ে
৩০ কায িদবস
অ িষ খাস জিম বে াব
দান
ধম য় াপনার ে অ িষ
খাস জিম বে াব দান
িশ া িত ােনর ে
অ িষ খাস জিম বে াব
দান
া িতক েযাগজিনত
কারেন িত পিরবােরর
ে অ িষ খাস জিম
বে াব দান
িবিশ িশ ািবদ, কিব,
সািহত ক বা জাতীয় পযােয়
িনজ অবদােনর জ
িবেশষভােব ী ত
ি র ে -অ িষ খাস
জিম বে াব দান
বাসীেদর সমবায় সিমিতর
মা েম ব তল ভবন িনমাণ
ে - ে -অ িষ খাস
জিম বে াব দান

i) সরকাির িত ােনর ে শাসিনক অ েমাদন
ii) অেথর সং ান (বােজট বরা / ক দািখল
ইত ািদ)
i) ানীয় সরকার সং ার (ইউিনয়ন/েপৗরসভা/িস
কেপােরশেনর) ছাড়প ।
i) েলর শাসিনক অ েমাদনপ
ii) ল কিম র র েলশ

িনয় ণকারী ম ণালয় হেত শাসিনক
অ েমাদন প এবং বােজট বরাে র কিপ

১১
১২
১৩

১৪

১৫

িফ/চােজস

৪. া িতক েযাগজিনত কারেন িত
ে i) সকল েয়াজনীয় কাগজ প

ইউিনয়ন/েপৗরসভা/িস কেপােরশেনর
কাযালয়
আেবদনকারী দািখল করেবন

পিরবােরর আেবদনকারী দািখল করেবন

৫. িবিশ িশ ািবদ, কিব, সািহত ক বা জাতীয়
পযােয় িনজ অবদােনর জ িবেশষভােব ী ত
ি র ে i) সরকার ধােনর অ েমাদন প

সরকার ধােনর অ েমাদনপ
আেবদনকারী দািখল করেবন

৬. বাসীেদর সমবায় সিমিতর মা েম ব তল ভবন
িনমাণ ে i) আিথক স মতা ( াংক টেম /আয়কর
সং া কাগজপ ইত ািদ)
ii) সমবায় সিমিতর কাগজপ

আেবদনকারী দািখল করেবন
সংি
াংক
রাজ অিফস
সমবায় সিমিতর কাযালয়
ইউিনয়ন িম অিফস

ম

১৬

১৭

১৮

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ াি র ান

িফ/চােজস

iii) ািবত জিমর সি কেট িবিধব সং ার অিফস
থাকেল তার অনাপি প ।
i) আিথক স মতা ( াংক টেম /আয়কর
আেবদনকারী দািখল করেবন
সং া কাগজপ ইত ািদ)
ii) কে র িববরণী ও বা বায়েনর স তা
িতেবদন
i) আিথক স মতা ( াংক টেম /আয়কর
সং া কাগজপ ইত ািদ)
আেবদনকারী দািখল করেবন
ii) ণা ইনেভ েম িসিডউল,
iii) যথাযথ ক পে র ছাড়প / পািরশ (েযমনপিরেবশ অিধদ র, পযটন ক প ইত ািদ)
আেবদনকারী দািখল করেবন
পিরেবশ অিধদ র, পযটন ক প
) আিথক স মতা ( াংক টেম /আয়কর
সং া কাগজপ ইত ািদ)
আেবদনকারী দািখল করেবন
ii) ণা ইনেভ েম িসিডউল,
iii) যথাযথ ক পে র ছাড়প / পািরশ (েযমনপিরেবশ অিধদ র, পযটন ক প ইত ািদ)

গবািদ প বা খামার,
হ স রিগ খামার াপেনর
ে - অ িষ খাস জিম
বে াব দান
িশ কারখানা াপেনর
ে - অ িষ খাস জিম
বে াব দান

বসরকাির িত ােনর
অ েল অ িষ খাস জিম
বে াব দান

১৮। িম অিধ হণ শাখাঃ
দািয় া কমকতাঃ
িম মদখল কমকতা, টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮-৬২২০৫, ই-েমইল: lao1bagerhat@mopa.gov.bd
ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােবঃ অিতির জলা শাসক (রাজ ), বােগরহাট, টিলেফান ন র :+৮৮০৪৬৮-৬২৩৪৩ ই-েমইল:dcbagerhat@mopa.gov.bd
িমক সবার নাম
সবা দান
নং
প িত
০১
সরকাির/অধাসরকাির অিধ হেণর
ও ায় শািসত
াব াি র
সং ার অ েল
মা েম
জিম অিধ হণ

েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি

ান

ক) িনধািরত ছেক াব (ছেকর েত ক কলাম
যথাযথভােব রণ কিরেত হেব।
খ) কে র িব ািরত বণনা।
গ) ত াশী সং ার িনয় ণকারী ম ণালয় ক ক
িম অিধ হণ সং া শাসিনক অ েমাদন প ।
ঘ) উ য়ন কে র অ েমাদন সং া শাসিনক
আেদশ।
ঙ) অথ দােনর িন য়তা প ।
চ) ািবত জিমর তফিসল।
ছ) িসং েথ ত ত মৗজা ােপ ািবত
জিমর অব ানসহ াসং◌্িগক অ া িবষয়
িচি তকরণ।

সবা
এবং
পিরেশাধ প িত

সবা দােনর
সময়সীমা
অিধ হণ াব াি র
পর অিধ হেণর
াথিমক কায ম শষ
হেত ছাট কে র
ে ০৪(চার) মাস
(কম/ বশী) এবং বড়
কে র ে
ম ণালেয়র অ েমাদন
উপর িনভর কের।

দািয় া কমকতার (নাম, পদিব, ফান ন র ও ইমইল)
িম অিধ হণ কমকতা
বােগরহাট
ফান-০৪৬৮-৬২৫৪৩
অিতির

জলা শাসক(রাজ )
বােগহরাট
ফান-০৪৬৮-৬২৩৪৩
জলা শাসক
বােগহরাট
ফান-০৪৬৮-৬২৫১৫

িমক
নং

সবার নাম

২

বসরকাির সং া/
ি র অ েল জিম
অিধ হণ

সবা দান
প িত

অিধ হেণর
াব াি র
মা েম

েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি

ান

জ) ল-আউট ান।
ঝ) কে িববরণী, ল-আউট ান ও বহার
পিরক নার িভি েত নতম জিমর েয়াজনীয়তা
উে খসহ উহার পে ত ও যৗি কতা
িবে ষণ।
ঞ) নবাসন পিরক না।
ড) পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প ।
ঢ) ধম য় িত ান, িশ া িত া সং া
িতেবদন।
ণ) ািবত এলাকার িভিডও িচ ।
ত) অ ীকার প ।
থ)
রােনা দ র/ াপনার পিরবেত
ন
দ র/ াপনার জ জিম অিধ হেণ ােবর ে
রােনা দ র/ াপনা জিম জলা শাসেকর িনকট
সমপণ করা হইেব এই মেম অ ীকার প ।
দ) আরিবে শন আদালেতর বা আরিবে শন আপীল
এর িনেদেশ িত রণ বাবদ বিধত অথ পিরেশােধর
স মতা স েক এবং বিধত অথ আদালেতর
আেদশ াি র পর িনধািরত সমেয় দান করা
হইেব মেম অ ীকার নামা।
ন) িনধািরত ফরেম সবেশষ রকড য় মািলকগেণর
দাগিভি ক ত ।

সবা
এবং
পিরেশাধ প িত

উপেরর (ক), (খ), (চ), (ছ), (জ), (ঝ), (ঞ), (ট), ২০ /- (িবশ )
(ঠ), (ড), (ঢ), (ণ), (ত), (দ) (ন) নং িমেক টাকার কাট িফ।
উি িখত
কাগজপ
ছাড়াও
িন বিণত
কাগজপ /ত ািদ েত ক ০৫ কিপ কের দািখল
করেত হেব।
ক) ািবত ক / উে ে র সার প সহ উহা
বা াবায়েনর জ অথায়েনর উৎস এবং অথ ল ী
িত ােনর িন য়তাপ ।
খ) িনধািরত ফরেম স িতপ (নন িডিশয়াল
াে র উপর)
গ)
ি
উে ােগ জিম
েয়র
থতার
এিবেডিভট।
ঘ) ক জন েয়াজন বা জন াথ সংি ব িন
ত ও পিরসং ান িভি ক যৗি কতা।

সবা দােনর
সময়সীমা

অিধ হণ াব াি র
পর অিধ হেণর
াথিমক কায ম শষ
হেত ছাট কে র
ে ০৪(চার) মাস
(কম/ বশী) এবং বড়
কে র ে
ম ণালেয়র অ েমাদন
উপর িনভর কের।

দািয় া কমকতার (নাম, পদিব, ফান ন র ও ইমইল)
e-mail:dcbagerhat@mopa.gov.bd

িম অিধ হণ কমকতা
বােগরহাট
ফান-০৪৬৮-৬২৫৪৩
অিতির

জলা শাসক(রাজ )
বােগহরাট
ফান-০৪৬৮-৬২৩৪৩

জলা শাসক
বােগহরাট
ফান-০৪৬৮-৬২৫১৫
e-mail:dcbagerhat@mopa.gov.bd

িমক
নং
০৩

সবার নাম

সবা দান
প িত

অিধ হণ ত জিমর
মািলকেদর
িত রণ দান

িত রেণর
ব /আেবদন
াি র পর

েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি

ান

সবা
এবং
পিরেশাধ প িত

সবা দােনর
সময়সীমা

দািয় া কমকতার (নাম, পদিব, ফান ন র ও ইমইল)

ঙ) ি বা বসরকাির সঙ ার িনজ জিম থাকার
ঘাষণাপ ।
জিমর
মান সং া কাগজপ
২০ /- (িবশ )
আেবদন াি র ১(এক)
১। আেবদন ফরম।
টাকার কাট িফ। মােসর মে
২। দিলল বা বায়া দিলল(জিম য় ত হেল)।
৩। ব ন দিলেলর কিপ।
৪। নামপ ন পচা।
৫। মাঠ জিরপ পচা, এস, এ পচা।
৬। িম উ য়ন কর পিরেশােধর দািখলা।
৭। িবেশষ ে িব আদালেতর িডি ।
৮। জাতীয় পিরচয় প ।
৯। জ িনব ন।
১০। িনধািরত এ ফরম।
১১। পাসেপাট সাইেজর ০১(এক) কিপ ছিব।
১২। ৩০০/- টাকার াে ইনিডেমিন ব ।
১৩। ৩০০/- টাকার াে
মতা প
( েয়াজনীয় ে )।
১৪। িত রণ াি এবং এওয়াড বিহ সং
শাধেনর আেবদন।
১৫। নাগিরক সনদ।
১৬। ওয়ািরশ কােয়ম সনদ।

িম অিধ হণ কমকতা
বােগরহাট
ফান-০৪৬৮-৬২৫৪৩
অিতির

জলা শাসক(রাজ )
বােগহরাট
ফান-০৪৬৮-৬২৩৪৩

জলা শাসক
বােগহরাট
ফান-০৪৬৮-৬২৫১৫
e-mail:dcbagerhat@mopa.gov.bd

১৯। রকড ম শাখাঃ
দািয় া কমকতাঃ
ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােবঃ
ম
১

২

সবার নাম
এস এ/িস এস খিতয়ান সং া
সংবাদ
িস.এস খিতয়ােনর জােবদা নকল
সরবরাহ

সহকারী কিমশানার, রকড ম শাখা, টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮-৬২২০৫; ই-েমইল: rrdcbagerhat@mopa.gov.bd
অিতির জলা শাসক (রাজ ), বােগরহাট, টিলেফান ন র :+৮৮০৪৬৮-৬২৩৪৩ ই-েমইল:adcrbagerhat@mopa.gov.bd
েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

৩ (িতন) কায িদবস

১। িনধািরত ফরেম
আেবদনপ ( েড এ জমা িদেত হেব)

৩ (িতন) কায িদবস

১। িনধািরত ফরেম
আেবদনপ ( েড এ জমা িদেত হেব)
২। ৩ (িতন)

ফািলও

েয়াজনীয় কাগজ াি র ান
১। জলা ওেয়ব পাটাল
২। অ েমািদত া ভ
৩। ইউিনয়ন িডিজটাল স
১। জলা ওেয়ব পাটাল
২। অ েমািদত া ভ
৩। ইউিনয়ন িডিজটাল স
অ েমািদত া ভ ার

ার
ার
ার
ার

িফ/চাজ
১। আেবদেনর সােথ
২০/-টাকার কাট িফ
১। আেবদেনর সােথ
২০/-টাকার কাট িফ
২। থম ফািলও এর
সােথ ১/-টাকার কাট িফ

ম

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়

এস.এ খিতয়ােনর জােবদা নকল
সরবরাহ

৩

৩ (িতন) কায িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ
১। িনধািরত ফরেম
আেবদনপ ( েড এ জমা িদেত হেব)
২। ৩

িনবাহী ািজে ট আদালেত
দােয়র ত মামলার নকল সরবরাহ

৪

রাজ আদালেতর মামলার নকল
সরবরাহ

৫

৭ (সাত) কায িদবস

৭ (সাত) কায িদবস

ফািলও

১। িনধািরত ফরেম
আেবদনপ ( েড এ জমা িদেত হেব)

েয়াজনীয় কাগজ াি র ান
১। জলা ওেয়ব পাটাল
২। অ েমািদত া ভ ার
৩। ইউিনয়ন িডিজটাল স ার
অ েমািদত া ভ ার
১। জলা ওেয়ব পাটাল
২। অ েমািদত া ভ ার
৩। ইউিনয়ন িডিজটাল স ার

২। েয়াজনীয় সং ক ফািলও

অ েমািদত

া

১। িনধািরত ফরেম
আেবদনপ
( েড এ জমা িদেত হেব)

১। জলা ওেয়ব পাটাল
২। অ েমািদত া ভ ার
৩। ইউিনয়ন িডিজটাল স ার

২। েয়াজনীয় সং ক ফািলও

অ েমািদত

া

ভ ার

ভ ার

িফ/চাজ
১। আেবদেনর সােথ
২০/-টাকার কাট িফ
২। খম ফািলও এর
সােথ ১/-টাকার কাট িফ
১।আেবদেনর সােথ ২০/টাকার কাট িফ
২। িত ফািলও এর
সােথ ২/-টাকার কাট
িফ
১। আেবদেনর সােথ
২০/-টাকার কাট িফ
২। িত ফািলও এর
সােথ ২/-টাকার কাট
িফ

২০। িভিপ সলঃ
দািয় া কমকতাঃ
সহকারী কিমশানার, িভিপশাখা, টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮-৬২২০৫; ই-েমইল:
ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােবঃ অিতির জলা শাসক (রাজ ), বােগরহাট, টিলেফান ন র :+৮৮০৪৬৮-৬২৩৪৩ ই-েমইল: adcrbagerhat@mopa.gov.bd
ঃ নং

০১

সবার নাম

সবা দােন
সেবা সময়

েয়াজনীয়
কাগজপ

বােগরহাট
আেবদন
সাদা কাগেজ ২০
পৗরসভাধীন ‘ক’ দািখেলর ০৩ ( িড়) টাকার কাট
তািলকা
(িতন) স ােহর িফ িদেয় আেবদন
িভিপ স ি র
করেত হয়।

েয়াজনীয়
কাগজপ /আেবদ
ন ফরম াি ান

সবা

এবং পিরেশাধ প িত (যিদ থােক)

িনধািরত
কান সবা ঃ
ফরম নই। সাদা (ক) িষ জিম ১০০০/- টাকা একর িত
কাগেজ
িবগত (খ) অ িষ িভ জিম ৪০০০/- টাকা একর িত
বছেরর

শাখার নাম সহ দািয় া
কমকতার পদবী, ম ন র,
জলা কাড, অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমইল

উধতন কমকতার
পদবী, ম ন র,
জলা কাড,
অিফিসয়াল
টিলেফান ও
ইেমইল
শাখার নামঃ
উধতন কমকতার
িভিপ
সল,
জলা পদবীঃ
শাসেকর
কাযালয়,
বােগরহাট।

ঃ নং

সবার নাম

সবা দােন
সেবা সময়

েয়াজনীয়
কাগজপ

একসনা ইজারা মে
িতকার
দান
দয়া হয়।

েয়াজনীয়
কাগজপ /আেবদ
ন ফরম াি ান

িডিসআেরর
ফেটাকিপ িদেয়
লীজ িহতার ণ
নাম/ কানাসহ
মাবাইল
ন র
িদেয়
আেবদন
করেত হয়।

সবা

এবং পিরেশাধ প িত (যিদ থােক)

শাখার নাম সহ দািয় া
কমকতার পদবী, ম ন র,
জলা কাড, অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমইল

উধতন কমকতার
পদবী, ম ন র,
জলা কাড,
অিফিসয়াল
টিলেফান ও
ইেমইল
অিতির
জলা
দািয় া
কমকতার শাসক (রাজ ),
পদবীঃ
বােগরহাট।
সহকারী কিমশনার

(গ) িশ /বািণিজ ক কােজ ব ত জিম
৫০০০/- টাকা একর িত
(ঘ) আবািসক ঘর ও ক চা ঘর ৩/- টাকা িত
বগ ট (েমেঝ ক চা, েনর দওয়াল এবং ছাদ)
ম ন রঃ ২২১
(ঙ) আবািসক ঘর ও আধাপাকা ঘর ৪/- টাকা
ম ন রঃ ৩০৮
িত বগ ট (েমেঝ পাকা, দওয়াল পাকা, েনর
জলা
কাডঃ
ছাদ)
জলা কাডঃ ০১০০
০১০০
(চ) আবািসক ঘর ও পাকা ঘর (দালান) ৬/টাকা িত বগ ট
টিলেফানঃ
০৪৬৮টিলেফানঃ ০৪৬৮(ছ) বািণিজ ক উে ে
বহােরর ে ৮/৬২২০৫
৬২২০৫
টাকা িত বগ ট ( েনর ঘর/ক চা ঘর)
(জ) বািণিজ ক উে ে
বহােরর ে ১২/টাকা িত বগ ট (আধাপাকা ঘর/পাকা ঘর)
(ঝ) ল/ফেলর বাগান/ র/দীিঘ/িঝল িনলােমর
মা েম ফেলর বাগান ১(এক) বৎসেরর িভি েত
এবং র, দীিঘ ও িঝল ইত ািদ ে ৩(িতন)
বছেরর িভি েত সেবা ডাককারীরর অ েল
লীজ দান করা হয়।

পিরেশাধ প িতঃ

লীজ নবায়েনর পর লীজ
িহতােক
িডিসআেরর মা েম লীজমািন পিরেশাধ করেত
হয়।
০২

অিপত স ি র ৩০(ি শ) িদন
ইজারাদােরর নাম
পিরবতন

সাদা কাগেজ ২০
( িড়) টাকার কাট
িফ িদেয় আেবদন
করেত হয় এবং
আেবদেনর সােথ
ইজারা হীতার
সনদপ , ওয়ােরশ

িনধািরত কান
ফরম নই।
সাদা কাগেজ ২০
( িড়) টাকার
কাট িফ িদেয়
আেবদন করেত
হয়

_

_

_

ঃ নং

সবার নাম

সবা দােন
সেবা সময়

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজপ /আেবদ
ন ফরম াি ান

সবা

এবং পিরেশাধ প িত (যিদ থােক)

শাখার নাম সহ দািয় া
কমকতার পদবী, ম ন র,
জলা কাড, অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমইল

উধতন কমকতার
পদবী, ম ন র,
জলা কাড,
অিফিসয়াল
টিলেফান ও
ইেমইল

_

_

সনদপ
সং
করেত হয়।
০৩

ইজারা স ি র ১৫(পেনর) িদন
উপর িনিমত ঘর
মরামেতর
অ মিত

সাদা কাগেজ ২০
( িড়) টাকার কাট
িফ িদেয় আেবদন
করেত হয় এবং
আেবদেনর সােথ
হাল সেনর িডিসআর
এর
ফেটাকিপ
দািখল করেত হয়।

_

-ঐ-

২১। ানীয় সরকার শাখাঃ
দািয় া কমকতাঃ
সহকারীকিমশনার, ানীয়সরকারশাখা, টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮-৬২২৪১, ই-েমইল: aclgbagerhat@mopa.gov.bd
ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােবঃ অিতির েজলা শাসক (রাজ ), বােগরহাট, টিলেফান ন র :+৮৮০৪৬৮-৬২৩৪৩ ই-েমইল: adcrbagerhat@mopa.gov.bd
ম
১
১.

সবার নাম
২
জ
সনদ সংেশাধন
সং া ।

েয়াজনীয় সেবা
সময়
৩
৩০(ি শ)
কাযিদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান
৫
রিজ ার ১.
ড

৪
১।জ ও
সনদ সংেশাধেনর ে
জনােরেলর কাযালয় থেক br.lgd.gov.bd
ওেয়ব সাইেট দ সংেশাধনী ছক (জমিন ফরম
নং-৮) রণ কের ইেতা েব সং হীত জ
সনদপে র ল কিপ এবং সংেশাধেনর সপে
মাণক (এস,এস,িস সনদ/পাসেপাট/জাতীয়
পিরচয়প ইত ািদ) এর মে য েযাজ , তার
সত ািয়ত ছায়ািলিপ।
২। ইউিনয়ন পিরষেদ আেবদন িফস জমা দােনর
রিশেদর ছায়ািলিপ।

২.br.lgd.gov.b

d ওেয়ব সাইট হেত

আেবদন ফরম
৩. িনজ

সবা /
িফ/ চােজস
৬
১০০/(একশত)
টাকা

দািয়

া কমকতা

৭
উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮৬২২৪১
ই- মইল:
ddlgbg@yahoo.com

ঊ তন কমকতা/যার কােছ
আপীল করা যােব
৮
জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

ম

সবার নাম

েয়াজনীয় সেবা
সময়
৩
২২ (বাইশ)
কাযিদবস

েয়াজনীয় কাগজপ
৪
১। সাদা কাগেজ িলিখত আেবদন/ অিভেযাগ প
২। অিভেযােগর সমথেন েয়াজনীয় কাগজপ
(যিদ থােক)।

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান
৫
িনজ

সবা /
িফ/ চােজস
৬
িফ/ চাজ

দািয়

া কমকতা

৭
উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮৬২২৪১
ই- মইল:

ঊ তন কমকতা/যার কােছ
আপীল করা যােব
৮
জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

১
২.

২
উপেজলা/ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান/ সদ গেণর
িব ে িবিবধ আেবদন/
আপি / অিভেযাগ।

ddlgbg@yahoo.com

dcbagerhat@mopa.gov.bd

৩.

উপেজলা/
ইউিনয়ন
পিরষেদর কমচারীগেণর
িব ে িবিবধ আেবদন/
আপি / অিভেযাগ।

২২ (বাইশ)
কাযিদবস

১। সাদা কাগেজ িলিখত আেবদন/ অিভেযাগ প
২। অিভেযােগর সমথেন েয়াজনীয় কাগজপ
(যিদ থােক)।

িনজ

িফ/ চাজ

উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮৬২২৪১
ই- মইল: ddlgbg@yahoo.com

জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

৪.

ইউিনয়ন
পিরষদ
াম িলশেদর পাশাক ও
অ া
সর ামািদ
সরবরাহ

ানীয় সরকার
িবভাগ হেত বরা
াি র পর ট ার
আহবান এবং
িপিপআর-২০০৮ এ
িনধািরত সময়
মাতােবক ট ার
আহবােনর পর
তকায দরদাতােক
NOA দােনর ৪৫
িদেনর মে ।
২২ (বাইশ)
কাযিদবস

১. কাদার িনবাচেনর জ িপিপআর-২০০৮
মাতােবক দরপ িব ি েত উি িখত শত
মাতােবক আয়কর ও ভ াট রিজে শন সনদ,
আিথক তার সনদ, অিভ তার সনদ, িনধািরত
পিরমান জামানেতর িবিড, সরবরাহেযা
মালামােলর ন না ইত ািদ।

িনজ

কাদারেদর
জ
িনধািরত
পিরমান
িসিডউল
(পিরবতন
যা )

উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮৬২২৪১
ই- মইল:
ddlgbg@yahoo.com

dcbagerhat@mopa.gov.bd

১। সাদা কাগেজ িলিখত আেবদন/ অিভেযাগ প
২। অিভেযােগর সমথেন েয়াজনীয় কাগজপ
(যিদ থােক)।

িনজ

িফ/ চাজ

উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮৬২২৪১
ই- মইল:

জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

৫.

পৗরসভার
ময়র/
কাউি লরগেণর িব ে
িবিবধ আেবদন/ আপি /
অিভেযাগ।

ddlgbg@yahoo.com

dcbagerhat@mopa.gov.bd

৬.

পৗরসভার কমচারীগেণর
িব ে িবিবধ আেবদন/
আপি / অিভেযাগ।

২২ (বাইশ)
কাযিদবস

১। সাদা কাগেজ িলিখত আেবদন/ অিভেযাগ প
২। অিভেযােগর সমথেন েয়াজনীয় কাগজপ
(যিদ থােক)।

িনজ

িফ/ চাজ

উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮৬২২৪১
ই- মইল: ddlgbg@yahoo.com

জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

৭.

ইউিনয়ন
পিরষদ/
উপেজলা
পিরষদ/
পৗরসভার সীমানা িনধারণ

৩০ (ি শ)
কাযিদবস

১। সাদা কাগেজ িলিখত আেবদন/ অিভেযাগ প
২। অিভেযােগর সমথেন েয়াজনীয় কাগজপ
(যিদ থােক)।

িনজ

িফ/চাজ

উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।

dcbagerhat@mopa.gov.bd

জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :

ম
১

সবার নাম
২
এবং এ সং া অিভেযাগ
িন ি ।

েয়াজনীয় সেবা
সময়
৩

েয়াজনীয় কাগজপ
৪

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান
৫

সবা /
িফ/ চােজস
৬

দািয়

া কমকতা

৭
টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮৬২২৪১
ই- মইল: ddlgbg@yahoo.com
উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮৬২২৪১
ই- মইল: ddlgbg@yahoo.com

৮.

ইউিনয়ন পিরষদ কমে
ভবন িনমােণর
ান
িনবাচন এবং এ সং া
অিভেযাগ িন ি ।

৩০ (ি শ)
কাযিদবস

১। সাদা কাগেজ িলিখত আেবদন/ অিভেযাগ প
২। অিভেযােগর সমথেন েয়াজনীয় কাগজপ
(যিদ থােক)।

িনজ

িফ/চাজ

৯.

ানীয় সরকার িবভাগ সংি
িবিভ উ য়ন লক কে র
কায ম তদারিক এবং এ
সকল িবষেয় অিভেযাগ
িন ি

৩০(ি শ)
কাযিদবস

১। সাদা কাগেজ িলিখত আেবদন/ অিভেযাগ প
২। অিভেযােগর সমথেন েয়াজনীয় কাগজপ
(যিদ থােক)।

িনজ

িফ/চাজ

উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮৬২২৪১
ই- মইল: ddlgbg@yahoo.com

১০.

দ র/িবভাগ ক ক িব ি েত উি িখত
হাট-বাজার, খয়াঘাট এবং সংি দ র/িবভাগ সংি
কাগজপ
ািদ
।
ানীয় সরকার িবভাগ ক ক
িনধািরত
সংি
িবিভ দ েরর সময়
উ য়ন লক কােজর দরপ
িসিডউল িব য়।

িনজ

সংি
দ র/িবভাগ
ক ক
িব ি েত
উি িখত ।

উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮৬২২৪১
ই- মইল: ddlgbg@yahoo.com

ম

সবার নাম

েয়াজনীয় সেবা
সময়
৩
িত মােসর ৩(িতন)
তািরেখর মে

১
০১

২
ইউিনয়ন
পিরষদ
সিচবেদর
বতন/
ভাতািদ দান

০২

ইউিনয়ন
পিরষদ উৎসেবর ৭(সাত) িদন
সিচবেদর উৎসব ভাতা
েব (বরা
সােপে )

আভ রীন (দা িরক) িবষয়াবিল।

েয়াজনীয় কাগজপ
৪
েযাজ নয়।

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান
৫
েযাজ নয়।

েযাজ নয়।

েযাজ নয়।

সবা /
িফ/ চােজস
৬
েযাজ
নয়।

দািয়

া কমকতা

৭
উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২২৪১
ই- মইল:

ddlgbg@yahoo.com

েযাজ
নয়।

উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২২৪১
ই- মইল:

ddlgbg@yahoo.com

ঊ তন কমকতা/যার কােছ
আপীল করা যােব
৮
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

ঊ তন কমকতা/যার কােছ
আপীল করা যােব
৮
জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

ম

সবার নাম

১
০৩

২
ইউিনয়ন
পিরষদ
সিচবেদর অিতির
দািয় ভাতা

০৪

ইউিনয়ন
সিচবেদর
িবেনাদন
অ া

েয়াজনীয় সেবা
সময়
৩
৭(সাত) কাযিদবস

েয়াজনীয় কাগজপ
৪
১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. সংি উপেজলা িনবাহী অিফসােরর
অ ায়নপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান
৫
েযাজ নয়।

সবা /
িফ/ চােজস
৬
েযাজ
নয়।

দািয়

া কমকতা

৭
উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২২৪১
ই- মইল:

ddlgbg@yahoo.com

পিরষদ
াি
সহ

০৫

ইউিনয়ন
পিরষদ
সিচবেদর পাসেপাট
াি র আেবদন

০৬

ইউিনয়ন
সিচবেদর
ম রী

৭(সাত) কাযিদবস

৭(সাত) কাযিদবস

পিরষদ আেবদন াি র পর ১। সাদা কাগেজ িলিখত আেবদন।
অবসর ১৫
(পেনর) ২। সংি ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ােনর না-দাবী
কাযিদবস।
ত য়ন।
৩। সংি উপেজলা িনবাহী অিফসােরর পািরশ।
৪। চা রী বিহ।

০৭

ইউিনয়ন
পিরষদ
সিচবেদর লা
া
ম রী

৬০(ষাট) কাযিদবস

০৮

ইউিনয়ন
পিরষদ
সিচবেদর আ েতািষক
ভাতা ম রী

১৮০(একশত আিশ)
কাযিদবস

০৯

বাংলােদশ ফরম নং-৪০ (অিজত র আেবদন
ফরম), আেবদন ফরেম ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ােনর পািরশ এবং সংি উপেজলা
িনবাহী অিফসােরর ত য়ন। মা জিনত
বা
িচিকৎসাজিনত র ে মিডেকল
সা িফেকট
১.পাসেপােটর আেবদন ফরম
২.সাদা কাগেজ অনাপি সনদ াি র আেবদন
৩. সংি উপেজলা িনবাহী অিফসােরর
অ ায়নপ

াম িলশেদর বতনভাতািদ দান

িত মােসর ৭(সাত)
তািরেখর মে

১। সাদা কাগেজ িলিখত আেবদন।
২। অবসর ম রীর আেদশ।

১। সাদা কাগেজ িলিখত আেবদন।
২। অবসর ম রীর আেদশ।
৩। ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল
াে
অ ীকারনামা।
৪। ইউিপ চয়ার ান ক ক দ না-দাবী ত য়ন।
৫। দািয় ভার হ া েরর তািলকা (চাজ িল )
েযাজ নয়।

১.

ড
২. ানীয় সরকার
শাখা

েযাজ
নয়।

উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২২৪১
ই- মইল:

ddlgbg@yahoo.com

১.
ড
২.www.dip.gov.bd
৩. ানীয় সরকার
শাখা
১। ইউিনয়ন পিরষদ
২। সংি উপেজলা
িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়
৩। জলা শাসেকর
কাযালয়
িনজ

১। জলা শাসেকর
কাযালয়
২। নন- িডিশয়াল
াে র জ ভ ার
৩। ইউিপ চয়ার ান
েযাজ নয়।

িফ/চাজ

উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২২৪১
ই- মইল:

ddlgbg@yahoo.com

িফ/
চাজ

উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২২৪১
ই- মইল:

ddlgbg@yahoo.com

িফ/
চাজ

উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২২৪১
ই- মইল:

ddlgbg@yahoo.com

িফ/
চাজ

উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২২৪১
ই- মইল:

ddlgbg@yahoo.com

েযাজ
নয়।

উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।

ঊ তন কমকতা/যার কােছ
আপীল করা যােব
৮
জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

জলা শাসক
বােগরহাট

ম
১

সবার নাম
২

েয়াজনীয় সেবা
সময়
৩

১০

াম িলশেদর উৎসব উৎসেবর ৭(সাত) িদন
ভাতা দান
েব বরা াি
সােপে

১১

াম িলশেদর
এককালীন
অবসর
ভাতা দান

৭(সাত) কাযিদবস

১২

ইউিপ চয়ার ান ও
সদ েদর স ানীভাতা
দান

িত ৩(িতন) মাস
অ র (বরা াি
সােপে )

১৩

ানীয় সরকার শাখার
কমচারীগেনর
সং া

০১(এক) িদন

েয়াজনীয় কাগজপ
৪

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান
৫

সবা /
িফ/ চােজস
৬

েযাজ নয়।

েযাজ নয়।

১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. উপেজলা িনবাহী অিফসােরর পািরশসহ
অ ায়নপ
৩. ল চা রী বিহ

উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়

েযাজ
নয়।

েযাজ নয়।

েযাজ নয়।

েযাজ নয়

সাদা কাগেজ আেবদন

েযাজ নয়।

েযাজ নয়

দািয়

া কমকতা

৭
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২২৪১
ই- মইল:

ddlgbg@yahoo.com

েযাজ
নয়।

উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২২৪১
ই- মইল:

ddlgbg@yahoo.com

উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২২৪১
ই- মইল:

ddlgbg@yahoo.com

উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২২৪১
ই- মইল:

ddlgbg@yahoo.com

উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২২৪১
ই- মইল:

ddlgbg@yahoo.com

ম
১
০১

সবার নাম
২
জলা
শাসক
সে লন
সং া
মািসক
বা বায়ন
িতেবদন

েয়াজনীয় সেবা
সময়
৩
িত মােসর ১০
তািরেখর মে

ািত ািনক (আ ঃ দা িরক) িবষয়াবিল।

েয়াজনীয় কাগজপ
৪
েযাজ নয়।

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান
৫
েযাজ নয়।

সবা /
িফ/ চােজস
৬
েযাজ নয়

দািয়

া কমকতা

৭
উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২২৪১

ঊ তন কমকতা/যার কােছ
আপীল করা যােব
৮
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

ঊ তন কমকতা/যার কােছ
আপীল করা যােব
৮
জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

ম

সবার নাম

১

২

েয়াজনীয় সেবা
সময়
৩

০২

মাননীয়
ধানম ীর
িত ত অ ািধকার
ক
বা বায়ন
অ গিত পযােলাচনা
সভা

িত মােসর ৩য়
সামবার (িনধািরত)

০৩

ইউিনয়ন পিরষদ এবং
পৗরসভা কমদ তা
ায়ন

ানীয় সরকার
িবভােগর চািহদা
মাতােবক িনধািরত
সময়

০৪

িবিভ দ েরর সােথ
উ য়ন লক
কমকাে র
িবষেয়
প ালাপ

েযাজ নয়

০৫

িনবাচন
কায ম

েযাজ নয়

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান
৫

৪
েযাজ নয়।

সবা /
িফ/ চােজস
৬

দািয়

া কমকতা
৭
ই- মইল:

েযাজ নয়

েযাজ নয়

েযাজ নয়

েযাজ নয়

েযাজ নয়

েযাজ নয়

েযাজ নয়

েযাজ নয়

েযাজ নয়

উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২২৪১
ই- মইল:

ddlgbg@yahoo.com

ায়ন

উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২২৪১
ই- মইল:

ddlgbg@yahoo.com

উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২২৪১
ই- মইল:

ddlgbg@yahoo.com

সং া

উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার, বােগরহাট।
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২২৪১
ই- মইল:

ddlgbg@yahoo.com

২২।

dcbagerhat@mopa.gov.bd

ddlgbg@yahoo.com

েযাজ নয়।

ানীয় সরকার িবভােগর িনধািরত কমদ তা
ফরম

ঊ তন কমকতা/যার কােছ
আপীল করা যােব
৮
জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

জলা শাসক
বােগরহাট
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৬৮-৬২৫১৫
ই- মইল:

dcbagerhat@mopa.gov.bd

ড শাখাঃ

দািয় া কমকতাঃ
জলা সহকারী কিমশনার, টিলেফান ন র: +৮৮০৪৬৮-৬২৩৭০, ই-েমইল: acfdbagerhat@mopa.gov.bd
ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােবঃ
অিতির জলা শাসক (সািবক), বােগরহাট, টিলেফান ন র : +৮৮০৪৬৮-৬২৪৬৬, ই-েমইল :adcgbagerhat@mopa.gov.bd
েয়াজনীয় কাগজ াি র
ম
সবার নাম
েয়াজনীয় সময়
েয়াজনীয় কাগজপ
িফ/চাজ
ান
১
সবা ত াশীেদর চািহত ত সরবরাহ ও
সাব িণক
িবনা ে
েয়াজনীয় পরামশ দান

