গণ
জলা

জাত

ী বাংলােদশ সরকার

শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ

www.jhenaidah.gov.bd
নাগিরক সনদ (Citizen’s Charter)
০১। সাধারণ শাখা
িম

সবার নাম

েয়াজনীয়

ক

সময়

ন র

(ঘ া/িদন/মাস)

১
০১

২

৩

বীর মুি েযা ােদর

১৫ (পেনর)
কায িদবস।

গেজেটর ভুল- াি

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি

৪
১।িলিখত আেবদনপ

৫
-

িফ/চােজস
ান

০২

িফ/চাজ মু

২। গেজেটর ফেটাকিপ

বীর মুি েযা ােদর ভাতা

১০ (দশ) কায

াি র ান পিরবতন

িদবস।

িলিখত আেবদনপ

-

িফ/চাজ মু

বীর মুি েযা ােদর

০৫(পাঁচ)

িলিখত আেবদনপ

-

িফ/চাজ মু

িবিবধ আেবদন

কাযিদবস

কতৃ প
০৪

িলিখত আেবদনপ

-

িফ/চাজ মু

তন

বরাবর

রণ।

বীর মুি েযা ােদর

১৫ (পেনর)

িবিবধ অিভেযাগ

কায িদবস।

িন

ি করণ।

ঊ

তন কমকতা/যার কােছ আপীল
করা যােব (কমকতার পদিব,

জলা/উপেজলা কাড সহ

বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা

টিলেফান ন র ও ই- মইল)

কাড সহ টিলেফান ন র ও ই- মইল)

৭

৮

সহকারী কিমশনার

অিতির

সাধারণ শাখা

িঝনাইদহ।

শাসেকর কাযালয়,

িঝনাইদহ।

রণ ।

ম ণালয়/ ঊ

কমকতা (নাম,

পদিব, বাংলােদেশর কাড,

জলা

সং া মতামত ।
০৩

া

৬

সংেশাধন িবষেয়
মতামত

দািয়

টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৪

জলা

শাসক (সািবক)

টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail: adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-০২

িম

সবার নাম

েয়াজনীয়

ক

সময়

ন র

(ঘ া/িদন/মা

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ াি

িফ/চােজস

ান

দািয়

া

কমকতা (নাম,

পদিব, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ

স)

টিলেফান ন র ও ইমইল)

১

২

৩

৪

০৫

বসামিরক সরকাির

৩০ (ি শ)

িনধািরত ফরেম আেবদন।

কমকতা/কমচারী
চাকুিররত অব ায়
মৃতু বরণ করেল
৫,০০,০০০/টাকা
অনুদান

াি র

আেবদন

০৬

রণ।

বসামিরক সরকাির
কমকতা/কমচারী
চাকুিররত অব ায়
ায়ী অ মতাজিনত
কারেণ
২,০০,০০০/আিথক অনুদান
াি র আেবদন
জন শাসন

০১। জন শাসন
ম ণালেয়র ওেয়ব সাইট
www.mopa.gov.bd
০২। সাধারণ শাখা , জলা
শাসেকর কাযালয়,
িঝনাইদহ।
০৩। জলা ই- সবা
ক , জলা শাসেকর

জন শাসন
ম ণালেয়

কায িদবস।

৫

কাযালয়, িঝনাইদহ।

৬
িফ/চাজ মু

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল
করা যােব (কমকতার পদিব,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাড সহ টিলেফান ন র ও ইমইল)

৭

৮

সহকারী কিমশনার

অিতির

সাধারণ শাখা

(সািবক)

জলা

শাসেকর

কাযালয়, িঝনাইদহ।
টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৪

জলা

শাসক

িঝনাইদহ।
টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

ম ণালেয়

রণ।

পাতা-০৩
িম

সবার নাম

েয়াজনীয়

ক

সময়

ন র

(ঘ া/িদন/মা

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ াি

ান

িফ/চােজস

দািয় া কমকতা (নাম, পদিব,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাড সহ টিলেফান ন র ও ইমইল)

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা
যােব (কমকতার পদিব, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র ও
ই- মইল)

৬

৭

৮

স)
৫

১

২

৩

৪

০৭

ধম ম ণালয় কতৃ ক

০৭ (সাত)

১.মসিজদ/মি েরর নােম

বরা কৃত অথ

কায িদবস

ছাপােনা প ােড আেবদন।

িবিভ

২. ভাটার আইিড কােডর

মসিজদ/মা াসা/

ফেটাকিপ।

মি র/ধমীয়

৩. রজুেলশন বা

উপাসনালেয়র

কাযিববরণীেত

সং ার/ মরামত/

সভাপিত/স

পুনবাসেনর জন
অনুদান দান।

চক হেণর

াদকেক
মতা দান

সং া কাযিববরণীর
সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪. ০১ (এক) কিপ
সদ েতালা পাসেপাট
সাইেজর সত ািয়ত রি ন
ছিব।

-

িফ/চাজ মু

সহকারী কিমশনার

অিতির

সাধারণ শাখা

(সািবক)

জলা

শাসেকর

কাযালয়, িঝনাইদহ।
টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৪

জলা

শাসক

িঝনাইদহ।
টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-০৪
িম

সবার নাম

েয়াজনীয়

ক

সময়

ন র

(ঘ া/িদন/মা

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ
াি

িফ/চােজস

ান

স)

দািয়

া

কমকতা

ঊ

তন কমকতা/যার কােছ

(নাম, পদিব,

আপীল করা যােব (কমকতার

বাংলােদেশর কাড,

পদিব, বাংলােদেশর কাড,

জলা/উপেজলা কাড
সহ টিলেফান ন র ও

জলা/উপেজলা কাড সহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)

ই- মইল)
১
০৮

২
পিব
হ

হে

৩
গমেন ু

যা ীেদর সবা
দান।

ধম ম ণালয়
কতৃ ক
িনধািরত
সময়।

৪

৫

১. িনধািরত িনব ন ফরম ও

০১। জলা শাসেকর

আেবদন ফরম

কাযালয়/ইউএনও

২. িনধািরত ব াংেক টাকা
জমাপূবক জমা রিসদ/ব াংক
াফট/ প-অডার।
৩. ০২ ( ই) কিপ পাসেপাট
সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব
(িনব ন ফরম জমাদােনর
সােথ ০১ কিপ এবং আেবদন
ফরম জমাদােনর সােথ ০১
কিপ)।
৪. িনজ িঠকানা স িলত
ডাকিটিকট যু

খাম।

৫. আ জািতক পাসেপাট
(িনব ন ফরম জমাদােনর
সােথ সত ািয়ত ফেটাকিপ
এবং আেবদন ফরম
জমাদােনর সােথ মূলকিপ)।

অিফস/ইসলািমক
ফাউে শন।
০২। িনধািরত ব াংক।

৭

৬
িফ/চাজ মু

৮

সহকারী কিমশনার

অিতির

সাধারণ শাখা

িঝনাইদহ।

জলা

শাসেকর

কাযালয়, িঝনাইদহ।
টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৪

জলা

শাসক(সািবক)

টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

০৯

এনিজও সমূেহর
অনুকূেল
ত য়নপ

৩০ (ি শ)

১. এনিজও বু েরা/সমাজেসবা

এনিজও বু েরা/

কায িদবস

অিধদ েরর িনব ন পে র

সমাজেসবা

দান।

সত ািয়ত ফেটাকিপ।
২. অনুেমািদত এফিড-৬

িফ/চাজ মু

অিধদ র।

৩. অথ ছাড় এর িচিঠর কিপ।

পাতা-০৫
িম

সবার নাম

ক

েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজ
াি

িফ/চােজস

ান

দািয়

া

কমকতা

(নাম, পদিব, বাংলােদেশর

ন র

কাড, জলা/উপেজলা
কাড সহ টিলেফান ন র
ও ই- মইল)

১
১০

২

৩

মহামান রা পিতর

০৩(িতন)

ঐি ক তহিবল থেক

কাযিদবস

অনুদান দান।

৪
১. সাদা কাগেজ

৫
-

জলা শাসক, িঝনাইদহ

৬

বরাবের আেবদন করেত

আপীল করা যােব (কমকতার
পদিব, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)

৭

রিভিনউ
া

ঊ তন কমকতা/যার কােছ

- ১িট

(১০/- টাকার)

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
জলা

শাসেকর

কাযালয়, িঝনাইদহ।

হেব
২. পাসেপাট সাইেজর রি ন

টিলেফান ন র :

ছিব -১কিপ

৮
অিতির

জলা

শাসক(সািবক)
িঝনাইদহ।
টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৪৪৭

+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৪

E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

সহকারী কিমশনার

অিতির

৩. জাতীয়
পিরচয়প /নাগিরক
সনেদর সত ািয়ত
ফেটাকিপ/ ছায়ািলিপ
১১

মাননীয় ধানম ীর
াণ ও কল াণ তহিবল
থেক অনুদান দান।

০৩(িতন)
কাযিদবস

১. সাদা কাগেজ
জলা শাসক, িঝনাইদহ
বরাবের আেবদন করেত
হেব
২. পাসেপাট সাইেজর রি ন

-

রিভিনউ
া

- ১িট

(১০/- টাকার)

সাধারণ শাখা
জলা

শাসেকর

কাযালয়, িঝনাইদহ।
টিলেফান ন র :

জলা

শাসক(সািবক)
িঝনাইদহ।
টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৪৪৭

ছিব -১কিপ
৩. জাতীয়
পিরচয়প /নাগিরক
সনেদর সত ািয়ত
ফেটাকিপ/ ছায়ািলিপ

+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৪

E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-০৬
িম

সবার নাম

েয়াজনীয়

ক

সময়

ন র

(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়

িফ/চােজস

দািয়

া

কমকতা

কাগজ

(নাম, পদিব,

াি

বাংলােদেশর কাড,

ান

জলা/উপেজলা কাড

ঊ

তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা

যােব (কমকতার পদিব, বাংলােদেশর
কাড, জলা/উপেজলা কাড সহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)

সহ টিলেফান ন র ও
ই- মইল)
১
১২

২

৩

মাননীয় সংসদ

০৭ (সাত)

সদস েদর ঐি ক

কাযিদবস

৪

৫
-

১. সাদা কাগেজ
জলা শাসক, িঝনাইদহ

৬
রিভিনউ

৭
া

- ১িট (১০/-

তহিবল থেক

বরাবের আেবদন করেত হেব

অনুদান দান।

২. পাসেপাট সাইেজর রি ন

টাকার)

সহকারী কিমশনার

অিতির

সাধারণ শাখা

িঝনাইদহ।

জলা

শাসেকর

কাযালয়, িঝনাইদহ।

ছিব -১কিপ

টিলেফান ন র :

৩. জাতীয়

৮
জলা

শাসক(সািবক)

টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail: adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৪

পিরচয়প /নাগিরক

সনেদর

সত ািয়ত ফেটাকিপ/
ছায়ািলিপ

১৩

িশ া ম ণালেয়র

০৭ (সাত)

অনুদান দান

কাযিদবস

-

১. সাদা কাগেজ
জলা শাসক, িঝনাইদহ

- ১িট (১০/-

বরাবের আেবদন করেত হেব
২. পাসেপাট সাইেজর রি ন
ছিব -১কিপ

সহকারী কিমশনার

অিতির

সাধারণ শাখা

(িশ া ও আইিসিট)

জলা

শাসেকর

কাযালয়, িঝনাইদহ।
+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৪

পিরচয়প /নাগিরক

সনেদর

সত ািয়ত ফেটাকিপ/
ছায়ািলিপ
িত ােনর

ে

িত ােনর প ােড আেবদন
করেত হেব

টাকার)

া

টিলেফান ন র :

৩. জাতীয়

৪. িশ া

রিভিনউ

জলা

শাসক

িঝনাইদহ।
টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৩৮৫

পাতা-০৭

িম

সবার নাম

েয়াজনীয়

ক

সময়

ন র

(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়

িফ/চােজস

দািয়

া

কমকতা

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল

কাগজ

(নাম, পদিব,

করা যােব (কমকতার পদিব,

াি

বাংলােদেশর কাড,

বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা

ান

জলা/উপেজলা কাড
সহ টিলেফান ন র ও

কাড সহ টিলেফান ন র ও ইমইল)

ই- মইল)
১
১৪

২

৩

৪

সং ৃিত িবষয়ক

০৭ (সাত)

১. সাদা কাগেজ জলা শাসক,

ম ণালেয়র অনুদান

কাযিদবস

িঝনাইদহ বরাবের আেবদন করেত

দান

৫
-

৭

রিভিনউ
া

হেব

- ১িট

(১০/- টাকার)

২. িত ােনর
সভাপিত/স

৬

সহকারী কিমশনার

অিতির

সাধারণ শাখা

িঝনাইদহ।

জলা

শাসেকর

কাযালয়, িঝনাইদহ।

ে
াদক- ক িত ােনর

টিলেফান ন র :

প ােড আেবদন করেত হেব।

৮
জলা

শাসক(সািবক)

টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৪৪৭

+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৪

E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

সহকারী কিমশনার

অিতির

সাধারণ শাখা

(িশ া ও আইিসিট)

৩.পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব ১কিপ
সত ািয়ত ( সংি

কাউি লর/

ইউিপ চয়ারম ান কতৃ ক)
৪. জাতীয় পিরচয়প /নাগিরক
সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ/
ছায়ািলিপ ।
১৫

িশ া ম ণালেয়র

০৩(িতন)

১. িশ া ম ণালেয়র িনধািরত

অনুদান

কাযিদবস

তািরেখর মেধ জলা শাসেকর

াি র আেবদন
হণ ও ম ণালেয়

কাযালেয় আেবদন করেত হেব।
২. সরাসির িশ া ম ণালেয়ও

-

িফ/চাজমু

জলা

শাসেকর

কাযালয়, িঝনাইদহ।

জলা

িঝনাইদহ।
টিলেফান ন র :

শাসক

রণ

আেবদন করা যােব

টিলেফান ন র :

৩. সাদা কাগেজ সিচব, িশ া

+৮৮-০৪৫১-৬২৩৮৫

+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৪

ম ণালয়, ঢাকা বরাবের
জলা শাসক, িঝনাইদহ এর
মাধ েম আেবদন করেত হেব
৪. পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব১কিপ
ুল/ কেলেজর,

(সংি
অধ

/ ধান িশ ক কতৃ ক),

সত ািয়ত
৫. িশ া িত ােনর

ে

িত ােনর প ােড আেবদন করেত

হেব ।

পাতা-০৮
িমক

সবার নাম

ন র

েয়াজনীয়

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়

সময়

কাগজ াি

িফ/চােজস
ান

(ঘ া/িদন/মাস
)

দািয়

া

কমকতা

ঊ

তন কমকতা/যার কােছ আপীল

(নাম, পদিব,

করা যােব (কমকতার পদিব,

বাংলােদেশর কাড,

বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা

জলা/উপেজলা কাড
সহ টিলেফান ন র ও

কাড সহ টিলেফান ন র ও ইমইল)

ই- মইল)
১
১৬

২

৩

৪

সং ৃিত িবষয়ক

০৩(িতন)

১. সং ৃিত িবষয়ক ম ণালেয়র

ম ণালেয়র অনুদান

কাযিদবস

িনধািরত তািরেখর মেধ আেবদন

াি র আেবদন হণ
ও ম ণালেয়

রণ

৫

করেত হেব।

জলা
শাসেকর

২.িনধািরত আেবদন ফরেম জলা
শাসেকর

আেবদন ফরম

কাযালেয়

আেবদন

কাযালয় এবং
জলা

করেত হেব।

কালচারাল

২.

অিফসার এর

সরাসির

জলা

কালচারাল

অিফসার বরাবেরও আেবদন করা
যােব

কাযালয় থেক
পাওয়া যােব

৬
িফ/চাজমু

৭

৮

সহকারী কিমশনার

অিতির

সাধারণ শাখা

িঝনাইদহ।

জলা

শাসেকর

কাযালয়, িঝনাইদহ।
টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৪

জলা

শাসক(সািবক)

টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

৩. জাতীয় পিরচয়প /নাগিরক
সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ/
ছায়ািলিপ
৪. পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব১কিপ
১৭

যুব ও

ীড়া ম ণালয়

হেত অনুদান দান

০৭(সাত)

১. সাদা কাগেজ

কাযিদবস

িঝনাইদহ বরাবের আেবদন করেত

-

জলা শাসক,

া

হেব

- ১িট

(১০/- টাকার)

২.
স

রিভিনউ

িত ােনর
াদক-

ক

ে

সহকারী কিমশনার

অিতির

সাধারণ শাখা

িঝনাইদহ।

জলা

শাসেকর

কাযালয়, িঝনাইদহ।

সভাপিত/

িত ােনর প ােড

টিলেফান ন র :

আেবদন করেত হেব

+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৪

জলা

শাসক(সািবক)

টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

৩.পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব ১কিপ
সত ািয়ত
৪. জাতীয় পিরচয়প /নাগিরক
সনেদর

সত ািয়ত

ছায়ািলিপ ।

ফেটাকিপ/

পাতা-০৯

িম

সবার নাম

েয়াজনীয়

ক

সময়

ন র

(ঘ া/িদন/মাস
)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ
াি

িফ/চােজস

ান

দািয়

া

কমকতা (নাম,

পদিব, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)

ঊ তন কমকতা/যার কােছ
আপীল করা যােব (কমকতার
পদিব, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

১৮

জাতীয়

েক ,

০৭(সাত)

সং ৃিত ম ণালয়

কাযিদবস

কতৃ ক অনুদান দান

১. জলা শাসক, িঝনাইদহ
বরাবের

-

রিভিনউ

িত ােনর

া

প ােড আেবদন করেত হেব

- ১িট

(১০/- টাকার)

২.পাসেপাট সাইেজর রি ন

অিতির

সাধারণ শাখা

িঝনাইদহ।

জলা

শাসেকর কাযালয়,

িঝনাইদহ।

ছিব -১কিপ

টিলেফান ন র :

সত ািয়ত
৩. পাঠাগােরর রিজে

সহকারী কিমশনার

শন/

জলা

শাসক(সািবক)

টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৪৪৭

+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৪

E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

সহকারী কিমশনার

অিতির

সাধারণ শাখা

(িশ া ও আইিসিট)

তািলকাভুি র মূলসনেদর
ছায়ািলিপ
৪. জাতীয়
পিরচয়প /নাগিরক
সনেদর সত ািয়ত
ফেটাকিপ/ ছায়ািলিপ

১৯

িব ান ও
উ য়ন া

যুি
এর

অনুদান াি র

০৭(সাত)

১. িনধািরত তািরেখর

কাযিদবস

মেধ

াব

রণ

িত ােনর প ােড

জলা শাসেকর

ফ/চাজমু

কাযালয়/উপেজলা

আেবদন করেত হেব।

িনবাহী অিফসােরর

২. িনধািরত ফরম পূরণ

কাযালয়

জলা

শাসেকর কাযালয়,

িঝনাইদহ।

করেত হেব

টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৪

জলা

শাসক

িঝনাইদহ।
টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৩৮৫
Email:ar.mondal@ymail.com

২০

ুল, কেলজ এবং
আিলম , ফািজল

০৭(সাত)

১. আেবদন প

কাযিদবস

২. পূববতী এডহক

পযােয়র মা াসায়

কিমিটর,

ম ােনিজং/গভািন

গভিনং বিড/ম ােনিজং

বিডর িনবাচন

কিমিটর বাড কতৃ ক

পিরচালনার জন

অনুমিত সত ািয়ত

ি জাইিডং অিফসার

িফ/চাজমু

িশ া বাড

সহকারী কিমশনার

অিতির

সাধারণ শাখা

(িশ া ও আইিসিট)

জলা

শাসেকর কাযালয়,

িঝনাইদহ।
টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৪

ফেটাকিপ ।

জলা

শাসক

িঝনাইদহ।
টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৩৮৫
Email:ar.mondal@ymail.com

িনেয়াগ

পাতা-১০

িমক

সবার নাম

ন র

েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয়
কাগজ
াি

১
২১

২

৩

৪

িবিভ িশ া

৩০(ি শ)

১. জলা শাসক বরাবর

িত ােনর

কাযিদবস

িলিখত অিভেযাগপ

িশ কেদর িব ে

িফ/চােজস

িফ/চাজমু

মাধ িমক

০৭(সাত)

১. আেবদন পে র সােথ ৫ জন

িবদ ালয়,মা াসা ও

কাযিদবস

ব ি র পূণ

কেলজ পিরচালনার

নাম,িঠকানা,িশ াগত যাগ তা

জন িনবাহী কিমিটর

ও অিভ তা উে খ করেত

২ জন সদস

হেব।

মেনানয়ন

মইল)
৭

৮

সহকারী কিমশনার

অিতির

সাধারণ শাখা

(িশ া ও আইিসিট)

শাসেকর

টিলেফান ন র :

িফ/চাজমু

বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা

মইল)

জলা

-

করা যােব (কমকতার পদিব,
কাড সহ টিলেফান ন র ও ই-

কাযালয়, িঝনাইদহ।

মাণািদ

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল

টিলেফান ন র ও ই৬

(যিদ থােক)।

২২

কমকতা (নাম,

জলা/উপেজলা কাড সহ

২.অিভেযােগর পে

অিভেযাগ

া

পদিব, বাংলােদেশর কাড,

ান

৫
-

দািয়

জলা

শাসক

িঝনাইদহ।
টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৩৮৫

+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৪

E-mail:ar.mondal@ymail.com

সহকারী কিমশনার

অিতির

সাধারণ শাখা

(িশ া ও আইিসিট)

জলা

শাসেকর

কাযালয়, িঝনাইদহ।
টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৪

জলা

শাসক

িঝনাইদহ।
টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৩৮৫
E-mail:ar.mondal@ymail.com

পাতা-১১

০২। নজারত শাখা
িমক
ন র

সবার নাম

০১

০২

০১.

ইট ভাটার
লাইেস

০২.

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ
াি ান

িফ/চােজস

০৩

০৪

০৫

০৬

45 কায িদবস
দান

ইট ভাটার লাইেস
নবায়ন

েয়াজনীয় সময় (ঘ া
/ িদন/মাস)

৩0 কায িদবস

১) িনধািরত ফরেম আেবদন
(অিফস ক ক সরবরাহ ত),
২) পিরেবশগত ছাড়প
৩) ড লাইেস (হালনাগাদ)
৪) ইট ত ও ভাটা াপন
(িনয় ণ) আইন অ যা অ স ান
কিম র পািরেশর ি েত
লাইেস দান
৫) লাইেস িফ জমার ল চালান
৬) উৎস কর জমার ল চালান,
৭) াংক লতার সনদপ ,
৮) আয়কর ত য়নপ ,
৯) ভাটার জিমর বািণিজ ক হাের
িম উ য়ন কর পিরেশােধর
দািখলা,
১০) ভাটার জিমর দিলল/ ি প ।

০১। নজারত
শাখা, জলা
শাসেকর
কাযালয়,
িঝনাইদহ।

1) িনধািরত ফরেম আেবদন

০২। বন ও
পিরেবশ
অিধদ র, বয়রা,
লনা।

(অিফস কতৃ ক সরবরাহকৃত),
2) পিরেবশগত ছাড়পে র (হাল
নাগাদ),
3)

ড লাইেস (হাল নাগাদ),

4) লাইেস

নবায়ন িফ জমার

মূল চালান,
5) উ স কর জমার মূল চালান,
6) আয়কর ত য়নপ ,
৭) ভাটার জিমর বািণিজ ক হাের
ভূিম উ য়ন কর পিরেশােধর
দািখলা,
৮) ভাটার জিমর দিলল চুি /
চুি প ,
৯) ভ াট পিরেশােধর ত য়ন

০২। বন ও
পিরেবশ
অিধদ র, বয়রা,
লনা।

১) িফ ১,০০০/- কাড
নং১-৪৫০১-০০০১২৬৮১
২) ভ াট- ১৫% কাড১-১১৩৩-০০০৫-০৩১১
৩) উৎস কর-৪৫,০০০/(পরবত বছর হেত
উৎস
কর আদায়েযা )।
কাড নং১-৪৫৪১০০৫৫-০১১১
( সানালী াংক,
িঝনাইদহ শাখায় জমা
দান করেত হেব)

1) িফ- 500/2) ভ াট-15%
3) উ স কর৪৫,000/-

দািয় া কমকতা (কমকতার
নাম পদিব, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)
০৭

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আিপল
করা যােব (কমকতার নাম পদিব,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র, ই- মইল)
০৮

নজারত ড কােল র
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১৬২৫২১

অিতির জলা শাসক (সািবক)
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

প ।

পাতা-১২

িমক
ন র

০১
০৩.

সবার নাম

০২
সািকট হাউস/
অ া সরকাির
র হাউজ স েহ
আবাসন িবধা
দান।

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া / িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ
াি ান

০৩
আেবদন অ যায়ী
(পদমযাদা ও আেবদন
অ ািধকার)

০৪
দা িরক প / িলিখত
আেবদনপ

০৫
-

িফ/চােজস

০৬
(সরকারী কমকতা/অবসর া
সরকারী কমকতা)
১-৩িদন
১ স া(নন এিস) ৫০/১ স া(এিস) ৭০/২ স া( ননএিস) ৯০/২ স া(এিস) ১৩০/৪-৭ িদন
১ স া(নন এিস) ৭০/১ স া(এিস) ৯০/২ স া(নন এিস) ১৩০/২ স া (এিস) ১৮০/৭ িদেনর উেধব
১ স া (নন এিস) ২০০/১ স া (এিস) ৩০০/২ স া (ননএিস) ৪০০/২ স া (এিস) ৫০০/-

দািয় া কমকতা (কমকতার
নাম পদিব, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র, ই- মইল)

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আিপল করা
যােব (কমকতার নাম পদিব,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র, ই- মইল)

০৭
নজারত ড কােল র
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১৬২৫২১

০৮
অিতির জলা শাসক (সািবক)
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-১৩

িমক
ন র

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া / িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ
াি ান

০১

০২

০৩

০৪

০৫

িফ/চােজস

০৬
( ায় শািসত িত ােনর
কমকতােদর জ )
১-৩িদন
১ স া(নন এিস) ৬০/১ স া(এিস) ৯০/২ স া( ননএিস) ১১০/২ স া(এিস) ১৬০/৪-৭ িদন
১ স া(নন এিস) ৯০/১ স া(এিস) ১৩০/২ স া( ননএিস) ১৬০/২ স া( এিস) ২৪০/৭ িদেনর উেধব
১ স া(নন এিস) ২৫০/১ স া(এিস) ৩৫০/২ স া( ননএিস) ৪৪০/২ স া( এিস) ৬৪০/( ব-সরকাির ি বগ/কমকতা )
১ স া(নন এিস) ৫০০/১ স া(এিস) ৭০০/২ স া( ননএিস) ১০০০/২ স া( এিস) ১৪০০/-

দািয় া কমকতা (কমকতার
ঊ তন কমকতা/যার কােছ আিপল
নাম পদিব, বাংলােদেশর কাড,
করা যােব (কমকতার নাম পদিব,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
ন র, ই- মইল)
কাডসহ টিলেফান ন র, ই- মইল)

০৭

০৮

পাতা-১৪

িমক
ন র

০১
০৪.
(ক)

সবার নাম

০২
হােটল(আবািসক)
লাইেস দান ।

েয়াজনীয়
সময় (ঘ া
/ িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

০৩
৩০ (ি শ)
কায িদবস।

০৪
১। িনধািরত ফরেম আেবদন।
২। পিরচালক, অংশীদার ও শয়ার হা ারেদর
স িকত ত ািদ।
৩। হােটেলর তালািভি ক শয়নকে র িবধািদ
স িকত ত ািদ(সং - িব )।
৪। হােটেল িন কমচারীগেণর পাসেপাট
সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব।
৫। া গত সদনপ ।

েয়াজনীয় কাগজ
াি ান

০৫
০১। নজারত
শাখা, জলা
শাসেকর
কাযালয়,
িঝনাইদহ।
০২। িসিভল সাজন
অিফস
০৩।
ড
০৪। ওেয়বসাইট

িফ/চােজস

দািয় া কমকতা (কমকতার
নাম পদিব, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)

০৬
আবািসক হােটেলর
ে ১। িনব ন িফ-৫০০/২। লাইেস ই ক) একতারকা- ই িফ
১০,০০০/এবং ১৫% ভ াট।
খ) ই তারকাই িফ-১০,০০০/গ) িতন তারকা
ই িফ-৭৫০০০/ঘ) চার তারকাই িফ-১,০০,০০০/ঙ) প চ তারকাই িফ-১,২৫,০০০/

০৭

নজারত ড কােল র
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১৬২৫২১

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আিপল
করা যােব (কমকতার নাম পদিব,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র, ই- মইল)
০৮
অিতির জলা শাসক (সািবক)
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-১৫

িমক
ন র

০১
০৪.
(খ)

সবার নাম

০২
রে ারার
লাইেস দান ।

েয়াজনীয়
সময় (ঘ া
/ িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

০৩
৩০ (ি শ)
কায িদবস।

০৪
১। িনধািরত ফরেম আেবদন।
২। পিরচালক, অংশীদার ও শয়ার হা ারেদর
স িকত ত ািদ।
৩। হােটেলর তালািভি ক শয়নকে র িবধািদ
স িকত ত ািদ(সং - িব )।
৪। হােটেল িন কমচারীগেণর পাসেপাট
সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব।
৫। া গত সদনপ ।

েয়াজনীয় কাগজ
াি ান

০৫
০১। নজারত
শাখা, জলা
শাসেকর
কাযালয়,
িঝনাইদহ।
০২। িসিভল সাজন
অিফস
০৩।
ড
০৪। ওেয়বসাইট

িফ/চােজস

দািয় া কমকতা (কমকতার
নাম পদিব, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)

০৬

০৭

১। িনব ন িফ-২৫০/২। লাইেস ই িফ২০০০/
এবং ১৫% ভ াট

নজারত ড কােল র
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১৬২৫২১

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আিপল
করা যােব (কমকতার নাম পদিব,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র, ই- মইল)
০৮
অিতির জলা শাসক (সািবক)
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-১৬

িমক
ন র

০১
০৫.

সবার নাম

০২
আবািসক হােটল
ও রে ারার
লাইেস নবায়ন।

েয়াজনীয়
সময় (ঘ া
/ িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ
াি ান

০৩
১৫ (পেনর)
কায িদবস।

০৪
১। িনধািরত ফরেম আেবদন।
২। পিরচালক, অংশীদার ও শয়ার হা ারেদর
স িকত ত ািদ।
৩। হােটেলর তালািভি ক শয়নকে র িবধািদ
স িকত ত ািদ(সং - িব )।
৪। হােটেল িন কমচারীগেণর পাসেপাট
সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব।
৫। া গত সদনপ ।

০৫

িফ/চােজস

০৬
আবািসক হােটেলর
ে
ক) এক তারকা
নবায়ন িফ-৩৭৫০/খ) ই তারকা
নবায়ন িফ-৭৫০০/গ) িতন তারকা
নবায়ন িফ-২০০০০/ঘ) চার তারকা
নবায়ন িফ-২৫০০০/ঙ) প চ তারকা
নবায়ন িফ-৩০০০০/ভ াট ১৫%
রে ারার ে
নবায়ন িফ-১২৫০/ভ াট-১৫%

দািয় া কমকতা (কমকতার
নাম পদিব, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)
০৭

নজারত ড কােল র
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১৬২৫২১

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আিপল
করা যােব (কমকতার নাম পদিব,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র, ই- মইল)
০৮
অিতির জলা শাসক (সািবক)
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-১৭

িমক
ন র

সবার নাম

েয়াজনীয়
সময় (ঘ া /
িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ
াি ান

০৪
১. িনজ
ােড আেবদন।
২. বাংলােদশ াংক/ সানালী াংেকর
কেপােরট শাখা, িঝনাইদেহ ১-৩৩৩৩-০০০১২০৭১ কােড চালােনর মা েম িফ
জমাদান বক জারী চালােনর ল কিপ।
সাদা কাগজ/সংগঠেনর ছাপােনা ােড আেবদন।

০৫
-

০১
০৬.

০২
িসেনমা হেলর
লাইেস নবায়ন
সং া

০৩
১৫ (পেনর)
কায িদবস

০৭.

যা া/ মলার
অ মিত দান

১৫ (পেনর)
কায িদবস

০৮.

লৗহজাত
িব েয়র িডিলং
লাইেস দান

৩০(ি শ)
কাযিদবস

০৯.

লৗহজাত
িব েয়র িডিলং
লাইেস নবায়ন

০৭ (সাত)
কাযিদবস

১. িনধািরত ‘এ’ ফরেম আেবদন করেত হেব
২. নাগিরকে র 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 রিঙন
ছিব।
লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. ল লাইেস
৩. জারী চালােনর লকিপ

-

১. িনধািরত ‘এ’
ফরম নজারত
শাখা, জলা
শাসেকর
কাযালয়,
িঝনাইদহ।
২. অ া
কাগজপ সংি
দ রস হ থেক
সং হ করেত
হেব।
-

িফ/চােজস

দািয় া কমকতা (কমকতার
নাম পদিব, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)
০৭

০৬
িফ বাবদ-৪০০/(চারশত) টাকা।

নজারত ড কােল র
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১৬২৫২১

E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

িফ/চাজ

লাইেস িফ - ৩০০০/সানালী াংক শাখা,
িঝনাইদহ । কাড নং-১১৭০১-০০০১-২৬৮১ এবং
ভ াট কাড নং ১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ জারী
চালােনর মা েম জমা
িদেত হেব।

নবায়ন িফ - ১৫০০/সানালী াংক এর
শাখা, িঝনাইদহ ।
কাড নং-১-১৭০১০০০১-২৬৮১ এবং ভ াট
কাড নং ১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ জারী
চালােনর মা েম জমা
িদেত হেব।

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আিপল
করা যােব (কমকতার নাম পদিব,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র, ই- মইল)
০৮
অিতির জলা শাসক (সািবক)
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৪৪৭

নজারত ড কােল র
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১৬২৫২১

অিতির জলা শাসক (সািবক)
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-১৮

িমক
ন র

০১
১০.

১১.

সবার নাম

০২
িসেম িব েয়র
িডিলং লাইেস
দান

িসেম িব েয়র
িডিলং লাইেস
নবায়ন

েয়াজনীয়
সময় (ঘ া /
িদন/মাস)

০৩
৩০(ি শ)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ
াি ান

০৪
১. িনধািরত ‘এ’ ফরেম আেবদন করেত হেব
২. নাগিরকে র সনদপ (সত ািয়ত
ফেটাকিপ)
৩. বসা িত ােনর মািলকানা সং া
কাগজপ / ি নামা/ভাড়ার রিশদ
(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 রিঙন ছিব।
লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস
েব১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. ল লাইেস
৩. জারী চালােনর লকিপ

০৫
১. িনধািরত ‘এ’
ফরম নজারত শাখা
শাখা, জলা
শাসেকর কাযালয়,
িঝনাইদহ ।
২. অ া
কাগজপ সংি
দ রস হ থেক
সং হ করেত হেব।

১. িনধািরত ‘এ’
নজারত শাখা,
জলা শাসেকর
কাযালয়, িঝনাইদহ।
২. অ া
কাগজপ সংি
দ রস হ থেক
সং হ করেত হেব।

১২.

েয়লারীর িডিলং
লাইেস দান

৩০(ি শ)
কাযিদবস

১. িনধািরত ‘এ’ ফরেম আেবদন করেত হেব
২. নাগিরকে র সনদপ (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৩. বসা িত ােনর মািলকানা সং া
কাগজপ / ি নামা/ভাড়ার রিশদ (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 রিঙন ছিব।

১৩.

েয়লারীর িডিলং
লাইেস নবায়ন

০৭ (সাত)
কাযিদবস

লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস
েব১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. ল লাইেসে র কিপ
৩. জারী চালােনর লকিপ

িফ/চােজস

০৬
লাইেস িফ - ১৫০০/সানালী াংক এর শাখা,
িঝনাইদহ ।
কাড নং-১-১৭০১-০০০১-২৬৮১
এবং ভ াট কাড নং ১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।

নবায়ন িফ - ৭৫০/সানালী াংক এর শাখা,
িঝনাইদহ ।
কাড নং-১-১৭০১-০০০১-২৬৮১
এবং ভ াট কাড নং ১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
লাইেস িফ - ১০০০/সানালী াংক এর শাখা,
িঝনাইদহ । কাড নং-১-১৭০১০০০১-২৬৮১ এবং ভ াট কাড নং
১-১১৩৩-০০০৫-০৩১১ এ জারী
চালােনর মা েম জমা িদেত হেব।

নবায়ন িফ - ৫০০/সানালী াংক এর শাখায়
কাড নং-১-১৭০১-০০০১-২৬৮১ এবং
ভ াট কাড নং ১-১১৩৩-০০০৫-০৩১১
এ জারী চালােনর মা েম জমা িদেত
হেব।

দািয় া কমকতা
(কমকতার নাম পদিব,
বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র, ই- মইল)
০৭

নজারত ড কােল র
িঝনাইদহ ।
টিলেফান
ন র:+৮৮০৪৫১-৬২৫২১

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আিপল
করা যােব (কমকতার নাম পদিব,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র, ই- মইল)
০৮
অিতির জলা শাসক (সািবক)
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

নজারত ড কােল র
িঝনাইদহ ।
টিলেফান
ন র:+৮৮০৪৫১-৬২৫২১

অিতির জলা শাসক (সািবক)
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-১৯

িমক
ন র

সবার নাম

েয়াজনীয়
সময় (ঘ া /
িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ
াি ান

০১

০২

০৩

০৪

১৪.

পাইকারী ও চরা
কাপড় িব েয়র
িডিলং লাইেস
দান

৩০(ি শ)
কাযিদবস

১. িনধািরত ‘এ’ ফরেম আেবদন করেত হেব
২. নাগিরকে র সনদপ (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৩. বসা িত ােনর মািলকানা সং া
কাগজপ / ি নামা/ভাড়ার রিশদ (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 এক কিপ রিঙন ছিব।

১৫.

১৬.

পাইকারী ও চরা
কাপড় িব েয়র
িডিলং লাইেস
নবায়ন

পাইকারী ও চরা
তা িব েয়র
িডিলং লাইেস
দান

৩০(ি শ)
কাযিদবস

৩০(ি শ)
কাযিদবস

০৫
১. িনধািরত ‘এ’
ফরম নজারত
শাখা, জলা
শাসেকর
কাযালয়,
িঝনাইদহ ।
২. অ া
কাগজপ সংি
দ রস হ থেক
সং হ করেত
হেব।

লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. ল লাইেস
৩. জারী চালােনর লকিপ

১. িনধািরত ‘এ’ ফরেম আেবদন করেত হেব
২. নাগিরকে র সনদপ (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৩. বসা িত ােনর মািলকানা সং া
কাগজপ / ি নামা/ভাড়ার রিশদ (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 এক কিপ রিঙন ছিব।

িফ/চােজস

দািয় া কমকতা (কমকতার
নাম পদিব, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)
০৬

লাইেস িফ পাইকারী কাপড়৩০০০/চরা কাপড়-১০০০/সানালী াংক শাখা,
িঝনাইদহ ।
কাড নং-১-১৭০১০০০১-২৬৮১ এবং ভ াট
কাড নং ১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ জারী
চালােনর মা েম জমা
িদেত হেব।
নবায়ন িফ –
পাইকারী কাপড়- ১৫০০/চরা কাপড়- ৫০০/বাংলােদশ/ সানালী
াংক এর কেপােরট
শাখা, িঝনাইদেহ কাড
নং-১-১৭০১-০০০১২৬৮১ এবং ভ াট কাড
নং ১-১১৩৩-০০০৫০৩১১ এ জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।

১. িনধািরত ‘এ’ ফরম
নজারত শাখা,
জলা শাসেকর
কাযালয়, িঝনাইদহ ।
২. অ া কাগজপ
সংি দ রস হ
থেক সং হ করেত
হেব।

লাইেস িফ –
পাইকারী তা-১২০০/চরা তা-৫০০/সানালী াংক শাখা, িঝনাইদহ

কাড নং-১-১৭০১-০০০১২৬৮১ এবং ভ াট কাড
নং ১-১১৩৩-০০০৫০৩১১ এ জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।

০৭

নজারত ড কােল র
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১৬২৫২১

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আিপল
করা যােব (কমকতার নাম পদিব,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র, ই- মইল)
০৮
অিতির জলা শাসক (সািবক)
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

নজারত ড কােল র
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১৬২৫২১

অিতির জলা শাসক (সািবক)
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-২০

িমক
ন র

সবার নাম

েয়াজনীয়
সময় (ঘ া /
িদন/মাস)

০১

০২

০৩

১৭.

পাইকারী ও চরা
তা িব েয়র
িডিলং লাইেস
নবায়ন

০৭ (সাত)
কাযিদবস

১৮.

১৯.

িম ড িব েয়র
িডিলং লাইেস
দান

িম ড িব েয়র
িডিলং লাইেস
নবায়ন

৩০(ি শ)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ
াি ান

০৪

০৫

লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. ল লাইেস
৩. জারী চালােনর লকিপ

১. িনধািরত ‘এ’ ফরেম আেবদন করেত হেব
২. নাগিরক 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 রিঙন
ছিব।
লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. ল লাইেসে র কিপ
৩. জারী চালােনর লকিপ

িফ/চােজস

দািয় া কমকতা (কমকতার
নাম পদিব, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)
০৬

নবায়ন িফ –
পাইকারী তা- ৬০০/চরা তা- ২৫০/-

১. িনধািরত ‘এ’
ফরম নজারত
শাখা, জলা
শাসেকর
কাযালয়,
িঝনাইদহ ।
২. অ া
কাগজপ সংি
দ রস হ থেক
সং হ করেত
হেব।

বাংলােদশ/ সানালী
াংক এর কেপােরট
শাখায় কাড নং-১১৭০১-০০০১-২৬৮১ এবং
ভ াট কাড নং ১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ জারী
চালােনর মা েম জমা
িদেত হেব।
লাইেস িফ - ৩০০/সানালী াংক শাখা,
িঝনাইদেহ কাড নং-১১৭০১-০০০১-২৬৮১ এবং
ভ াট কাড নং ১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ জারী
চালােনর মা েম জমা
িদেত হেব।

নবায়ন িফ -১৫০/সানালী াংক শাখায়
কাড নং-১-১৭০১-০০০১২৬৮১ এবং ভ াট কাড
নং ১-১১৩৩-০০০৫০৩১১ এ জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।

০৭

নজারত ড কােল র
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১৬২৫২১

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আিপল
করা যােব (কমকতার নাম পদিব,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র, ই- মইল)
০৮
অিতির জলা শাসক (সািবক)
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

নজারত ড কােল র
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১৬২৫২১

অিতির জলা শাসক (সািবক)
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-২১

িমক
ন র

সবার নাম

েয়াজনীয়
সময় (ঘ া /
িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ
াি ান

০১

০২

০৩

০৪

২০.

িসগােরট
(পাইকারী)িব েয়র
িডিলং লাইেস
দান

৩০(ি শ)
কাযিদবস

১. িনধািরত ‘এ’ ফরেম আেবদন করেত হেব
২. নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৩. বসা িত ােনর মািলকানা সং া
কাগজপ / ি নামা/ভাড়ার রিশদ (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 রিঙন
ছিব।

িসগােরট (পাইকারী)
িব েয়র িডিলং
লাইেস নবায়ন

০৭ (সাত)
কাযিদবস

২১.

লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. ল লাইেসে র কিপ
৩. জারী চালােনর লকিপ

০৫
১. িনধািরত ‘এ’
ফরম নজারত
শাখা, জলা
শাসেকর
কাযালয়,
িঝনাইদহ
২. অ া
কাগজপ সংি
দ রস হ থেক
সং হ করেত
হেব।

িফ/চােজস

০৬
লাইেস িফ - ৩০০০/সানালী াংক শাখা,
িঝনাইদহ । কাড নং-১১৭০১-০০০১-২৬৮১ এবং
ভ াট কাড নং ১-১১৩৩০০০৫-০৩১১ এ জারী
চালােনর মা েম জমা
িদেত হেব।

নবায়ন িফ - ১৫০০/বাংলােদশ/ সানালী
াংক এর কেপােরট
শাখা, িঝনাইদেহ কাড
নং-১-১৭০১-০০০১২৬৮১ এবং ভ াট কাড
নং ১-১১৩৩-০০০৫০৩১১ এ জারী
চালােনর মা েম জমা
িদেত হেব।

দািয় া কমকতা (কমকতার
নাম পদিব, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আিপল
করা যােব (কমকতার নাম পদিব,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র, ইমইল)

০৭

০৮

নজারত ড কােল র
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১৬২৫২১

অিতির জলা শাসক (সািবক)
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

নজারত ড কােল র
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১৬২৫২১

অিতির জলা শাসক (সািবক)
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-২২

০৩। ানীয় সরকার শাখা
িমক
ন র

সবার নাম

েয়াজনীয়
সময়)ঘ া/িদন/মাস(

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ
াি র ান

িফ/চােজস

দািয় া কমকতার নাম ,পদবী
বাংলােদেশর কাড
জলা/উপেজলাসহ টিলেফান
ন র ,ই মইল(

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল
করা যােব)কমকতার পদবী /
বাংলােদেশর কাড
জলা/উপেজলাসহ টিলেফান ন র ,
ই মইল(

০১

০২

০৩

০৪

০৫

০৬

০৭

০৮

জনাব আ ইউ ফ মাঃ রজাউর
রহমান
উপ-পিরচালক,
ানীয় সরকার ,িঝনাইদহ।
টিলেফান :+৮৮০৪৫১-৬২১৬২
মাবাইল: +৮৮০-১৭১৭২২৭৬৯০
ই- মইল:

জনাব মাঃ মাহ ব আলম তা কদার
জলা শাসক
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র: +৮৮০৪৫১৬২৩০১
মাবাইল : +৮৮০-১৭১৫-২১৩০৪১
ই- মইল:

০১.

েগাি র সদ
িহেসেব ত য়ন প
দান।

১৫ (পনেরা) িদন

১। সাদা কাগেজ িলিখত
আেবদন

-

িফ/চাজ

২। জ িনব নসনদ/জাতীয়
পিরচয় পে র সত ািয়ত
ছায়ািলিপ।
৩।
েগাি সিমিত
তক দান ত ত য়ন
)যিদ থােক(।

০২.

জ ও
সনদ
দােনর ৯০ িদন
অিত া হওয়ার পর
িনব ন বিহ এবং জ
ও
সনদ
সংেশাধন।

১৫ (পনেরা) িদন

১। সাদা কাগেজ িলিখত
আেবদন।
২। ইত েব সং হীত জ বা
সনদ পে র সত ািয়ত
কিপ।

yousuf523@yahoo.com

-

িফ/চাজ

dcjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-২৩

০৪। সং াপন শাখা
িমক
ন র

০১
০১.

০২.

সবার নাম

০২
পনশন (চা েরর
িনেজর অবসর
হেণর ে )

পািরবািরক পনশন
( পনশন ম িরর
েবই পনশনােরর
হেল)।

েয়াজনীয়
সময় (ঘ া /
িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি
ান

০৩
০৭ (সাত)
কাযিদবস।

০৪
১. নন- গেজেটড চা েরেদর ে সািভস ক
২. িপআরএল-এ গমেনর ম িরপ
৩. ত ািশত শষ বতনপ
৪. পনশন আেবদন ফরম ২.১
৫. পাসেপাট সাইেজর ও া সাইেজর
সত ািয়ত
রিঙন ছিব
৬. া
পনশেনর বধ উ রািধকার ঘাষণাপ
৭. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ
৮. না-দাবী ত য়নপ
৯. পনশন ম ির আেদশ
১০. সরকাির পাওনািদ পিরেশােধর অ ীকারপ ।
১. নন- গেজেটড চা েরেদর ে সািভস ক
২. িপআরএল-এ গমেনর ম িরপ
৩. ত ািশত শষ বতনপ
৪. পািরবািরক পনশেনর আেবদন ফরম ২.১
৫. ০১ (এক) কিপ স তালা পাসেপাট সাইেজর
ও
া সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব
৬. উ রািধকার সনদপ ও নন ািরজসা িফেকট
৭. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ

০৫

০৭ (সাত)
কাযিদবস।

৮. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও
আ েতািষক উে ালন করার জ
মতা অপণ সনদ
৯. িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান/

কাউি লর ক ক দ
র সনদপ
১০. না-দাবী ত য়নপ
১১. পনশন ম ির আেদশ
১২. সরকাির পাওনািদ পিরেশােধর অ ীকারপ ।

-

িফ/চােজস

দািয় া কমকতা (কমকতার
নাম পদিব, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)
০৭
সহকারী কিমশনার
সং াপন শাখা
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৫১-৬২৯৯৭

০৬
িফ/
চাজ

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আিপল করা
যােব (কমকতার নাম পদিব, বাংলােদেশর
কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)
০৮
অিতির জলা শাসক (সািবক)
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

-

িফ/ চাজ

।

সহকারী কিমশনার
সং াপন শাখা
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৫১-৬২৯৯৭

অিতির জলা শাসক (সািবক)
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-২৪
িমক
ন র

সবার নাম

েয়াজনীয়
সময় (ঘ া /
িদন/মাস)

০১
০৩.

০২
পািরবািরক পনশন
(অবসরভাতা
ভাগরত অব ায়
পনশনেভাগীর
হেল)।

০৩
০৭ (সাত)
কাযিদবস।

কমচারীেদর ক াণ
†বাড হেত আিথক
সাহা দান।

০৭ (সাত)
কায িদবস

০৪.

০৫.

চাকিররত অব ায়
ত কমচারীর
পিরবারেক আিথক
সাহা দান।

০৭ (সাত)
কাযিদবস।

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি
ান

০৪

০৫
-

১. পািরবািরক পনশন আেবদন ফরম ২.২
২. ০১ (এক) কিপ স তালা পাসেপাট সাইেজর ও
া সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব
৩. উ রািধকার সনদপ ও নন ািরজ সা িফেকট
৪. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ.
৫. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও
আ েতািষক উে ালন করার জ
মতা অপণ সনদ
৬. িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান/
কাউি লর ক ক দ
র সনদপ
৭. িপিপও এবং িড-হাফ ।
১. ক াণ তহিবেলর অ দান ম িরর জ আেবদন ফরম
২. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব ১ কিপ
৩. কম েলর বতেনর ত য়নপ
৪.সংি আেবদেনর িবষেয়র সংি কগজপে র ল
কিপ
৫. ক াণ তহিবল/ যৗথবীমার সাহা পাওয়ার
দািবদারেদর ন না া র ।
১. ক াণ তহিবেলর অ দান ম িরর জ আেবদন
ফরম
২. ০১ (এক) কিপ স েতালা পাসেপাট সাইেজর
সত ািয়ত রিঙন ছিব
৩. অবসর হেণর আেদশপ
৪. ওয়ািরশ সনদপ
৫. কমকতা/কমচারীর
সনদপ
৬. নাগিরক সনদপ
৭. ীর ে নরায় িববাহ না হওয়ার এবং ক া ও
ভি র ে িববাহ না হওয়ার সনদপ
৮. আেবদনকারীেক সকলসদ ক ক দ মতাপ
৯. শষ বতেনর ত য়নপ
১০. ক াণ তহিবল/ যৗথবীমার সাহা পাওয়ার
দািবদারেদর ন না া র ।

িফ/চােজস

০৬
িফ/ চাজ

দািয় া কমকতা (কমকতার নাম
পদিব, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)
০৭

সহকারী কিমশনার
সং াপন শাখা
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৫১-৬২৯৯৭

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আিপল করা যােব
(কমকতার নাম পদিব, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র, ইমইল)
০৮
অিতির জলা শাসক (সািবক)
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail: adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

-

িফ/চাজ

সহকারী কিমশনার
সং াপন শাখা
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৫১-৬২৯৯৭

অিতির জলা শাসক (সািবক)
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail: adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

-

িফ/চাজ

সহকারী কিমশনার
সং াপন শাখা
টিলেফান ন র :
+৮৮০৪৫১-৬২৯৯৭

অিতির জলা শাসক (সািবক)
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail: adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-২৫

িমক
ন র

০১
০৬.

সবার নাম

০২
জনসাধারণ ক ক
চািহত ত দান
(ত অিধকার
আইন২০০৯ মাতােবক)

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া / িদন/মাস)

০৩
২০ (িবশ)
কাযিদবস।

েয়াজনীয় কাগজপ

০৪
িনধািরত ফরম-ক, আেবদন
প ।

েয়াজনীয় কাগজ াি
ান

০৫
জলা শাসেকর কাযালয়
/ সকল উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর
কাযালয়/ জলা ই- সবা
ক , িঝনাইদহ।

িফ/চােজস

০৬
িফ/ চাজ

দািয় া কমকতা (কমকতার নাম
পদিব, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)
০৭

দািয় া কমকতা, ত অিধকার
আইন ও
সহকারী কিমশনার
সং াপন শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়
িঝনাইদহ।
টিলেফান ন র :+৮৮০৪৫১-৬২৯৯৭

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আিপল করা
যােব (কমকতার নাম পদিব, বাংলােদেশর
কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)
০৮
জনাব মাঃ আব স সামাদ
িবভাগীয় কিমশনার
লনা িবভাগ, লনা।
মাবাইল : +৮৮০-১৭১৩-৪০০৩৯৪
ই- মইল:
divcomkhulna@mopa.gov.bd
divcomkhulna@gmail.com
divcomkhulna@yahoo.com

পাতা-২৬
০৫।
িমক
ন র

জারী শাখা ।
সবার নাম

০১

০১

০২

০২

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া /
িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ
াি ান

িফ/চােজস

দািয় া কমকতা
(কমকতার নাম পদিব,
বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র, ই- মইল)

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আিপল
করা যােব (কমকতার নাম পদিব,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র, ইমইল)

০৩

০৪

০৫

০৬

০৭

০৮

য কান ি ( িডিশয়াল া ), ০১ (এক) কাh©
া
ভ ার ( িডিশয়ায়, নন- িদবস
িডিশয়াল া , কিপ া , KvwU©R
পপার ইত ািদ)
াংক, এনিজও
(িবেশষ আঠােলা া ) পা অিফস
( পা াল পাবিলক, পা াল খাম
পা াল কাড, ারক ডাক িকট,
রাজ
া , নন- িডিশয়াল া )
সরকাির আধা-সরকাির অিফস স হ
(সািভস
া ) KZ©„K চািহত
াে র
বাবদ A_© wba©vwiZ
ে র ‘ কাড ন র’ এ
জারী
চালােনর মা েম সানালী
াংক
িঝনাইদহ জলা শাখায় জমা দওয়ার
পর উহার ল কিপ
জারীেত
জমা দান c~e©ক হণ।

া

ভ ার লাইেস

দান

৩০ (ি শ) Kvh©
িদবস

০১। জারী চালােনর ল কিপ।
০২। চািহদা প
জারী চালােনর
মা েম A_© জমা দােনর কাড স হ:
(ক) িডিশয়াল া : কাড নং:
১-২১৪১-০০০০-১৮১১
(খ) নন- িডিশয়াল
া , িবেশষ
আঠােলা া , রাজ
া :
কাড নং: ১-১১০১-০০২০-১৩০১
(গ) কিপ া :
কাড নং: ১-২১৪১-০০০০-২৩১৭
(ঘ) পা াল পাবিলক, পা াল খাম,
পা কাড, ারক ডাক িকট:
কাড নং: ১-৫৪৩১-০০০০-৩২১১
(ঙ) KvwU©R পপার:
কাড নং: ১-০৭৫১-০০০১-২৩১৬

চালান ফরম ( িফ/চাজ
আর ফরম নং ৬)
এর াি ান:
(১) ফরgm& এ
শনারী শাখা,
জলা শাসেকর
কাযালয়,
িঝনাইদহ।
(২)
সানালী
াংক, িঝনাইদহ
শাখা, িঝনাইদহ।

০১। সাদা কাগেজ আেবদনপ
০২। স
তালা পাসেপাট সাইেজর
সত ািয়ত ই কিপ রিঙন ছিব।
০৩। wkÿvগত যা তার সনদপে র
সত ািয়ত িতিলিপ।
০৪। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত
িতিলিপ A_ev নাগিরক সনেদর
সত ািয়ত িতিলিপ।
০5।
াংক িহসাব মািলকানার
মানপে র
ল কিপ/ সত ািয়ত
িতিলিপ। (ewY©Z কাগজপ গেজেটড
Kg©KZ©v ক ক সত ািয়ত হেত হেব)।

আেবদেনর ন না
জারী শাখায়
পাওয়া যােব।

া
ভ ার
লাইেস িফ বাবদ
সরকার িনধািরত
৭৫০/= (সাতশত
প াশ
টাকা
জারী চালােনর
মা েম সানালী
াংক িঝিনইদহ
শাখায় কাড নং:
১-১১০১-০০০১১৮৫৪ এ জমা
দান।

জারী অিফসার
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৫২১

অিতির জলা শাসক (সািবক)
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-২৭
িমক
ন র

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া / িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ
াি ান

িফ/চােজস

দািয় া কমকতা (কমকতার
নাম পদিব, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র, ই- মইল)

০১

০২

০৩

০৪

০৫

০৬

০৭

০৩

া

ভ ার লাইেস নবায়ন

০৭(সাত) কায
িদবস

০১। সাদা কাগেজ আেবদনপ
আেবদেনর ন না
০২। ল লাইেস
জারী শাখায়
০৩। সরকার wba©vwiZ নবায়ন পাওয়া যােব।
িফর A_© জারী চালােনর
মা েম সরকাির কাষাগানর
জমা বক উহার লকিপ।
০৪। জাতীয় পিরচয় পে র
সত ািয়ত িতিলিপ A_ev
নাগিরক সনেদর সত ািয়ত
িতিলিপ।
05। াংক িহসাব মািলকানার
মানপে র
ল
কিপ/
সত ািয়ত িতিলিপ। (ewY©Z
কাগজপ গেজেটড Kg©KZ©v
KZ©„K সত ািয়ত হেত হেব)।

জারী অিফসার
া
ভ ার
িঝনাইদহ
।
লাইেস নবায়ন
টিলেফান
ন র:
িফ বাবদ wb`©ó
+৮৮০৪৫১-৬২৫২১
সমেয়
( িত
বছর িডেস র
মােস)সরকার
িনধািরত
৫০০/=
(প চশত) টাকা
জারী চালােনর
মা েম সানালী
াংক িঝিনইদহ
শাখায়
কাড
নং: ১-১১০১০০০১-১৮৫৪ এ
জমা দান।

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আিপল
করা যােব (কমকতার নাম পদিব,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র, ই- মইল)
০৮
অিতির জলা শাসক (সািবক)
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail:
adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-২৮
০৬। িডিসয়াল ি খানা শাখা।
িমক
নং

১
০১.

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

(ঘ া/িদন/মাস

২
(ক) আে য়া
লাইেস দান
(সাধারণ জনগণ)

৩
৩০ (ি শ)
কাযিদবস।

৪
১। িনধািরত ফরেম
আেবদন।
২। জাতীয় পিরচয় পে র
সত ািয়ত ফেটাকিপ।
৩। ই কিপ পাসেপাট
সাইেজর রি ন সত ািয়ত
ছিব।
৪। নাগিরক সনেদর সত ািয়ত
ফেটাকিপ।
৫। আেবদেনর কর বছের (িপ ল
/িরভলবার ) এর ে
নতম ৩ ল টাকা আয়কর
দােনর মানপ ।
৬। আেবদেনর কর বছের
সটগান/রাইেফেলর ে
নতম ১ ল টাকা আয়কর
দােনর মানপ ।
৭। িবগত ৩ বছেরর আয়কেরর
ত য়নপ আেবদেনর সােথ
দািখল করেত হেব।
৮। দ তে র সত তা মেম
এবং িম া/ ল মােন য়ং
দায়ব থাকা স িকত ১৫০
টাকার নন িডিশয়াল াে
অি কারনামা।

েয়াজনীয় কাগজপ
াি ান

সরকাির িফ/চােজর পিরমাণ

৫
১। আেবদন ফরম অ
কাযালেয়র িডিসয়াল
ীখানা শাখা হেত
সং হ করেত হেব
২। বািক কাগজপ
সংিশ িত ান থেক
সং হ করেত হেব।
৩।
ড
৪। ওেয়বসাইট

৬
১। ব ক- ১,৫০০/রাইেফল- ১,৫০০/িপ ল- ৫,০০০/িরভলবার ৫,০০০/২। জমা দােনর কাড নং১-২২১১-০০-১৮৫৯।

দািয় া কমকতা কমকতার
নাম, পদবী, (বাংলােদেশর কাড,
জাল/উপেজলা কাড টিলেফান
ন র ও ই- মইল ন র)
৭
সহকারী কিমশনার
িডিসয়াল ি খানা
ফান :+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৩

উ তন কমকতা/ যার কােছ আপীল
করা যােব (বাংলােদেশর কাড,
জাল/উপেজলা কাড টিলেফান ন র
ও ই- মইল ন র)
৮
অিতির জলা ািজে ট
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১-৬২৩৮৫

পাতা-২৯
িমক
নং

সবার নাম

১
০১.

২
(খ) আে য়া
লাইেস দান

েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

(ঘ া/িদন/মাস

(চাকিররত ও
অবসর া থম
িণর ায়ী সরকাির
কমকতাগণ)

৩
৩০ (ি শ)
কাযিদবস।

৪
১। িনধািরত ফরেম
আেবদন।
২। জাতীয় পিরচয় পে র
সত ািয়ত ফেটাকিপ।
৩। ই কিপ পাসেপাট
সাইেজর রি ন সত ািয়ত
ছিব।
৪। নাগিরক সনেদর সত ািয়ত
ফেটাকিপ।
৫। চাকিরর বয়স ১০ বছর হওয়ার
মাণ/ ত য়নপ ।

েয়াজনীয় কাগজপ
াি ান

সরকাির িফ/চােজর পিরমাণ

৫
১। আেবদন ফরম অ
কাযালেয়র িডিসয়াল
ীখানা শাখা হেত
সং হ করেত হেব
২। বািক কাগজপ
সংিশ িত ান থেক
সং হ করেত হেব।
৩।
ড
৪। ওেয়বসাইট

৬
১। ব ক- ১,৫০০/রাইেফল- ১,৫০০/িপ ল- ৫,০০০/িরভলবার ৫,০০০/২। জমা দােনর কাড নং১-২২১১-০০-১৮৫৯।

১। আেবদন ফরম অ
কাযালেয়র িডিসয়াল
ীখানা শাখা হেত
সং হ করেত হেব
২। বািক কাগজপ
সংিশ িত ান থেক
সং হ করেত হেব।
৩।
ড
৪। ওেয়বসাইট

১। ব ক- ১,৫০০/রাইেফল- ১,৫০০/িপ ল- ৫,০০০/িরভলবার ৫,০০০/২। জমা দােনর কাড নং১-২২১১-০০-১৮৫৯।

দািয় া কমকতা কমকতার
নাম, পদবী, (বাংলােদেশর কাড,
জাল/উপেজলা কাড টিলেফান
ন র ও ই- মইল ন র)
৭
সহকারী কিমশনার
িডিসয়াল ি খানা
ফান :+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৩

উ তন কমকতা/ যার কােছ আপীল
করা যােব (বাংলােদেশর কাড,
জাল/উপেজলা কাড টিলেফান ন র
ও ই- মইল ন র)
৮
অিতির জলা ািজে ট
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১-৬২৩৮৫

সহকারী কিমশনার
িডিসয়াল ি খানা
ফান :+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৩

অিতির জলা ািজে ট
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১-৬২৩৮৫

৬। দ তে র সত তা মেম এবং
িম া/ ল মােন য়ং দায়ব
থাকা স িকত ১৫০ টাকার নন
িডিশয়াল াে অি কারনামা।

(গ) আে য়া
লাইেস দান
(সনদ া / সরকাির
গেজেট কািশত বীর
্ি েযা া)

১। িনধািরত ফরেম
আেবদন।
২। জাতীয় পিরচয় পে র
সত ািয়ত ফেটাকিপ।
৩। ই কিপ পাসেপাট
সাইেজর রি ন সত ািয়ত
ছিব।
৪। নাগিরক সনেদর সত ািয়ত
ফেটাকিপ।
৫। ি েযা া সা িফেকট/
গেজেটর সত ািয়ত অ িলিপ।
৬। দ তে র সত তা মেম এবং
িম া/ ল মােন য়ং দায়ব
থাকা স িকত ১৫০ টাকার নন
িডিশয়াল াে অি কারনামা।

পাতা-৩০
িমক
নং

সবার নাম

১
০১.

২
(ঘ) আে য়া
লাইেস দান

েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

(ঘ া/িদন/মাস

সামিরক কমকতা

৩
৩০ (ি শ)
কাযিদবস।

৪
১। িনধািরত ফরেম
আেবদন।
২। জাতীয় পিরচয় পে র
সত ািয়ত ফেটাকিপ।
৩। ই কিপ পাসেপাট
সাইেজর রি ন সত ািয়ত
ছিব।
৪। নাগিরক সনেদর সত ািয়ত
ফেটাকিপ।
৫। চাকিরর বয়স ১০ বছর হওয়ার
মাণ/ ত য়নপ ।
৬। দ তে র সত তা মেম এবং
িম া/ ল মােন য়ং দায়ব
থাকা স িকত ১৫০ টাকার নন
িডিশয়াল াে অি কারনামা।

েয়াজনীয় কাগজপ
াি ান

সরকাির িফ/চােজর পিরমাণ

৫
১। আেবদন ফরম অ
কাযালেয়র িডিসয়াল
ীখানা শাখা হেত
সং হ করেত হেব
২। বািক কাগজপ
সংিশ িত ান থেক
সং হ করেত হেব।
৩।
ড
৪। ওেয়বসাইট

৬
১। ব ক- ১,৫০০/রাইেফল- ১,৫০০/িপ ল- ৫,০০০/িরভলবার ৫,০০০/২। জমা দােনর কাড নং১-২২১১-০০-১৮৫৯।

দািয় া কমকতা কমকতার
নাম, পদবী, (বাংলােদেশর কাড,
জাল/উপেজলা কাড টিলেফান
ন র ও ই- মইল ন র)
৭
সহকারী কিমশনার
িডিসয়াল ি খানা
ফান :+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৩

উ তন কমকতা/ যার কােছ আপীল
করা যােব (বাংলােদেশর কাড,
জাল/উপেজলা কাড টিলেফান ন র
ও ই- মইল ন র)
৮
অিতির জলা ািজে ট
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১-৬২৩৮৫

পাতা-৩১
িমক
নং

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস

১

২

৩

০১.

(ঙ) ওয়ািরশ ে
আে য়া লাইেস
দান।

৩০ (ি শ)
কাযিদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

৪
১। িনধািরত ফরেম
আেবদন।
২। িপতার
সনেদর
সত ািয়ত ফেটাকিপ।
৩। উ রািধকার সনেদর
ফেটাকিপ।
৪। অ া
উ রািধকারীগণ দ
নাটারাইজ অনাপি প
৫। জাতীয় পিরচয় পে র
ফেটাকিপ।
৬। ই কিপ পাসেপাট
সাইেজর রি ন সত ািয়ত
ছিব।
৭। নাগিরক সনেদর
সত ািয়ত ফেটাকিপ।
৮। ইিত েব অ য়
কেরনিন মেম হলফনামা

েয়াজনীয় কাগজপ
াি ান

৫
১। আেবদন ফরম অ
কাযালেয়র িডিসয়াল
ীখানা শাখা হেত
সং হ করেত হেব
২। বািক কাগজপ
সংি
িত ান থেক
সং হ করেত হেব।

সরকাির িফ/চােজর পিরমাণ

৬
১। ব ক- ১,৫০০/রাইেফল- ১,৫০০/িপ ল- ৫,০০০/িরভলবার ৫,০০০/২। জমা দােনর কাড নং১-২২১১-০০-১৮৫৯।

দািয় া কমকতা কমকতার
নাম, পদবী, (বাংলােদেশর কাড,
জাল/উপেজলা কাড টিলেফান
ন র ও ই- মইল ন র)

উ তন কমকতা/ যার কােছ আপীল
করা যােব (বাংলােদেশর কাড,
জাল/উপেজলা কাড টিলেফান ন র
ও ই- মইল ন র)

৭

৮

সহকারী কিমশনার
িডিসয়াল ি খানা
ফান :+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৩

অিতির জলা ািজে ট
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১-৬২৩৮৫

পাতা-৩২
িমক
নং

সবার নাম

১
০২.

২
(ক) এিসড
বহােরর িডিলং
লাইেস দান।
( িত ান)

েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

(ঘ া/িদন/মাস

৩
৩০ (ি শ)
কাযিদবস।

৪
১. িনধািরত ‘ঝ’ ফরেম আেবদন
করেত হেব
৩. বসা িত ােনর মািলকানা
সং া কাগজপ /
ি নামা/ভাড়ার রিসদ
(সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৪. ড লাইেস (সত ািয়ত
ফেটাকিপ)
৫. তফিসলী াংক ক ক
দ আিথক লতা সনদপ
(যিদ থােক)।

েয়াজনীয় কাগজপ
াি ান

৫
১. িনধািরত ‘ঝ’ ফরম
জ.এম শাখা, জলা
শাসেকর কাযালয়,
িঝনাইদহ।
২. অ া কাগজপ
সংি দ রস হ থেক
সং হ করেত হেব।

সরকাির িফ/চােজর পিরমাণ

৬
লাইেস িফ
বািণিজ ক বহার২৫,০০০/সাধারণ বহার (১০ িলঃ
পয )- িশ া িত ান১,৫০০/অ া ২,০০০/সাধারণ বহার (১১ িলঃ৫০ িলঃ পয )- ৩,০০০/সাধারণ বহার (৫১ িলঃ৫০০ িলঃ পয )- ৫,০০০/সাধারণ বহার (৫০১ িলঃ১০০০ িলঃ পয )১০,০০০/বাংলােদশ সানালী াংক
এর িঝনাইদহ শাখা,
িঝনাইদেহ কাড নং-১২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ
জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।

দািয় া কমকতা কমকতার
নাম, পদবী, (বাংলােদেশর
কাড, জাল/উপেজলা কাড
টিলেফান ন র ও ই- মইল
ন র)
৭
সহকারী কিমশনার
িডিসয়াল ি খানা
ফান :+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৩

উ তন কমকতা/ যার কােছ আপীল করা
যােব (বাংলােদেশর কাড,
জাল/উপেজলা কাড টিলেফান ন র ও
ই- মইল ন র)
৮
অিতির জলা ািজে ট, িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১-৬২৩৮৫

পাতা-৩৩
িমক
নং

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস

১
০২

২
(খ) এিসড
বহােরর িডিলং
লাইেস দান।
( ি )

৩
৩০ (ি শ)
কাযিদবস।

েয়াজনীয় কাগজপ

৪
১. িনধািরত ‘ঝ’ ফরেম আেবদন
করেত হেব
২. নাগিরক সনদপ
(সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৩. পাসেপাট সাইেজর এক কিপ
সত ািয়ত রি ন ছিব।
৪. আয়কর সনদপ (যিদ
থােক)

েয়াজনীয় কাগজপ
াি ান

৫
১. িনধািরত ‘ঝ’ ফরম
জ.এম শাখা, জলা
শাসেকর কাযালয়,
িঝনাইদহ।
২. অ া কাগজপ
সংি দ রস হ থেক
সং হ করেত হেব।

সরকাির িফ/চােজর পিরমাণ

৬
লাইেস িফ
বািণিজ ক বহার২৫,০০০/সাধারণ বহার (১০ িলঃ
পয )- িশ া িত ান১,৫০০/অ া ২,০০০/সাধারণ বহার (১১ িলঃ৫০ িলঃ পয )- ৩,০০০/সাধারণ বহার (৫১ িলঃ৫০০ িলঃ পয )- ৫,০০০/সাধারণ বহার (৫০১ িলঃ১০০০ িলঃ পয )১০,০০০/বাংলােদশ সানালী াংক
এর িঝনাইদহ শাখা,
িঝনাইদেহ কাড নং-১২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ
জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।

দািয় া কমকতা কমকতার
নাম, পদবী, (বাংলােদেশর
কাড, জাল/উপেজলা কাড
টিলেফান ন র ও ই- মইল
ন র)
৭
সহকারী কিমশনার
িডিসয়াল ি খানা
ফান :+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৩

উ তন কমকতা/ যার কােছ আপীল
করা যােব (বাংলােদেশর কাড,
জাল/উপেজলা কাড টিলেফান ন র
ও ই- মইল ন র)
৮
অিতির জলা ািজে ট, িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১-৬২৩৮৫

পাতা-৩৪
িমক
নং

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস

েয়াজনীয় কাগজপ

১

২

৩

৪

০৩.

এিসড বহােরর
িডিলং লাইেস
নবায়ন।

০৭ (সাত)
কাযিদবস।

লাইেস ময়াদ শষ হওয়ার ১
মাস েব১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. ল লাইেস র কিপ।
৩. জারী চালােনর লকিপ।

েয়াজনীয় কাগজপ
াি ান

৫

সরকাির িফ/চােজর পিরমাণ

দািয় া কমকতা কমকতার
নাম, পদবী, (বাংলােদেশর
কাড, জাল/উপেজলা কাড
টিলেফান ন র ও ই- মইল
ন র)

উ তন কমকতা/ যার কােছ আপীল করা
যােব (বাংলােদেশর কাড,
জাল/উপেজলা কাড টিলেফান ন র ও
ই- মইল ন র)

৬

৭

৮

নবায়ন িফ- ল লাইেসে র
িফ এর ৫%
বাংলােদশ সানালী াংক
এর িঝনাইদহ শাখা,
িঝনাইদেহ কাড নং-১০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ এ
জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।

সহকারী কিমশনার
িডিসয়াল ি খানা
ফান :+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৩

অিতির জলা ািজে ট, িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১-৬২৩৮৫

পাতা-৩৫
িমক
নং

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

১
০৪.

২
এিসড িব েয়র
িডিলং লাইেস
নবায়ন।

৩
৩০ (ি শ)
কাযিদবস।

৪
১. িনধািরত ‘ঝ’ আেবদন করেত
হেব
২. নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত
ফেটাকিপ)
৩. বসা িত ােনর মািলকানা
সং াম কাগজপ /
ি নামা/ভাড়ার রিসদ
(সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৪. ড লাইেস (সত ািয়ত
ফেটাকিপ)
৫. তফিসলী াংক ক ক দ
আিথক লতা সনদপ (যিদ
থােক)।
৬. আয়কর সনদপ (যিদ থােক)
৭. পাসেপাট সাইেজর এক কিপ
সত ািয়ত রি ন ছিব।

০৫.

এিসড িব েয়র
িডিলং লাইেস
নবায়ন।

০৭ (সাত)
কাযিদবস।

লাইেস ময়াদ শষ হওয়ার ১
মাস েব১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. ল লাইেস র কিপ।
৩. জারী চালােনর লকিপ।

(ঘ া/িদন/মাস

েয়াজনীয় কাগজপ
াি ান

৫
১. িনধািরত ‘ছ’ ফরম
জ.এম শাখা, জলা
শাসেকর কাযালয়,
িঝনাইদহ।
২. অ া কাগজপ
সংি দ রস হ থেক
সং হ করেত হেব।

সরকাির িফ/চােজর পিরমাণ

৬
লাইেস িফ- ৫,০০০/বাংলােদশ সানালী াংক এর
িঝনাইদহ শাখা, িঝনাইদেহ
কাড নং-১-০৭৪২-০০০০১৮৭৬ এ জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।

নবায়ন িফ- ল লাইেসে র
িফ এর ৫%
বাংলােদশ সানালী াংক এর
িঝনাইদহ শাখা, িঝনাইদেহ
কাড নং-১-২২০১-০০০১১৮৫৪ এ জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।

দািয় া কমকতা কমকতার
নাম, পদবী, (বাংলােদেশর
কাড, জাল/উপেজলা কাড
টিলেফান ন র ও ই- মইল
ন র)
৭
সহকারী কিমশনার
িডিসয়াল ি খানা
ফান :+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৩

উ তন কমকতা/ যার কােছ আপীল করা
যােব (বাংলােদেশর কাড,
জাল/উপেজলা কাড টিলেফান ন র ও
ই- মইল ন র)

সহকারী কিমশনার
িডিসয়াল ি খানা
ফান :+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৩

অিতির জলা ািজে ট, িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১-৬২৩৮৫

৮
অিতির জলা ািজে ট, িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১-৬২৩৮৫

পাতা-৩৬
িমক
নং

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

১
০৬.

২
এিসড বহােরর
িডিলং লাইেস
দান।

৩
৩০ (ি শ)
কাযিদবস।

৪
১. িনধািরত ‘ঙ’ ফরেম আেবদন
করেত হেব
২. নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত
ফেটাকিপ)
৩. বসা িত ােনর মািলকানা
সং াম কাগজপ /
ি নামা/ভাড়ার রিসদ
(সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৪. ড লাইেস (সত ািয়ত
ফেটাকিপ)
৫. তফিসলী াংক ক ক দ
আিথক লতা সনদপ (যিদ
থােক)।
৬. আয়কর সনদপ (যিদ থােক)
৭. পাসেপাট সাইেজর এক কিপ
সত ািয়ত রি ন ছিব।

০৭.

এিসড পিরবহেনর
িডিলং লাইেস
নবায়ন।

০৭ (সাত)
কাযিদবস।

লাইেস ময়াদ শষ হওয়ার ১
মাস েব১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. ল লাইেস র কিপ।
৩. জারী চালােনর লকিপ।

(ঘ া/িদন/মাস

েয়াজনীয় কাগজপ
াি ান

৫
১. িনধািরত ‘ঙ’ ফরম
জ.এম শাখা, জলা
শাসেকর কাযালয়,
িঝনাইদহ।
২. অ া কাগজপ
সংি দ রস হ থেক
সং হ করেত হেব।

-

সরকাির িফ/চােজর পিরমাণ

৬
লাইেস িফ- ৫,০০০/বাংলােদশ সানালী াংক এর
িঝনাইদহ শাখা, িঝনাইদেহ
কাড নং-১-০৭৪২-০০০০১৮৭৬ এ জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।

নবায়ন িফ- ল লাইেসে র িফ
এর ৫%
বাংলােদশ সানালী াংক এর
িঝনাইদহ শাখা, িঝনাইদেহ
কাড নং-১-২২০১-০০০১১৮৫৪ এ জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।

দািয় া কমকতা কমকতার
নাম, পদবী, (বাংলােদেশর
কাড, জাল/উপেজলা কাড
টিলেফান ন র ও ই- মইল
ন র)
৭
সহকারী কিমশনার
িডিসয়াল ি খানা
ফান :+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৩

উ তন কমকতা/ যার কােছ আপীল
করা যােব (বাংলােদেশর কাড,
জাল/উপেজলা কাড টিলেফান
ন র ও ই- মইল ন র)

সহকারী কিমশনার
িডিসয়াল ি খানা
ফান :+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৩

অিতির জলা ািজে ট,
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১৬২৩৮৫

৮
অিতির জলা ািজে ট,
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:+৮৮০৪৫১৬২৩৮৫

পাতা-৩৭
০৭। রাজ শাখা :
িমক
নং

০১
01 (K)

সবার নাম

০২
K…wl Lvm Rwg
e¨e¯’vcbv I
e‡›`ve¯Í msµvšÍ

েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি ান

িফ/চােজস

০৩
30 Kvh©w`em

০৪
(1) wba©vwiZ di‡g Av‡e`b
(2) bvMিরKZ¡ mb`(mZ¨vwqZ)
(3) BDwc †Pqvig¨vb KZ…©K

০৫

০৬

01 (L)

AK…wl Lvm Rwg
e¨e¯’vcbv I
e‡›`ve¯Í msµvšÍ

†hŠw³K mgq

02.

AvkÖqb Ges
Av`k©MÖvg cÖKí
m…Rb I e¨e¯’vcbv

30 Kvh©w`em

03.

mvqivZ gnvj
e¨e¯’vcbv I BRviv
cÖ`vb
(K) Rjgnvj

miKvwi Rjgnvj
bxwZমালা, 2009
Abyhvqx

(L) evjygnvj

evjygnvj I gvwU
e¨e¯’vcbv AvBb,
2010 Ges
evjygnvj I gvwU
e¨e¯’vcbv
wewagvjv, 2011
Abyhvqx

mZ¨vwqZ যৗথ 3R/4R
সাইেজর ০১ (এক) কিপ
স েতালা iw½b Qwe
(4) BDwc †Pqvig¨vb KZ…©K
cÖ`Ë f‚wgnxb mb দর ল কিপ
(1)mv`v KvM‡R Av‡e`b
(2) Rwgi ciPv
(3) e¨vsK li‡fwÝ mb`cÎ
(4) njdbvgv
উপেজলা টা েফাস কিম র
পািরশসহ কাযিববরণী ও
াবপ
(1) Av‡e`b dig
(2) †iwRt grm¨Rxex mgevq
mwgwZi cÖgvণcÎ
(3) bvMwiKZ¡ mb`
(1) Av‡e`b dig
(2) BRviv `ic‡Î AskMÖn‡Yi
ZvwjKvf‚w³
(3) BDwc †Pqvig¨vb cÖ`Ë
bvMwiKZ¡ mb`
(4) wbR¯^ ‡WªRv‡ii KvMRcÎ ev
†WªRvi gvwj‡Ki mwnZ fvovi
Pzw³cÎ
(5) e¨vsK mj‡fwÝ mb`

উপেজলা িম
অিফস

উপেজলা িম
অিফস

সলামী 02 টাকা

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা
যােব (কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র,
ই- মইল)
০৮
অিতির জলা শাসক (রাজ )
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র: +৮৮০৪৫১-৬২৪৪২
মাবাইল :+৮৮০-১৭৪১১৮২১০০
ই- মইল:
adcrjhenaidah@mopa.gov.bd

জিমর বাজার ে র
দড় ন

miKvi wba©vwiZ
wd/ PvR©

-

দািয় া কমকতা (কমকতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)
০৭
রিভনউ ড কােল র
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৩৩৫

miKvi wba©vwiZ
wd/ PvR©

রিভনউ ড কােল র
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৩৩৫

অিতির জলা শাসক (রাজ )
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র: +৮৮০৪৫১-৬২৪৪২
মাবাইল :+৮৮০-১৭৪১১৮২১০০
ই- মইল:
adcrjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-৩৮
০৮। রিভিনউ মুি খানা শাখা
িমক

সবার নাম

ন র

েয়াজনীয়
সময়

েয়াজনীয়
কাগজপ

(ঘ া/িদন/

েয়াজনীয়

িফ/ চােজস

কাগজ
াি

ান

০১

২

া

কমকতা (কমকতার নাম,

পদবী,

বাংলােদেশর

কাড,

জলা/

উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র, ইমইল)।

সময়)
১

দািয়

৩

৪

আমেমা ারনামা

৩০

মূল

কাযকর করণ

কাযিদবস

আমেমা ার

৫
-

আঠােলা

‘এ’ ক াটাগিরর জন
১০০/‘িব’ ক াটাগিরর জ ২০০/-

যােব

বাংলােদেশর

৭

া

নামা

করা

(কমকতা
কাড,

পদবী,

জলা/ উপেজলা

কাডসহ টিলেফান ন র, ই- মইল)

৬
িবেশষ

উ তন কমকতা/ যার কােছ আপীল

৮

সহকারী কিমশনার
রিভিনউ মুি খানা
টিলেফান :
ই- মইল :
acrmjhenaidah@yahoo.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র: +৮৮০৪৫১-৬২৪৪২
মাবাইল :+৮৮০-১৭৪১১৮২১০০
ই- মইল: adcrjhenaidah@mopa.gov.bd

‘িস’ ক াটাগিরর জ ৪০০/‘িড’ ক াটাগিরর জ ৮০০/টাকা
মােনর।
০২

নামজাির মামলার

৪৫

িন আদালেতর

আপীল আেবদন

কাযিদবস

আেদেশর
জােবদা নকল

-

কাট িফ ১০/- টাকার।

অিতির

জলা

শাসক

(রাজ ),

িঝনাইদহ।
ফান: +৮৮০৪৫১- ৬২৪৪২
ই- মইল :
adcrjhenaidah@mopa.gov.bd

অিতির

িবভাগীয় কিমশনার (রাজ )

খুলনা িবভাগ, খুলনা।

পাতা-৪৫
১০। িভিপ শাখা :
িমক
নং

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়

০১
০১.

০২
ইজারা নবায়ন
(বাংলা সেনর
িভি েত এক বছর
ময়াদী ইজারা
দান করা হয়)

০৩
১৫ (পেনর)
কাযিদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

০৪
১। উপেজলা িনবাহী
অিফসার
বরাবের িলিখত
আেবদনপ ।
২। সবেশষ িড.িস.আর.
এর ছায়ািলিপ/ফেটাকিপ।
৩। পৗর কর পিরেশােধর
রশীদ এর ছায়ািলিপ
/ফেটাকিপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি
ান

০৫
েযাজ নেহ।

িফ/চােজস

০৬
(ক) আেবদন পে র সােথ ১০/- টাকার
কাটিফ
(খ) বািষক লীজ মািনর ণী িভি ক হার :
১। িষ জিম ( িত শতাংশ) : ১০/- টাকা
২। অ িষ আবািসক জিম ( িত শতাংশ) :
৪০/- টাকা।
৩। অ িষ বািণিজ ক জিম ( িত শতাংশ) :
৫০/- টাকা
৪। আবািসক ক চা ঘর ( িত বগ ট) : ৩/টাকা।
৫। আবািসক আধাপাকা ঘর ( িত বগ ট) :
৪/- টাকা।
৬। আবািসক পাকা ঘর ( িত বগ ট) : ৬/টাকা।
৭। বািণিজ ক ক চা ঘর( িত বগ ট) : ৮/টাকা।
৮। বািণিজ ক আধা পাকা ঘর( িত বগ ট)
: ১২/- টাকা।
৯। িনজ অথায়েন ক পে র অ মিত েম
উে ািলত অবকাঠােমার ে খািল জিমর
লীজমািনসহ অবকাঠােমার জ িনধািরত
হােরর অিতির ২০% িদেত হেব।
১০। ফেলর বাগান/ র/দীিঘ/িবল িনলােমর
মা েম বে াব দান করা হেয় থােক।

দািয় া কমকতা) কমকতার
নাম ,পদবী ,বাংলােদেশর কাড ,
জলা/উপেজলা কাড সহ
টিলেফান ন র ,ই- মইল(
০৭
কােল র

রিভনউ ড
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৩৩৫

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল
করা যােব) কমকতার পদবী ,
বাংলােদেশর কাড , জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র ,
ই- মইল(
০৮
অিতির জলা শাসক (রাজ )
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র: +৮৮০৪৫১-৬২৪৪২
মাবাইল :+৮৮০-১৭৪১১৮২১০০
ই- মইল:
adcrjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-৪৬

িমক
নং

সবার নাম

েয়াজনীয়
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

০১
০২.

০২

০৩
১৫ (পেনর)
কাযিদবস

০৪
১। উপেজলা িনবাহী
অিফসার
বরাবের িলিখত
আেবদনপ ।

গেজট
স ি র িলজ
দান :
(িভিপ কস
স ি র িনধািরত
ইজারা হীতা না
থাকেল িকংবা
ইজারা হী
তা িলজ হেণ
অিন ক হেল
িকংবা
বরণ
করেল িকংবা
ওয়ািরশেদর মে
িবভাজন করেল
ন নভােব িলজ
দান করা হেয়
থােক)।

২। ভাটার আইিড কাড
৩। ওয়ািরশ ে িলজ
িনেত
হেল াথািধকার
সনদপ ।

েয়াজনীয়
কাগজ াি
ান

িফ/চােজস

০৫
াথািধকার
সনদ প
সংিশ ওয়াড
কাউি লর/ইউ
িনয়ন পিরষদ
চয়ার ান এর
কাযালয়।

০৬
(ক) আেবদন পে র সােথ ১০/- টাকার
কাটিফ
(খ) বািষক লীজ মািনর ণী িভি ক হার :
১। িষ জিম ( িত শতাংশ) : ১০/- টাকা
২। অ িষ আবািসক জিম ( িত শতাংশ) :
৪০/- টাকা।
৩। অ িষ বািণিজ ক জিম ( িত শতাংশ) :
৫০/- টাকা
৪। আবািসক ক চা ঘর ( িত বগ ট) : ৩/টাকা।
৫। আবািসক আধাপাকা ঘর ( িত বগ ট) :
৪/- টাকা।
৬। আবািসক পাকা ঘর ( িত বগ ট) : ৬/টাকা।
৭। বািণিজ ক ক চা ঘর( িত বগ ট) : ৮/টাকা।
৮। বািণিজ ক আধা পাকা ঘর( িত বগ ট)
: ১২/- টাকা।
৯। িনজ অথায়েন ক পে র অ মিত েম
উে ািলত অবকাঠােমার ে
খািল জিমর লীজমািনসহ অবকাঠােমার
জ িনধািরত হােরর অিতির
২০% িদেত হেব।
১০। ফেলর বাগান/ র/দীিঘ/িবল িনলােমর
মা েম বে াবস দান করা
হেয় থােক।

দািয় া কমকতা) কমকতার
নাম ,পদবী ,বাংলােদেশর কাড ,
জলা/উপেজলা কাড সহ
টিলেফান ন র ,ই- মইল(
০৭
কােল র

রিভনউ ড
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৩৩৫

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল
করা যােব) কমকতার পদবী ,
বাংলােদেশর কাড , জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র ,
ই- মইল(
০৮
অিতির জলা শাসক (রাজ )
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র: +৮৮০৪৫১-৬২৪৪২
মাবাইল :+৮৮০-১৭৪১১৮২১০০
ই- মইল:
adcrjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-৪৭

িমক
নং

সবার নাম

০১

০২

েয়াজনীয়
সময়

০৩

েয়াজনীয় কাগজপ

০৪

েয়াজনীয়
কাগজ াি
ান

০৫

িফ/চােজস

০৬

দািয় া কমকতা) কমকতার ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল
নাম ,পদবী ,বাংলােদেশর কাড , করা যােব) কমকতার পদবী ,
জলা/উপেজলা কাড সহ
বাংলােদেশর কাড , জলা/উপেজলা
টিলেফান ন র ,ই- মইল(
কাডসহ টিলেফান ন র ,
ই- মইল(
০৭
০৮

০৩.

সাধারন আেবদন :
( জলার িভিপ
স ি স েক
কান সম ার ি
হেল তা
িনরসন/সমাধােনর
)।

০৭ (সাত)
কাযিদবস

(ক) জলা শাস
বরাবের
িলিখত আেবদনপ
।
(খ) আেবদেনর -পে
যাবতীয় কাগজপ
(িডিসআর/িলজ হেণর
মাণািদ)

েযাজ নেহ।

১) আেবদন পে র সােথ ১০/- টাকার
কাটিফ

রিভনউ ড কােল র
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৩৩৫

অিতির জলা শাসক (রাজ )
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র: +৮৮০৪৫১৬২৪৪২
মাবাইল :+৮৮০-১৭৪১১৮২১০০
ই- মইল:
adcrjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-৪৮
১১। রকড
িমক

ম শাখা
সবার নাম

ন র

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

3

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়

িফ/চােজস

কাগজ াি র ান

4

কমকতা

করা যােব (কমকতার

বাংলােদেশর কাড , জলা ,

পদবী,বাংলােদেশর কাড, জলা

উপেজলার কাড সহ

উপেজলার কাড সহ টিলেফান

টিলেফান ন র, ই- মইল)
7

০১

এস. এ/ আর,

সাধারণ

এস

আেবদেনর

টাকার কাট িফ সংযু

রকড ম শাখা

খিতয়ােনর

৭ (সাত) কায

করেত হেব

টিলেফান ন র :

সিহেমাহরী

িদবস

জ রী আেবদেন ২৮/-

নকল

এবং

টাকার কাট িফ সংযু

সরবরাহ

জ রী আেবদেনর

করেত হেব

অনুেমািদত

আেবদনপ

া

ভ ার

সাধারণ আেবদেন /-১৮

উ তন কমকতা/যার কােছ আপীল

(কমকতার নাম পদবী,

2

ে

6

াি

1

িনধািরত ফরেম

5

দািয়

সহকারী কিমশানার

ই- মইল:
rrjhenaidah@gmail.com

ন র.ই- মইল)
8

অিতির জলা শাসক (রাজ )
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র: +৮৮০৪৫১-৬২৪৪২
ই- মইল:
adcrjhenaidah@mopa.gov.bd

ে
৩ (িতন )কায
িদবস
০২

িস,এস

সাধারণ

িনধািরত ফরেম

(সােবক)

আেবদেনর

খিতয়ােনর

৭ (সাত) কায

সিহেমাহরী

িদবস

নকল

এবং

সরবরাহ

(জ রী আেবদেনর

ে

আেবদনপ

অনুেমািদত
ভ ার

া

সাধারণ আেবদেন ২২/টাকার কাট িফ সংযু
করেত হেব
জ রী আেবদেন ৩২/টাকার কাট িফ সংযু

)
৩ (িতন )কায
িদবস

করেত হেব

সহকারী কিমশানার
রকড ম শাখা
টিলেফান ন র :
ই- মইল:
rrjhenaidah@gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র: +৮৮০৪৫১-৬২৪৪২
ই- মইল:
adcrjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-৪৯
িমক

সবার নাম

ন র

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ

াি র

িফ/চােজস
ান

দািয়

াি

কমকতা

(কমকতার নাম পদবী,
বাংলােদেশর কাড, জলা,
উপেজলার কাড সহ
টিলেফান ন র, ই- মইল)

০১
০৩

০২

০৩

০৪
১। িনধািরত

িবিভ

সাধারণ

জিরেপর

আেবদেনর

দােগর সূচীর

৭ (সাত) কায

সিহেমাহরী

িদবস

নকল

এবং

সরবরাহ

জ রী আেবদেনর

ে

ফরেম

০৫
অনুেমািদত

০৬
া

ভ ার

সাধারণ আেবদেন ২২/টাকার কাট িফ সংযু
করেত হেব

আেবদনপ

জ রী আেবদেন ৩২/-

২। ফািলও

টাকার কাট িফ সংযু

০৭
সহকারী কিমশানার
রকড ম শাখা
টিলেফান ন র :
ই- মইল:
rrjhenaidah@gmail.com

উ তন কমকতা/যার কােছ আপীল
করা যােব (কমকতার
পদবী,বাংলােদেশর কাড, জলা
উপেজলার কাড সহ টিলেফান
ন র.ই- মইল)
০৮

অিতির জলা শাসক (রাজ )
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র: +৮৮০৪৫১-৬২৪৪২
ই- মইল:
adcrjhenaidah@mopa.gov.bd

করেত হেব

ে
৩ (িতন )কায
িদবস
০৪

সংেশাধীত

৭ (সাত) কায

খিতয়ােনর

িদবস

সিহেমাহরী

এবং

নকল

জ রী আেবদেনর

সরবরাহ

িনধািরত ফরেম
আেবদনপ

অনুেমািদত

া

ভ ার

টাকার কাট িফ সংযু
করেত হেব
জ রী আেবদেন ৩২/-

ে

টাকার কাট িফ সংযু

৩ (িতন )কায
কস (নিথ)

১। িনধািরত

সাধারণ

সমূেহর

আেবদেনর

সিহেমাহরী

৭ (সাত) কায

আেবদনপ

নকল

িদবস

২। ফািলও

সরবরাহ

এবং

ে

জ রী আেবদেনর
ে
৩ (িতন )কায

সহকারী কিমশানার
রকড ম শাখা
টিলেফান ন র :
ই- মইল:
rrjhenaidah@gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র: +৮৮০৪৫১-৬২৪৪২
ই- মইল:
adcrjhenaidah@mopa.gov.bd

করেত হেব

িদবস
০৬

সাধারণ আেবদেন ২২/-

ফরেম

অনুেমািদত
ভ ার

া

সাধারণ আেবদেন ১০/-

সহকারী কিমশানার

টাকার কাট িফ সংযু

রকড ম শাখা

করেত হেব

টিলেফান ন র :

জ রী আেবদেন ২০/টাকার কাট িফ সংযু
করেত হেব

ই- মইল:
rrjhenaidah@gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র: +৮৮০৪৫১-৬২৪৪২
ই- মইল:
adcrjhenaidah@mopa.gov.bd

িদবস

পাতা-৫০
িমক

সবার নাম

ন র

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ

াি র

িফ/চােজস
ান

দািয়

াি

কমকতা

(কমকতার নাম পদবী,
বাংলােদেশর কাড, জলা,
উপেজলার কাড সহ
টিলেফান ন র, ই- মইল)

০১

০২

০৩

০৭

মৗজা ম াপ

৩ (িতন )কায

িনধািরত

িদবস

আেবদন

সরবরাহ

০৪

০৫
অনুেমািদত

০৬
া

ভ ার

ফরম

আেবদেনর সিহত ১০/-

পদবী,বাংলােদেশর কাড, জলা
উপেজলার কাড সহ টিলেফান
ন র.ই- মইল)
০৮

সহকারী কিমশানার

অিতির জলা শাসক (রাজ )
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র: +৮৮০৪৫১-৬২৪৪২
ই- মইল:
adcrjhenaidah@mopa.gov.bd

রকড ম শাখা

করেত হেব।

টিলেফান ন র :

ব াংক, িঝনাইদহ শাখায়

করা যােব (কমকতার

০৭

টাকার কাট িফ সংযু
চালােনর মাধ েম সানালী

উ তন কমকতা/যার কােছ আপীল

ই- মইল:
rrjhenaidah@gmail.com

৫০০/- টাকা জমা িদেত
হেব। কাড নং
১/৪৬৩৭/০০০১/১২২১
০৮

সািচং /

সাধারণ

(অনুস ান)

আেবদেনর

ত াসী

৭ (সাত) কায

িনধািরত ফরেম
ে

িদবস
এবং
জ রী আেবদেনর
ে

আেবদন

অনুেমািদত
ভ ার

া

সাধারণ আেবদেন ১০/-

সহকারী কিমশানার

টাকার কাট িফ সংযু

রকড ম শাখা

করেত হেব

টিলেফান ন র :

জ রী আেবদেন ২০/টাকার কাট িফ সংযু
করেত হেব

ই- মইল:
rrjhenaidah@gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র: +৮৮০৪৫১-৬২৪৪২
ই- মইল:
adcrjhenaidah@mopa.gov.bd

৩ (িতন )কায
িদবস

০৯

ি

খিতয়ান
িব য়

০৩(িতন)

িনধািরত ফরেম

কম িদবস

আেবদন

অনুেমািদত
ভ ার

া

১০০/- টাকার কাটিফ
সংযু

আেবদন

সহকারী কিমশানার
রকড ম শাখা
টিলেফান ন র :
ই- মইল:
rrjhenaidah@gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র: +৮৮০৪৫১-৬২৪৪২
ই- মইল:
adcrjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-৫১
১২।

বাসী কল াণ শাখা

িমক

সবার নাম

ন র

েয়াজনীয়

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়

সময়

কাগজ াি

(ঘ া/িদন/মাস)

১
০১

২

১৫ (পেনর)

কমীেদর
অিভেযাগ হণ ও

কায িদবস

৪
(ক)

বাংলােদশ

ম ণালেয়র

দূতাবাস/

মাধ েম

পররা

৫
-

িফ/চাজ মু

উে খপূবক

বসবাসরত
বাসীেদর

জলা শাসক

পিরবােরর

কাগেজ সুিনিদ

অিভেযাগ হণ ও

আেবদন।

অিভেযাগ স িলত

সমাধােনর ব ব া
করা

০২

ববািহক অব া
স

িকত

সনদপ

দান

১৫ (পেনর)

১. ১০/- (দশ) টাকা মূেল র কাট িফ স িলত

কায িদবস

আেবদন
২. ১৫০/- টাকা মূেল র নন-জুিডিশয়াল
াে

এিভেডিভট ।

৩. ০২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব
(এিভেডিভট দািখলকারীর ০১ কিপ এবং যার
পে

সহকারী কিমশনার
শাসেকর

+৮৮-০৪৫১-৬২৯৯৪

ব ি র নাম উে খপূবক) সাদা

(অিভযু

আেবদন করেবন তার ০১ কিপ

সত ািয়ত ছিব)।
৪. বাংলােদশ ব াংক/ সানালী ব াংক-এর

-

সনদপ
াি িফ
বাবদ-৫০০/টাকা।

বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা

৭

কাযালয়, িঝনাইদহ।

বরাবের

করা যােব (কমকতার পদিব,

মইল)

জলা

বাসীর নাম

তন কমকতা/যার কােছ আপীল

মইল)

বাসী কল াণ শাখা

জলা শাসক

ঊ

কাড সহ টিলেফান ন র ও ই-

টিলেফান ন র :

(খ) িবেদেশ অব ানরত

(খ) দেশ

কমকতা (নাম,

টিলেফান ন র ও ই৬

আেবদন।

করা

া

জলা/উপেজলা কাড সহ

বরাবের সাদা কাগেজ অিভেযাগ স িলত

সমাধােনর ব ব া

দািয়

পদিব, বাংলােদেশর কাড,

ান

৩

(ক) বাসী

িফ/চােজস

৮
অিতির

জলা

শাসক (সািবক)

িঝনাইদহ।
টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৪৪৭
E-mail: adcgjhenaidah@mopa.gov.bd

িঝনাইদহ শাখা, বিরশােল ১-২২০১-০০০১২৬৮১

কােড

জমাদানপূবক
৫.

জ

চালােনর

মাধ েম

িফ

জারী চালােনর মূলকিপ।

িনব ন

সনদপে র

সত ািয়ত

ফেটাকিপ।
৬. পাসেপােটর সত ািয়ত ফেটাকিপ।

পাতা-৫২
১৩।
িম

জলা ই- সবা
সবার নাম

ক

ক
েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয়

েয়াজনীয় কাগজ

কাগজপ

াি

িফ/চােজস

দািয়

ান

া

কমকতা

(নাম, পদিব, বাংলােদেশর

ন র

কাড, জলা/উপেজলা
কাড সহ টিলেফান
ন র ও ই- মইল)

১

২

০১

নাগিরক ও
দা িরক আেবদন
হণ

৩
সরকাির ছু িটর িদন
ব তীত িতিদন

৪
সাদা কাগেজ িলিখত
আেবদন

৫
-

৬
িফ/চাজ মু

সকাল
িবেকল ৫.০০ ঘিটকা

আেবদন হণ

ব তীত িতিদন

নং-৮৭৫

সকাল

ফরম নং-

(িস.এস/এস.এ/আ
রএস খিতয়ান)

৯.০০ ঘিটকা থেক
িবেকল ৫.০০ ঘিটকা

বাংলােদশ ফরম

(এম)৫৪-এ

১। অনুেমািদত
া

ভ ার

২। জলা ওেয়ব
পাটাল
www.jhenaidah.gov.bd
৩। বাংলােদশ ফরম পাটাল
www.forms.gov.bd

টিলেফান ন র ও ই- মইল)

সাধারণ

িস,এস

৩২

২২

এস,এ

২৮

১৮

আর,এ

৩২

২২

৮
(িশ া ও আইিসিট)

acictjhenaidah@yahoo.com

জ ির

স

জলা/উপেজলা কাড সহ

(আইিসিট)িঝনাইদহ

ই- মইল:

কাট িফ (টাকা)
ধরণ

পদিব, বাংলােদেশর কাড,

অিতির

+৮৮০৪৫১-৬১৫৭৫

সরকাির ছু িটর িদন

আপীল করা যােব (কমকতার

সহকারী কিমশনার

টিলেফান :

নকল সরবরােহর

তন কমকতা/যার কােছ

৭

৯.০০ ঘিটকা থেক
০২

ঊ

জলা

শাসক

িঝনাইদহ।
টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২385
মাবাইল ন র :
+৮৮০-১৭১৫-৯৬১০৬৩
E-mail: ar.mondol@yahoo.com

০৩

নকল সরবরাহ
(িস.এস/এস.এ/আ
রএস খিতয়ান)

নকেলর আেবদন
হেণর সময়
সরবরাহকৃত ি েপ
উি িখত তািরখ
(জ ির- ৩ িদন,
সাধারণ ৫ িদন)

-

_

িফ/চাজ মু

পাতা-৫৩
িম

েয়াজনীয় সময়

সবার নাম

(ঘ া/িদন/মাস)

ক

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ
াি

িফ/চােজস

দািয়

ান

া

কমকতা

(নাম, পদিব, বাংলােদেশর

ন র

কাড, জলা/উপেজলা
কাড সহ টিলেফান ন র
ও ই- মইল)
২

১
০৪

৩

৪

১। অনুেমািদত

সরকাির ছু িটর িদন

মামলার নকেলর

ব তীত িতিদন

নং-৮৭৫

সকাল ৯.০০ ঘিটকা

ফরম নং-

২। জলা ওেয়ব পাটাল

আেবদেন কাটিফ

থেক িবেকল ৫.০০

(এম)৫৪-এ

www.jhenaidah.gov.bd

জ ির-২০ টাকা

৩। বাংলােদশ ফরম পাটাল
www.forms.gov.bd

সাধারণ-১০ টাকা

ঘিটকা

া

ভ ার

েয়াজনীয় সংখ ক
ডিম/ ফািলও

িত পাতা
ডিম/ ফািলওেত
কাটিফ-৩ টাকা

০৫.

জুিডিশয়াল
মামলার
সরবরাহ|

নকেলর আেবদন
নকল

হেণর সময়
সরবরাহকৃত ি েপ
উি িখত তািরখ
(জ ির- ১০ িদন
সাধারণ-১৫ িদন)

-

-

-

তন কমকতা/যার কােছ

আপীল করা যােব (কমকতার
পদিব, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)

৭

৬

জুিডিশয়াল
আেবদন হণ|

বাংলােদশ ফরম

৫

ঊ

৮

সহকারী কিমশনার

অিতির

(আইিসিট)িঝনাইদহ

(িশ া ও আইিসিট)

টিলেফান :
+৮৮০৪৫১-৬১৫৭৫
ই- মইল:
acictjhenaidah@yahoo.com

জলা

শাসক

িঝনাইদহ।
টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২385
মাবাইল ন র :
+৮৮০-১৭১৫-৯৬১০৬৩
E-mail: ar.mondol@yahoo.com

পাতা-৫৪

১৪। জলা াণ ও নবাসন শাখা
:
নং

সবার নাম

১
০১.

েযাগ

২
ব াপনা সং া

ক. িজ.আর খা শ

েয়াজনীয় সময়
(িদন/মাস/ঘ া)

েযাগ চলাকালীন সমেয়

সহায়তা

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ
াি ান

িফ/চােজস

৪

৫

৬

সাদা কাগেজ দরখা /
মা ারেরােলর মা েম

-

চাজমু

খ. িজ.আর নগদ অথ সহায়তা
গ. িভিজএফ সহায়তা
ঘ. িজ.আর াণ সাম ী (শীত
ব , খ র,

ামীন বকাঠােমা র ণােব ণ
(িটআর)/ ামীন অবকাঠােমা
মহােজর স

ি

তথ ািদ

৭
জলা াণ ও নবাসন কমকতা
জলা শাসেকর কাযালয়
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১- ৬২৫২৫

৮
জনাব মাঃ মাহ ব আলম তা কদার
জলা শাসক
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র: +৮৮০৪৫১-৬২৩০১
মাবাইল : +৮৮০-১৭১৫-২১৩০৪১
dcjhenaidah@mopa.gov.bd

পিরপে র িনেদশনা

-

-

চাজমু

সাদা কাগেজ দরখা

-

চাজমু

মাতােবক

সং ার (কািবখা)
০৩.

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা
যােব) কমকতার পদবী ,বাংলােদেশর
কাড , জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ,ই- মইল(

ই- মইল:

ার গা

সহায়তা) এবং হ বাবদ
ম ির অথ সহায়তা
০২.

দািয় া কমকতা) কমকতার নাম ,
পদবী ,বাংলােদেশর কাড ,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান
ন র ,ই- মইল( জলা াণ ও নবাসন
কমকতা(ভার া )

১২ মাস

পাতা-৫৫

১৫। জনােরল সা িফেকট শাখা।
িমক

সবার নাম

েয়াজনীয় সময় (ঘ া / িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ
াি ান

িফ/চােজস

দািয় া কমকতা (কমকতার
নাম পদিব, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র, ই- মইল)

০৪

০৫

০৬

০৭

জনােরল
সা িফেকট শাখা,
জলা শাসেকর
কাযালয়,
িঝনাইদহ

আেবদেনর সােথ
৫/- টাকার কাট
িফ

ন র

০১

০২

০৩

০১

সরকারী দাবী আদায়
আইন ১৯১৩ সেনর
িবধান মাতােবক
যাবতীয় সরকারী/
আধাসরকারী/
ায় শািসত সং া/
িত ান স েহর
অনাদায়ী অথ আদায়

দনাদােরর িব ে মামলা দােয়র করার
৩০(ি শ) িদেনর মে ৭ ধারা না েশর
মা েম সংি
দনাদারেক
দনা
পিরেশােধর অবিহত করা হয়।

ক) জনােরল সা িফেকট
অিফসার বরাবর কাট িফ
সং ি সহ নীল কাগেজ
িলিখত আেবদন।

দাবী পিরেশােধ আপি
ে না শ
াি র ৩০(ি শ) িদেনর মে দনাদারেক
জনােরল সা িফেকট অিফসার বরাবর খ)আেবদন বা ির ইিজশন
জমা দবার পর ৫ ধারার
িলিখত আেবদন উপ াপন করেত পােরন।
রণ ত ফরম।
উভয়পে র উপি িতেত আেবদন নানীর
িভি েত দনাদারেক এককালীন/ িকি
মাতােবক দনা পিরেশােধর অথবা দনা
হেত অ হিতর িনেদশ দয়া হয়।

জনােরল সা িফেকট অিফসার
জলা শাসেকর কাযালয়
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র:
+৮৮০৪৫১-৬২৯878

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আিপল
করা যােব (কমকতার নাম পদিব,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র, ই- মইল)
০৮
অিতির জলা শাসক (রাজ )
িঝনাইদহ ।
টিলেফান ন র: +৮৮০৪৫১-৬২৪৪২
ই- মইল:
adcrjhenaidah@mopa.gov.bd

পাতা-৫৬
১৬। গাপনীয় শাখা
িমক

সবার নাম

নং

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/সময়)

০১

০২

০৩

০১

সা া কার

কাযিদবেসর
সকাল ৯.০০টা

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়

িফ/চােজস

কাগজ াি

০৫

থেক িবকাল

কমকতা (কমকতার নাম,

কাডসহ টিলেফান ন র. ই- মইল)
০৬

আেবদনপ
(যিদ থােক)

া

পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা

ান
০৪

দািয়

উ তন কমকতা/ যার কােছ আপীল
করা যােব (কমকতার পদবী,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র. ই- মইল)

০৭

০৮

জনাব মাঃ মাহবুব আলম তালুকদার
িফ/চাজ মু

৫.০০টা

জলা

-

শাসক

িঝনাইদহ।
টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৪৪৭
মাবাইল ন র : ০১৭১৫-২১৩০৪১
E-mail:
dcjhenaidah@mopa.gov.bd

০২

গণ নানী

িত বুধবার
সকাল ১০.০০টা

আেবদনপ
(যিদ থােক)

িফ/চাজ মু

জনাব মাঃ মাহবুব আলম তালুকদার
জলা

-

শাসক

িঝনাইদহ।

থেক িবেকল
৫.০০টা

টিলেফান ন র :
+৮৮-০৪৫১-৬২৪৪৭
মাবাইল ন র : ০১৭১৫-২১৩০৪১
E-mail: dcjhenaidah@mopa.gov.bd

অিভেযাগ ও পরামশ

দান :

আমােদর িনকট থেক সহেযািগতামূলক সবা পাওয়া আপনার অিধকার। নাগিরক সনেদ বিণত কান সবা এবং সবা দান স

েক আপনার য কান অিভেযাগ বা পরামশেক

আমরা
াগত জানাই। িন িলিখত কমকতার িনকট আপনার কান অিভেযাগ বা পরামশ থাকেল তা পশ করার জন অনুেরাধ করিছ:


জলা

শাসক, িঝনাইদহ। টিলেফান: +৮৮০-৪৫১-৬২৩০১, মাবাইল: +৮৮০-১৭১৫-২১৩০৪১, ফ া : +৮৮০-৪৫১-৬১৬০০, ৬২৬০৪,

Face Book: dcjhenaidah

E-mai: dcjhenaidah@mopa.gov.bd dcjhenaidah@yahoo.com Web Site: www.jhenaidah.gov.bd



ততম সমেয়র মেধ অিভেযাগ িন

ি রবব া

হণ করা হেব।
জলা

শাসক

িঝনাইদহ।

