জলা শাসেকর কায ালয়, প য়াখালী
িস েজন চাট ার
নজারত শাখা
িমক
ন র

সবার নাম

১

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

২

৩
৪
৫

িভিভআইিপ/
িভআইিপ/উ তন
কম কত া ে র
েটাকল
জলা েলর যাবতীয়
িবল ি য়াকরণ
৪থ ণীর সং াপন
িবষয়ক কাজ
দির /িনঃ জনগণেক
াধীন তহিবল
হেত আিথ ক সাহা
দান

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/সময়)

েয়াজনীয় কাগজপ

আেবদন অ যায়ী

সাদা কাগেজ আেবদনপ

েয়াজনীয় কাগজ
াি ান

িফ/চাজ

জন শাসন ম ণালেয়র
পিরপ /আেদশ অ যায়ী

দািয় া কম কত ার
পদবী ও যাগােযাগ

উ তন কম কত ার
পদবী ও যাগােযাগ

মাঃ আলমগীর সাইন
নজারত ড কােল র

অিতির

টিলেফান:+৮৮-০৪৪১৬২২০২
সফর িচ অ যায়ী

-

িফ/চাজ

মাবাইলঃ +৮৮০১৭৩৩৩৩৪১১৭
ই- মইল:
mahussain07@gmail.
com

৩ কায িদবস
৩-৭ কায িদবস
১ কায িদবস

সংি

িবল

১. আেবদনপ
২. অিফস আেদেশর কিপ
সাদা কাগেজ আেবদনপ

মাঃ নজ ল ইসলাম
জলা শাসক
(সািব ক)
টিলেফান: +৮৮-০৪৪১৬২৮৪৫
মাবা:+৮৮-০১৭৩৩৩৩৪১০৬
ই- মইল:

adcgpatuakhali@
mopa.gov.bd

ড

শাখা

িমক
ন র

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/সময়)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি ান

১

জলা শাসেকর
কায ালেয় দ
সবা স েক
অ স ান
নাগিরক ও
দা িরক আেবদন
হণ
রকড ম হেত
দ সিহেমাহর
নকেলর আেবদন
হণ
রকড ম হেত
দ সিহেমাহর
নকল দান

তৎ ণাৎ

-

-

২

৩

৪

িফ/চাজ

িফ/চাজ
সরকাির র িদন তীত
িতিদন সকাল ৯.০০ টা.৫.০০ টা.
সরকাির র িদন তীত
িতিদন সকাল ৯.০০ টা.৩.০০ টা.

-

-

-

-

সরকাির র িদন তীত
িতিদন সকাল ১১.০০
টা.- বলা ১২.০০ টা.

-

-

দািয় া কম কত ার
পদবী ও যাগােযাগ
ফয়সাল আহেমদ
সহকারী কিমশনার
টিলেফান+৮৮-০৪৪১-৬৪৪৪৪
মাবাইলঃ ০১৭১৭০৭২০১৭
ই- মইলঃ
faisal_1876@yahoo.c
om

উ তন কম কত ার
পদবী ও যাগােযাগ
মাঃ নজ ল ইসলাম
অিতির

জলা শাসক (সািব ক)

টিলেফান: +৮৮-০৪৪১-৬২৮৪৫
মাবা:+৮৮-০১৭৩৩-৩৩৪১০৬
ই: মইল:
adcgpatuakhali@mopa.g
ov.bd

সাধারণ শাখা
িমক
ন র

১

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

(ঘ া/িদন/সময়)

ত
ি েযা ােদর
দাফন কাফেনর
অ দান

১৫ (পেনর) কায
িদবস

েয়াজনীয়
কাগজ াি
ান

১. িলিখত আেবদন

িফ/ চাজ

২. সংিশ উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর অ ায়ন প

৪.সংিশ উপেজলা ইউিনট
কমা ােরর ত য়ন প
৫. ি েযা া সনেদর সত ািয়ত
ফেটাকিপ
৬. ত ি েযা ার প
আেবদনকারীর ১ (এক) কিপ সত ািয়ত
ছিব ও জাতীয় পিরচয় প
০৭ (সাত) কায িদবস ১.িনধ ািরতফরেম আেবদন
বসামিরক
সরকাির কম কত া
২.হাসপাতাল / ানীয় সরকার ক ক
ও কম চারী
পদ
সনেদর সত ািয়ত কিপ
চা িররত
অব ায়
বরণ
৩.সংিশ অিফেসর ত য়ন পে র
করেল আিথ ক
সত ািয়ত কিপ
অ দান াি র
৪.
ি র ওয়ািরশ সনেদর
আেবদন
লকিপ ৫. ধান িহসাব র ণ
জন শাসন
কম কত/া জলা িহসাব র ণ কম কত ার

উ তন
কম কতার
পদবী ও
যাগােযাগ

ফয়সাল
আহেমদ
সহকারী
কিমশনার
টিলেফান+৮
৮০৪৪১৬২৯৩১
মাবাইলঃ
০১৭১৭০৭২০১
৭
ই- মইলঃ

মাঃ নজ ল
ইসলাম

িফ/চাজ

৩.হাসপাতাল / ানীয় সরকার ক ক
পদ
সনেদর সত ািয়ত কিপ

২

দািয় া
কম কতার
পদবী ও
যাগােযাগ

১.জন শাসন
ম নালেয়র
ওেয়বসাইটwww.mopa.gov.bd

২. সাধারণ শাখা
জলা শাসেকর
কায ালয়,

িফ/চাজ

faisal_1876@y
ahoo.com

অিতির জলা
শাসক (সািব ক)
টিলেফান: +৮৮০৪৪১-৬২৮৪৫
মাবা:+৮৮০১৭৩৩-৩৩৪১০৬
ই: মইল:
adcgpatuakhali
@mopa.gov.bd

ম ণালেয়

রণ

িত া িরত শষ বতেনর
(এলিপিস)
৬. রাজ খাত
ায়ী সরকাির
কম চারীর মেম ত য়ন প ।
৭. আেবদনকারীর ছিব/ জাতীয় পিরচয়
পে র কিপ সত ািয়ত
৮. ওয়ািরশগণ ক ক আেবদনকারীেক
মতা অপ ণ প

প য়াখালী

৯. চা রী ায়ী করেণর আেদেশর
কিপ।

৩

বসামিরক
সরকাির কম কত া
ও কম চারী
চা িররত
অব ায় ায়ী
অ ম হেল
আিথ ক অ দান
াি র আেবদন
জন শাসন
ম ণালেয় রণ

৪

ধম ম ণালয়
ক ক বরা ত
অথ িবিভ
মসিজদ/মা াসা/
মি র/ধম য়
উপসনালেয়র
সং ার/ মরামত/
নব াসেনরজন

১. ায়ী অ মতা স িকত ডা ারী
সা িফেকট

০৭ (সাত) কায িদবস ১.মসিজদ/মি েরর নােম ছাপােনা
ােড আেবদন
২. ভাটার আইিড কােডর ফেটাকিপ
৩. র েলশন বা কায িববরণীেত
সভাপিত/স াদকেক চক হেণর
মতা দান সং াম কায িববরণীর
ফেটাকিপ

থ

িফ/চাজ

অনুদান দান

৪. পাসেপাট সাইেজর০১ কিপ রিঙন
ছিব
৫. য় িববরণী দািখল

৫

পিব হে
গমেন হ
যা ীেদর সবা
দান

ধম ম ণালয় ক ক
িনধ ািরতসময়

১.িনধ ািরত িনব ন ফরম ও আেবদন
ফরম
২. িনধ ািরত াংেক টাকা জমা বক
০২ জমা রিসদ/ াংক াফট/ পঅড ার
৩. পাসেপাট সাইেজর০২কিপ রিঙন
ছিব
৪.িনজ কানা স িলত ডাক েকট
খাম

১. জলা

িফ/চাজ

শাসেকর
কায ালয়/ইউএন
ও
অিফস/ইসলািম
ক ফাউে শন
২.িনধ ািরত
াংক

৫.আম জািতক পাসেপাট (িনব ন
ফরম জমাদােনর সােথ ফেটাকিপ এবং
আেবদন ফরম জমাদােনর সােথ
লকিপ)
৬

এনিজও স েহর
অ েল
ত য়নপ দান

০৭ (সাত) কায িদবস ১. এনিজও েরা/সমাজেসবা
অিধদ েরর িনব ন পে র সত ািয়ত
ফেটাকিপ
২. অ েমািদত এফিড-৬

এনিজও িবষয়ক
েরা
/সমাজেসবা
অিধদ র

িফ/চাজ

৩.অথ ছাড় এরিচ র কিপ
৪.কায ম সং াম উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর ত য়ন প
৭

মাননীয়

৩ (িতন) কায িদবস

১. জলা শাসক, প য়াখালী বরাবর

রিভিনউ

আেবদন

ধানম ীর াণ
ও ক াণ তহিবল
থেক অ দান
দান

২.পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব১কিপ
(সংিশ কাউি লর/ইউিপ
চয়ার ান ক ক সত ািয়ত)

া ১
(১০)টাকা

৩.ন না া র সত ািয়ত
৪.জাতীয় পিরচয় পে র
ফেটাকিপ/ছায়ািলিপ
৫.অ দান াি র িচ র ছায়ািলিপ
৮

জাতীয়

গার

০৭(সাত) কায িদবস

/সং

িত িবষয়ক
ম ণালেয়র
অ দান দান

১. জলা শাসক, বরাবর আেবদন

রিভিনউ

২. িত ােনর ে
সভাপিত/স াদকেক িত ােনর
ােড আেবদন করেত হেব

া ১
(১০)টাকা

৩.পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব
১কিপ (সংিশ কাউি লর/ইউিপ
চয়ার ান ক ক) সত ািয়ত
৪.ন না া র সত ািয়ত (সংিশ
কাউি লর/ইউিপ চয়ার ান ক ক)
৫.জাতীয় পিরচয় পে র ফেটাকিপ
ছায়ািলিপ
৬. পাঠাগােরর
রিজে শন/তািলকা ি র ল
সনেদর ছায়ািলিপ
৯

ব ও ীড়া
ম ণালয় হেত
অ দান দান

০৭(সাত) কায িদবস

১. জলা শাসক বরাবের আেবদন
২. িত ােনর ে
সভাপিত/স াদকেক িত ােনর

রিভিনউ
া

১

ােড আেবদন করেত হেব।

(১০)টাকা

৩.পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব
১কিপ (সংিশ কাউি লর/ইউিপ
চয়ার ান ক ক) সত ািয়ত।
৪. র েলশন বা কায িববরণীেত
সভাপিত/স াদকেক চক হেণর

মতা দান সং াম কায িববরণীর
ফেটাকিপ
৫.জাতীয় পিরচয়পে রফেটাকিপ

বাসী ক
িমক
ন র
১

াণ শাখা

সবার নাম

বাসী কম েদর
অিভেযাগ হণ ও
সমাধােনর ব া
করা।

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/সময়)
১৫ (পেনর) কায
িদবস।

েয়াজনীয় কাগজপ

বাংলােদশ তাবাস/পররা
ম ণালেয়র মা েম জলা শাসক
বরাবের সাদা কাগেজ অিভেযাগ
স িলত আেবদন।

েয়াজনীয়
কাগজ
াি ান
-

িফ/চাজ

দািয় া কম কত ার
পদবী ও যাগােযাগ

িফ/চাজ
ফয়সাল আহেমদ
সহকারী কিমশনার
টিলেফান+৮৮০৪৪১-৬২৯৩১

মাবাইলঃ ০১৭১৭০৭২০১৭
ই- মইলঃ
faisal_1876@yahoo.com

২

দেশ বসবাসরত
বাসীেদর
পিরবােরর
অিভেযাগ হণ ও
সমাধােনর ব া
করা।

০৭(সাত) কায
িদবস

িবেদেশ অব ানরত বাসীর নাম
উে খ ব ক জলা শাসক বরাবের
(অিভ
ি র নাম উে খ ব ক)
সাদা কাগেজ িনিদ অিভেযাগ
স িলত আেবদন।

-

উ তন কম কত ার
পদবী ও যাগােযাগ

িফ/চাজ

মাঃ নজ ল ইসলাম
অিতির

জলা শাসক (সািব ক)

টিলেফান: +৮৮-০৪৪১-৬২৮৪৫
মাবা:+৮৮-০১৭৩৩-৩৩৪১০৬
ই: মইল:
adcgpatuakhali@mopa.gov.bd

িডিসয়াল

ি খানা

িমক
ন র

সবার নাম

১

ক. আে য়া
লাইেস দান

েয়াজনীয়
সময় (ঘ া/
িদন/মাস)
৭ (সাত)
কায িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

১. িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২. জাতীয় পিরচয় প
৩. পাসেপাট সাইেজর ই
কিপ রি ন
সত ািয়ত ছিব
৪. নাগিরক সনদ
৫. আেবদনকারীর িব মান
আে য়াে র হলফনামা
৬. আয়কর সনেদর
মানপ ।

েয়াজনীয় কাগজ াি

ান

১.আেবদন ফরম অ
কায ালেয়র িডিসয়াল
ি খানা থেক সং হ করেত
হেব
২.বািক কাগজ
িত ান
থেক সং হ করেত হেব

িফ/চাজ

১.ব ক-১৫০০/রাইেফল-২০০০/িপস ল-৫০০০/িরভলবার-৫০০০/২.জমা দােনর কাড
নং ১-২২১১-০০-১৮৫৯

দািয় া কম কত ার পদবী ঊ তন কম কত ার
ও যাগােযাগ
পদবী ও যাগােযাগ

তািনয়া ফরেদৗস
সহকারী কিমশনার
মাবাইলঃ017174084
96

টিলেফানঃ+৮৮০৪৪১৬২৯০৭
ই- মইলঃ
tania31acjessore
@gmail.com

মাঃ সাহরাব
হােসন
অিতির জলা
ািজে ট

টিলেফান
+০৮৮
০৪৪১-৬২৫৩৫
মাবাইল +৮৮

০১৭৩৩৩৩৪১০৩
ই- মইল:
hassankhr109
@gmail.com

খ.ওয়ািরশ ে
আে য়া লাইেস
দান

৭ (সাত)
কায িদবস

১. িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২. িপতা/মাতার
সনদ
৩. উ রািধকার সনদ
৪. অ া উ রািধকারগণ
দ
নাটরাইজ অনাপি প
৫ .জাতীয় পিরপ
৬. পাসেপাট সাইেজর ই
কিপ রি ন
সত ািয়ত ছিব।
৭. নাগিরক সনদ
৮. আেবদনকারীর িব মান
আে য়াে র হলফনামা।

১.আেবদন ফরম অ
কায ালেয়র িডিসয়াল
ি খানা থেক সং হ করেত
হেব
২.বািক কাগজ
িত ান
থেক সং হ করেত হেব

১.ব ক-১৫০০/রাইেফল-২০০০/িপস ল-৫০০০/িরভলবার-৫০০০/২.জমা দােনর কাড
নং ১-২২১১-০০-১৮৫৯

২

এিসড বহােরর
িডিলং লাইেস
দান

এক (০১)
মাস

১ .িনধ িরত
া ’ঝ’ ফরেম
আেবদন
২. নাগিরক সনদপ
(ফেটাকিপ)
৩. বসায় িত ােনর
মািলকানা সং াম
কাগজপ / ি নামা/ভাড়ার
রিশদ (ফেটাকিপ)
৪. ড লাইেস
(ফেটাকিপ)
৫. তফিসলী াংক ক ক
দ আিথ ক লতা
সনদপ (যিদ থােক)
৬. আয়কর সনদ (যিদ
থােক)
৭. পাসেপাট সাইেজর১
কিপ রি ন সত ািয়ত ছিব।

১.িনধ ািরত’ঝ’ ফরম
িডিসয়াল ি খানা, জলা
শাসেকর কায ালয়,
প য়াখালী
২.অ া কাগজপ সংিশ
দ রস হ থেক সং হ করেত
হেব

লাইেস িফ:
বািণিজ ক বহার
২৫০০০/সাধারণ বহার
(১০িল. পয ম )
িশ া িত ান ১৫০০/অ া ২০০০/সাধারণ বহার
(১১িল. থেক ৫০ িল.
পয ম ) ৩০০০/সাধারণ বহার
(৫১িল. থেক ৫০০ িল.
পয ম ) ৫০০০/সাধারণ বহার
(৫০১িল. থেক১০০০
িল. পয ম ) ১০০০০/সানালী াংক
কাড নং-১-২২০১০০০০-১৮৫৯
এ জাির চালােনর
মা েম জমা িদেত
হেব।

৩

এিসড িব য়/
পিরবহন/
বহােরর িডিলং
লাইেস নবায়ন

০৭ (সাত)
কায িদবস

লাইেসে র ময়াদ শষ
হওয়ার ১ মাস েব১. িনধ ািরত ফরেম আেবদন
করেত হেব
২. ল লাইেস
৩. জারী চালােনর
লকিপ।

৪

এিসড িব েয়র
িডিলং লাইেস
দান

০১(এক)
মাস

১. িনধ ািরত‘ছ’ ফরেম
আেবদন করেত হেব
২. নাগিরকে র সনদপ
(ফেটাকিপ)
৩. বসা িত ােনর
মািলকানা সং াম
কাগজপ / ি নামা/ভাড়ার
রিশদ (ফেটাকিপ)
৪. ড লাইেস
(ফেটাকিপ)
৫. তফিসলী াংক ক ক
দ আিথ ক লতা
সনদপ (যিদ থােক)
৬. আয়কর সনদ (যিদ
থােক)
৭. পাসেপাট সাইেজর এক
কিপ রিঙন ছিব

নবায়ন িফ- ল
লাইেস িফ এর ৫%
সানালী াংক এ
জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত
হেব।

১. িনধ ািরত‘ছ’ ফরম
িডিসয়াল ি খানা, জলা
শাসেকর কায ালয়,
প য়াখালী
২. অ া কাগজপ
সংিশ দ রস হ থেক
সং হ করেত হেব

লাইেস িফ ৫০০০/সানালী াংক ১২২০১-০০০০-১৮৫৯ এ
জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত
হেব।

৫

এিসড পিরবহেনর
িডিলং লাইেস
দান

৬

যা া/ মলার
অ মিত দান

৭

(ক) সরকাির
কম কত ােদর
আে য়াে র
লাইেস দান

০১(এক)
মাস

১. িনধ ািরত‘ঙ’ ফরেম
আেবদন করেত হেব
২. নাগিরকে র সনদপে র
(ফেটাকিপ)
৩. বসা তি ােনর
মািলকানা সং াম
কাগজপ / ি নামা/ভাড়ার
রিশদ (ফেটাকিপ)
৪. ড লাইেস
(ফেটাকিপ)
৫. তফিসলী াংক ক ক
দ আিথ ক লতা
সনদপ (যিদ থােক)
৬. আয়কর সনদ (যিদ
থােক)
৭. পাসেপাট সাইেজর এক
কিপিরত
ছিব
৭(সাত) কায িনধ
ারিঙনফরম/সংগঠেনর
িদবস
ছাপােনা ােড আেবদন।

১. িনধ ািরত‘ঙ’ ফরেম
িডিসয়াল ি খানা, জলা
শাসেকর কায ালয়,
প য়াখালী
২. অ া কাগজপ
সংিশ দ রস হ থেক
সং হ করেত হেব

লাইেস িফ ৫০০০/সানালী াংেকর
কাড নং ১-২২০১০০০০-১৮৫৯ চালােনর
মা েম জমা িদেত
হেব।

-

িফ/চাজ

৭(সাত) কায ১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
িদবস
২। সংিশ অিফস ধােনর
পািরশসহ অ ায়নপ
৩। জাতীয় পিরচয় প
৪। পাসেপাট সাইেজর ই
কিপ রি ন ছিব
৫। আেবদনকারীর িব মান
আে য়াে র িবষেয়
হলফনামা
৬. আয়কর সনদ।

১। আেবদন ফরম অ
১। ব ক-১৫০০/কায ালেয়র িডিসয়াল
রাইেফল-২,০০০/ি খানা, হেত িনেত হেব
িপস ল-৫,০০০/২। বাকী কাগজ - িত ান িরভলবার-৫,০০০/থেক সং হ করেত হেব
২। জমা দােনর কাড
নং ১-২২১১-০০-১৮৫৯

(খ) িপতা/মাতার
০৭(সাত)
বাধ ক জিনত
কায িদবস
কারেণ উ রািধকার
বরাবর আে য়াে র
লাইেস দান

(গ) আিথ ক
িত ােনর
অ েল
আে য়াে র
লাইেস দান

৮

ববািহক অব া
স িকত সনদপ
দান।

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২। জাতীয় পিরচয়প
৩। পাসেপাট সাইেজর ই
কিপ রি ন ছিব
৪। ইেতা েব অ য়
কেরনিন মেম হলফনামা
িদেত হেব।

১। আেবদন ফরম অ
১। ব ক-১৫০০/কায ালেয়র িডিশয়াল
রাইেফল-২,০০০/ি খানা হেত িনেত হেব
িপস ল-৫,০০০/২। বাকী কাগজ - িত ান িরভলবার-৫,০০০/থেক সং হ করেত হেব
২। জমা দােনর কাড
নং ১-২২১১-০০-১৮৫৯

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২। জাতীয় পিরচয়প
৩। গাড এর ই কিপ রি ন
সত ািয়ত ছিব
৪। াংক সলেভি
৫। বাংলােদশ াংক ক ক
অ েমািদত প
৬। িত ােন িব মান
আে য়াে র িবষেয়
হলফনামা ।
১৫ (পেনর) ১. ১০/- (দশ) টাকা ে র
কায িদবস। কাট িফ স িলত আেবদন
২. ১৫০/- টাকা ে র ননিডিশয়াল
াে
এিভেডিভট ।
৩. ০২ কিপ পাসেপাট
সাইেজর
রিঙন
ছিব
(এিভেডিভট দািখলকারীর
০১ কিপ এবং যার পে
আেবদন করেবন তার ০১
কিপ ছিব)।
৪.চালােনর মা েম িফ
জমাদান ব ক
জারী
চালােনর কিপ।
৫. জ িনব ন সনদপে র
সত ািয়ত ফেটাকিপ।

১। আেবদন ফরম অ
১। ব ক-১৫০০/কায ালেয়র িডিশয়াল
রাইেফল-২,০০০/ি খানা হেত িনেত হেব
িপস ল-৫,০০০/২। বাকী কাগজ - িত ান িরভলবার-৫,০০০/থেক সং হ করেত হেব
২। জমা দােনর কাড
নং ১-২২১১-০০-১৮৫৯

০৩ (িতন)
কায িদবস

-

৬. পাসেপােট র ফেটাকিপ।

৯

10

পে ািলয়াম ও
িবে ারক
ম েদর অনাপি
সনদ দান

০৭ (সাত)
কায িদবস

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২। ড লাইেসে র
সত ািয়ত কিপ
৩। জাতীয় পিরচয় প
৪। াংক সলেভি
সা িফেকট
৫। চ াপ কিপ
৬। মৗজা ােপর ফেটা
কিপ
৭। ভাড়া য়ার ি প
৮। জায়গার দিলল অথবা
পচ া।

-

িত ান থেক সং হ
করেত হেব।

-

রাখাইন স দােয়র
অ েল সনদ
দান

৭ (সাত)
কায িদবস

১। চয়ার ান ক ক দ
পিরচয়
প
২। সংিশ উপেজলা
িনব াহী অিফসার
ও চয়ার ন ক ক
দ
রাখাইন সনদ
৩। িশ াগত যা তার
সনদ।

-

িত ান থেক সং হ
করেত হেব।

-
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ধম য় অ ান
(ওরস/ মাহিফল)
করার অ মিত
দান

৭ (সাত)
কায িদবস

িনধ ািরত ফরম/সংগঠেনর
ছাপােনা ােড আেবদন।

-

িফ/চাজ

-

-

জাির শাখা

িমক
ন র

সবার নাম

১

যেকান ি ( িডিশয়াল া ),
া ভ ার ( িডিসয়াল া ,
নন - িডিসয়াল া ,কিপ
া , কাি জ পপার ইত ািদ
),
াংক, এন,িজ,ও, (িবেশষ আঠােলা
া ), পা অিফস ( পা াল
পাবিলক, পা াল খাম, পা কাড,
ারক ডাক েকট , রাজ
া ,
িবিড় া রাল,নন- িডিশয়াল
া ), জীবন বীমা
কেপ ােরশন(বীমা া ), সরকাির
বা আধা সরকাির অিফস
স হ(সািভ স া ) ক ক চািহত
াে র
বাবদ অথ িনধ ািরত
াে র ‘ কাড ন র’ এ জারী
চালােনর মা েম সরকারী
কাষাগাের ( সানািল াংক িল:,
িনউ টাউন শাখায়,)জমা দয়ার পর
উহার ল কিপ জাির শাখায় জমা

েয়াজনীয়
(মাস/িদন/
সময়
এক িদন

েয়াজনীয় কাগজপ

১. জাির চালােনর লকিপ
২.চািহদাপ
জাির চালােনর মা েম
অথ জমা দােনর
কাডস হঃ
িডিসয়াল া ( কাড
নং১-১১০১-০০২০-১৩০১),
নন - িডিসয়াল
া ,িবেশষ আঠােলা
া , রাজ
া ,বীমা
া ( কাড নং১-১১০১০০২০-১৩০১), কিপ া
( কাড নং১-২১৪১-০০০০১৮১১) পা াল পাবিলক,
পা াল খাম, পা কাড,
ারক ডাক েকট( কাড
নং১-২১৪১-০০০১-২৩১৭)
সরকারী ডাক
েকট(সািভ স),
( কাড নং১-৫৪৩১-০০০০-

েয়াজনীয় কাগজ াি

ান

িফ/চাজ

১. ফর স এ
শনারী শাখা,
জলা শাসেকর কায ালয়,
প য়াখালী।
২. সানালী াংক িল: িনউ টাউন
শাখা, প য়াখালী ।
৩.অ েমািদত া ভ ার

িফ/ চাজ

দািয় া কম কত ার
পদবী ও যাগােযাগ

উ তন কম কত ার
পদবী ও যাগােযাগ

মাঃ আলমগীর সাইন

মাঃ নজ ল ইসলাম
অিতির জলা
শাসক (সািব ক)
টিলেফান: +৮৮০৪৪১-৬২৮৪৫
মাবা:+৮৮-০১৭৩৩৩৩৪১০৬
ই- মইল:
adcgpatuakh
ali@mopa.go
v.bd

জাির অিফসার
টিলেফান:+৮৮-০৪৪১-৬২২০২
মাবা:+৮৮-০১৭৩৩৩৩৪১১৭
ই- মইল:
mahussain07@gmail.
com

দান ব ক হণ।

৩২০১), কাি জ পপার
( কাড নং ১-০৭৫১-০০০০২৩১৬

ত ও অিভেযাগ শাখা
িম
ক
ন র

১.

সবার নাম

েয়াজনীয়
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি ান

িফ/ চাজ

দািয় া কম কতার
পদবী ও যাগােযাগ

উ তন কম কতার পদবী
ও যাগােযাগ

(ঘ া/িদন/সম
য়)
ত
অিধকার
আইেনর
আওতায় য
কােনা
িবষেয়র
ত ।

(ক) ২০ কায
িদবস
(সাধারণত)

১. ত কিমশন ক ক ১.www.infoco ১. িলিখত ড েমে র
িনিদ ফরম(ক ফরম) m.gov.bd
কিপ- িত া ২( ই)
ওেয়বসাইট
হেত।
এ আেবদন।
টাকা।

২. সাদা কাগেজ
আেবদন
(খ) ৩০
কায িদবস (৩য় (আেবদনকারীর
নাম, কানা, া র, কা
প থেক
◌্ িবষয় ত চান
ত নওয়ার
েয়াজন হেল) তা উেল খ থাকেত
হেব)
(গ) ২৪ ঘ া
( কান ি র
জীবন- ,
ফতার এবং
কারাগার
থেক ি
স িকত

২. ত ও
অিভেযাগ শাখা,
জলা শাসেকর
কায লয়,প য়াখা
লী।

২. িড /িসিডেত ত
সরবারেহর ে আেবদনকারী ক ক
সরবরাহ ত হেল
িবনা ে ।
- িত ান ক ক দােনর
ে
ত ে ।
৩. ে র িবিনমেয়
িব য়েযা কাশনার
ে - কাশনার িনধ ািরত
ে ।
৪. কান আইন/সরকাির

ফয়সাল আহেমদ
সহকারী কিমশনার
টিলেফানঃ +৮৮-০৪৪১৬২৯৩১
মাবাইলঃ
০১৭১৭০৭২০১৭
ই- মইলঃ
faisal_1876@yahoo.co
m

মাঃ নজ ল ইসলাম
অিতির জলা শাসক (সািব ক)
টিলেফান: +৮৮-০৪৪১-৬২৮৪৫
মাবা:+৮৮-০১৭৩৩-৩৩৪১০৬
ই: মইল:
adcgpatuakhali@mopa.
gov.bd

হেল।)

২.

িবধান/িনেদ শনা অ যায়ী
ি েক সরবরাহ ত
তে র ে িবনা ে ।

১৫ কায িদবস ১. সাদা কাগেজ জলা
িবিভ
িবষেয়র
শাসক বরাবর িলিখত
উপর
আেবদন
অিভেযাগ
(আেবদনকারীর
হণ,অ স া
া রসহ ন নাম
ন ও িন ি ।
কানা থাকেত হেব।)

িফ/ চাজ

২.অিভেযােগর পে
মাণািদ (যিদ থােক)

বসা বািণজ শাখা
িম
ক
ন র
১

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/সময়)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ াি
ান

িফ/চাজ

লৗহজাত
িব েয়র িডিলং
লাইেস দান

০১ ( এক ) মাস

১. িনধ ািরতএ ফরেম আেবদন করেত হেব
২. নাগিরকে র সনদপ (ফেটাকিপ)
৩. বসা িত ােনর মািলকানা সং া
কাগজপ / ি নামা/ ভাড়ার রিশদ
(ফেটাকিপ)
৪. ড লাইেস (ফেটাকিপ)
৫. তফিসলী াংক ক ক দ আিথ ক
লতা সনদপ (যিদ থােক)
৬. আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭. পাসেপাট সাইেজর এক কিপ রিঙন ছিব।

১. িনধ ািরতএ ফরম বসা
বািণজ শাখা, জলা
শাসেকর কায ালয়,

লাইেস িফ - ৩০০০/-

প য়াখালী

কাড নং- ১-১৭৩ ৫০০০০-১৮৫৪ এ জারী
চালােনর মা েম জমা
িদেত হেব।

২. অ া কাগজপ সংি
দ রস হ থেক সং হ
করেত হেব।

সানালী াংক, িনউ
টাউন শাখা, প য়াখালী

দািয় া কম কত ার
পদবী ও যাগােযাগ
মাঃ আলমগীর সাইন
সহকারী কিমশনার
টিলেফান:+৮৮-০৪৪১৬২২০২
মাবাইলঃ +৮৮০১৭৩৩৩৩৪১১৭
ই- মইল:
mahussain07@g

উ তন কম কত ার
পদবী ও যাগােযাগ
মাঃ নজ ল ইসলাম
অিতির

জলা শাসক
(সািব ক)
টিলেফান: +৮৮-০৪৪১৬২৮৪৫
মাবা:+৮৮-০১৭৩৩৩৩৪১০৬
ই- মইল:

২

৩

৪

৫

৬

লৗহজাত
িব েয়র িডিলং
লাইেস নবায়ন

০৭ (সাত) িদন

িসেম িব েয়র
িডিলং লাইেস
দান

০১ ( এক ) মাস

িসেম িব েয়র
িডিলং লাইেস
নবায়ন

ণ েয়লারীর
িডিলং লাইেস
দান

ণ েয়লারীর
িডিলং লাইেস
নবায়ন

০৭ (সাত) িদন

০১ ( এক ) মাস

০৭ (সাত) িদন

নবায়ন িফ - ১৫০০/-

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

-

১. িনধ ািরত‘এ’ ফরেম আেবদন করেত হেব
২. নাগিরকে র সনদপ (ফেটাকিপ)
৩. বসা িত ােনর মািলকানা সং া
কাগজপ / ি নামা/ভাড়ার রিশদ
(ফেটাকিপ)
৪. ড লাইেস (ফেটাকিপ)
৫. তফিসলী াংক ক ক দ আিথ ক
লতা সনদপ (যিদ থােক)
৬. আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭. পাসেপাট সাইেজর এক কিপ রিঙন ছিব।
লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. ল লাইেস
৩. জারী চালােনর লকিপ

১. িনধ ািরত‘এ’ ফরম বসা
বািণজ শাখা, জলা
শাসেকর কায ালয়,

১. িনধ ািরত‘এ’ ফরেম আেবদন করেত
হেব
২. নাগিরকে র সনদপ (ফেটাকিপ)
৩. বসা িত ােনর মািলকানা সং া
কাগজপ / ি নামা/ভাড়ার রিশদ
(ফেটাকিপ)
৪. ড লাইেস (ফেটাকিপ)
৫. তফিসলী াংক ক ক দ আিথ ক
লতা সনদপ (যিদ থােক)
৬. আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭. পাসেপাট সাইেজর এক কিপ রিঙন
ছিব।
লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস
েব১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. ল লাইেস
৩. জারী চালােনর লকিপ

১. িনধ ািরত‘এ’ ফরম বসা
বািণজ শাখা, জলা
শাসেকর কায ালয়,
প য়াখালী
২. অ া কাগজপ সংি
দ রস হ থেক সং হ
করেত হেব।

প য়াখালী

২. অ া কাগজপ সংি
দ রস হ থেক সং হ
করেত হেব।

-

-

সানালী াংক, িনউ টাউন
শাখা, প য়াখালী কাড নং১-১৭৩৫-০০০০-১৮১৬
এ জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব

লাইেস িফ - ১৫০০/িনউ টাউন শাখা, প য়াখালী

কাড নং-- ১-১৭৩ ৫০০০০-১৮৫৪
এ জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।

নবায়ন িফ - ৭৫০/সানালী াংক, িনউ টাউন
শাখা, প য়াখালী কাড নং১-১৭৩৫-০০০০-১৮১৬
এ জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।

লাইেস িফ - ৩০০০/সানালী াংক, িনউ
টাউন শাখা, প য়াখালী
কাড নং- ১-১৭৩ ৫০০০০-১৮৫৪ এ জারী
চালােনর মা েম জমা
িদেত হেব।

নবায়ন িফ - ১৫০০/সানালী াংক, িনউ
টাউন শাখা, প য়াখালী

কাড নং- ১৭৩৫০০০০-১৮১৬
এ জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।

mail.com

adcgpatuakhali@
mopa.gov.bd

৭

ণ কািরগরীরিডিলং
লাইেস দান

০১ ( এক ) মাস

১. িনধ ািরত‘এ’ ফরেম আেবদন করেত
হেব
২. নাগিরকে র সনদপ (ফেটাকিপ)
৩. বসা িত ােনর মািলকানা সং া
কাগজপ / ি নামা/ভাড়ার রিশদ
(ফেটাকিপ)
৪. ড লাইেস (ফেটাকিপ)
৫. তফিসলী াংক ক ক দ আিথ ক
লতা সনদপ (যিদ থােক)
৬. আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭. পাসেপাট সাইেজর এক কিপ রিঙন
ছিব।

১. িনধ ািরত‘এ’ ফরম বসা
বািণজ শাখা, জলা
শাসেকর কায ালয়,
প য়াখালী
২. অ া কাগজপ সংি
দ রস হ থেক সং হ
করেত হেব।

লাইেস িফ - ৫০০/সানালী াংক, িনউ
টাউন শাখা, প য়াখালী
কাড নং- ১-১৭৩ ৫০০০০-১৮৫৪ এ জারী
চালােনর মা েম জমা
িদেত হেব।

৮

৯

১০

১১

ণ কািরগরীরিডিলং
লাইেস নবায়ন

০৭ (সাত) িদন

পাইকারী ও চরা
কাপড় িব েয়র
িডিলং লাইেস
দান

০১ ( এক ) মাস

পাইকারী ও চরা
কাপড় িব েয়র
িডিলং লাইেস
নবায়ন

০৭ (সাত) িদন

পাইকারী ও চরা
তা িব েয়র
িডিলং লাইেস
দান

০১ (এক ) মাস

লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস
েব১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. ল লাইেস
৩. জারী চালােনর লকিপ
১. িনধ ািরত‘এ’ ফরেম আেবদন করেত হেব
২. নাগিরকে র সনদপ (ফেটাকিপ)
৩. বসা িত ােনর মািলকানা সং া
কাগজপ / ি নামা/ভাড়ার রিশদ
(ফেটাকিপ)
৪. ড লাইেস (ফেটাকিপ)
৫. তফিসলী াংক ক ক দ আিথ ক
লতা সনদপ (যিদ থােক)
৬. আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭. পাসেপাট সাইেজর এক কিপ রিঙন ছিব।

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

১. িনধ ািরত‘এ’ ফরেম আেবদন করেত হেব
২. নাগিরকে র সনদপ (ফেটাকিপ)
৩. বসা িত ােনর মািলকানা সং া
কাগজপ / ি নামা/ভাড়ার রিশদ
(ফেটাকিপ)
৪. ড লাইেস (ফেটাকিপ)
৫. তফিসলী াংক ক ক দ আিথ ক
লতা সনদপ (যিদ থােক)
৬. আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭. পাসেপাট সাইেজর এক কিপ রিঙন ছিব।

নবায়ন িফ - ২৫০/-

১. িনধ ািরত‘এ’ ফরম বসা
বািণজ শাখা, জলা শাসেকর
কায ালয়, প য়াখালী
২. অ া কাগজপ সংি
দ রস হ থেক সং হ করেত
হেব।

-

সানালী াংক, িনউ
টাউন শাখা, প য়াখালী
কাড নং- ১৭৩৫-০০০০১৮১৬
এ জারী চালােনর
মা
লাইেসেম জমা
িফ - িদেত হেব।
পাইকারী কাপড়- ৩০০০/চরা কাপড়-১০০০/সানালী াংক, িনউ টাউন
শাখা, প য়াখালী কাড নং১-১৭৩ ৫-০০০০-১৮৫৪ এ
জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
নবায়ন িফ –
পাইকারী কাপড়- ১৫০০/চরা কাপড়- ৫০০/সানালী াংক, িনউ টাউন
শাখা, প য়াখালী কাড নং- ১-১৭৩ ৫-০০০০-১৮৫৪
এ জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।

১. িনধ ািরত‘এ’ ফরম বসা
বািণজ শাখা, জলা
শাসেকর কায ালয়,
প য়াখালী
২. অ া কাগজপ সংি
দ রস হ থেক সং হ
করেত হেব।

লাইেস িফ –
পাইকারী তা-১২০০/চরা তা-৫০০/সানালী াংক, িনউ
টাউন শাখা, প য়াখালী
কাড নং- ১-১৭৩ ৫০০০০-১৮৫৪ এ জারী
চালােনর মা েম জমা
িদেত হেব।

১২

১৩

১৪

পাইকারী ও চরা
তা িব েয়র িডিলং
লাইেস নবায়ন

িম ড িব েয়র
িডিলং লাইেস
দান

িম ড িব েয়র
িডিলং লাইেস
নবায়ন

০৭ (সাত) িদন

০১ ( এক ) মাস

০৭ (সাত) িদন

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

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

১. িনধ ািরতএ ফরেম আেবদন করেত হেব
২. নাগিরকে র সনদপ (ফেটাকিপ)
৩. বসা িত ােনর মািলকানা সং া
কাগজপ / ি নামা/ভাড়ার রিশদ
(ফেটাকিপ)
৪. ড লাইেস (ফেটাকিপ)
৫. তফিসলী াংক ক ক দ আিথ ক
লতা সনদপ (যিদ থােক)
৬. আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭. পাসেপাট সাইেজর এক কিপ রিঙন ছিব।

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

-

১. িনধ ািরত‘এ’ ফরম বসা
বািণজ শাখা, জলা
শাসেকর কায ালয়,
প য়াখালী

২. অ া কাগজপ সংি
দ রস হ থেক সং হ
করেত হেব।

-

সানালী াংক, িনউ টাউন
শাখা, প য়াখালী কাড নং- ১৭৩৫-০০০০-১৮১৬
এ জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।

লাইেস িফ - ৩০০/সানালী াংক, িনউ
টাউন শাখা,
প য়াখালী কাড নং- ১১৭৩ ৫-০০০০-১৮৫৪ এ
জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।
নবায়ন িফ -১৫০/সানালী াংক, িনউ টাউন
শাখা, প য়াখালী কাড নং-- ১৭৩৫-০০০০-১৮১৬
এ জারী চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।

১৫

১৬

১৭

িসগােরট
(পাইকারী)িব েয়র
িডিলং লাইেস
দান

০১ ( এক ) মাস

িসগােরট (পাইকারী)
িব েয়র িডিলং
লাইেস নবায়ন

০৭ (সাত) িদন

হােটল(আবািসক)
ও রেস ারার
পয টন লাইেস
দান ।

৩০ (ি শ) কায
িদবস।

১. িনধ ািরতএ ফরেম আেবদন করেত হেব
২. নাগিরকে র সনদপ (ফেটাকিপ)
৩. বসা িত ােনর মািলকানা সং া
কাগজপ / ি নামা/ভাড়ার রিশদ
(ফেটাকিপ)
৪. ড লাইেস (ফেটাকিপ)
৫. তফিসলী াংক ক ক দ আিথ ক
লতা সনদপ (যিদ থােক)
৬. আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭. পাসেপাট সাইেজর এক কিপ রিঙন ছিব

১. িনধ ািরতএ ফরম বসা
বািণজ শাখা, জলা
শাসেকর কায ালয়,
প য়াখালী
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। িনধ ািরতফরেম 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 কম চারীগেণর
পাসেপাট সাইেজর রিঙনছিব।
৫। া গত সদনপ ।

লাইেস িফ - ৩০০০/সানালী াংক, িনউ টাউন
শাখা, প য়াখালী কাড নং
১-১৭৩ ৫-০০০০-১৮৫৪ এ জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।

নবায়ন িফ - ১৫০০/সানালী াংক, িনউ

টাউন শাখা, প য়াখালী

০১। নজারত শাখা, জলা
শাসেকর কায ালয়,
প য়াখালী।
০২। িসিভল সাজন অিফস

কাড নং- ১৭৩৫-০০০০১৮১৬
এ জারী চালােনর
মা েম জমা িদেত হেব।
আবািসক হােটেলর
ে ১। িনব ন িফ-৫০০/২। লাইেস ই /নবায়ন
িফক) একতারকা- ই িফ
১০,০০০/নবায়ন িফ-৩৭৫০/- এবং
১৫% ভ াট।
খ) ই তারকাই িফ-১০,০০০/নবায়ন িফ-৭৫০০/গ) িতন তারকা

১৮

লাইেস নবায়ন।

০৩ (িতন) কায
িদবস।

১। িনধ ািরতফরেম 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 কম চারীগেণর
পাসেপাট সাইেজর রিঙনছিব।
৫। া গত সদনপ ।

১৯

িসেনমা হেলর
লাইেস নবায়ন
সং া

০৭ (সাত) কায
িদবস

১. িনজ
ােড আেবদন।
২. ১-৩৪০১-০০০১-১৮৭৬ কােড
চালােনর মা েম িফ জমাদান ব ক
জারী চালােনর কিপ।

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

-

ই িফ-৭৫০০০/নবায়ন িফ-২০,০০০/ঘ) চার তারকাই িফ-১,০০,০০০/নবায়ন িফ-২৫,০০০/ঙ) প চ তারকাই িফ-১,২৫,০০০/
নবায়ন িফ-৩০,০০০/রেস ারার ে ১। িনব ন িফ-২৫০/২। লাইেস ই িফ২০০০/
নবায়ন িফ-১২৫০/-এবং
১৫% ভ াট
৩. চালান নং-১-৫৩০১০০০১-১৮১৮
ভ াট খাত-১-১১৩৩০০১০-০৩১১

িফ বাবদ-৪০০/(চারশত) টাকা।

িম অিধ হণ শাখা
িম
ক
ন র

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/সময়)

১

অিধ হণ ত
জিমর
িত রণ
দান।

৩০ (ি শ) কায িদবস।

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ াি
ান

০১। নীল/সাদা কাগেজ আেবদনপ ।
০২। কাট িফ২০/- টাকা।

১. অ েমািদত

০৩। মািলকানা দাবীর
পে
কাগজপ ঃ
(ক) সব েশষ
কািশত জিরেপর
এসএ/িবএস/নামজারী/জমাখািরজ
খিতয়ােনর সইেমাহর কিপ।
(খ) পি ক ওয়ািরশ ে দাবী করেল
ওয়ািরশ সা িফেকট।

২. জলা শাসেকর
কায ালেয়র রকড র ম
৩. সংিশ ইউিপ চয়ার ান/
ওয়াড কাউি লার
৪. সংিশ
অিফস

(গ) িডি
েল দাবী করেল িডি র ৫. সংিশ
সইেমাহর নকল।
(ঘ) িম উ য়ন কর পিরেশােধর
হালনাগাদ দািখলা।
০৪। নাগিরক সনদপ ( চয়ার ান/
ওয়াড কাউি লর ক ক দ )

া

ভ ার

িফ/চাজ

আেবদেন
২০ টাকার
কাট িফ
সং
করেত
হেব।

ইউিনয়ন িম
তাবাস

০৫।জাতীয় পিরচয়প / জ িনব ন সনদ
০৬। পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ০১
(এক) কিপ রি ন ছিব।
০৭। ২০০ টাকার নন িডিশয়াল
াে অি কার প ।
০৮। ৩০০ টাকার নন িডিশয়াল
াে নাদাবীপ ( েযাজ ে )।
০৯। পািরবািরক আেপাষব েনর ে
রিজি ত আেপাষনামা
১০। অিধ হণ ত জিমর মািলক বাসী
হেল মতা িহতার বরাবের সংিশ
তাবােসর মা েম আমেমা ার নামা
দািখল করেত হেব।

২

িম অিধ হণ
কায েম

৩ ধারার না শ কশনার
পরবত ১৫(পেনর) িদেনর

১। িলিখত আেবদন প
২। দাবীর পে র েয়াজনীয়

-

আেবদেন
২০ টাকার

দািয় া কম কত ার
পদবী ও যাগােযাগ

মাঃ আিরফ-উজ-জামান
িম ম দখল কম কতা
টিলেফান:+৮৮-০৪৪১-৬৩৭৩০
মাবা:+৮৮-০১৭৩৩-৩৩৪১০৯
ই- মইল:
arif16264@gmail.c
om

উ তন কম কত ার
পদবী ও যাগােযাগ

দেলায়ার হােসন মা ববর
অিতির জলা শাসক (রাজ )
টিলেফান:+৮৮-০৪৪১-৬২২৩৪
মাবা:+৮৮-০১৭৩৩-৩৩৪১২
ই- মইল:
daloar71@gmail.co
m

অিভেযাগ/
আপি
িন ি করণ

রাজ

মে আপি দােয়র করেত
হেব এবং উ ১৫ িদন
অিতবািহত হওয়ার পরবত
৩০ িদেনর মে
জলা
শাসক
আপি কারীর
নানী
হন
বক
৫০(প াশ) িবঘা পযম
অিধ হণ স ােবর ে
িবভাগীয়
কিমশনােরর
িনকট এবং ৫০ িবঘার
ঊে র স ােবর
ে
৪(১) ধারার িতেবদন িম
ম ণালেয় রণ কিরেবন।

কাগজপ ।

কাট িফ
সং
করেত
হেব।

শাখা
দািয়

িমক

সবার নাম

ন র
১

েয়াজনীয় সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

(মাস/িদন/ঘ া)
অ িষ খাস জিম বে াবস
সং াম

ি শ (৩০)
কায িদবস

১.িনধ ািরত ফরেমআেবদন

েয়াজনীয় কাগজ
াি ান

-

পদবী ও যাগােযাগ
আেবদনপে র
সােথ ১০
টাকার কাট
িফ

৪.সত ািয়ত পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব

লিতফা জা াতী
রিভিনউ ড কােল র
টিলেফান:+৮৮-০৪৪১৬২৫০০
মাবা:+৮৮-০১৭৩৩৩৩৪১১৫
ই- মইল:

৫.জাতীয় পিরচয়পে র ছায়ািলিপ

latifajannati30bcs
@gmail.com

২.নাগিরক সনদ (সত ািয়ত)
৩. ইউিপ চয়ার ান / পৗরসভার ময়র ক ক
ড লাইেসে র কিপ

২

সায়রাত মহাল ব াপনা
ও ইজারা দান
ক. ২০ একেরর ঊে র
জলমহাল ইজারা

সরকাির জলমহাল
নীিত, ২০০৯
অ যায়ী

া কম কত ার

িফ/চাজ

১.আেবদন ফরম
২. রিজ: মৎ জীিব সমবায় সিমিত/ সংগঠেনর

-

সরকার
িনধ ািরত

উ তন কম কত ার
পদবী ও যাগােযাগ

দেলায়ার
হােসন মা ববর
অিতির জলা
শাসক (রাজ )
টিলেফান:+৮৮-০৪৪১৬২২৩৪

মাবা:+৮৮০১৭৩৩৩৩৪১০২
ই- মইল:

দান

daloar71@g
mail.com

মাণপ
৩.এক কিপ রি ন ছিব
৪.সিমিতর র েলশন
৫. াংক সলেভনিস সনদ
৬.সিমিতর গঠনত এর কিপ
৭. সরকাির িবিধ মাতােবক অ া কাগজপ

খ. বা মহাল

বা মহাল ও মা
ব াপনা আইন,
২০১০ এবং
বা মহাল ও মা
ব াপনা
িবিধমালা, ২০১১
অ যায়ী

১.আেবদন ফরম
২.ইজারা দরপে অংশ হেণর তািলকা ি
৩.ইউিপ চয়ার ান দ নাগিরকতব সনদ
৪.িনজ
জােরর কাগজপ বা জার
মািলেকর সিহত ভাড়ার ি প
৫. াংক সলেভনিস সনদ
৬. ড লাইেস

-

সরকার
িনধ ািরত

৩

প য়াখালী পৗরসভার
গেজেটড
িভিপ
স ি র িলজ দান ও
ইজারা নবায়ন (বাংলা
সেনর িভি েত এক বছর
ময়াদী ইজারা দান করা
হয়)।

১৫ (পেনর)
কায িদবস

১. অিতির জলা শাসক(রাজ ) বরাবের
িলিখত আেবদনপ
২.সব েশষ িড.িস.আরএর ছায়ািলিপ
৩. পৗরসভার নাগিরকতব সনদ
৪. সরকাির িবিধ মাতােবক অ া কাগজ-প

-

ক.আেবদনপে র সােথ
১০ টাকার কাট িফ
খ.বািষ ক িলজ মািনর
িণিভি ক হার (িস
কেপ ােরশন এলাকার
জ )
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 কাচা ঘর
( িত শতাংশ ৪ টাকা)
৫.আবািসক আধাপাকা
ঘর ( িত বগ ট৪
টাকা)
৬. আবািসক পাকা ঘর
( িত বগ ট৬ টাকা)
৭.বািণিজ ক কাচা ঘর

( িত বগ

ট৮ টাকা)

৮. বািণিজ ক
আধাপাকা/পাকা ঘর
( িত বগ ট১২
টাকা)
৯.িনজ অথ ায়েন
ক পে র
অ মিত েম
উে ািলত অবকাঠােমা
ে খািল জিমর
িলজমািনসহ
অবকাঠােমার জ
িনধ ািরত হােরর
অিতির ২০%
িদেতহেব।
১০.ফেলর
বাগান/ র/িবলিনলা
মরমা েম
বে াবস দানকরাহ
য় থােক।

৪

গেজেটড
স ি র
িলজ দান (িভিপ কস ্
স ি র িনধ ািরতইজারা
িহতা না থাকেল িকংবা
ইজারা িহতা িলজ হেণ
অিন ক হেল িকংবা
বরণ করেল িকংবা
ওয়ািরশেদর মে িবভাজন
করেল ন নভােব িলজ
দান করা হেয় থােক।

১৫ (পেনর)
কায িদবস

১. জলা শাসক বরাবের িলিখত আেবদনপ
২. জাতীয় পিরপে র ছায়ািলিপ
৩.ওয়ািরশ ে িলজ িনেত হেল উ রািধকার
সনদপ
৪. নন- িডিসয়াল

াে

িলিখত দানপ

াথ ািধকার
সনদপ সংিশ
ওয়াড কাউি লর/
ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ােনর
কায ালয়

ক.আেবদনপে র সােথ
১০ টাকার কাট িফ
খ.বািষ ক িলজ মািনর
িণিভি ক হার (িস
কেপ ােরশন এলাকার
জ )

৫. চয়ার ােনর সনদ
৬.িলজ মািন পিরেশােধর িড.িস.আর

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 কাচা ঘর
( িতশতাংশ ৪ টাকা)
৫.আবািসক আধাপাকা
ঘর ( িতবগ ট৪
টাকা)
৬. আবািসক পাকা ঘর
( িতবগ ট৬ টাকা)
৭.বািণিজ ক কাচা ঘর

( িতবগ

ট৮ টাকা)

৮.বািণিজ ক
আধাপাকা /পাকা ঘর
( িতবগ ট১২ টাকা)
৯.িনজ অথ ায়েন
ক পে র
অ মিত েম
উে ািলত অবকাঠােমা
ে খািল জিমর
িলজমািনসহ
অবকাঠােমার জ
িনধ ািরত হােরর
অিতির ২০%
িদেতহেব।
১০.ফেলর বাগান /
র / িবল িনলােমর
মা েম বে াবস
দান করা হেয় থােক।
৫

সাধারণ আেবদন ( জলার
িভিপ স ি স েক কান
সম ার ি হেল তা
িনরসন/সমাধােনর ে )

৭ (সাত) কায িদবস ১. জলা শাসক বরাবের িলিখত আেবদনপ
২.আেবদেনর পে যাবতীয় কাগজপ
(িডিসআর/িলজ হেণর মাণািদ)

৬

তাি ক জািতেগা ীর
ও য়াকাটা মহাপিরক না
এলাকার জিম হস াম েরর
অ মিত

রকড

৩

৪

১. জলা শাসক বরাবের িলিখত আেবদনপ

কায িদবস

২.আেবদেনর পে জিমর মািলকানার
মানপ /খিতয়ান/অ া কাগজপ

ক.আেবদনপে র সােথ ১০
টাকার কাট িফ

ম শাখা

িমক
সবার নাম
ন র
১
িব,এস/ এস. এ/
আর, এস/ িপ,এস
খিতয়ােনর
সিহেমাহর নকল
সরবরাহ
২

১৫ (পেনর)

িস,এস (সােবক)
খবট/ খিতয়ােনর
সিহেমাহরী নকল
সরবরাহ
িবিভ জিরেপর
দােগর চীর
সিহেমাহরী নকল
সরবরাহ
সংেশািধত
খিতয়ােনর
সিহেমাহরী নকল
সরবরাহ

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/সময়)
সাধারণ আেবদেনর ে
৭ (সাত) কায িদবস
এবং
জ রী আেবদেনর ে
৩ (িতন )কায িদবস

েয়াজনীয়
কাগজপ
িনধ ািরত ফরেম
অনলাইেন
আেবদনপ

সাধারণ আেবদেনর ে
৭ (সাত) কায িদবস
এবং
(জ রী আেবদেনর
)
৩ (িতন )কায িদবস
সাধারণ আেবদেনর ে
৭ (সাত) কায িদবস
এবং
জ রী আেবদেনর ে
৩
(িতন )কায
িদবস
৭ (সাত)
কায িদবস
মে সহকারী কিমশনার
( িম) াি সােপে

১। িনধ ািরতফরেম
আেবদনপ
২। িনধ ািরত িস.এস
ফরম

েয়াজনীয় কাগজ
াি ান
১.
www.patuakhali.
gov.bd

২.অ েমািদত
া ভ ার
অ েমািদত া
ভ ার

১। িনধ ািরত ফরেম অ েমািদত া
আেবদনপ
ভ ার
২। ফািলও
১। িনধ ািরত ফরেম অ েমািদত া
আেবদনপ
ভ ার
২। িনধ ািরত এস.এ
ফরম

িফ/চাজ
সাধারণ আেবদেন ২০/- টাকার কাট
িফ সং
করেত হেব
জ রী আেবদেন ৪০/- টাকার কাট
িফ সং
করেত হেব

সাধারণ আেবদেন ২০/- টাকার কাট
িফ সং
করেত হেব
জ রী আেবদেন ৪০/- টাকার কাট
িফ সং
করেত হেব
সাধারণ আেবদেন ২০/- টাকার কাট
িফ সং
করেত হেব
জ রী আেবদেন ৪০/- টাকার কাট
িফ সং
করেত হেব
সাধারণ আেবদেন ২০/- টাকার কাট
িফ সং
করেত হেব
এবং জ রী ে ৪০/টাকার কাট িফ সং
করেত
হেব

দািয় া কম কত ার উ তন কম কত ার
পদবী ও যাগােযাগ
পদবী ও যাগােযাগ

বগম লিতফা জা াতী
সহকারী কিমশনার
টিলেফান+৮৮-০৪৪১৬২৯৩১
মাবাইলঃ
০১৯১৫১৮৯১০১
ই- মইলঃ
latifajannati30b
cs@gmail.com

দেলায়ার হােসন
মা ববর অিতির
জলা শাসক (রাজ )
টিলেফান:+৮৮-০৪৪১৬২২৩৪
মাবা:+৮৮-০১৭৩৩৩৩৪১০২
ই- মইল:
daloar71@gm
ail.com

৫

কস (নিথ) স েহর
সিহেমাহর নকল
সরবরাহ

সাধারণ আেবদেনর ে
৭ (সাত) কায িদবস এবং
জ রী আেবদেনর ে
৩ (িতন )কায িদবস

৬

মৗজা াপ
সরবরাহ

৭

সািচ ং/
(অ স ান) ত াসী

৮

জ ও
রিজে শেনর
সিহেমাহর নকল
দান

১। িনধ ািরত ফরেম
আেবদনপ
২। ফািলও

অ েমািদত
া ভ ার

সাধারণ আেবদেন ২০/টাকার কাট িফ সং
করেত হেব জ রী আেবদেন
৪০/- টাকার কাট িফ
সং
করেত হেব

৩ (িতন )কায িদবস

িনধ ািরত আেবদন
ফরম

অ েমািদত
া ভ ার

আেবদেনর সিহত ২০/টাকার কাট িফ সং
করেত হেব।
সানালী াংক িনউ টাউন
শাখা, প য়াখালী কাড নং১/৪৬৩৭/০০০১/১২২১ এ
জারী চালােনর মা েম
৫০০/- টাকা জমা িদেত হেব

সাধারণ আেবদেনর ে
৭ (সাত) কায িদবস
এবং
জ রী আেবদেনর ে
৩ (িতন )কায িদবস

িনধ ািরত ফরেম
আেবদন

অ েমািদত
া ভ ার

সাধারণ আেবদেন ২০/টাকার কাট িফ সং
করেত হেব

সাধারণ আেবদেনর ে
৭ (সাত) কায িদবস
জর রী আেবদেনর ে
০৩(িতন) কায িদবস

িনধ ািরত ফরেম
আেবদন

অ েমািদত
া ভ ার

জ রী আেবদেন ৪০/- টাকার
কাট িফ সং
করেত হেব
সাধারণ আেবদেন ২০/টাকার কাট িফ সং
করেত হেব
জ রী আেবদেন ৪০/- টাকার
কাট িফ সং
করেত হেব

রিভিনউ ি খানা
িমক
ন র

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/সময়)

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি

িফ/ চাজ

দািয়

া কম কতার পদবী ও
যাগােযাগ

উ তন কম কতার পদবী ও
যাগােযাগ

ান
১.

আমেমা ারনামা
কায কর করণ

২০ কায িদবস

ল
আমেমা ারনামা

অ েমািদত
া
ভ ার

িবেশষ আঠােলা
া
এ- ক াটাগিরর
জ ১০০/িব- ক াটাগিরর
জ ২০০/িস- ক াটাগিরর
জ ৪০০/িড- ক াটাগিরর
জ ৮০০/টাকা
মােনর

২.

িমস আপীল মামলা ১২০ কায িদবস ১. ওকালত নামা
২. ল আরিজর
কিপ
৩. িমস কেসর সিহ
মাহর নকল

৩.

া িডিভিসট
মামলা পিরচালনা
সং াম

২০ কায িদবস

টাকা জমা দােনর
জারী চালান ফরম
নং ৬ ও সানালী
াংেকর চলতী

১. উিকল
লাইে রী
২. রকড
র ম শাখা,
।

১. ১০০ টাকার
কাট িফ।

জলা শাসেকর

কায াল য়

জারী চালােনর
টাকা জমা
দােনর

লিতফা জা াতী
সহকারী কিমশনার
টিলেফান:+৮৮-০৪৪১-৬২৫০০
মাবা:+৮৮-০১৭৩৩-৩৩৪১১৫
ই- মইল:
latifajannati30bcs@gmail.com

দেলায়ার হােসন মা ববর
অিতির

জলা শাসক
(রাজ )

টিলেফান:+৮৮-০৪৪১-৬২২৩৪

মাবা:+৮৮-০১৭৩৩৩৩৪১০২
ই- মইল:
daloar71@gmail.com

িহসােব আইিজআর
কর জমা/ রিশদ।

কাডস হ
১. া
০০২০১-১১০১১: ১৩১১
২. রিজে শন
িফ- ১১৪১-১:
০১৮৬-০০০০

৪.

া ভ ার
লাইেস দান

আেবদনপ
হেণর পর
তদম িতেবদ
এর জ
রণ০২ কায িদবস।

১. সাদা কাগেজ
আেবদনপ ।
২. স েতালা
পাসেপাট সাইেজর
সত ািয়ত (ছিবর
িপছেন) ই কিপ
রিঙন ছিব।

তদম
িতেবদন
৩. িশ াগত
াি র যাচাই ও যা তার
লাইেস দান সনদপে র সত ািয়ত
০৩ কায িদবস। িতিলিপ (কমপে
এস.এস.িস) পাশ।
৪. জাতীয়
পিরচয়পে র
সত ািয়ত িতিলিপ।
৫. নাগিরকতব
সনদপে র লকিপ/

া ভ ার
লাইেস িফ
বাবদ সরকার
িনধ ািরত৭৫০/টাকা জাির
চালােনর
মা েম সানালী
াংক, িনউ
টাউন শাখা,
প য়াখালী।
কাড নং- ১১১০১০০০১২৬৮১ এ
জাির
চালােনর
মা েম জমা
িদেত হেব।

সত ািয়ত িতিলিপ
৬. াংক িহসাব
মািলকানার মাণ
পে র লকিপ/
সত ািয়ত িতিলিপ।
৭. আয়কর সনদপ
৮. ড লাইেস
(ইউিনয়ন/
পৗরসভা)
(বিণ ত কাগজপ
গেজেটড কম কতা
ক ক সত ািয়ত
হেত হেব)
৮. ঘর ভাড়ার
ি প / মািলকানা
প ।
৫.

া ভ ার
লাইেস নবায়ন

০১ কায িদবস

১. সাদা কাগেজ
আেবদনপ

আেবদেনর
া ভ ার
ন না জাির লাইেস নবায়ন
শাখায় পাওয়া িফ বাবদ িনিদ
২. ল লাইেস
যােব।
সমেয় ( িত
বছর িডেস র
৩. সরকার িনধ ািরত
মােস) সরকার
নবায়ন িফ’র অথ
িনধ ািরত৫০০/জাির চালােনর
টাকা জাির
ম েম সরকারী

কাষাগাের
জমা ব ক উহার
লকিপ

িশ
িমক
নং

১

২

াওক
সবার নাম

িশ া ম ণালেয়র
অ দান দান

আিলম, ফািজল ও
কেলজ পয ােয়
ােনিজং কিম /

চালােনর
মা েম সানালী
াংক, িনউ
টাউন শাখা,
প য়াখালী কাড
নং- ১- ১১০১০০০১-২৬৮১ এ
জাির
চালােনর
মা েম জমা
িদেত হেব।

াণ শাখা
েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/সময়)

০৭(সাত) কায িদবস

০৭ (সাত) কম িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

১. জলা শাসক, বরাবের আেবদন করেত হেব
২.পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব ১কিপ(সংিশ
ল /কেলেজর
অ / ধান িশ ক ক ক ) সত ািয়ত
৩.ন না া র সত ািয়ত (সংিশ
ল/কেলেজর অ / ধান
িশ ক ক ক)
৪. সংিশ
িত ান ধান ক ক ত য়ন প
৫.িশ া িত ােনর ে িত ােনর ােড আেবদন করেত হেব
৬. জলা িশ া অিফসার ক ক ছিব ও ন না া র সত ািয়ত
করেত হেব
১. জলা শাসক বরাবের আেবদন করেত হেব
২. ব বত এডহক কিম , গভিণ ং বিড/ ােনিজং কিম র
অ েমািদত প

েয়াজনীয়
কাগজ পাি
ান

িফ/ চাজ

রিভিনউ
া ১
(১০)টাকা

িফ/চাজ

দািয় া কম কতার
পদবী ও যাগােযাগ

ফয়সাল আহেমদ
সহকারী কিমশনার
টিলেফান:+৮৮০৪৪১মাবাইলঃ
০১৭১৭০৭২০১৭
ই- মইলঃ
faisal_1876@y
ahoo.com

উ তন কম কতার
পদবী ও যাগােযাগ

মাঃ নজর ল
ইসলাম
অিতির জলা শাসক
(িশ া ও আইিস )
টিলেফান: +৮৮-০৪৪১৬২৫৩৫
মাবা:+৮৮-০১৭৩৩৩৩৪১০৩
ই: মইল:
adcgpatuakhali
@mopa.gov.bd

৩

৪

গভিণ ং বিডর িনব াচন
পিরচালনার জ
ি জাইিডং অিফসার
িনেয়াগ
িবিভ িশ া
৩০ (ি শ) কম িদবস
িত ােনর ধান/
িশ ক/ কমচারীেদর
িবর ে অিভেযাগ
পরী া ক াপন / ১৫ (পেনর) কম িদবস
পিরবত ন

সং াপন শাখা
সবার নাম
িম
েয়াজনীয়
সময়
ক
ন র
(ঘ া/িদন/সময়
)
১

২

পনশন
(চা েরর
িনেজর অবসর
হেণর ে )

পািরবািরক
পনশন
( পনশন

০৭ (সাত)
কায িদবস

০৭ (সাত)
কায িদবস

১. জলা শাসক বরাবের িলিখত অিভেযাগপ
২. অিভেযােগর পে মাণািদ (যিদ থােক)

িফ/চাজ

১. সংিশ

িফ/চাজ

িত ান ধান ক ক আেবদন প

েয়াজনীয় কাগজপ

১. নন- গেজেটড চা েরেদর ে
সািভ স ক
২. িপআরএল-এ গমেনর ম ির প
৩. ত ািশত শষ বতন প
৪. পনশন আেবদন ফরম ২.১
৫. পাসেপাট সাইেজর ও া
সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব
৬. া পনশেনর বধ উ রািধকার
ঘাষণা প
৭. ন না া র ও হােতর প চ
আ েলর ছাপ
৮. নননা-দাবী
ত য়ন
১.
গেজেটড
চা পেরেদর ে
সািভ স ক
২. িপআরএল-এ গমেনর ম ির প

েয়াজনীয় কাগজ াি

ান

িফ/ চাজ

১. চা েরর িনজ অিফস/ জলা
শাসেকর কায ালয়, প য়াখালী
(সং াপন শাখা।

িফ/চাজ

২. চা েরর সব েশষ বতন
আহরণকারী জলা/ উপেজলা িহসাব
র ণ অিফস।

দািয় া কম কতার উ তন কম কতার
পদবী ও যাগােযাগ
পদবী ও যাগােযাগ

মা: শাহ র হােসন
শাসিনক কম কতা
ফান ন র:০৪৪১৬২৮৭৮
মাবা:
+৮৮০১৭৩৩৩৩৪১২
৮
ই- মইল:
h.shahnoor.786@gm
ail.com

১. চা েরর িনজ অিফস/ জলা
শাসেকর কায ালয়, প য়াখালী
(সং াপন শাখা।

িফ/চাজ

মাঃ নজর ল ইসলাম
অিতির

জলা শাসক
(সািব ক)

টিলেফান: +৮৮-০৪৪১৬২৮৪৫
মাবা:+৮৮-০১৭৩৩৩৩৪১০৬
ই: মইল:
adcgpatuakhali@
mopa.gov.bd

ম িরর েব ই
পনশনােরর
হেল)

৩

পািরবািরক
পনশন
(অবসর ভাতা)
ভাগরত
অব ায়
পনশন
ভাগীর
হেল)

০৭ (সাত)
কায িদবস

৩. ত ািশত শষ বতনপ
৪. পািরবািরক পনশেনর আেবদন
ফরম ২.২
৫. পাসেপাট সাইেজর ও া
সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব
৬. উ রািধকার সনদপ ও নন ািরজ
সা িফেকট
৭. ন না া র ও হােতর প চ
আ েলর ছাপ
৮. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর
ভাতা ও আ েতািষক উে ালন করার
জ
মতা অপ ণ সনদ
৯. িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন
পিরষদ চয়ার ান/ কাউি লর ক ক
দ
◌ূ◌্য সনদপ
১০. না-দাবী ত য়নপ
১১. পনশন ম ির আেদশ
১২. সরকাির পাওনািদ পিরেশােধর
অি কার প
১.পািরবািরক পনশন আেবদন ফরম
২.২
২.পাসেপাট সাইেজর ও া
সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব
৩. উ রািধকার সনদ প ও ননািরজ সা িফেকট
৪. ন না া র ও হােতরপ চ আ েলর
ছাপ.
৫. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর
ভাতা ও আ েতািষক উে ালন করার
জ
মতা অপ ণ সনদ
৬. িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন
পিরষদ চয়ার ান/ কাউি লর ক ক

২. চা েরর সব েশষ বতন
আহরণকারী জলা/ উপেজলা িহসাব
র ণ অিফস।
৩. সংিশ পৗরসভার
ময়র/সংিশ ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান অিফস।

১. চা েরর িনজ অিফস/ জলা
শাসেকর কায ালয়, প য়াখালী
(সং াপন শাখা।
২. চা েরর সব েশষ বতন
আহরণকারী জলা/ উপেজলা িহসাব
র ণ অিফস।
৩. সংিশ পৗরসভার
ময়র/সংিশ ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান অিফস।

িফ/চাজ

৪

কম চারীেদর
ক াণ বাড
হেত আিথ ক
সাহা দান

০৭ (সাত)
কায িদবস

৫

চা িররত
অব ায় ত
কম চারীর
পিরবারেক
আিথ ক
সাহা দান

০৭ (সাত)
কায িদবস

দ
সনদপ
৭. িপিপও এবং িড-হাফ
১. ক াণ তহিবেলর অ দান ম িরর
জ আেবদন ফরম
২. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন
ছিব
০১ কিপ
৩. কম েলর বতেনর ত য়ণপ
৪.সংিশ আেবদেনর িবষেয়র
সংিশ কাগজ-পে র লকিপ
৫. ক াণ তহিবল/ যৗথ বীমার সাহা
পাওয়ার দািবদারেদর ন না া র

১. চা েরর সব েশষ অিফস/ জলা
শাসেকর কায ালয়, প য়াখালী
(সং াপন/লাইে িরশাখা)
২. মহাপিরচালক,সরকাির কম চারী
ক াণ বাড , স নবািগচা, ঢাকা/
উপ পিরচালক, ৩. সরকাির কম চারী
ক াণ বাড ,
িবভাগীয়কায ালয়, বিরশাল।
৪. চা েরর িনজ অিফস/ জলা
শাসেকর কায ালয়, প য়াখালী
(সং াপন শাখা)।
১. ক াণ তহিবেলর অ দান ম িরর
১. চা েরর সব েশষ অিফস/ জলা
জ আেবদন ফরম
শাসেকর কায ালয়, প য়াখালী
২. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন (সং াপন/লাইে ির শাখা)/
ছিব
২. মহাপিরচালক, সরকাির কম চারী
৩. অবসর হেণর আেদশপ
ক াণ বাড , স নবািগচা, ঢাকা/
৪. ওয়ািরশসনদ প
উপ পিরচালক,
৫. কম কতা/কম চারীর
সনদ প
৩. সরকাির কম চারী ক াণ বাড,
৬. নাগিরকতব সনদ প
িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল।
৭. ীর ে নরায় িববাহ না হওয়ার ৪. চা েরর সব েশষ বতন
এবং ক া ও ভি র ে িববাহ না
আহরণকারী জলা/ উপেজলা িহসাব
হওয়ার সনদপ
র ণ অিফস।
৮. আেবদনকারীেক সকল সদ ক ক ৫. সংিশ পৗরসভার
দ মতাপ
ময়র/সংিশ ইউিনয়ন পিরষদ
৯. শষ বতেনর ত য়নপ
চয়ার ান অিফস।
১০. ক াণ তহিবল/ যৗথ বীমার
সাহা পাওয়ার দািবদারেদর ন না
া র

িফ/চাজ

িফ/চাজ

ানীয় সরকার শাখা
:
নং

সবার নাম

েয়াজনী
য় সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

(মাস/িদন
/ঘ া)
১

জ ও
সনদ ১৫(পেনর ১। আেবদনকারীর ণ
)
দােনর ৯০ (নববই)
নাম ও কানাসহ
িদন অিত াম হবার
সাদা কাগেজ িলিখত
কায িদবস
আেবদন
পর িনব ন বিহ এবং
জ ও
সনদ
২। ইেতা েব সং হীত
সংেশাধন
জ বা
সনদপে র
সত ািয়ত কিপ।

েয়াজনীয়
কাগজ াি
ান

িফ / চাজ

-

িফ / চাজ

ইউিনয়ন
পিরষদ
৩০
১। অিভেযাগকারীর ণ
চয়ার ান, সদ ও কায িদবস নাম ও কানাসহ
সিচবগেণর িবর ে
সাদা কাগেজ িলিখত

উ তন কম কতার পদবী ও
যাগােযাগ

তািনয়া ফরেদৗস

মাঃ নজ ল ইসলাম

সহকারী কিমশনার

উপপিরচালক

টিলেফানঃ +৮৮-০৪৪১-৬২৮৪৫

মাবাইলঃ
০১৭১৭৪০৮৪৯৬

৩। উপেজলা হেত জ
ও
িনব ন
সনেদর
ে
উপেজলা
িনব াহী
অিফসােরর
অ েমাদন,
পৗরসভার
ে
জলা
শাসেকর
অ মিত প ।
২

দািয় া কম কতার
পদবী ও যাগােযাগ

-

িফ / চাজ

ানীয় সরকার
টিলেফান: +৮৮-০৪৪১-৬২৮৪৫
মাবাইল: +৮৮-০১৭৩৩-৩৩৪১০৬

ই- মইলঃ

ই- মইল:

tania31acjessore@g
mail.com

adcgpatuakhali@mopa.go
v.bd

আনীত অিভেযাগস হ
তদম করণ

আেবদন
২। অিভেযােগর প
মাণািদ( যিদ
থােক)

৩

ইউিনয়ন
পিরষদ,
৩০
অিভেযাগকারীর ণ
পৗরসভা
এবং কায িদবস নাম ও কানাসহ সাদা
কাগেজ িলিখত আেবদন
উপেজলা
পিরষদ
স েহর উ য়ন লক
কম কা- বাস বায়েন
অিনয়ম
স িকত
অিভেযাগস হ

-

িফ / চাজ

৪

রাস া-ঘাট িনম াণ /
৩০
অিভেযাগকারীর ণ
মরামত
স িকত কায িদবস নাম ও কানাসহ সাদা
অিভেযাগ
কাগেজ িলিখত আেবদন

-

িফ / চাজ

৫

হস াম িরত
ফিরঘাট /
নৗকাঘাট /প ন িবহীন ল
ঘাট / হাট বাজার ইজারার
িবষেয় আনীত অিভেযাগস হ

৩০
কায িদবস

অিভেযাগকারীর ণ নাম
ও কানাসহ সাদা
কাগেজ িলিখত আেবদন

-

িফ /
চাজ

৬

হাট/বাজার
ব াপনা ও
তদারিক িবষেয় অিনয়েমর
অিভেযাগ

০৭(সাত)
কায িদবস

অিভেযাগকারীর ণ নাম
ও কানাসহ সাদা
কাগেজ িলিখত আেবদন

-

িফ /
চাজ

৭

পৗরসভার অিধে ে িন:
বওয়ািরশ লাশ দাফন /
কারাগাের
আটক িব ত
মিস ে র লাকেদর য় বহন।

আেবদেনর
২৪ ঘ ার
মে

১। পৗরসভার পািরশসহ
সাদা কাগেজ আেবদন
করেত হেব।

-

িফ /
চাজ

২। েয়াজনীয় মাণািদ
থাকেত হেব।

