নাগিরক সনদ
জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী
রকড ম শাখা
িম
ক

সবার নাম

সবা
দােন
সেবা
সময়

েয়াজনীয়
কাগজপ

১
১

২
এসএ/িসএস খিতয়ান
সং া সংবাদ

৩
৩ (িতন)
কায িদবস

৪
১। িনধািরত ফরেম আেবদনপ
( েড এ জমা িদেত হেব)

২

িস.এস খিতয়ােনর জােবদা
নকল সরবরাহ

৩ (িতন)
কায িদবস

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

৩

এস.এ খিতয়ােনর জােবদা
নকল সরবরাহ

৩ (িতন)
কায িদবস

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

৪

িনবাহী ািজে ট
আদালেত দােয়র ত
মামলার নকল সরবরাহ

৭ (সাত)
কায িদবস

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

৫

রাজ আদালেতর মামলার
নকল সরবরাহ

৭ (সাত)
কায িদবস

২। েয়াজনীয় সং ক ফািলও
১। িনধািরত ফরেম আেবদনপ
( েড এ জমা িদেত হেব)

২। েয়াজনীয় সং ক ফািলও

েয়াজনীয়
কাগজপ /আেবদন ফরম াি র ান

সবা এবং পিরেশাধ
প িত(যিদ থােক)

৫
৬
জলা
শাসেকর কাযালেয়র
ড , আেবদেনর সােথ ২০/- টাকার
www.rajshahi.gov.bd ওেয়ব পাটাল অথবা কাট িফ
সংি ইউিনয়ন িডিজটাল স ার হেত সং হ/
ডাউনেলাড করা যােব
জলা
শাসেকর কাযালেয়র
ড , ১। আেবদেনর সােথ ২০/টাকার কাট িফ
www.rajshahi.gov.bd ওেয়ব পাটাল অথবা
সংি ইউিনয়ন িডিজটাল স ার হেত সং হ/ ২। থম ফািলও এর সােথ ১/টাকার কাট িফ
ডাউনেলাড করা যােব
অ েমািদত া ভ ার
জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড ,
১। আেবদেনর সােথ ২০/টাকার কাট িফ
www.rajshahi.gov.bd ওেয়ব পাটাল অথবা
২। থম ফািলও এর সােথ ১/সংি ইউিনয়ন িডিজটাল স ার হেত সং হ/
টাকার কাট িফ
ডাউনেলাড করা যােব
অ েমািদত া ভ ার
জলা
শাসেকর কাযালেয়র
ড , ১। আেবদেনর সােথ ২০/টাকার কাট িফ
www.rajshahi.gov.bd ওেয়ব পাটাল অথবা
সংি ইউিনয়ন িডিজটাল স ার হেত সং হ/ ২। িত ফািলও এর সােথ ২/টাকার কাট িফ
ডাউনেলাড করা যােব
অ েমািদত া ভ ার
জলা
শাসেকর কাযালেয়র
ড , ১। আেবদেনর সােথ ২০/টাকার কাট িফ
www.rajshahi.gov.bd ওেয়ব পাটাল অথবা
সংি ইউিনয়ন িডিজটাল স ার হেত সং হ/ ২। িত ফািলও এর সােথ ২/টাকার কাট িফ
ডাউনেলাড করা যােব
অ েমািদত া ভ ার
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শাখার নামসহ দািয় া
কমকতার পদিব, ম ন র,
জলা/উপেজলার কাড,
অিফিসয়াল টিলেফান ও
ইেমইল
৭
সহকারী কিমশানার
রকড ম শাখা

ঊ তন কমকতার পদিব,
ম ন র, জলা/উপেজলার
কাডসহ অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমইল
টিলেফান ন র, ই- মইল)
৮
জলা শাসক
রাজশাহী
টিলেফান ন র:
০৭২১-৭৭২০৫০
ই- মইল:
dcrajshahi@mopa.g
ov.bd

৪। বসা বািণজ শাখা
িম
সবার নাম
সবা দােন
ক
সেবা সময়

১
১.

২
ণ েয়লারী
িডিলং
লাইেস
দান

৩
৩০ (ি শ)
কাযিদবস

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজপ /আেবদন ফরম াি র ান

৪
১. িনধািরত ফরেম আেবদন প ।

৫
জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড ,
নজারত শাখা, উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয় অথবা
www.rajshahi.gov.bd
ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড
করা যােব
-

২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ ড
লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪. িফ জমার চালােনর লকিপ
২. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ ড
লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
২.

চরা কাপড়
িব েয়র
িডিলং
লাইেস
দান

৩০(ি শ)
কাযিদবস

৪. িফ জমার চালােনর লকিপ
১. িনধািরত আেবদন ফরম।

২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ
লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪. িফ জমার চালােনর লকিপ
৩.

পাইকাির
কাপড়
িব েয়র

৩০(ি শ)
কাযিদবস

১. িনধািরত আেবদন ফরম

ড

সবা

এবং পিরেশাধ প িত(যিদ
থােক)

৬
৩০০০/চালান কাড১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১

পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড ,
নজারত শাখা, উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর
কাযালয়
অথবা
www.rajshahi.gov.bd
ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড
করা যােব
-

১০০০/চালান কাড১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১

পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
জলা শাসেকর কাযালেয়র
নজারত শাখা, উপেজলা
অিফসােরর
কাযালয়
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ড ,
িনবাহী
অথবা

৩০০০/চালান কাড-

শাখার নামসহ দািয় া
কমকতার পদিব, ম ন র,
জলা/উপেজলার কাড,
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল
৭
সহকারী কিমশানার
বসা বািণজ শাখা
টিলেফান ন র :
০৭২১-৬২৪৫

ঊ তন কমকতার পদিব,
ম ন র, জলা/উপেজলার
কাডসহ অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমইল
টিলেফান ন র, ই- মইল)
৮
জলা শাসক
রাজশাহী
টিলেফান ন র:
০৭২১-৭৭২০৫০
ই- মইল:
dcrajshahi@mopa.gov
.bd

িডিলং
লাইেস
দান

www.rajshahi.gov.bd
ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড
করা যােব
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ

২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ ড
লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪. িফ জমার চালােনর লকিপ
৪.

হােটল
(আবািসক)
ও ে ারার
িনব ন

৩০ (ি শ)
কাযিদবস

-

১. িনধািরত আেবদন ফরম

জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড ,
নজারত শাখা, উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর
কাযালয়
অথবা
www.rajshahi.gov.bd
ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড
করা যােব

২. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ
লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ

৫.

হােটল
(আবািসক)
ও ে ারার
লাইেস
দান

৩০(ি শ)
কাযিদবস

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১

ড
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ

৪. িফ ও ভ াট জমার চালােনর লকিপ

-

৫. জিমর মািলকানা দিলেলর/নামজাির/ িলজ/ ভাড়ার
ি র সত ািয়ত কিপ

-

৬. ভবন িনমােণর প িতর অ েমাদেনর সত ািয়ত কিপ

সংি

দ র

৭. Detailed Structure Plan, Design and
Description of Facilities সত ািয়ত কিপ।

সংি

দ র

৮. TIN সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ
১. িনধািরত আেবদন ফরম

জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড ,
নজারত শাখা, উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর
কাযালয়
অথবা
www.rajshahi.gov.bd
ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড
করা যােব
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ক) হােটল িনব ন িফ ৫
িণেত
িবভ :
১) এক তারকা: ৫০০/২) ই তারকা : ১০০০/৩) িতন তারকা: ১৫০০/৪) চার তারকা: ২০০০/৫) পাচ তারকা: ২৫০০/খ) ে ারার
আসন িব াস
িহসােব িনব ন িফ িন প:
১) আসন সং া (৩০-৭০)
(এিসসহ) : ২৫০/২) আসন সং া (৭০ এর ঊে )
(এিসসহ) : ২৫০/৩) আসন সং া (৩০-৭০) (এিস
তীত) : ২৫০/৪) আসন সং া (৭০ এর ঊে )
(এিস তীত) : ২৫০/চালান কাড১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭

ক) হােটল (আবািসক) লাইেস
িফ
১) এক তারকা: ১০০০০/২) ই তারকা : ২৫০০০/৩) িতন তারকা: ৭৫০০০/-

২. িফ জমার চালােনর লকিপ

৪) চার তারকা: ১০০০০০/৫) পাচ তারকা: ১২৫০০০/-

৩. নন- িডিশয়াল
াে
শত রণ হেয়েছ মেম
অ ীকারনামা ( হােটল ও রে ারা আইন’ ২০১৪
মাতােবক)

৬.

ইট পাড়ােনা
লাইেস
দান

৩০(ি শ)
কাযিদবস

১. িনধািরত আেবদন ফরম

২. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
সত ািয়ত ফেটাকিপ

দ

ড লাইেসে র

৩. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪. আয়কর অিফস দ আয়কর পিরেশাধ ত য়ন
পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৫. পিরেবশ অিধদ র ক ক দ পিরেবশগত
ছাড়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৬. ইট ভাটায় ব ত জিমর িম উ য়ন কর পিরেশাধ
দািখলার সত ািয়ত ফেটাকিপ
৭. লাইেস িফ পিরেশােধর চালােনর লকিপ

জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড ,
নজারত শাখা, উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর
কাযালয়
অথবা
www.rajshahi.gov.bd
ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড
করা যােব
ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা
আয়কর অিফস
পিরেবশ অিধদ র
-

4

খ) ে ারার আসন িব াস
িহসােব লাইেস িফ িন প:
১) আসন সং া (৩০-৭০)
(এিসসহ) : ৪০০০/২) আসন সং া (৭০ এর ঊে )
(এিসসহ) : ৫০০০/৩) আসন সং া (৩০-৭০) (এিস
তীত) : ২০০০/
৪) আসন সং া (৭০ এর ঊে )
(এিস তীত) : ২৫০০/চালান কাড১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮
৫০০০/চালান কাড১-০৭৪২-০০০১-২৬৮১

৫। জএম শাখা
িম
সবার নাম
ক

১
১.

২
এিসড
বহােরর
িডিলং
লাইেস
দান

সবা দােন সেবা
সময়

৩০
িদবস

৩
(ি শ)

কায

েয়াজনীয়
কাগজপ

৪
১. িনধািরত আেবদন ফরম

২. জাতীয় পিরচয়প / নাগিরক /
জ সনদপ (সত ািয়ত ফেটাকিপ)।
৩.
বসা িত ােনর মািলকানা
সং া কাগজপ / ি নামা/ ভাড়ার
রিশদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ)

২.

(ক) সাধারণ
নাগিরেকর
জ শটগান/
দা-নলা
ব ক

৩০ (ি শ)
িদবস

কায

৪.
ড লাইেস
(সত ািয়ত
ফেটাকিপ)
৫. তফিসলী াংক ক ক দ
আিথক লতা সনদপ (যিদ থােক)
৬. আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭. পাসেপাট সাইেজর ই কিপ
সত ািয়ত রি ন ছিব
১। িনধািরত ফরেম আেবদন

২। জাতীয় পিরচয় প / নাগিরক
সনদ/ জ সনদ এর সত ািয়ত
ফেটাকিপ

েয়াজনীয়
কাগজপ /আেবদন ফরম াি র ান

৫
িনধািরত আেবদন ফরম
ড , জএম শাখা,
জলা শাসেকর কাযালয় অথবা
www.rajshahi.gov.bd ওেয়ব পাটাল হেত
সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব।
আেবদনকারী িনেজ জমা িদেবন

সংি

দ র

আেবদনকারী িনেজ জমা িদেবন
-

সবা

এবং পিরেশাধ প িত(যিদ থােক)

৬
লাইেস িফ :
ক) বািনিজ ক বহার ১০০১ িল: এর ঊে
২৫,০০০/- টাকা।
খ) সাধারণ বহার ১০ িলটার পয িশ া ও
গেবষণা িত ােনর জ ১,৫০০/- টাকা
গ) অ া ২,০০০/- টাকা।
ঘ) ১১ িলটার হেত ৫০ িলটার পয ৩,০০০/টাকা।
ঙ) ৫১ িলটার হেত ৫০০ িলটার ৫,০০০/টাকা।
চ) ৫০১ িলটার হেত ১০০০ িলটার পয
১০,০০০/- টাকা।
সানালী াংক িলিমেটড, রাজশাহী শাখা,
রাজশাহী, কাড ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ
জাির চালােনর মা েম
জমা িদেত হেব।

আেবদনকারী িনেজ জমা িদেবন
িনধািরত আেবদন ফরম
ড , জএম শাখা,
জলা শাসেকর কাযালয় অথবা
www.rajshahi.gov.bd ওেয়ব পাটাল হেত
সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব।
আেবদনকারী িনেজ জমা িদেবন
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শটগান/ দানালা ব ক -১,৫০০/- সানালী
াংক িলিমেটড, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী,
কাড ১-২২১১-০০০০- ১৮৫৯ এ জাির
চালােনর মা েম জমা িদেত হেব।

শাখার নামসহ দািয় া
কমকতার পদিব, ম ন র,
জলা/উপেজলার কাড,
অিফিসয়াল টিলেফান ও
ইেমইল
৭
সহকারী কিমশানার
জএম শাখা
টিলেফান ন র :
০৭২১-৭৭৫৬৯২

ঊ তন কমকতার পদিব,
ম ন র, জলা/উপেজলার
কাডসহ অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমইল
টিলেফান ন র, ই- মইল)
৮
িব জলা ািজে ট
রাজশাহী
টিলেফান ন র:
০৭২১-৭৭২০৫০
ই- মইল:
dcrajshahi@mopa.go
v.bd

৩। আয়কর দ র ক ক ১,০০,০০০/ল টাকার দ আয়কর সনদ (০৩
বৎসেরর)
৪। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন
সত ািয়ত ছিব
৫। নাগিরক
ফেটাকিপ

৩.

৩০ (ি শ)
িদবস

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

কায

আেবদনকারী িনেজ জমা িদেবন

সনেদর সত ািয়ত

আেবদনকারী িনেজ জমা িদেবন

য় কেরনিন মেম

আেবদনকারী িনেজ জমা িদেবন

৬। ইতঃ েব অ
হলফনামা
(খ) সাধারণ
নাগিরেকর
জ িপ ল
/িরভলবার/রা
ইেফল

আয়কর দ র

১. িনধািরত আেবদন ফরম

২. জাতীয় পিরচয় প / নাগিরক
সনদ/ জ সনদ এর সত ািয়ত
ফেটাকিপ
৩. আয়কর দ র ক ক ৩,০০,০০০/ল টাকার দ আয়কর সনদ (০৩
বৎসেরর)
৪. পাসেপাট সাইজ (রিঙন) ছিব ০২
কিপ
৫. ইতঃ েব অ
য় কেরনিন মেম
হলফনামা
১. িনধািরত আেবদন ফরম।
হেব

২। সানালী াংেক টাকা জমা িদেয়
চালান িদেত হেব

িনধািরত আেবদন ফরম
ড , জএম শাখা,
জলা শাসেকর কাযালয় অথবা
www.rajshahi.gov.bd ওেয়ব পাটাল হেত
সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব।
আেবদনকারী িনেজ জমা িদেবন

আয়কর দ র

আেবদনকারী িনেজ জমা িদেবন
আেবদনকারী িনেজ জমা িদেবন

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

৩। লাইেসে র ল কিপ জমা িদেত
হেব

-

৪। নবায়েনর সময় অ

-

দখােত হেব।

রাইেফল-২,০০০/-ও িপ ল, িরভলবার৫,০০০/- সানালী াংক িলিমেটড, রাজশাহী
শাখা, রাজশাহী, কাড ১- ২২১১-০০০০১৮৫৯ এ জাির চালােনর মা েম জমা িদেত
হেব।
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১,০০০/- এবং ১৫% ভ াট সানালী াংক
িলিমেটড, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী, িফ ১২২১১-০০০০-১৮৫৯
ও
ভ াট
১.১১৩৩.০০৪৫.০৩১১ কাড এ
জাির
চালােনর মা েম জমা িদেত হেব।

খ) িপ ল/
িরভলবার

১ িদন

১. িনধািরত আেবদন ফরম।
হেব

২। সানালী াংেক টাকা জমা িদেয়
চালান িদেত হেব

৪.

মলা/যা া/সা
কাস
অ ােনর
অ মিত

০৭ (সাত)
িদবস

কায

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

৩। লাইেসে র ল কিপ জমা িদেত
হেব

-

৪। নবায়েনর সময় অ

-

সংগঠেনর ছাপােনা
ফরেম আেবদন।

দখােত হেব।
ােড/িনধািরত

জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড , সাধারণ
শাখা অথবা www.rajshahi.gov.bd ওেয়ব
পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব
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৩০০০/- এবং ১৫% ভ াট সানালী াংক
িলিমেটড, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী, িফ ১২২১১-০০০০-১৮৫৯
ও
ভ াট
১.১১৩৩.০০৪৫.০৩১১ কাড এ
জাির
চালােনর মা েম জমা িদেত হেব।

িবনা ে

৬। রিভিনউ ি খানা শাখা
িম
ক

১

সবার নাম

সবা
দােন
সেবা
সময়

২
িন আদালেতর মাক মার
রােয়র অস িতেত অিতির
জলা শাসক (রাজ )
আদালেত আিপল মামলা
দােয়র।
তামািদ খ েনর আেবদন
িবিনময় স ি র দিলল
স াদেনর আেবদন

১.

২.
৩.

৩
৩ িদন

১ িদন
৪৫ িদন

েয়াজনীয়
কাগজপ

৪
মামলার আরিজ

১
১.

২
খাসজিম
বে াব
সং া

িব আইনজীিবর িনকট হেত সং হ
করেত হেব।

িন আদালেতর আেদেশর জােবদা নকল
িলিখত আেবদন করেত হেব
িলিখত আেবদন করেত হেব
ভাটার আইিড কাড অথবা জ িনব ন সনেদর
সত ািয়ত ছায়ািলিপ
ওয়ািরশান সনদ ল কিপ
আেমা ারনামা
িবিনময় ত ভারতীয় দিলল
িস.এস ও এস.এ খিতয়ােনর জােবদা নকল

রকড ম হেত সং হ করেত হেব
সাদা কাগেজ
সাদা কাগেজ
আেবদনকারী িনেজ দািখল করেবন

সবা দােন সেবা
সময়

৩
৩ (িতন) কায
িদবস

৫
ডিম কাগেজ দািখল করেত হেব।

ওকালতনামা

বাংলােদিশ দিলেলর সত ািয়ত অ িলিপ
৭। রাজ শাখা
িমক
সবার নাম

েয়াজনীয়
কাগজপ /আেবদন ফরম াি র ান

৬
আেবদেন = ২০/- কাট িফ
আরিজ = ১০০/- কাট িফ
ওকালতনামা = ৫০/- কাট
িফ

শাখার নামসহ দািয় া
কমকতার পদিব, ম ন র,
জলা/উপেজলার কাড,
অিফিসয়াল টিলেফান ও
ইেমইল
৭
সহকারী কিমশনার
(আর.এম শাখা)
মাবইল ন র :
০৭২১-৭৭৫৪৫৮

২০/- টাকার কাট িফ
২০/- টাকার কাট িফ

ঊ তন কমকতার পদিব, ম
ন র, জলা/উপেজলার
কাডসহ অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমইল
টিলেফান ন র, ই- মইল)
৮
অিতির জলা শাসক
(রাজ )
ফান ন র: ০৭২১-৭৭৫৯৯০
ইেমইল:
adc.rev.raj@gmail.co
m

ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা
আেবদনকারী িনেজ দািখল করেবন
আেবদনকারী িনেজ দািখল করেবন
জলা শাসেকর কাযালেয়র রকড ম
হেত সং হ করেত হেব
সংি সাব- রিজ ার অিফস

েয়াজনীয়
কাগজপ

৪
১. কস নিথ

সবা এবং পিরেশাধ
প িত(যিদ থােক)

সংি

েয়াজনীয়
কাগজপ /আেবদন ফরম াি র ান

সবা এবং
শাখার নামসহ দািয় া
পিরেশাধ প িত(যিদ কমকতার পদিব, ম ন র,
থােক)
জলা/উপেজলার কাড,
অিফিসয়াল টিলেফান ও
ইেমইল

৫
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়

৬
আেবদেনর সােথ
২০/- টাকা
মােনর কাট
িফ সং করেত
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৭
রিভিনউ ড কােল র
টিলেফান ন র :
০৭২১-৭৭২৩৯৪

ঊ তন কমকতার
পদিব, ম ন র,
জলা/উপেজলার
কাডসহ অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমইল
টিলেফান ন র, ইমইল)
৮
অিতির জলা শাসক
(রাজ )
ফান ন র: ০৭২১৭৭৫৯৯০

হেব।

২.

অিপত স ি
িলজ নবায়ন
সং া

৭ িদন

বাৎসিরক লীজ নবায়েনর জ ঃ
১. সাদা কাগেজ আেবদনপ

আেবদনকারী

২ ( ই) কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব (রি ন) সত ািয়ত
ছিব গেজেটড অিফসার ক ক ও মাবাইল ন র।
২. কাট িফ (আেবদেনর সােথ সং ২০/-টাকা ে র)।
আধাপাকা ঘর িনমােণর জ ঃ
৩. অ ীকারানামা (৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল
নাম পিরবতেনর জ ঃ
৪. নাগিরকে র সনদপ , জ িনব ন সনদপ ও
ওয়ািরশান সনদপ ( পৗরসভা হেত)

ভ ার/ জারী অিফস
আেবদনকারী ভ ার/ জারী অিফস

া )
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
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আেবদেনর সােথ
২০/- টাকা
মােনর কাট
িফ সং করেত
হেব।

ইেমইল:
adc.rev.raj@gmail.
com

৮। িম অিধ হণ শাখা
িমক
সবার নাম

(1)
১.

2.

(2)
অিধ হণ ত
জিমর
িত রণ
দান
( রকড য়
মািলেকর
ে )

অিধ হণ ত
জিমর
িত রণ
দান
(উ রািধকারী
ওয়ািরশ ে
মািলক)

সবা দােন সেবা
সময়

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজপ /আেবদন ফরম াি র ান

(3)

(4)
১. িনধািরত আেবদন ফরম ( জলা শাসেকর কাযালয়/
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় অথবা
www.rajshahi.gov.bd ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/
ডাউনেলাড করা যােব)।

(5)
--

১৫ িদন

১৫ িদন

২. জাতীয় পিরচয়প /নাগিরক সনদ/ জ সনেদর
সত ািয়ত ফেটাকিপ।
৩. পাসেপাট সাইেজর ১ (এক) কিপ স েতালা রি ন
ছিব।
৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা।
৫. নামজাির/জমা খািরজ খিতয়ােনর সইেমাহরী কিপ
( েযাজ ে )
৬. ৩০০ টাকার নন- িডিশয়াল াে না-দািবপ
৭. ৩০০ টাকার নন- িডিশয়াল াে অ ীকার প ।
৮. এস.এ/আর.এস রকেডর ফেটাকিপ ( েযাজ ে )
১. িনধািরত আেবদন ফরম ( জলা শাসেকর কাযালয়/
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় অথবা
www.rajshahi.gov.bd ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/
ডাউনেলাড করা যােব)।
২. জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ/ জ সনদ এর
সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. পাসেপাট সাইেজর ১ (এক) কিপ স েতালা রি ন ছিব
৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা।
৫. নামজাির/জমা খািরজ খিতয়ােনর সইেমাহরী কিপ
( েযাজ ে )
৬. ৩০০ টাকার নন- িডিশয়াল াে নাদাবীপ
৭. ৩০০ টাকার নন- িডিশয়াল াে অি কার প ।

ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা
আেবদনকারী দািখল করেবন
সংি
সংি

ইউিনয়ন িম অিফস
উপেজলা িম অিফস

অ েমািদত া ভ ার
আেবদনকারী দািখল করেবন
জলা শাসেকর কাযালয়, রকড ম
--

ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা
আেবদনকারী দািখল করেবন
সংি ইউিনয়ন িম অিফস
সংি উপেজলা িম অিফস
অ েমািদত া ভ ার
আেবদনকারী দািখল করেবন
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সবা এবং
শাখার নামসহ দািয় া
পিরেশাধ প িত(যিদ কমকতার পদিব, ম ন র,
থােক)
জলা/উপেজলার কাড,
অিফিসয়াল টিলেফান ও
ইেমইল

(6)
আেবদেনর সােথ
২০/- টাকার কাট
িফ লাগােত হেব।

(7)
িম ম দখল কমকতা
ফান ন র: ০৭২১৭৭৬৩৫২
ইেমইল
la.rajshahi@gmail.
com

ঊ তন কমকতার
পদিব, ম ন র,
জলা/উপেজলার
কাডসহ অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমইল
টিলেফান ন র, ইমইল)
(8)
আিপল কমকতার পদিব:
অিতির জলা শাসক
(রাজ )
ফান ন র: ০৭২১৭৭৫৯৯০
ইেমইল:
adcr.rajshahi@gma
il.com

3.

অিধ হণ ত
জিমর
িত রণ
দান
( য় ে
মািলেকর
ে )

৯। ানীয় সরকার শাখা
িমক

১
১.

১৫ িদন

৮. ওয়ািরশন সা িফেকট এর ল কিপ।
১. িনধািরত আেবদন ফরম ( জলা শাসেকর কাযালয়/
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় অথবা
www.rajshahi.gov.bd ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/
ডাউনেলাড করা যােব)।
২. জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ/ জ সনদ এর
সত ািয়ত ফেটাকিপ।
৩. পাসেপাট সাইেজর ১ (এক) কিপ স েতালা রি ন
ছিব।
৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা।
৫. নামজাির/জমা খািরজ খিতয়ােনর সইেমাহরী কিপ।
৬. ৩০০ টাকার নন- িডিশয়াল াে নাদাবীপ
৭. ৩০০ টাকার নন- িডিশয়াল াে অি কার প ।
৮. ল দিলল এর ফেটাকিপ।
৯. ভায়া দিলল
৮. আদালেতর িডি র সা ফাইট কিপ এবং জিম সং া
যাবতীয় কাগজপ ।
৭. ৩০০ টাকার নন- িডিশয়াল াে অি কার প ।
৮. Power of Attorney দানকারীর জিমর
মািলক সং া যাবতীয় কাগজপে র ল কিপ।

ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা
আেবদনকারী দািখল করেবন

আেবদেনর সােথ
২০/- টাকার কাট
িফ লাগােত হেব।

ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা
আেবদনকারী দািখল করেবন
সংি ইউিনয়ন িম অিফস
সংি উপেজলা িম অিফস
অ েমািদত া ভ ার
আেবদনকারী দািখল করেবন
আেবদনকারী দািখল করেবন
আেবদনকারী দািখল করেবন
আেবদনকারী দািখল করেবন
আেবদনকারী দািখল করেবন
আেবদনকারী দািখল করেবন

সবার নাম

সবা দােন সেবা
সময়

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজপ /আেবদন
ফরম াি র ান

২
জ ও
সনদ দােনর ৯০ (ন ই) িদন
অিত া হবার পর িনব ন বিহ এবং জ
ও
সনদ সংেশাধন

৩
১৫ (পেনর) কাযিদবস

৪
১। সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব।
২। ইতঃ েব সং হীত জ বা
সনদপে র
সত ািয়ত কিপ

৫
-
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সবা এবং পিরেশাধ
প িত(যিদ থােক)

৬
িফ/চাজ

শাখার নামসহ দািয় া
কমকতার পদিব, ম ন র,
জলা/উপেজলার কাড,
অিফিসয়াল টিলেফান ও
ইেমইল
৭
সহকারী কিমশনার
ানীয় সরকার শাখা
টিলেফান ন র :
০৭২১-৭৭৬৯৮৩

ঊ তন কমকতার পদিব, ম
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল
টিলেফান ন র, ই- মইল)
৮
জলা শাসক
রাজশাহী
টিলেফান ন র:
০৭২১-৭৭২০৫০
ই- মইল:
dcrajshahi@mopa.gov.bd

১০। াণ ও ণবাসন শাখা
িমক

১
১.

সবার নাম

২
েযাগ ব াপনা সং া

২.

কােজর িবিনমেয় খা কম িচ , আর)
(কািবখা

৩.

অিত দির েদর জ কমসং ান কম িচ
(ইিজিপিপ)

৪.

িভিজএফ কম িচ

৫.

শীতব িবতরণ কায ম

সবা দােন সেবা
সময়

৩
েযাগ সং া িবষেয়
অবিহত হেল
তাৎ িণক েয়াজনীয়
ব া হণ বক
িজআর খা /আিথক
সহায়তা ও ঢউ ন
দান করা হয়
নেভ র হেত ন পয

1.
2.
3.

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজপ /আেবদন
ফরম াি র ান

৪

৫
সংি
উপেজলা
ক
বা বায়ন
কমকতার কাযালয়

আেবদন
িড ফরম
এফ ফরম

আেবদন/িনধািরত ফরেম ক ছক

সাধারণত:
নেভ র
হেত ন পয সমেয়র
মে ১ম ও ২য় পযােয়
৪০ িদন কের এ
কম িচ চলমান থােক
ঈদ-উল-িফতর ও ঈদউল-আযহা

িনধািরত ফরেম ক তািলকা

শীত মৗ েম (িডেস র
হেত ফ য়াির)

আেবদন/তািলকা

উপেজলা হেত উপকারেভাগীর অ ািধকার
তািলকার িভি েত

সবা এবং পিরেশাধ
প িত(যিদ থােক)

৬
ি /চাজ

সংি
উপেজলা
ক
বা বায়ন
কমকতার কাযালয়
সংি
উপেজলা
ক
বা বায়ন
কমকতার কাযালয়

ি /চাজ

সংি
উপেজলা
ক
বা বায়ন
কমকতার কাযালয়
সংি
উপেজলা
ক
বা বায়ন
কমকতার কাযালয়

ি /চাজ

শাখার নামসহ দািয় া
কমকতার পদিব, ম ন র,
জলা/উপেজলার কাড,
অিফিসয়াল টিলেফান ও
ইেমইল
৭
জলা াণ ও নবাসন
কমকতা
টিলেফান ন র :
০৭২১-৭৭২৯৯০

ঊ তন কমকতার পদিব, ম
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল
টিলেফান ন র, ই- মইল)
৮
জলা শাসক
রাজশাহী
টিলেফান ন র:
০৭২১-৭৭২০৫০
ই- মইল:
dcrajshahi@mopa.gov.bd

ি /চাজ

ি /চাজ

(‡gvnv¤§` mvjvn&DwÏb)
cwiwPwZ bs-15521
AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K), ivRkvnx
`~ifvl: 0721-772362 (Awdm)
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