
 

 

 

 

“সবার আেগ নাগিরক” 

নাগিরক সবা সনদ 
 

 

 

 

 

জলা শাসন, ল ী র। 





 

 

সাধারণ শাখা 
ক  নং: 

সবার আেগ নাগিরক 
 

: 
নং 

সবার নাম েয়াজনী
য় সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  াি র ান িফ/চাজ দািয় া  কম কতা আপীলকারী ক প  

1. বীর ি েযা ােদর 
নাম সংেশাধন 

াব ি  
িবষয়ক ম ণালেয় 

রণ 

 ০৩ (িতন) 
িদন 

সংি  উপেজলা িনবাহ  
অিফসােরর  ন ে  গ ত 
যাচাই বাছাই কিম র 
িতেবদন  

সংি  উপেজলা িনবাহ  অিফসােরর 
কায ালয়  

কান িফ/চাজ 
িদেত হয়না 

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 
  ফান +৮৮ ০৩৮১ ৬১২২৯ 
 
ac.generallakshmipur@gmail.co
m 

অিতির  জলা শাসক (সািব ক) 
ক  নং-০৮ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৪২১ 
ইেমইল-

adcglakshmipur@mopa.gov.bd 

2. বীর ি েযা া 
সনদ পে র 
আেবদন ম ণালেয় 
অ ায়ন 

০৩(িতন) 
িদন  

১। িনধ ািরত ফরেম 
আেবদন 
২। সংি  উপেজলা 
যাচাই বাছাই কিম র 
িতেবদন 

সংি  উপেজলা িনব াহী অিফসােরর 
কায ালয় 

কান িফ/চাজ 
িদেত হয়না 

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 
বাংলােদশ কডঃ +৮৮ 
জলা কাডঃ ০৩৮১ 
ফানঃ ৬১২২৯ 
ফান +৮৮ ০৩৮১ ৬১২২৯ 

 
ac.generallakshmipur@gmail.co
m 

অিতির  জলা শাসক (সািব ক) 
ক  নং-০৮ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৪২১ 
ইেমইল-adcglakshmipur@mopa.gov.bd 

3. বীর ি েযা ােদর 
গেজেটর ল- 
াি  সংেশাধন 

িবষেয় মতামত 
রণ 

১৫ (পেনর) 
িদন  

সংি  উপেজলা যাচাই 
বাছাই কিম র িতেবদন 

সংি  উপেজলা িনব াহী অিফসােরর 
কায ালয় 

কান িফ/চাজ 
িদেত হয়না 

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 
বাংলােদশ কডঃ +৮৮ 
জলা কাডঃ ০৩৮১ 
ফানঃ ৬১২২৯ 

e-mail-
ac.generallakshmipur@gmail.co
m 
 

অিতির  জলা শাসক (সািব ক) 
ক  নং-০৮ 

ফান নং +৮৮০৩৮১ -৬২৪২১ 
ইেমইল-adcglakshmipur@mopa.gov.bd 

 

 

 

 



 

4. বীর ি েযা ােদর 
ভাতা াি র ান 
পিরবতন সং া  
মতামত দান 

০৩ (িতন) 
িদন 

এ প ান পিরবতন 
সং া  আেবদনপ  

সংি  উপেজলা িনব াহী অিফসােরর 
কায ালয় 

কান িফ/চাজ 
িদেত হয়না 

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 
বাংলােদশ কডঃ +৮৮ 
জলা কাডঃ ০৩৮১ 
ফানঃ ৬১২২৯ 

ac.generallakshmipur@gmail.co
m 

অিতির  জলা শাসক (সািব ক) 
ক  নং-০৮ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৪২১ 

ইেমইল-adcglakshmipur@mopa.gov.bd 

5. িশ া ম ণালেয়র 
অ দান দান 
 
 
 
 
 

৭ (সাত) 
িদন 

১।  আেবদনপ  ও 
আেবদনকারীর ছিব 
২।  ধান িশ ক ক ক 
ত য়ন 

৩। ানীয় চয়ার ান 
ক ক নাগিরক  
    সনদ প  
৪। জ িন ন সনদ 

১।  উে ােগ 
২। সংি  িশ া িত া 
৩। ানীয় সরকার পিরষদ 
৪। ঐ 

চক/অথ  
হেণর ে  

১০/- টাকার 
রাজ  িকট 

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 
বাংলােদশ কডঃ +৮৮ 
জলা কাডঃ ০৩৮১ 
ফানঃ ৬১২২৯ 

e-mail-
ac.generallakshmipur@gmail.co
m 

অিতির  জলা শাসক (সািব ক) 
ক  নং-০৮ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৪২১ 
ইেমইল-adcglakshmipur@mopa.gov.bd 

6. মাননীয় ধানম ীর 
াণ ও ক াণ 

তহিবল হেত দ  
অ দােনর চক 
িবতরণ 
 

৭(সাত)  
িদন 

১।  আেবদনপ  ও 
আেবদনকারীর ছিব 
২। ানীয় চয়ার ান 
ক ক নাগিরক  
    সনদ প  
৩। জ িন ন / ভাটার 
আই িড সনদ 

১।  আেবদনকারী  উে ােগ 
২। ানীয় সরকার পিরষদ 
৩। ঐ 

চক/অথ  
হেণর ে  

১০/- টাকার 
রাজ  িকট 

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 
বাংলােদশ কডঃ +৮৮ 
জলা কাডঃ ০৩৮১ 
ফানঃ ৬১২২৯ 

ac.generallakshmipur@gmail.co
m 

অিতির  জলা শাসক (সািব ক) 
ক  নং-০৮ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৪২১ 
ইেমইল-
adcglakshmipur@mopa.gov.bd 

7. মসিজদ/ মি েরর 
অ েল ধম  
ম ণালয় হেত া  
বরা  িবতরণ 

৭(সাত) িদন  ১।  আেবদনপ  ও 
আেবদনকারীর ছিব 
৩। ানীয় চয়ার ান 
ক ক নাগিরক  
    সনদ প  
৪। জ িন ন / ভাটার 
আই িড সনদ 

১।  উে ােগ 
২। ানীয় সরকার পিরষদ 
৩। ঐ 

চক/অথ  
হেণর ে  

১০/- 

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 
বাংলােদশ কডঃ +৮৮ 
জলা কাডঃ ০৩৮১ 
ফানঃ ৬১২২৯ 

ac.generallakshmipur@gmail.co
m 

অিতির  জলা শাসক (সািব ক) 
ক  নং-০৮ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৪২১ 
ইেমইল-adcglakshmipur@mopa.gov.bd 

8. মহামা  রা পিতর 
ছাধীন তহিবল 

হেত ি র 
অ েল া  চক 
দান 

৭(সাত) িদন ১।  আেবদনপ  ও 
আেবদনকারীর ছিব 
৩। ানীয় চয়ার ান 
ক ক নাগিরক  
   সনদ প  
৪। জ িন ন / ভাটার 
আই িড সনদ 

১।  উে ােগ 
২। ানীয় সরকার পিরষদ 
৩। ঐ 

চক/অথ  
হেণর ে  

১০/- 

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 
বাংলােদশ কডঃ +৮৮ 
জলা কাডঃ ০৩৮১ 
ফানঃ ৬১২২৯ 

ac.generallakshmipur@gmail.co
m 

অিতির  জলা শাসক (সািব ক) 
ক  নং-০৮ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৪২১ 
ইেমইল-adcglakshmipur@mopa.gov.bd 



 

9.  মসিজদ মি েরর 
অ েল ধম  
ম ণালয়/ মাননীয় 
ম ীর াধীন 
তহিবল হেত া  
চক িবতরণ 

৭ (সাত) 
িদন 

১।  আেবদনপ  ও 
আেবদনকারীর ছিব 
৩। ানীয় চয়ার ান 
ক ক নাগিরক 
     সনদ প  
৪। জ িন ন / ভাটার 
আই িড সনদ 

১।  উে ােগ 
২। ানীয় সরকার পিরষদ 
৩। ঐ 

চক/অথ  
হেণর ে  

১০/- 

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 
বাংলােদশ কডঃ +৮৮ 
জলা কাডঃ ০৩৮১ 
ফানঃ ৬১২২৯ 

ac.generallakshmipur@gmail.co
m 

অিতির  জলা শাসক (সািব ক) 
ক  নং-০৮ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৪২১ 
ইেমইল-adcglakshmipur@mopa.gov.bd 

10.  িশ া ম ণালয় 
হেত া  চক 
িত ানেক দান 

৭ (সাত) 
িদন 

১। ধান িশ ক ক ক 
আেবদনপ  ও  
   আেবদনকারীর ছিব 
২। সংি  উপেজলা 
িনবাহী অিফসার  
   ক ক ত য়ন প  

১।  উে ােগ 
২। ানীয় সরকার পিরষদ 
৩। ঐ 

চক/অথ  
হেণর ে  

১০/ 

11.  িশ া ম ণালয় 
হেত া  চক 

ি েক দান 

৭ (সাত) 
িদন 

১।  আেবদনপ  ও  ছিব 
৩। ানীয় চয়ার ান 
ক ক নাগিরক  
    সনদ প  
৪। জ িন ন / ভাটার 
আই িড সনদ 

১।  উে ােগ 
২। ানীয় সরকার পিরষদ 
৩। ঐ 

চক/অথ  
হেণর ে  

১০/-টাকা 
রাজ  

িকট 

12.  সং িত িবষয়ক 
ম ণালয় হেত 
অ দান াি র 
আেবদন 
অ গামীকরণ 

৭ ((সাত) 
িদন 

১। িনধ ািরত ফরেম 
আেবদন। 
২।  ছিব 
৩। সাং িতক ে  
সফলতা/অবদােনর  
    ী িত লক সনদ 
৪। উপেজলা যাচাই বাছাই 
কিম র সভার 
    কায িববরণীরসহ 
পািরশ 

 

১। সং িত িবষয়ক ম ণালেয় ওেয়ব 
সাইেট 
২।  উে ােগ 
৩। সংি  সনদ দানকারী ক প  
৪। সংি  উপেজলা িনব াহী 
অিফসােরর কায ালয় 
 

কান িফ িদেত 
হয়না 

13.  ব ও ীড়া 
ম ণালয় হেত 
অ দান াি র 
আেবদন ঐ 
ম ণালেয় রণ 

৭ (সাত) 
িদন 

১। িনধ ািরত ফরেম 
আেবদন। 
২।  ছিব 
৩। সাং িতক ে  
সফলতা/অবদােনর 

১। সং িত িবষয়ক ম ণালেয় ওেয়ব 
সাইেট 
২।  উে ােগ 
৩। সংি  সনদ দানকারী ক প  
৪। সংি  উপেজলা িনব াহী 

কান িফ িদেত 
হয়না 



    ী িত লক সনদ 
৪। উপেজলা যাচাই বাছাই 
কিম র সভার  
    কায িববরণীরসহ 
পািরশ 

 

অিফসােরর কায ালয় 
 

 

সং াপন শাখা 
ক  নং-০৬ 

সবার আেগ নাগিরক 
 

: 
নং 

সবার নাম েয়াজনী
য় সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  াি র ান িফ/চাজ দািয় া  কম কতা আপীলকারী ক প  

14. পনশন  
(চা েরর িনেজর 
অবসর হেণর 

ে ) 

০৭ (সাত) 
িদন 

১। ন  - গেজেটড 
চা েরেদর ে   
    সািভস ক 
২। িপআরএল-এ গমেনর 
ম িরপ  
৩। ত ািশত শষ বতন 
প  
৪। পনশন আেবদন ফরম 
২.১ 
৫। পাসেপাট  ও া  
সাইেজর ছিব 
৬। া  পনশেনর বধ 
উ রািধার  
   ঘাষণাপ  
৭। ন না া র ও হােতর 
প চ আ েলর  
   ছাপ 
৮। না-দাবী ত য়ন প  
৯। পনশন ম ির আেদশ 
১০। সরকারী পাওনািদ 
পিরেশােধর  
     অ ীকার 

১। জলা শাসেকর কায ালয় ও 
উপেজলা িনব াহী অিফস 
২। জলা শাসেকর কায ালয় 
৩। সংি  অিফস 
৪। জলা শাসেকর কায ালয় ও 
উপেজলা িনব াহী অিফস 
৫। িডও 
৬। জলা শাসেকর কায ালয় ও 
উপেজলা িনব াহী অিফস 
৭। জলা শাসেকর কায ালয় ও 
উপেজলা িনব াহী অিফস 
৮। জলা শাসেকর কায ালয় ও 
উপেজলা িনব াহী অিফস 
৯। জলা শাসেকর কায ালয়  
১০। জলা শাসেকর কায ালয় ও 
উপেজলা িনব াহী অিফস 
 
 

কান িফ িদেত 
হয়না 

১। শাসিনক কম কত া 
সং াপন শাখা(১ম,২য় ণীর কম কতােদর 

ে  ও ৩য় ণীর কম চারীেদর ে ) 
বাংলােদশ কডঃ +৮৮ 
জলা কাডঃ ০৩৮১ 
ফানঃ ৬১২০৫ 

২। এনিডস, নজারত শাখা(৪থ  ণীর 
কম চারীর ে ) 
বাংলােদশ কডঃ +৮৮ 
জলা কাডঃ ০৩৮১ 
ফানঃ ৬২৬৪০ 

৩। আরিডিস, রাজ  শাখা (চ থ  ণীর 
কম চারীেদর ে )  
বাংলােদশ কডঃ +৮৮ 
জলা কাডঃ ০৩৮১ 
ফানঃ ৬২২৩৬   

অিতির  জলা শাসক (সািব ক) 
ক  নং-০৮ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৪২১ 
ইেমইল-adcglakshmipur@mopa.gov.bd 



 
15. পািরবািরক পনশন 

( পনশন ম িরর 
েব  পনশনােরর 

 হেল) 

০৭ (সাত) 
িদন 

১। ন  - গেজেটড 
চা েরেদর ে  সািভ স 
ক 

২। িপআরএল-এ গমেনর 
ম িরপ  
৩। ত ািশত শষ বতন 
প  
৪। পািরবািরক পনশন 
আেবদন ফরম২.১ 
৫। পাসেপাট  ও া  
সাইেজর ছিব 
৬। উ রািধকার সনদ প  
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/ ানী
য় সরকার পিরষদ ক ক 
দ   সনদ 

১০। না-দাবী ত য়ন প  
১১। পনশন ম ির 
আেদশ 
১২। সরকারী পাওনািদ 
পিরেশােধর অ ীকার প  

১। জলা শাসেকর কায ালয় ও 
উপেজলা িনব াহী অিফস 
২। জলা শাসেকর কায ালয় 
৩। সংি  অিফস 
৪। জলা শাসেকর কায ালয় ও 
উপেজলা িনব াহী অিফস 
৫। িডও 
৬। ানীয় সরকার পিরষদ  
৭। জলা শাসেকর কায ালয় ও 
উপেজলা িনব াহী অিফস 
৮। জলা শাসেকর কায ালয় ও 
উপেজলা িনব াহী অিফস 
৯। ানীয় সরকার পিরষদ  
১০। জলা শাসেকর কায ালয় ও 
উপেজলা িনব াহী অিফস 
১১। জলা শাসেকর কায ালয় 
১২। জলা শাসেকর কায ালয় ও 
উপেজলা িনব াহী অিফস 
 

কান িফ িদেত 
হয়না 

১। শাসিনক কম কত া 
সং াপন শাখা(১ম,২য় ণীর কম কতােদর 

ে  ও ৩য় ণীর কম চারীেদর ে ) 
বাংলােদশ কডঃ +৮৮ 
জলা কাডঃ ০৩৮১ 
ফানঃ ৬১২০৫ 

২। এনিডস, নজারত শাখা(৪থ  ণীর 
কম চারীর ে ) 
বাংলােদশ কডঃ +৮৮ 
জলা কাডঃ ০৩৮১ 
ফানঃ ৬২৬৪০ 

৩। আরিডিস, রাজ  শাখা (চ থ  ণীর 
কম চারীেদর ে )  
বাংলােদশ কডঃ +৮৮ 
জলা কাডঃ ০৩৮১ 
ফানঃ ৬২২৩৬ 

   

অিতির  জলা শাসক (সািব ক) 
ক  নং-০৮ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৪২১ 
ইেমইল-adcglakshmipur@mopa.gov.bd 

14.  ত কম চারীর 
ক াণ তহিবেলর  
অ দান দান 

০১ মাস িনধ ািরত ফরেমর 
আেবদনপ  ও  
০২।  সনদ, 

০৩। অয়ািরশন সনদ, 
০৪। পাওয়ার অব এটিন । 

০৫। অয়ািরশগেণর 

১. ফরমস এ  াশনারী শাখা, জলা 
শাসেকর কায ালয়, ল ী র।  

২. ইউিনয়ন পিরষদ কায ালয়/ পৗরসভা 
কায ালয়, 

 

েযাজ  নেহ  
 
 

সহকারী কিমশনার/ শাসিনক 
কম কত া 

  সং াপন শাখা  

অিতির  জলা শাসক (সািব ক) 
ক  নং-০৮ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৪২১ 
ইেমইল-

adcglakshmipur@mopa.gov.bd  



সত ািয়ত পাসেপাট  
সাইেজর ০২ কিপ ছিব।  

ক  নং-০৬ 
ফান নং- +৮৮০৩৮১-৬১২০৫ 

 15.  ৩য় ণীর 
কম চারীেদর 
সাধারণ ভিব  
তহিবল হেত ১ম ও 
২য় অি ম ম র 

০৭ িদন িনধ ািরত ফরেমর 
আেবদনপ  

সংি  িহসাব র ণ 
অিফস ক ক জমা ত 

টাকার িহসাব 

১. সং াপন শাখা, জলা শাসেকর 
কায ালয়, ল ী র। 

২. জলা/উপেজলা িহসাব র ণ 
অিফস। 

 

েযাজ  নেহ 

16.  ৩য় ণীর 
কম চারীেদর 
সাধারণ ভিব  
তহিবল হেত তীয় 
অি ম ম র 

০৭িদন িনধ ািরত ফরেমর 
আেবদনপ  

সংি  িহসাব র ণ 
অিফস ক ক জমা ত 

টাকার িহসাব 

স াপন শাখা, জলা শাসেকর 
কায ালয়, ল ী র। 

জলা/উপেজলা িহসাব র ণ অিফস। 
 

েযাজ  নেহ 

17.  ৩য় ণীর 
কম চারীেদর িপ 
আর এল ম র 

১৫ িদন সংি  কম চারীর 
আেবদনপ  

স াপন শাখা, জলা শাসেকর 
কায ালয়, ল ী র। 

 

েযাজ  নেহ 

18.  ৩য় ণীর 
কম চারীেদর অিজত 

 ম র 

০৭িদন চা রী বিহসহ িনধ ািরত 
ফরেমর আেবদনপ  

স াপন শাখা, জলা শাসেকর 
কায ালয়, ল ী র। 

 

েযাজ  নেহ 

19.  ৩য় ণীর 
কম চারীেদর িশ া 

 অ ায়ন 

০১ মাস িনধ ািরত ফরেমর 
আেবদনপ   
িনেয়াগপ  

অিফস ধােনর 
ত য়ন/ পািরশ। 

স াপন শাখা, জলা শাসেকর 
কায ালয়, ল ী র। 

সংি  কম চারীর িনজ অিফস ধান। 
 

েযাজ  নেহ 

20.  ৩য় ণীর 
কম চারীেদর 

াি িবেনাদন   
ম র 

০৭ িদন চা রী বিহসহ  িনধ ািরত 
ফরেমর আেবদনপ  

সংি  শাখা েযাজ  নেহ   

21.  ৩য় ণীর 
কম চারীেদর উ  
িশ ার অ মিত 
দান 

০১ মাস িনধ ািরত ফরেমর 
আেবদনপ  ও অ ষাি ক 

কাগজপ । 

সংি  শাখা েযাজ  নেহ 

22.  মিহলা কম চারীর 
িত  ম র 

০৭ িদন চা রী বিহসহ িনধ ািরত 
ফরেমর আেবদনপ  ও  
অ ষাি ক কাগজপ । 

সংি  শাখা েযাজ  নেহ 

23.  চা রী ায়ী করণ ০১ মাস চা রী বিহসহ  
আেবদনপ  ও অ ষাি ক 

সংি  শাখা েযাজ  নেহ 



কাগজপ । 
24.  হ িনম াণ ঋণ 

ম র 
০১ মাস িনধ ািরত ফরেমর 

আেবদনপ  ও অ ষাি ক 
কাগজপ । 

সংি  শাখা েযাজ  নেহ 

25.  হ মরামত ঋণ 
ম র 

১০ িদন িনধ ািরত ফরেমর 
আেবদনপ  ও অ ষাি ক 

কাগজপ । 

সংি  শাখা েযাজ  নেহ 

 

ানীয় সরকার শাখা 
ক  নং- 

সবার আেগ নাগিরক 
 

: 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সময় 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  াি র 

ান 

িফ/চাজ দািয় া  কম কতা আপীলকারী ক প  

26.  জ  সনদ দােনর ৯০ (ন ই) িদন 
অিত া  হবার পর জ  সনদ 
সংেশাধেনর আেবদন িত া রকরণ 

10 (দশ) 
কম িদবস 

০১। িনধ ািরত 
ফরেম  
আেবদনপ  
০২। েযাজ  

ে  জাতীয় 
পিরচয় প , 
০৩। 
িশ া িত ান 

ধান ক ক 
দ  সনদ 

০৪। সংি   
পৗরসভা 
ময়র/কাউি

লর/ইউিনয়ন 
পিরষদ 
চয়ার ন 
দ  ত য়ন 
।  

০৫। িফ 
জমাদােনর 

০১। পৗরসভা 
ইউিনয়ন পিরষদ 
কায ালয়। 
০২। সংি  িশ া 

িত ান।  
অনলাইন  
www.br.lgd.go
v.bd 
 
 
 

েযাজ  
নেহ 

 
এিস (এলিজ) 

ানীয় সরকার শাখা 
ল ী র 
মাবাইল নং-০১৭৮৮৫৭৭৭০২ 
ফান নং- +৮৮০৩৮১-৬২৬৯১ 

Email: 
ddlg_lakshmipur@lgsplgd.g
ov.bd 
  

 
(১)  জলা শাসক, ল ী র 
+৮৮০৩৮১- ৬২৪১০ 
০১৭১৩১২১১৬৬ (দা িরক) 
০১৭৮৮৬৭৭৭০১ (দা িরক) 
 

(২)  পিরচালক 
ানীয় সরকার 

চ াম িবভাগ, চ াম। 
ফান নং-০৩১-৬১১৭০২ 

Email: dlgchittagong4321@gmail.com 



রিসদ।  
27.   সনদ দােনর ৯০ (ন ই) িদন 

অিত া  হবার পর  সনদ 
সংেশাধেনর আেবদন িত া রকরণ 

10 (দশ) 
কম িদবস 

০১। িনধ ািরত 
ফরেম  
আেবদনপ  
০২। েযাজ  

ে  জাতীয় 
পিরচয় প , 
০৩। স ি   
পৗরসভা  
ময়র/কাউি

লর/ইউিনয়ন 
পিরষদ 
চয়ার ন 
দ  ত য়ন 
।  

০৫। িফ 
জমাদােনর 
রিসদ। 

০১। পৗরসভা 
ইউিনয়ন পিরষদ 
কায ালয়। 
০২। অনলাইন  
www.br.lgd.go
v.bd 
 
 

 

28.  ইউিনয়ন পিরষদ/সদ  এবং পৗর 
কাউি লেদর িবেদশ মেণর অ মিত 
দান 

10 (দশ) 
কম িদবস 

ইউিপ সভা 
/ পৗর 
পিরষেদর 
সভার 
কায িববরণীস
হ 
আেবদনপ । 

েযাজ  নেহ েযাজ  
নেহ 

29.  ইউিনয়ন পিরষদ সিচবেদর পাসেপাট  
ই /নবায়েনর ছাড়প  দান 

10 (দশ) 
কম িদবস 

িনধ ািরত 
ফরমসহ 
আেবদনপ  

পাসেপাট  
অিফস/অনলাইন 
 

েযাজ  
নেহ 

িডিশয়াল ি খানা ( জ এম শাখা) 
ক  নং-১৭ 

সবার আেগ নাগিরক 
. 

নং 
সবার নাম েয়াজনীয় 

সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  

াি র ান 
িফ/চাজ দািয় া  কম কতা আপীলকারী ক প  

30.  সাধারণ জনগেনর ে ঃ 
আে য়া  লাইেস  
(িপ ল/িরভলবার) 

২৫ ( িচশ) 
কম িদবস 

(ক) িনধ ািরত ফরেম 
জলা ািজে ট বরাবর 

আেবদন করেত হেব। 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(ক) লাইেস  ই  
িফ িত বছর 
৩০,০০০ (ি শ 

সহকারী কিমশনার, জ এম শাখা, জলা 
শাসেকর কায ালয়, ল ী র। 

০০৮৮-০৩৮১-৬২৭৮৮ 

অিতির  জলা ািজে ট, ল ী র। 
ক  নং-১৬ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২০৫৮ 



(খ) আেবদনকারীর বয়স 
৩০ (ি শ) বছর হেত ৭০ 
(স র) বছেরর মে  হেত 
হেব। 
(গ) িপিপ সাইেজর রি ন 
ছিব ০৬ (ছয়) কিপ 
(ঘ) বছের তম ০৩ 
(িতন) ল  টাকার 
আয়কর সনদ এবং প  
(ঙ) জাতীয় পিরচয় 
পে র সত ািয়ত 
ছায়ািলিপ ০২ কিপ 
(চ) ৩০০ টাকার ে র 
নন িডিশয়াল াে  
নাটারাইজ ত 

হলফনামা। 
(ছ) ৩০০ টাকার ে র 
নন িডিশয়াল াে  
ঘাষনাপ । 

 

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

হাজার) টাকা 
১-২২১১-০০০০-
১৮৫৯ এবং ১৫% 
ভ াট বাবদ ৪,৫০০ 
(চার হাজার 
প চশত) টাকা 
১-১১৩৩-০০০০-
০৩১১ কােড 

জাির চালােনর 
মা েম জমা িদেত 
হেব 
খ) সানালী 

াংেকর যেকান 
শাখায় জারী 
চালােনর মা েম 
জমা িদেত হেব। 

০১৭৮৮-৫৭৭৭২১ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

০১৭৮৮-৫৭৭৭০৫ 
 

31.  ি েযা ােদর ে ঃ 
আে য়া  লাইেস  
(িপ ল/িরভলবার) 

২৫ ( িচশ) 
কম িদবস 

(ক) িনধ ািরত ফরেম 
জলা ািজে ট বরাবর 

আেবদন করেত হেব। 
(খ) আেবদনকারীর বয়স 
৩০ (ি শ) বছর হেত ৭০ 
(স র) বছেরর মে  হেত 
হেব। 
(গ) িপিপ সাইেজর রি ন 
ছিব ০৬ (ছয়) কিপ 
(ঘ) ি েযা  ম ণালয় 
ক ক কািশত 
গেজেটর ছায়ািলিপ ০২ 

কিপ 
(ঙ) ি েযা  ম ণালয় 
ক ক ই ত সামিয়ক 
সনদ পে র ছায়ািলিপ 
০২ কিপ 
(চ) জাতীয় পিরচয় পে র 
সত ািয়ত ছায়ািলিপ ০২ 
কিপ 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

 
 
 
 
 
 

িফ  



(ছ) ৩০০ টাকার ে র 
নন িডিশয়াল াে  
নাটারাইজ ত 

হলফনামা। 
(জ) ৩০০ টাকার ে র 
নন িডিশয়াল াে  
ঘাষনাপ । 

32.  সরকাির কম কতােদর 
ে ঃ 

আে য়া  লাইেস  
(িপ ল/িরভলবার) 

২৫ ( িচশ) 
কম িদবস 

(ক) িনধ ািরত ফরেম 
জলা ািজে ট বরাবর 

আেবদন করেত হেব। 
(খ) আেবদনকারীর বয়স 
৩০ (ি শ) বছর হেত 
হেব। 
(গ) িপিপ সাইেজর রি ন 
ছিব ০৬ (ছয়) কিপ 
(ঘ) সংি  ম ণালেয়র 
ত য়ন প  

(ঙ) ইউিনয়ন পিরষদ 
ক ক জাতীয় ও 
চািরি ক সনদপ  
(চ) জাতীয় পিরচয় পে র 
সত ািয়ত ছায়ািলিপ ০২ 
কিপ 
(ছ) ৩০০ টাকার ে র 
নন িডিশয়াল াে  
নাটারাইজ ত 

হলফনামা। 
(জ) ৩০০ টাকার ে র 
নন িডিশয়াল াে  
ঘাষনাপ । 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

(ক) লাইেস  ই  
িফ িত বছর 
৩০,০০০ (ি শ 
হাজার) টাকা 
১-২২১১-০০০০-
১৮৫৯ এবং ১৫% 
ভ াট বাবদ ৪,৫০০ 
(চার হাজার 
প চশত) টাকা 
১-১১৩৩-০০০০-
০৩১১ কােড 

জাির চালােনর 
মা েম জমা িদেত 
হেব 
খ) সানালী 

াংেকর যেকান 
শাখায় জারী 
চালােনর মা েম 
জমা িদেত হেব 
(ষ  ড থেক 
উপেরর িদেক িফ 

)। 

সহকারী কিমশনার, জ এম শাখা, জলা 
শাসেকর কায ালয়, ল ী র। 

০০৮৮-০৩৮১-৬২৭৮৮ 
০১৭৮৮-৫৭৭৭২১ 

অিতির  জলা ািজে ট, ল ী র। 
ক  নং-১৬ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২০৫৮ 
০১৭৮৮-৫৭৭৭০৫ 

 

33.  সাধারণ জনগেনর ে ঃ 
আে য়া  লাইেস  

(শট গান/রাইেফল/এসিবিব
এল/ িডিবিবএল) 

২৫ ( িচশ) 
কম িদবস 

 

(ক) িনধ ািরত ফরেম 
জলা ািজে ট বরাবর 

আেবদন করেত হেব। 
(খ) আেবদনকারীর বয়স 
৩০ (ি শ) বছর হেত ৭০ 
(স র) বছেরর মে  হেত 
হেব। 
(গ) িপিপ সাইেজর রি ন 
ছিব ০৬ (ছয়) কিপ 
(ঘ) বছের তম ০৩ 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

(ক) লাইেস  ই  
িফ িত বছর 
২০,০০০ (িবশ 
হাজার) টাকা 
১-২২১১-০০০০-
১৮৫৯ এবং ১৫% 
ভ াট বাবদ ৩,০০০ 
(িতন হাজার) টাকা 
১-১১৩৩-০০০০-
০৩১১ কােড 

  



(িতন) ল  টাকার 
আয়কর সনদ এবং প  
(ঙ) জাতীয় পিরচয় 
পে র সত ািয়ত 
ছায়ািলিপ ০২ কিপ 
(চ) ৩০০ টাকার ে র 
নন িডিশয়াল াে  
নাটারাইজ ত 

হলফনামা। 
(ছ) ৩০০ টাকার ে র 
নন িডিশয়াল াে  
ঘাষনাপ । 

জাির চালােনর 
মা েম জমা িদেত 
হেব 
খ) সানালী 

াংেকর যেকান 
শাখায় জারী 
চালােনর মা েম 
জমা িদেত হেব। 

34.  ি েযা ােদর ে ঃ 
আে য়া  লাইেস  

(শট গান/রাইেফল/এসিবিব
এল/ িডিবিবএল) 

২৫ ( িচশ) 
কম িদবস 

 

(ক) িনধ ািরত ফরেম 
জলা ািজে ট বরাবর 

আেবদন করেত হেব। 
(খ) আেবদনকারীর বয়স 
৩০ (ি শ) বছর হেত ৭০ 
(স র) বছেরর মে  হেত 
হেব। 
(গ) িপিপ সাইেজর রি ন 
ছিব ০৬ (ছয়) কিপ 
(ঘ) ি েযা  ম ণালয় 
ক ক কািশত 
গেজেটর ছায়ািলিপ ০২ 

কিপ 
(ঙ) ি েযা  ম ণালয় 
ক ক ই ত সামিয়ক 
সনদ পে র ছায়ািলিপ 
০২ কিপ 
(চ) জাতীয় পিরচয় পে র 
সত ািয়ত ছায়ািলিপ ০২ 
কিপ 
(ছ) ৩০০ টাকার ে র 
নন িডিশয়াল াে  
নাটারাইজ ত 

হলফনামা। 
(জ) ৩০০ টাকার ে র 
নন িডিশয়াল াে  
ঘাষনাপ । 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

 
 
 
 

িফ  

35.  সরকাির কম কতােদর ২৫ ( িচশ) (ক) িনধ ািরত ফরেম (১) ক  নং- ১৭ (ক) লাইেস  ই    



ে ঃ 
আে য়া  লাইেস  

(শট গান/রাইেফল/এসিবিব
এল/ িডিবিবএল) 

কম িদবস 
 

জলা ািজে ট বরাবর 
আেবদন করেত হেব। 
(খ) আেবদনকারীর বয়স 
৩০ (ি শ) বছর হেত 
হেব। 
(গ) িপিপ সাইেজর রি ন 
ছিব ০৬ (ছয়) কিপ 
(ঘ) সংি  ম ণালেয়র 
ত য়ন প  

(ঙ) ইউিনয়ন পিরষদ 
ক ক জাতীয় ও 
চািরি ক সনদপ  
(চ) জাতীয় পিরচয় পে র 
সত ািয়ত ছায়ািলিপ ০২ 
কিপ 
(ছ) ৩০০ টাকার ে র 
নন িডিশয়াল াে  
নাটারাইজ ত 

হলফনামা। 
(জ) ৩০০ টাকার ে র 
নন িডিশয়াল াে  
ঘাষনাপ । 

(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

িফ িত বছর 
২০,০০০ (িবশ 
হাজার) টাকা 
১-২২১১-০০০০-
১৮৫৯ এবং ১৫% 
ভ াট বাবদ ৩,০০০ 
(িতন হাজার) টাকা 
১-১১৩৩-০০০০-
০৩১১ কােড 

জাির চালােনর 
মা েম জমা িদেত 
হেব 
খ) সানালী 

াংেকর যেকান 
শাখায় জারী 
চালােনর মা েম 
জমা িদেত হেব 
(ষ  ড থেক 
উপেরর িদেক িফ 

)। 

 
 
 
 
 
সহকারী কিমশনার, জ এম শাখা, জলা 

শাসেকর কায ালয়, ল ী র। 
০০৮৮-০৩৮১-৬২৭৮৮ 
০১৭৮৮-৫৭৭৭২১ 

 
 
 
 
 

অিতির  জলা ািজে ট, ল ী র। 
ক  নং-১৬ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২০৫৮ 
মাবাইল: ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৫ 

 

36.  াংেকর ে ঃ 
আে য়া  লাইেস  

(শট গান/রাইেফল/এসিবিব
এল/ িডিবিবএল) 

২৫ ( িচশ) 
কম িদবস 

 

(ক) িনধ ািরত ফরেম 
জলা ািজে ট বরাবর 

আেবদন করেত হেব। 
(খ) আেবদনকারীর বয়স 
৩০ (ি শ) বছর হেত 
হেব। 
(গ) াংক শাখা খালার 

াপাের বাংলােদশ 
াংেকর অ মিত প  

(ঘ) ৩০০ টাকার ে র 
নন িডিশয়াল াে  
বািড় ভাড়ার ি প  
(ঙ) গােড র জীবন া  
(চ) গােড র জাতীয় 
পিরচয় পে র সত ািয়ত 
ছায়ািলিপ ০২ কিপ 
(ছ) গােড র িপিপ 
সাইেজর রি ন ছিব ০৬ 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

(ক) লাইেস  ই  
িফ িত বছর 
২০,০০০ (িবশ 
হাজার) টাকা 
১-২২১১-০০০০-
১৮৫৯ এবং ১৫% 
ভ াট বাবদ ৩,০০০ 
(িতন হাজার) টাকা 
১-১১৩৩-০০০০-
০৩১১ কােড 

জাির চালােনর 
মা েম জমা িদেত 
হেব 
খ) সানালী 

াংেকর যেকান 
শাখায় জারী 
চালােনর মা েম 
জমা িদেত হেব। 



(ছয়) কিপ 
(জ) গােডর অ  
পিরচালনার অিভ তার 
সনদপ  
(ঝ) াংেকর 
অগ ােনা াম 
(ঞ) াংেকর জনমত 
সং া  ত  
(ট) ৩০০ টাকার ে র 
নন িডিশয়াল াে  
নাটারাইজ ত 

হলফনামা। 
(ঠ) ৩০০ টাকার ে র 
নন িডিশয়াল াে  
ঘাষনাপ । 

37.  আে য়াে র ি েকট 
লাইেস  

০৫ (প চ) 
কম িদবস 

 

(ক) সাদা কাগেজ ২০ 
(িবশ) টাকার কাট  িফ 
সং  কের আেবদন 
করেত হেব 
(খ) লাইেস  হািরেয় 
গেল আেবদেনর সােথ 

লাইেস  হারােনা িজিড 
কিপ জমা িদেত হেব 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

ই  িফ-এর সমান। 
 

সহকারী কিমশনার, জ এম শাখা, জলা 
শাসেকর কায ালয়, ল ী র। 

০০৮৮-০৩৮১-৬২৭৮৮ 
০১৭৮৮-৫৭৭৭২১ 

অিতির  জলা ািজে ট, ল ী র। 
ক  নং-১৬ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২০৫৮ 
মাবাইল: ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৫ 

 

38.  সাধারণ জনগেনর ে ঃ 
 আে য়া  লাইেস  

নবায়ন 
(িপ ল/িরভলবার) 

০১ (এক) 
কম িদবস 

 

(ক) আেবদনসহ জাির 
চালােনর লকিপ 
(খ) ল লাইেস  সহ 
অ  দশ ন করেত হেব। 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

(ক) লাইেস  
নবায়ন িফ িত 
বছর ১০,০০০ (দশ 
হাজার) টাকা  
১-২২১১-০০০০-
১৮৫৯ এবং ১৫% 
ভ াট বাবদ ১,৫০০ 
(এক হাজার 
প চশত) টাকা  
১-১১৩৩-০০০০-
০৩১১ কােড 

জাির চালােনর 
মা েম জমা িদেত 
হেব 
খ) সানালী 

াংেকর যেকান 
শাখায় জারী 



চালােনর মা েম 
জমা িদেত হেব। 

39.  ি েযা ােদর ে ঃ 
 আে য়া  লাইেস  

নবায়ন 
(িপ ল/িরভলবার) 

০১ (এক) 
কম িদবস 

 

ল লাইেস  সহ অ  
দশ ন করেত হেব। 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

িফ  

40.  সরকাির কম কতােদর 
ে ঃ 

 আে য়া  লাইেস  
নবায়ন 

(িপ ল/িরভলবার) 

০১ (এক) 
কম িদবস 

 

(ক) আেবদনসহ জাির 
চালােনর লকিপ 
(খ) ল লাইেস  সহ 
অ  দশ ন করেত হেব। 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

(ক) লাইেস  
নবায়ন িফ িত 
বছর ১০,০০০ (দশ 
হাজার) টাকা 
১-২২১১-০০০০-
১৮৫৯ এবং ১৫% 
ভ াট বাবদ ১,৫০০ 
(এক হাজার 
প চশত) টাকা 
১-১১৩৩-০০০০-
০৩১১ কােড 

জাির চালােনর 
মা েম জমা িদেত 
হেব 
খ) সানালী 

াংেকর যেকান 
শাখায় জারী 
চালােনর মা েম 
জমা িদেত হেব 
(ষ  ড থেক 
উপেরর িদেক িফ 

)। 
41.  সাধারণ জনগেনর  ে ঃ 

 আে য়া  লাইেস  
নবায়ন 

(শট গান/রাইেফল/এসিবিব
এল/ িডিবিবএল) 

০১ (এক) 
কম িদবস 

 

(ক) আেবদনসহ জাির 
চালােনর লকিপ 
(খ) ল লাইেস  সহ 
অ  দশ ন করেত হেব। 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

(ক) লাইেস  
নবায়ন িফ িত 
বছর ৫,০০০ (প চ 
হাজার) টাকা 
১-২২১১-০০০০-
১৮৫৯ এবং ১৫% 
ভ াট বাবদ ৭৫০ 
(সাতশত প াশ) 
টাকা 
১-১১৩৩-০০০০-
০৩১১ কােড 



জাির চালােনর 
মা েম জমা িদেত 
হেব 
খ) সানালী 

াংেকর যেকান 
শাখায় জারী 
চালােনর মা েম 
জমা িদেত হেব। 

42.  ি েযা ােদর  ে ঃ 
 আে য়া  লাইেস  

নবায়ন 
(শট গান/রাইেফল/এসিবিব

এল/ িডিবিবএল) 

০১ (এক) 
কম িদবস 

 

ল লাইেস  সহ অ  
দশ ন করেত হেব। 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

িফ   
সহকারী কিমশনার, জ এম শাখা, জলা 

শাসেকর কায ালয়, ল ী র। 
০০৮৮-০৩৮১-৬২৭৮৮ 
০১৭৮৮-৫৭৭৭২১ 

 
অিতির  জলা ািজে ট, ল ী র। 

ক  নং-১৬ 
ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২০৫৮ 
মাবাইল: ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৫ 

 43.  সরকাির কম কতােদর 
ে ঃ 

 আে য়া  লাইেস  
নবায়ন 

(শট গান/রাইেফল/এসিবিব
এল/ িডিবিবএল) 

০১ (এক) 
কম িদবস 

 

(ক) আেবদনসহ জাির 
চালােনর লকিপ 
(খ) ল লাইেস  সহ 
অ  দশ ন করেত হেব। 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

(ক) লাইেস  
নবায়ন িফ িত 
বছর ৫,০০০ (প চ 
হাজার) টাকা 
১-২২১১-০০০০-
১৮৫৯ এবং ১৫% 
ভ াট বাবদ ৭৫০ 
(সাতশত প াশ) 
টাকা 
১-১১৩৩-০০০০-
০৩১১ কােড 

জাির চালােনর 
মা েম জমা িদেত 
হেব 
খ) সানালী 

াংেকর যেকান 
শাখায় জারী 
চালােনর মা েম 
জমা িদেত হেব। 
(ষ  ড থেক 
উপেরর িদেক িফ 

)। 
44.  াংেকর ে ঃ 

 আে য়া  লাইেস  
নবায়ন 

(শট গান/রাইেফল/এসিবিব
এল/ িডিবিবএল) 

০১ (এক) 
কম িদবস 

 

(ক) আেবদনসহ জাির 
চালােনর লকিপ 
(খ) ল লাইেস  সহ 
অ  দশ ন করেত হেব। 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

(ক) লাইেস  
নবায়ন িফ িত 
বছর ৫,০০০ (প চ 
হাজার) টাকা 
১-২২১১-০০০০-



১৮৫৯ এবং ১৫% 
ভ াট বাবদ ৭৫০ 
(সাতশত প াশ) 
টাকা 
১-১১৩৩-০০০০-
০৩১১ কােড 

জাির চালােনর 
মা েম জমা িদেত 
হেব 
খ) সানালী 

াংেকর যেকান 
শাখায় জারী 
চালােনর মা েম 
জমা িদেত হেব। 

45.  িশ া/গেবষণা িত ােন 
এিসড বহােরর লাইেস  

দান 

২৫ ( িচশ) 
কম িদবস 

 

িনধ ািরত ফরেম আেবদন 
করেত হেব 
আেবদেনর সােথ িনে  
উে িখত কাগজপ  
দািখল করেত হেবঃ 
(ক) জাতীয় পিরচয় 
পে র কিপ 
(খ) ড লাইেস  এর 
কিপ 
(গ) দাকান ও দােমর 

িমর মািলকানা 
দিলেলর অ িলিপ/৩০০ 
টাকার ে র নন 

িডিশয়াল াে  
ভাড়ার ি প  নামা 
(ঘ) পাসেপাট  সাইেজর 
০২ কিপ ছিব 
(ঙ) জাতীয়তা সনদ 
(ইউিনয়ন 
পিরষদ/ পৗরসভা)। 
(চ) আইএন সনদ 
(ছ) আিথ ক স লতা 
সনদ 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

দরখাে র ি েত 
তদ  িতেবদেনর 
আেলােক 
অ েমাদেনর পর 
িফ- ১,৫০০/- টাকা 
কাড ন র-  

১-৪২৩২-০০০০- 
১৮৫৪ 
সানালী াংেকর 
যেকান শাখায় 
জারী চালােনর 

মা েম জমা িদেত 
হেব। 

 

 



46.  বািণিজ ক বহােরর জ  
এিসেডর লাইেস  দান 

২৫ ( িচশ) 
কম িদবস 

 

িনধ ািরত ফরেম আেবদন 
করেত হেব 
আেবদেনর সােথ িনে  
উে িখত কাগজপ  
দািখল করেত হেবঃ 
(ক) জাতীয় পিরচয় 
পে র কিপ 
(খ) ড লাইেস  এর 
কিপ 
(গ) দাকান ও দােমর 

িমর মািলকানা 
দিলেলর অ িলিপ/৩০০ 
টাকার ে র নন 

িডিশয়াল াে  
ভাড়ার ি প  নামা 
(ঘ) পাসেপাট  সাইেজর 
০২ কিপ ছিব 
(ঙ) জাতীয়তা সনদ 
(ইউিনয়ন 
পিরষদ/ পৗরসভা)। 
(চ) আইএন সনদ 
(ছ) আিথ ক স লতা 
সনদ 
(জ) াচ াপ। 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

দরখাে র ি েত 
তদ  িতেবদেনর 
আেলােক 
অ েমাদেনর পর 
িফ-২৫,০০০/- টাকা 
কাড ন র- 

১-৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪ 
সানালী াংেকর 
যেকান শাখায় 
জারী চালােনর 

মা েম জমা িদেত 
হেব। 

সহকারী কিমশনার, জ এম শাখা, জলা 
শাসেকর কায ালয়, ল ী র। 

০০৮৮-০৩৮১-৬২৭৮৮ 
০১৭৮৮-৫৭৭৭২১ 

অিতির  জলা ািজে ট, ল ী র। 
ক  নং-১৬ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২০৫৮ 
মাবাইল: ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৫ 

 

47.  এিসড পিরবহেনর 
লাইেস  দান 

২৫ ( িচশ) 
কম িদবস 

 

িনধ ািরত ফরেম আেবদন 
করেত হেব 
আেবদেনর সােথ িনে  
উে িখত কাগজপ  
দািখল করেত হেবঃ 
(ক) জাতীয় পিরচয় 
পে র কিপ 
(খ) ড লাইেস  এর 
কিপ 
(গ) দাকান ও দােমর 

িমর মািলকানা 
দিলেলর অ িলিপ/৩০০ 
টাকার ে র নন 

িডিশয়াল াে  
ভাড়ার ি প  নামা 
(ঘ) পাসেপাট  সাইেজর 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

দরখাে র ি েত 
তদ  িতেবদেনর 
আেলােক 
অ েমাদেনর পর 
িফ-৫,০০০/- টাকা 
কাড ন র- 

১-৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪ 
সানালী াংেকর 
যেকান শাখায় 
জারী চালােনর 

মা েম জমা িদেত 
হেব। 



০২ কিপ ছিব 
(ঙ) জাতীয়তা সনদ 
(ইউিনয়ন 
পিরষদ/ পৗরসভা)। 
(চ) আইএন সনদ 
(ছ) আিথ ক স লতা 
সনদ 
(জ) াচ াপ। 

48.  এিসড িব েয়র িডিলং 
লাইেস  দান 

২৫ ( িচশ) 
কম িদবস 

 

িনধ ািরত ফরেম আেবদন 
করেত হেব 
আেবদেনর সােথ িনে  
উে িখত কাগজপ  
দািখল করেত হেবঃ 
(ক) জাতীয় পিরচয় 
পে র কিপ 
(খ) ড লাইেস  এর 
কিপ 
(গ) দাকান ও দােমর 

িমর মািলকানা 
দিলেলর অ িলিপ/৩০০ 
টাকার ে র নন 

িডিশয়াল াে  
ভাড়ার ি প  নামা 
(ঘ) পাসেপাট  সাইেজর 
০২ কিপ ছিব 
(ঙ) জাতীয়তা সনদ 
(ইউিনয়ন 
পিরষদ/ পৗরসভা)। 
(চ) আইএন সনদ 
(ছ) আিথ ক স লতা 
সনদ 
(জ) াচ াপ। 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

দরখাে র ি েত 
তদ  িতেবদেনর 
আেলােক 
অ েমাদেনর পর 
িফ-৫,০০০/- টাকা 
কাড ন র- 

১-৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪ 
সানালী াংেকর 
যেকান শাখায় 
জারী চালােনর 

মা েম জমা িদেত 
হেব। 

সহকারী কিমশনার, জ এম শাখা, জলা 
শাসেকর কায ালয়, ল ী র। 

০০৮৮-০৩৮১-৬২৭৮৮ 
০১৭৮৮-৫৭৭৭২১ 

অিতির  জলা ািজে ট, ল ী র। 
ক  নং-১৬ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২০৫৮ 
মাবাইল: ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৫ 

 

49.  িশ া/গেবষণা িত ােন 
এিসড বহােরর ি েকট 

লাইেস  দান 

১০ (দশ) 
কম িদবস 

(ক) সাদা কাগেজ ২০ 
(িবশ) টাকার কাট  িফ 
সং  কের আেবদন 
করেত হেব 
(খ) লাইেস  হািরেয় 
গেল আেবদেনর সােথ 

লাইেস  হারােনা িজিড 
কিপ জমা িদেত হেব 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

দরখাে র ি েত 
তদ  িতেবদেনর 
আেলােক 
অ েমাদেনর পর 
িফ-৩০/- টাকা 
কাড ন র- 

১-৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪ 



সানালী াংেকর 
যেকান শাখায় 
জারী চালােনর 

মা েম জমা িদেত 
হেব। 

50.  বািণিজ ক ভােব এিসড 
বহােরর ি েকট 
লাইেস  দান 

১০ (দশ) 
কম িদবস 

(ক) সাদা কাগেজ ২০ 
(িবশ) টাকার কাট  িফ 
সং  কের আেবদন 
করেত হেব 
(খ) লাইেস  হািরেয় 
গেল আেবদেনর সােথ 

লাইেস  হারােনা িজিড 
কিপ জমা িদেত হেব 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

দরখাে র ি েত 
তদ  িতেবদেনর 
আেলােক 
অ েমাদেনর পর 
িফ-৫০০/- টাকা 
কাড ন র- 

১-৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪ 
সানালী াংেকর 
যেকান শাখায় 
জারী চালােনর 

মা েম জমা িদেত 
হেব। 

51.  এিসড িব েয়র ি েকট 
লাইেস  দান 

১০ (দশ) 
কম িদবস 

(ক) সাদা কাগেজ ২০ 
(িবশ) টাকার কাট  িফ 
সং  কের আেবদন 
করেত হেব 
(খ) লাইেস  হািরেয় 
গেল আেবদেনর সােথ 

লাইেস  হারােনা িজিড 
কিপ জমা িদেত হেব 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

দরখাে র ি েত 
তদ  িতেবদেনর 
আেলােক 
অ েমাদেনর পর 
িফ-১০০/- টাকা 
কাড ন র- 

১-৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪ 
সানালী াংেকর 
যেকান শাখায় 
জারী চালােনর 

মা েম জমা িদেত 
হেব। 

52.  এিসড পিরবহেনর 
ি েকট লাইেস  দান 

১০ (দশ) 
কম িদবস 

(ক) সাদা কাগেজ ২০ 
(িবশ) টাকার কাট  িফ 
সং  কের আেবদন 
করেত হেব 
(খ) লাইেস  হািরেয় 
গেল আেবদেনর সােথ 

লাইেস  হারােনা িজিড 
কিপ জমা িদেত হেব 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

দরখাে র ি েত 
তদ  িতেবদেনর 
আেলােক 
অ েমাদেনর পর 
িফ-১০০/- টাকা 
কাড ন র- 

১-৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪ 
সানালী াংেকর 

সহকারী কিমশনার, জ এম শাখা, জলা 
শাসেকর কায ালয়, ল ী র। 

০০৮৮-০৩৮১-৬২৭৮৮ 
০১৭৮৮-৫৭৭৭২১ 

অিতির  জলা ািজে ট, ল ী র। 
ক  নং-১৬ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২০৫৮ 
মাবাইল: ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৫ 

 



যেকান শাখায় 
জারী চালােনর 

মা েম জমা িদেত 
হেব। 

53.  িশ া/গেবষণা িত ােন 
এিসড বহােরর লাইেস  

নবায়ন 

১০ (দশ) 
কম িদবস 

(ক) সাদা কাগেজ ২০ 
(িবশ) টাকার কাট  িফ 
সং  কের আেবদন 
করেত হেব 
(খ) লাইেস  হািরেয় 
গেল আেবদেনর সােথ 

লাইেস  হারােনা িজিড 
কিপ জমা িদেত হেব 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

দরখাে র ি েত 
তদ  িতেবদেনর 
আেলােক 
অ েমাদেনর পর 
িফ-৭৫/- টাকা 
কাড ন র- 

১-৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪ 
সানালী াংেকর 
যেকান শাখায় 
জারী চালােনর 

মা েম জমা িদেত 
হেব। 

54.  বািণিজ ক বহােরর জ  
এিসেডর িডিলং লাইেস  

নবায়ন 

১০ (দশ) 
কম িদবস 

(ক) সাদা কাগেজ ২০ 
(িবশ) টাকার কাট  িফ 
সং  কের আেবদন 
করেত হেব 
(খ) লাইেস  হািরেয় 
গেল আেবদেনর সােথ 

লাইেস  হারােনা িজিড 
কিপ জমা িদেত হেব 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

দরখাে র ি েত 
তদ  িতেবদেনর 
আেলােক 
অ েমাদেনর পর 
িফ-১,২৫০/- টাকা 
কাড ন র- 

১-৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪ 
সানালী াংেকর 
যেকান শাখায় 
জারী চালােনর 

মা েম জমা িদেত 
হেব। 

55.  এিসড পিরবহেনর 
লাইেস  নবায়ন 

১০ (দশ) 
কম িদবস 

(ক) সাদা কাগেজ ২০ 
(িবশ) টাকার কাট  িফ 
সং  কের আেবদন 
করেত হেব 
(খ) লাইেস  হািরেয় 
গেল আেবদেনর সােথ 

লাইেস  হারােনা িজিড 
কিপ জমা িদেত হেব 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

দরখাে র ি েত 
তদ  িতেবদেনর 
আেলােক 
অ েমাদেনর পর 
িফ-২৫০/- টাকা 
কাড ন র- 

১-৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪ 
সানালী াংেকর 
যেকান শাখায় 



জারী চালােনর 
মা েম জমা িদেত 
হেব। 

56.  এিসড িব েয়র িডিলং 
লাইেস  নবায়ন 

১০ (দশ) 
কম িদবস 

(ক) সাদা কাগেজ ২০ 
(িবশ) টাকার কাট  িফ 
সং  কের আেবদন 
করেত হেব 
(খ) লাইেস  হািরেয় 
গেল আেবদেনর সােথ 

লাইেস  হারােনা িজিড 
কিপ জমা িদেত হেব 

(১) ক  নং- ১৭ 
(২) নাগিরক সবা 
ক  

(৩)www.lakshmi
pur.gov.bd 

দরখাে র ি েত 
তদ  িতেবদেনর 
আেলােক 
অ েমাদেনর পর 
িফ-২৫০/- টাকা 
কাড ন র- 

১-৪২৩২-০০০০-
১৮৫৪ 
সানালী াংেকর 
যেকান শাখায় 
জারী চালােনর 

মা েম জমা িদেত 
হেব। 

  

57.  িফিলং/িসএনিজ শন 
াপেনর অনাপি  দান 

িতেবদন 
াি  সােপে  

১৫ 
কায িদবেসর 
মে  িন ি  

(ক) নাগিরক  সনদ 
(খ) জাতীয় পিরচয়প  
(গ) আইএন সনদ 
(ঘ) আিথ ক স লতা    
সনদ 
(ঙ) বসা বািণজ  সনদ 
(চ) ঘেরর মািলকানা 
কাগজপ  
(ছ) ৩ কিপ চ াপ 
(জ) িড ফরেম আেবদন  

১.ইউিপ চয়ার ান 
২.িনব াচন অিফস 
৩.আয়কর অিফস 
৪. াংক 
৫.ইউিপ/ পৗরসভা 
৬. িম অিফস 
৭. েকৗশল অিফস 
৮. জ এম শাখা 

-- 

58.  িসেনমা হেলর লাইেস  
দান 

িতেবদন 
াি  সােপে  

১৫ 
কায িদবেসর 
মে  িন ি  

১.নাগিরক  সনদ 
২.জাতীয় পিরচয়প  
৩.চািরি ক সনদ 
৪. আইএন সনদ 
৫.আিথ ক স লতা সনদ 
৬. বসা বািণজ  সনদ 
৭. িমর মািলকানা 
কাগজপ  
৮. া েহর ান 
৯.িনধ ািরত আেবদন 
ফরম 

১.ইউিপ চয়ার ান 
২.িনব াচন অিফস 
৩.১ম ণীর গেজট 
অিফসার 
৪.আয়কর অিফস 
৫. াংক 
৬.ইউিপ/ পৗরসভা 
৭. িম অিফস 
৮. েকৗশল অিফস 
৯. জ এম শাখা 

িফ-৫০০/- টাকা 
কাড ন র-  

১-১১০১-০০০১-
১৮৫৪ 

সানালী াংেকর 
যেকান শাখায় 
জারী চালােনর 

মা েম জমা িদেত 
হেব। 

 

 



59.  িসেনমা হেলর লাইেস  
নবায়ন 

১৫ কায িদবস (ক) সাদা কাগেজ ২০ 
(িবশ) টাকার কাট  িফ 
সং  কের আেবদন 
করেত হেব 
(খ) লাইেস  হািরেয় 
গেল আেবদেনর সােথ 

লাইেস  হারােনা িজিড 
কিপ জমা িদেত হেব 

আেবদনকারীর িনকট িফ-২৫০/- টাকা 
কাড ন র- 

১-১১০১-০০০১-
১৮৫৪ 

সানালী াংেকর 
যেকান শাখায় 
জারী চালােনর 

মা েম জমা িদেত 
হেব। 

  

60.  িসেনমা অপােরটর 
লাইেস  দান 

 ১৫ কায িদবস ১.নাগিরক  সনদ 
২.জাতীয় পিরচয়প  
৩.চািরি ক সনদ 
৪.অিভ তা সনদ 
 

১.ইউিপ চয়ার ান 
২.িনব াচন অিফস 
৩.১ম ণীর গেজট 
অিফসার 
৪। কম ল। 

িফ-৩০/- টাকা 
কাড ন র- 

১-১১০১-০০০১-
১৮৫৪ 

সানালী াংেকর 
যেকান শাখায় 
জারী চালােনর 

মা েম জমা িদেত 
হেব। 

61.  িসেনমা অপােরটর 
লাইেস  নবায়ন 

 ০৫ কায িদবস  (ক) সাদা কাগেজ ২০ 
(িবশ) টাকার কাট  িফ 
সং  কের আেবদন 
করেত হেব 
(খ) লাইেস  হািরেয় 
গেল আেবদেনর সােথ 

লাইেস  হারােনা িজিড 
কিপ জমা িদেত হেব 

আেবদনকারীর িনকট িফ-৩০/- টাকা 
কাড ন র- 

১-১১০১-০০০১-
১৮৫৪ 

সানালী াংেকর 
যেকান শাখায় 
জারী চালােনর 

মা েম জমা িদেত 
হেব। 

সহকারী কিমশনার, জ এম শাখা, জলা 
শাসেকর কায ালয়, ল ী র। 

০০৮৮-০৩৮১-৬২৭৮৮ 
০১৭৮৮-৫৭৭৭২১ 

অিতির  জলা ািজে ট, ল ী র। 
ক  নং-১৬ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২০৫৮ 
মাবাইল: ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৫ 

 

62.  িসেনমা হেলর ি েকট 
লাইেস  দান 

 ১০ কায িদবস  (ক) সাদা কাগেজ ২০ 
(িবশ) টাকার কাট  িফ 
সং  কের আেবদন 
করেত হেব 
(খ) লাইেস  হািরেয় 
গেল আেবদেনর সােথ 

লাইেস  হারােনা িজিড 
কিপ জমা িদেত হেব 

আেবদনকারীর িনকট িফ-২৫০/- টাকা 
কাড ন র- 

১-১১০১-০০০১-
১৮৫৪ 

সানালী াংেকর 
যেকান শাখায় 
জারী চালােনর 

মা েম জমা িদেত 
হেব। 

 

 



63.  িসেনমা অপােরটরেদর 
ি েকট লাইেস  দান 

১০ কায িদবস (ক) সাদা কাগেজ ২০ 
(িবশ) টাকার কাট  িফ 
সং  কের আেবদন 
করেত হেব 
(খ) লাইেস  হািরেয় 
গেল আেবদেনর সােথ 

লাইেস  হারােনা িজিড 
কিপ জমা িদেত হেব 

আেবদনকারীর িনকট িফ-৩০/- টাকা 
কাড ন র- 

১-১১০১-০০০১-
১৮৫৪ 

সানালী াংেকর 
যেকান শাখায় 
জারী চালােনর 

মা েম জমা িদেত 
হেব। 

  

64.  পে ািলয়াম ম েদর 
অনাপি  সনদ দান 

১৫ কায িদবস ১.নাগিরক  সনদ 
২.জাতীয় পিরচয়প  
৩.আিথ ক স লতা সনদ 
৪. বসা বািণজ  সনদ 
৫.ঘেরর মািলকানা 
কাগজপ  
৬.৩কিপ চ াপ 
৭.িনধ ািরত আেবদন 
ফরম 

১.ইউিপ চয়ার ান 
২.িনব াচন অিফস 
৩. াংক 
৪.ইউিপ/ পৗরসভা 
৫. িম অিফস 
৬. েকৗশল অিফস 
৭. জ এম শাখা 

-- 

65.  িবে ারক  ম েদর 
অনাপি  সনদ দান 

১৫ কায িদবস ১.নাগিরক  সনদ 
২.জাতীয় পিরচয়প  
৩.আিথ ক স লতা সনদ 
৪. বসা বািণজ  সনদ 
৫. আইএন সনদ 
৬.িনধ ািরত আেবদন 
ফরম 

১.ইউিপ চয়ার ান 
২.িনব াচন অিফস 
৩. াংক 
৪.ইউিপ/ পৗরসভা 
৫.আয়কর অিফস 
৬. জ এম শাখা 

--  

66.  ছাপাখানা সংর েণর 
ঘাষণাপ  অ েমাদন 

১৫ কায িদবস ১.নাগিরক  সনদ 
২.জাতীয় পিরচয়প  
৩.আিথ ক স লতা সনদ 
৪. বসা বািণজ  সনদ 
৫. আইএন সনদ 
৬. অিভ তা সনদ 
৭. জিমর মািলকানা 
কাগজপ  
৮.িনধ ািরত আেবদন 
ফরম 

১.ইউিপ চয়ার ান 
২.িনব াচন অিফস 
৩. াংক 
৪.ইউিপ/ পৗরসভা 
৫.আয়কর অিফস 
৬. কম ল 
৭. িম অিফস 
৮. জ এম শাখা 

--  

 

 

 



67.  দিনক/সা ািহক পি কা 
কােশর ছাড়প  দান 

১৫ কায িদবস ১.নাগিরক  সনদ 
২.জাতীয় পিরচয়প  
৩.িশ াগত যা তার 
সনদ 
৪.অিভ তার সনদ 
৫.আিথ ক স লতা সনদ 
৬. আইএন সনদ 
৭.অিফস ঘেরর কাগজপ  
৮. েসর সিহত ি প  
৯. স িডে ােরশেনর 
কিপ 
১০.িনধ ািরত আেবদন 
ফরম 

১.ইউিপ চয়ার ান 
২.িনব াচন অিফস 
৩. -  িশ া িত ান 
৪.কম ল থেক 
৫. াংক 
৬.আয়কর অিফস 
৭. িম অিফস 
৮. স মািলক 
৯. স মািলক 
১০. জ এম শাখা 

-- সহকারী কিমশনার, জ এম শাখা, জলা 
শাসেকর কায ালয়, ল ী র। 

০০৮৮-০৩৮১-৬২৭৮৮ 
০১৭৮৮-৫৭৭৭২১ 

অিতির  জলা ািজে ট, ল ী র। 
ক  নং-১৬ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২০৫৮ 
মাবাইল: ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৫ 

 

68.  ববািহক অব া সং া  
সনদপ  

১৫ কায িদবস ১.নাগিরক  সনদ 
২.জ  িনব ন সনদ 
৩. ববািহক সনদ 
৪.জাতীয় পিরচয়প  
৫.এিফেডিভট 
৬.ছিব-২ কিপ 
৭. আেবদন  

১.ইউিপ চয়ার ান 
২.ইউিপ চয়ার ান 
৩.ইউিপ চয়ার ান 
৪.িনব াচন অিফস 
৫. নাটারী পাবিলক 
৬. িডও 
৭.িনজ  ব াপনা 

িফ-৭০০/- টাকা 
কাড ন র- 

১-২২০১-০০০১-
২৬৮১ 

সানালী াংেকর 
যেকান শাখায় 
জারী চালােনর 

মা েম জমা িদেত 
হেব। 

রিভিনউ ি খানা (আর এম) শাখা 
ক  নং- ০৪ 

সবার আেগ নাগিরক 
 

ঃ
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় 
কাগজপ  াি র 

ান 

িফ/চাজ দািয় া  কম কতা আপীলকারী ক প  

69.  ভ ার লাইেস  দান ১৫ 
কাযিদবস 

১। আেবদন প  
২। সংি  ইউিপ 
চয়ার ান ক ক 

নাগিরক  সনেদর 
কিপ।  
৩। াংক ক ক 
আিথ ক স লতার 

১। ক  নং-০৪ 
২। সংি  ইউ, 
িপ চয়ার ান 
৩। সংি  

াংক 

৭৫০ টাকা 
১১১০১-০০০১-

১৮৫৪ নং 
কােড সানালী 

াংক 
চালােনর 

সহকারী কিমশনার 
ক  নং-০৪ 
ই- মইলঃ 

rmlakshmipur@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
তীয় তলা,  

ক  নং- ১১ 
ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৬৩০ 

adcrlakshmipur@yahoo.com 



সনেদর সত ািয়ত 
ফেটাকিপ। 
৪। জাতীয় 
পিরচয়পে র সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 
৫। ই কিপ পাসেপাট  
সাইেজর ছিব। 

মা েম জমা 
দান কের 

জমার লাইেস  
দান করেত 

হেব। 

70.  সরকারী খাসজিমর 
রকড  সংেশাধন  

০৪ িদন ১। আেবদন  
২। িস এস খিতয়ান 
৩। এসএ খিতয়ান 
৪। িবএস খিতয়ান 
৫। া  াই নাল 
মামলার আেদেশর 
কিপ 

(আর এম) শাখা 
ক  নং- ০৪ 

 

আেবদেনর 
সিহত ২০ টাকা 

ে র কাট  
িফ 

িম অিধ হণ (এলএ) শাখা 
ক  নং- ০৬ 

সবার আেগ নাগিরক 
ঃ

নং 
সবার নাম েয়াজনীয় 

সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় 

কাগজপ  াি র 
ান 

িফ/চাজ দািয় া  কম কত া আপীলকারী ক প  

71.  অিধ হণ ত  জিমর 
িত রণ 
দান( রকিড য় 

মািলেকর ে ) 

১০ কম  
িদবস 

১। মািলকানার 
িববরণসহ আেবদনপ  
২। ছিব (সত ািয়ত) 
৩। জাতীয় 
পিরচয়পে র সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 
৪। নাগিরক সনদ 
৫। 
খিতয়ান( ল/সইেমাহর 
নকল) 
৬। দািখলা 

১। ক  নং-০৬ 
২। ময়র/ইউিপ/ চয়া
র ান /কাউি লর 
এর কায ালয় 
৩। জলা রকড ম 
৪। ইউিনয়ন িম 
অিফস 

নাই  
িম অিধ হণ কম কত া 

ক  নং-০৬(৩য় তলা)  ফান নং 
০৩৮১-৬২৬১৮ 

ই- মইল 
laolakshmipur@gmail.com 

 

 
অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 

তীয় তলা,  
ক  নং- ১১ 
ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৬৩০ 

adcrlakshmipur@yahoo.com 

 

 



72.  অিধ হণ ত  জিমর 
িত রণ দান 

( য় ে  মািলেকর 
ে ) 

১০ কম  
িদবস 

১। মািলকানার 
িববরণসহ আেবদনপ  
২। ছিব (সত ািয়ত) 
৩। জাতীয় 
পিরচয়পে র সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 
৪। নাগিরক সনদ 
৫।দিলল স হ 
৬।খিতয়ান( ল/সইেমা
হর নকল) 
৭।খািরিজ খিতয়ান 
৮। দািখলা 
 

১। ক  নং-০৬ 
২। ময়র/ইউিপ/ চয়া
র ান /কাউি লর 
এর কায ালয় 
৩।সাব রিজ ার 
অিফস 
৪। জলা রকড ম 
৫।উপেজলা িম 
অিফস 
৬। ইউিনয়ন িম 
অিফস 

নাই   

73.  অিধ হণ ত  জিমর 
িত রণ দান( 

ওয়ািরশ ে  মািলেকর 
ে ) 

১০ কম  
িদবস 

১। মািলকানার 
িববরণসহ আেবদনপ  
২। ছিব (সত ািয়ত) 
৩। জাতীয় 
পিরচয়পে র সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 
৪। নাগিরক সনদ 
৫। ওয়ািরশ সনদ 
৬।খিতয়ান( ল/সইেমা
হর নকল) 
৭।খািরিজ খিতয়ান 
৮। দািখলা 
 

১। ক  নং-০৬ 
২। ময়র/ইউিপ/ চয়া
র ান /কাউি লর 
এর কায ালয় 
৩। জলা রকড ম 
৪। উপেজলা িম 
অিফস 
৫।ইউিনয়ন িম 
অিফস 
 

নাই 

74.  অিধ হণ ত  জিমর 
িত রণ দান( 

পাওয়ার অব এ াটিন  এর 
মা েম) 

১০ কম  
িদবস 

১। মািলকানার 
িববরণসহ আেবদনপ  
২। ছিব (সত ািয়ত) 
৩। জাতীয় 
পিরচয়পে র সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 
৪। নাগিরক সনদ 
৫। ওয়ািরশ সনদ 
৬।খিতয়ান( ল/সইেমা
হর নকল) 
৭।খািরিজ খিতয়ান 

১। ক  নং-০৬ 
২। ময়র/ইউিপ/ চয়া
র ান /কাউি লর 
এর কায ালয় 
৩।সাব রিজ ার 
অিফস 
৪। জলা রকড ম 
৫।উপেজলা িম 
অিফস 
৬। ইউিনয়ন িম 
অিফস 

নাই 



৮। দািখলা 
৯। পাওয়ার দিলল 
১০। পাওয়ার দাতার 
ছিব 
 

75.  অিধ হণ ত  জিমর 
িত রণ দান( 

আদালেতর রায় 
মাতােবক) 

১০ কম  
িদবস 

১। মািলকানার 
িববরণসহ আেবদনপ  
২। ছিব (সত ািয়ত) 
৩। জাতীয় 
পিরচয়পে র সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 
৪। নাগিরক সনদ 
৫। ওয়ািরশ সনদ 
৬।খিতয়ান( ল/সইেমা
হর নকল) 
৭।খািরিজ খিতয়ান 
৮। দািখলা 
৯। আদালেতর রােয়র 
সা ফাইড কিপ 
১০। রায় মাতােবক 
রকড প  সংেশািধত 

পচ ার কিপ 
 

১। ক  নং-০৬ 
২। জলা রকড ম 
৩। উপেজলা িম 
অিফস 
৪। ইউিনয়ন িম 
অিফস 
৫। জজ কাট 
 

নাই 

76.  অিধ হণ ত  িমর 
সােথ ি  মািলকানা 

িমর সীমানা িনধ ারণ 

১৫ কম  
িদবস 

১। কারণ উে খ ব ক 
আেবদন  
২। এল , এ কস নং 
দাগ, খিতয়ান, মৗজা 
উে খ ব ক জিমর 
তপসীল  
৩। মািলকানা সং া  
দিলল  

১। ক  নং-০৬ 
২। জলা রকড ম 
৩।সাব রিজ ার 
অিফস 
 

নাই 

77.  অিধ হণ ত িমর 
িববরণ ত অেথ র ত  
াি  

১৫ কম  
িদবস 

১। কারণ উে খ ব ক 
আেবদন  
২। এল , এ কস নং 
দাগ, খিতয়ান, মৗজা 
উে খ ব ক জিমর 
তপসীল  

১। ক  নং-০৬ 
২। জলা রকড ম 
৩। উপেজলা িম 
অিফস 

নাই 



রাজ  শাখা ( এস. এ.) শাখা 
তীয় তলা, ক  নং- ০৬ 

সবার আেগ নাগিরক 

. 
নং 

সবার মান েয়াজনীয় 
সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় 
কাগজপ  াি র 

ান 

িফ/ চাজ দািয় া  কম কত া আপীলকারী ক প  

78.  অ িষ খাসজিম 
বে াব  দান 
(সরকাির দ েরর 
অ েল) 

৬০ িদন 
 

১। আেবদন 
২। তফিসল (দাগ, 
খিতয়ান উে খ করেত 
হেব) 
৩। সলামী পিরেশােধর 
স মতাপ  
৪। ম ণালেয়র 

শাসিনক অ েমাদন 
৫। নতাম চািহদাপ  
৬। তীকী ে র 

ে  যথাযথ কারণ 

১। তীয় তলা, ক  
নং- ০৭ 
২। সংি  দ র 

জিমর  
১। পৗর এলাকার 
বাজার ে র 
ি ণ। 
২। পৗর এলাকার 
বািহের বাজর 
্ে র দড় ন 

( াব 
অ েমাদেনর পর 
খাস জিমর ে  

দান করেত 
হেব) 

রিভিনউ ড  কােল র 
তীয় তলা,  

ক  নং- ০৭ 
ফান নং-০৩৮১- ৬২২৫০ 

rdclakshmipur@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
তীয় তলা,  

ক  নং- ১১ 
ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৬৩০ 

adcrlakshmipur@yahoo.com 

79.  অ িষ খাসজিম 
বে াব  দান 
(িশ া িত ান) 

৬০ িদন ১। আেবদন 
২। তফিসল (দাগ, 
খিতয়ান উে খ করেত 
হেব) 
৩। সলামী পিরেশােধর 
স মতাপ  
৪। ম ণালেয়র 

শাসিনক অ েমাদন 
৫। নতাম চািহদাপ  
৬। তীকী ে র 

ে  যথাযথ কারণ 

১। তীয় তলা, ক  
নং- ০৭ 
২। িশ া ম ণালয় 

জিমর মাট গড় 
ে র ১০% 

( াব 
অ েমাদেনর পর 
খাস জিমর  

দান করেত 
গেব) 

80.  অ িষ খাসজিম 
বে াব  দান 
( বসরকাির িত ান) 

৬০ িদন ১। আেবদন 
২। তফিসল (দাগ, 
খিতয়ান উে খ করেত 
হেব) 
৩। আেবদনকারীেক 

েয়াজনীয় জিমর 

১। তীয় তলা,  
ক  নং- ০৭ 
 

জিমর  
১। পৗর এলাকার 
বাজার ে র 
ি ণ। 
২। পৗর এলাকার 
বািহের বাজর 



িতন-চ থ াংেশর 
মািলকানা আেছ এবং 
সমথ েন হণেযা  
কাগজপ  িদেত হেব 
এবং কে র 
সময়সীমা উে খ 
করেত হেব। 

্ে র দড় ন 
( াব 
অ েমাদেনর পর 
খাস জিমর ে  

দান করেত 
হেব) 

81.  অ িষ খাসজিম 
বে াব  দান 
( ি র অ েল) 

৬০ িদন ১। আেবদন 
২। তফিসল (দাগ, 
খিতয়ান উে খ করেত 
হেব) 
৩। াংক সলেভি  
সনদ 
৪। ণ া  ইনেভ েম  
িসিডউল 
৫। কে র সময়সীমা 
৬। িবিনেয়াগ ত 
লধেনর পিরমাণ 

৭। অেথ র উৎস 
৮। সমবােয়র 
কাগজপ ািদ 
৯। যথাযথ ক পে র 
অনাপি  সা িফেকট 
১০। হলফনামা 

১। তীয় তলা,  
ক  নং- ০৭ 
২। সংি  দ র 

জিমর  
১। পৗর এলাকার 
বাজার ে র 
ি ণ। 
২। পৗর এলাকার 
বািহের বাজর 
্ে র দড় ন 

( াব 
অ েমাদেনর পর 
খাস জিমর ে  

দান করেত 
হেব) 

82.  সায়রাত মহল 
ব াপনা ২০ একেরর 

উে  ব  জলমহাল 
ইজারা দান 

৩০ িদন ১। িনধ ািরত ফরেম 
আেবদনপ  
২। সংগঠন/ সিমিতর 
িনব ািচত কিম  
৩। গঠনতে র কিপ 
৪। াংক একাউে র 
লনেদন সং া  
ত য়নপ  

৫। পাসেপাট  সাইেজর 
সত ািয়ত ছিব 
৬। মৎ  চাষ/ 
উৎপাদন/ ু 

ব াপনার 

১। তীয় তলা,  
ক  নং- ০৭ 
২। সংি  উপেজলা 
িনব াহী অিফসােরর 
কায ালয়। 

১। আেবদনপ  
 ৫০০ টাকা 

২। ইজারা  
৩। ইজারা ে র 
১৫% ভ াট 
৫। ইজারা ে র 
৫% আয়কর 



পিরক না/ পেরখা 
৭। উপেজলা সমবায় 
কম কত া/ সংি  
সমাজ সবা কম কত া 
ক ক ত য়নপ  এবং 
িবগত ই বছেরর 
অিডট িরেপাট 
৮। আেবদেন উ ত 
দেরর উপর ২০% হাের 
জামানত িহসােব 

াংক াফট/ প- 
অড ার 

83.  ল  ঘাট/ ট  ঘাট/ 
বাট মহাল/ াক ঘাট 

ইজারা দান 

৩০ িদন িনধ ািরত ফরেম 
আেবদনপ  

১। তীয় তলা,  
ক  নং- ০৭ 
২। সংি  উপেজলা 
িনব াহী অিফসােরর 
কায ালয়। 

১। আেবদনপ  
 ৫০০ টাকা 

২। ইজারা  
৩। ইজারা ে র 
১৫% ভ াট 
৫। ইজারা ে র 
৫% আয়কর 

84.  সীমানা িনধ ারণ 
(সরকাির িমর সােথ 

ি  মািলকানা িম) 

০৭ 
কায িদবস 

১। সাদা কাগেজ 
আেবদনপ  
২। জিমর তফিসল 
৩। খিতয়ােনর কিপ 

েযাজ  নয় নাই 

85.  -স ি  জবর দখল ০৭ 
কায িদবস 

১। সাদা কাগেজ 
আেবদনপ  
২। জিমর তফিসল 
৩। খিতয়ােনর কিপ 

েযাজ  নয় নাই 

( েড  শাখা) 
ক  নং : ০৪ 

সবার আেগ নাগিরক 
 

. 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় সময় েয়াজনীয় 
কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  াি র 

ান 

িফ/ চাজ দািয় া  কম কত া আপীলকারী ক প  

86. জনসাধারেণর অিভেযাগ 
িন ি করণ 

১ (এক) মাস অিভেযাগ মােণর 
সমথ েন েয়াজনীয় 

েযাজ  নয় েযাজ  নয় সহকারী কিমশনার, ল ী র।  
১ম তলা, ক  নং ০৪ 

অিতির  জলা শাসক (সািব ক), ল ী র। 
ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৪২১ 



কাগজপ  জলা কাডঃ ০৩৮১ 
ফানঃ ৬১২৪৬ 

frontdesk 
dclakshmipur@gmail.com 
জলা শাসক,ল ী র। 
 

adcglakshmipur@mopa.gov.bd  
87. ত  অিধকার আইন 

২০০৯ অ সাের একক 
ত  দানকারী ইউিনট 
বা ক পে র সােথ 
সংি  ত  দান 

২০ (িবশ) 
কায িদবস (ত  
িদেত অপারগ 
হেল ১০ (দশ) 
কায িদবেসর 
মে  জানােনা 
হেব 

ত  অিধকার (ত  
াি  সং া ) 

িবিধমালা’২০০৯ 
অ সাের িনধ ািরত 
ফরেম আেবদন 
করেত হেব। 

১। ত  ও অিভেযাগ  
২।  ড   
৩। এ িলংেক পাওয়া 
যােব 
www.lakshmip
ur.gov.bd 

-A4 ও A3 
মােপর কাগেজর 

ে  িত া ২ 
( ই) টাকা হাের 
ত  সাইেজর 
কাগেজর ে  

ত । 
ে র িবিনমেয় 

িব য়েযা  
কাশনার ে  
কাশনার 

িনধ ািরত । 
88. ত  অিধকার আইন 

২০০৯ অ সাের একািদক 
ত  দানকারী ইউিনট 
বা ক পে র সােথ 
সংি  ত  দান 

৩০ (ি শ) 
কায িদবস (ত  
িদেত অপারগ 
হেল ১০ (দশ) 
কায িদবেসর 
মে  জানােনা 
হেব 

ত  অিধকার (ত  
াি  সং া ) 

িবিধমালা’২০০৯ 
অ সাের িনধ ািরত 
ফরেম আেবদন 
করেত হেব। 

১। ত  ও অিভেযাগ  
২।  ড   
৩। এ িলংেক পাওয়া 
যােব 
www.lakshmip
ur.gov.bd 

-A4 ও A3 
মােপর কাগেজর 

ে  িত া ২ 
( ই) টাকা হাের 
ত  সাইেজর 
কাগেজর ে  

ত । 
ে র িবিনমেয় 

িব য়েযা  
কাশনার ে  
কাশনার 

িনধ ািরত । 
89. ত  অিধকার আইন 

২০০৯ অ যায়ী  চািহত 
ত  দান 
(সাধারণ শাখা সংি  

ে ) 

দািয় া  
কম কত া 
আেবদন াি র 
তািরখ হেত ২০ 
কায  িদবস এবং 
একািধক তে র 

ে  অনিধক 
৩০ িদেনর মে  
তেব ত  দােন 
অপারগার ে  
১০ কায িদবস 

১। িনধ ািরত ‘ক’ 
ফরেম আেবদন। 
২। ত  াি র 
িনিম  েদয় িফ 
এর জারী 
চালােনর কিপ 
৩। 

১। ত  কিমশন 
www.infocom.
gov.bd 
 
২। জলা ত  
বাতায়/ জলা 
শাসেকর কায ালয়, 

আইিস  শাখা 
www.lakshmip
ur.gov.bd 

১। িলিখত কান 
ড েম  কিপ 

সরবরােহর জ  
( াপ,ন  শা, 

ছিব,কি উটার 
ি সহ) ২/-টাকা 

হাের। ত ধ  
কাগেজর ে  

ত  
২। িসিড ইত ািদ 
সরবরােহর ে  

ত  

মাঃ রিমজ আলম 
সহকারী কিমশনার ও িনব াহী ােজে ট, 
ল ী র। 
বাংলােদশ কাডঃ +৮৮ 
জলা কাডঃ ০৩৮১ 
মাবাইলঃ ০১৭৩৭০১৭৩৯১ 

 
(সাধারণ শাখা সংি  ে ) 

জলা শাসক,ল ী র। 
ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৪১০ 
মাবাইলঃ ০১৭১৩১২১১৬৬ 

e-mail-dclakshmipur@mopa.gov.bd 



৩। সরকাির 
িবধান বা 

িনেদ শনা অ যায়ী 
কাউেক 

সরবরাহ ত তে  
ে  িবনা েল। 

৪। িব য়েযা  
কাশনার ে  

` কাশনায় 
িনধ ািরত  

জারী শাখা 
ক  নং-28 

সবার আেগ নাগিরক  
 

: 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় সময় েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
াি র ান 

িফ/চাজ দািয় া  কম কতা আপীলকারী ক প  

90.  নন িডিশয়াল, 
িডিশয়াল, কাট  িফ 

আঠােলা, কাট  িফ 
ইমে সড, িবেশষ 
আঠােলা া , ফিলও 
এবং কা জ পপার 

০৩ (িতন) িদন সরকাির লাইেস  
া  ভ ারগণ 

ক ক সানালী 
াংক, জারী 

শাখা, ল ী ের 
জারী চালােনর 

মা েম  জমা ত 
টাকার চালােনর 
কিপ 

ানীয়ভােব সং হীত নাই জারী অিফসার 
জারী শাখা  

ক  নং-২৮ 
ফান ন র-০৩৮১-৬২৭২৫ 

 

অিতির  জলা শাসক (সািব ক) 
ক  নং-০৮ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৪২১ 
ইেমইল-adcglakshmipur@mopa.gov.bd 

91.  িবিড়র া  রাল, 
পা  খাম, পা  কাড, 
রিভিনউ া , ডাক 
েকট ও িবিভ  জাতীয় 
ারক ডাক েকট 

 

০৩ (িতন) িদন পা  অিফস ক ক 
সানালী াংক, 
জারী শাখা, 

ল ী ের জারী 
চালােনর মা েম  
জমা ত টাকার 
চালােনর কিপ 

ানীয়ভােব সং হীত নাই 

92.  সািভ স া  , িবেশষ 
আঠােলা া  ও কাট  
িফ ইমে সড  

০৩ (িতন) িদন সরকাির, আধা 
সরকাির, 

ায় শািসত 

ানীয়ভােব সং হীত নাই 



অিফস ক ক 
সানালী াংক, 
জারী শাখা, 

ল ী ের ও জলা 
িহসাবর ণ অিফেস 

জারী চালােনর   
মা েম  জমা ত 
টাকার চালােনর 
কিপ 

 

জলা রকড ম 
জলা শাসেকর কায ালয়, ল ী র।  

সবার আেগ নাগিরক 
 

: নং সবার নাম েয়াজনীয় সময় েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
াি র ান 

িফ/চাজ দািয় া  কম কতা আপীলকারী ক প  

93.  ফৗজদারী মামলার 
সা ফাইড কিপ 
সরবরাহ 
 
 
(জ ির)  

০৩ কম িদবস। 
 

িনধ ািরত ফরেম 
আেবদন প  ও 
েয়াজনীয় সং ক 

ফিলও। 

১। জলা ওেয়ব 
পাট াল 

২। লাইেস ধারী 
ভ ার। 

৩। জলা বার 
লাইে রী 

৪০/- (চি শ) 
টাকা ে র কাট  
িফ 

 
 
 

রকড ম ড  কােল র/ 
সহকারী কিমশনার জলা রকড ম 

ই- মইল 
rrdclakshmipur.gov@gmail.com 

 
 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
তীয় তলা, 

ক  নং- ১১ 
ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৬৩০ 

adcrlakshmipur@yahoo.com 
94.  ফৗজদারী মামলার 

সা ফাইড কিপ 
(সাধারণ) 

০৭ কম িদবস। িনধ ািরত ফরেম 
আেবদন প  ও 
েয়াজনীয় সং ক 

ফিলও। 

১। জলা ওেয়ব 
পাট াল 

২। লাইেস ধারী 
ভ ার। 

৩। জলা বার 
লাইে রী 

২০/- (িবশ) টাকা 
ে র কাট  িফ  

95.  িনব াহী ািজে ট 
আদালেত দােয়র ত 
মামলার নকল  
সরবরাহ 
(জ ির) 

০৩ কম িদবস। 
 

িনধ ািরত ফরেম 
আেবদন প  ও 
েয়াজনীয় সং ক 

ফিলও। 

১। জলা ওেয়ব 
পাট াল 

২। লাইেস ধারী 
ভ ার। 

৩। জলা বার 
লাইে রী 

৪০/- (চি শ) 
টাকা ে র কাট  
িফ 

96.  িনব াহী ািজে ট 
আদালেত দােয়র ত 

 ০৭ কম িদবস। িনধ ািরত ফরেম 
আেবদন প  ও 

১। জলা ওেয়ব 
পাট াল 

আেবদেনর জ  
২০/- (িবশ) টাকা 



মামলার নকল  
সরবরাহ 
(সাধারণ) 

েয়াজনীয় সং ক 
ফিলও। 

২। লাইেস ধারী 
ভ ার। 

৩। জলা বার 
লাইে রী 

ে র কাট  িফ 

97.  অিতির  জলা 
ািজে ট আদালেত 

দােয়র ত মামলা ও 
আপীল মামলার নকল  
সরবরাহ 
(জ ির) 

 ০৩ কম িদবস। 
 

িনধ ািরত ফরেম 
আেবদন প  ও 
েয়াজনীয় সং ক 

ফিলও। 

১। জলা ওেয়ব 
পাট াল 

২। লাইেস ধারী 
ভ ার। 

৩। জলা বার 
লাইে রী 

৪০/- (চি শ) 
টাকা ে র কাট  
িফ 

98.  অিতির  জলা 
ািজে ট আদালেত 

দােয়র ত মামলা ও 
আপীল মামলার নকল  
সরবরাহ 
(সাধারণ) 

 ০৭ কম িদবস। িনধ ািরত ফরেম 
আেবদন প  ও 
েয়াজনীয় সং ক 

ফিলও। 

১। জলা ওেয়ব 
পাট াল 

২। লাইেস ধারী 
ভ ার। 

৩। জলা বার 
লাইে রী 

আেবদেনর জ  
২০/- (িবশ) টাকা 
ে র কাট  িফ 

99.  রাজ  মামলার 
সা ফাইড কিপ 
সরবরাহ 
জ ির) 

 ০৩ কম িদবস। 
 

িনধ ািরত ফরেম 
আেবদন প  ও 
েয়াজনীয় সং ক 

ফিলও। 

১। জলা ওেয়ব 
পাট াল 

২। লাইেস ধারী 
ভ ার। 

৩। জলা বার 
লাইে রী 

৪০/- (চি শ) 
টাকা ে র কাট  
িফ 

100. রাজ  মামলার 
সা ফাইড কিপ 
সরবরাহ 
(সাধারণ) 

০৭ কম িদবস। িনধ ািরত ফরেম 
আেবদন প  ও 
েয়াজনীয় সং ক 

ফিলও। 

১। জলা ওেয়ব 
পাট াল 

২। লাইেস ধারী 
ভ ার। 

৩। জলা বার 
লাইে রী 

আেবদেনর জ  
২০/- (িবশ) টাকা 
ে র কাট  িফ,  

 
 
 

রকড ম ড  কােল র/ 
সহকারী কিমশনার জলা রকড ম 

ই- মইল 
rrdclakshmipur.gov@gmail.com 

 
 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
তীয় তলা, 

ক  নং- ১১ 
ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৬৩০ 

adcrlakshmipur@yahoo.com 
101. িস এস, এস এ, 

িদয়ারা, িপএস, 
ও িপএস এবং আর 
এস পচ া (খিতয়ান) 
এর সা ফাইড কিপ 
সরবরাহ 
(জ ির) 

০৩ কম িদবস। 
 

িনধ ািরত ফরেম 
আেবদন প  ও 
েয়াজনীয় সং ক 

ফিলও। 

১। জলা ওেয়ব 
পাট াল 

২। লাইেস ধারী 
ভ ার। 

৩। জলা বার 
লাইে রী 

৪০/- (চি শ) 
টাকা ে র কাট  
িফ 

102. িস এস, এস এ, 
িদয়ারা, িপএস, 

০৭ কম িদবস। িনধ ািরত ফরেম 
আেবদন প  ও 

১। জলা ওেয়ব 
পাট াল 

আেবদেনর জ  
২০/- (িবশ) টাকা 



ও িপএস এবং আর 
এস পচ া (খিতয়ান) 
এর সা ফাইড কিপ 
সরবরাহ 
(সাধারণ) 

েয়াজনীয় সং ক 
ফিলও। 

২। লাইেস ধারী 
ভ ার। 

৩। জলা বার 
লাইে রী 

ে র কাট  িফ 

103. মৗজা াপ সরবরাহ ০৩ কম িদবস। 
 

িনধ ািরত ফরেম 
আেবদন প  

১। জলা ওেয়ব 
পাট াল 

২। লাইেস ধারী 
ভ ার। 

৩। জলা বার 
লাইে রী 

৫০০/- (প চ) শত 
টাকা জারী 
চালােনর মা েম 
সানালী াংক, 

ল ী র শাখায় 
জমা িদেত  হেব। 
 
কাড নং- ১-

৪৬৩৭-০০০১-
১২২১ 
(Survey 
and 
Settlemen
t Charges) 
 

ভে ড াপা  ( িভিপ) শাখা 
তীয় তলা, ক  নং- ০৭ 

সবার আেগ নাগিরক 
 

 

. নং সবার মান েয়াজনীয় সময় েয়াজনীয় 
কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  াি র 

ান 

িফ/ চাজ   

104. িলজ নবায়ন ০৭ কম িদবস ১। ২০ টাকার কাট  
িফ স িলত সাদা 
কাগেজ আেবদন। 
২। ব বত  বছেরর 
িলজ নবায়েনর 
ছায়া কিপ। িড. িস. 
আর এর  
৩। ব বত  বছেরর 
িলজ নবায়ন 

িলিজর িনকট রি ত 
আেছ। 

২০ টাকা   



 বরাে র ছায়া 
কিপ। 

105. নাম পিরবত ন েম 
িলজ নবায়ন 

১৫ (পেনর) 
কম িদবস 

১। ২০ টাকার কাট  
িফ স িলত সাদা 
কাগেজ আেবদন। 
২। ব বত  বছেরর 
িলজ নবায়েনর 
ছায়া কিপ। িড. িস. 
আর এর  
৩। ব বত  বছেরর 
িলজ নবায়ন 
 বরাে র ছায়া 
কিপ। 
৪। িলিজ 

জিনত কারেণ 
ওয়ািরশ সনদ প । 

িলিজর িনকট রি ত 
আেছ। 

২০ টাকা 

 
বসা-বািনজ  শাখা 

ক  নং-১৪ ( নজারত শাখা) 
সবার আেগ নাগিরক 

: নং সবার নাম েয়াজনীয় সময় েয়াজনীয় 
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজপ  
াি র ান 

িফ/চাজ দািয় া  কম কতা আপীলকারী ক প  

106. লৗহজাত  িব েয়র 
িডিলং লাইেস  (ন ন) 

০৭ কম িদবস ১। িনধ ািরত 
আেবদনপ   
২। ড লাইেসে র 
সত ািয়ত কিপ 
৩। মািলকানা 
কাগজপ /ভাড়া য়া 
ি নামা সত ািয়ত 

কিপ 
৪। াংক সলেভ ী 
সনেদর সত ািয়ত 
কিপ 
৫। ই কিপ 
পাসেপাট সাইেজর 
সত ািয়ত ছিব।  

১। ক  নং-১৪ 
২। সংি  উপেজলা 
িনব াহী অিফসােরর 
কায ালয়/ পৗরসভা/ইউ
িনয়ন পিরষদ কায ালয় 
৩। সংি  াংক 
৪। 
www.lakshmipu
r.gov.bd 

১। িফ ৩,০০০/- 
টাকা কাড নং ১-
১৭৩৫-০০০০-
১৮১৬ 
 
মাট ৩,০০০/- 

টাকা চালােনর 
মা েম সানালী 

াংেক জাির 
শাখায় জমা িদেত 
হেব।  

সহকারী কিমশনার 
বসা-বািনজ  শাখা 

ক  নং- 
ফান ন র-০৩৮১-৬২৪৪০ 
মাবাইল : ০১৭৮৮৫৭৭৭০৬ 

 

অিতির  জলা শাসক (সািব ক) 
ক  নং-০৮ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৪২১ 
ইেমইল-

adcglakshmipur@mopa.gov.bd  
  



107. লৗহজাত  িব েয়র 
িডিলং লাইে  (নবায়ন) 

০৩ কম িদবস িনধ ািরত আেবদনপ   ১। ক  নং-১৪ 
২। সংি  উপেজলা 
িনব াহী অিফসােরর 
কায ালয়/ পৗরসভা/ইউ
িনয়ন পিরষদ কায ালয় 
৩। সংি  াংক 
৪। 
www.lakshmipu
r.gov.bd 

১। িফ ১,৫০০/- 
টাকা কাড নং ১-
১৭৩৫-০০০০-
১৮১৬ 
 
মাট ১৫০০/- টাকা 

চালােনর মা েম 
সানালী াংেক 
জাির শাখায় জমা 

িদেত হেব। 
108. েয়লারী িডিলং 

লাইেস  
(ন ন) 

০৭ কম িদবস ১। িনধ ািরত 
আেবদনপ   
২। ড লাইেসে র 
সত ািয়ত কিপ 
৩। মািলকানা 
কাগজপ /ভাড়া য়া 
ি নামা সত ািয়ত 

কিপ 
৪। াংক সলেভ ী 
সনেদর সত ািয়ত 
কিপ 
৫। হালনাগাদ 
আয়কর সনেদর 
সত ািয়ত কিপ 
৬। জাতীয়তা সনেদর 
সত ািয়ত কিপ 
৭। ই কিপ 
পাসেপাট সাইেজর 
সত ািয়ত ছিব 

১। ক  নং-১৪ 
২। সংি  উপেজলা 
িনব াহী অিফসােরর 
কায ালয়/ পৗরসভা/ইউ
িনয়ন পিরষদ কায ালয় 
৩। সংি  াংক 
৪। আয়কর অিফস 
৫। 
www.lakshmipu
r.gov.bd 

১। িফ ৩,০০০/- 
টাকা কাড নং ১-
১৭৩৫-০০০০-
১৮১৬ 
 
মাট ৩,০০০/- 

টাকা চালােনর 
মা েম সানালী 

াংেক জাির 
শাখায় জমা িদেত 
হেব। 

109. েয়লারী িডিলং 
লাইেস  
(নবায়ন) 

০৩ কম িদবস িনধ ািরত আেবদপ  ১। ক  নং-১৪ 
২। 
www.lakshmipu
r.gov.bd 

১। িফ ১,৫০০/- 
টাকা কাড নং ১-
১৭৩৫-০০০০-
১৮১৬ 
 
মাট ৩৪৫০/- টাকা 

চালােনর মা েম 
সানালী াংেক 
জাির শাখায় জমা 

িদেত হেব। 
110. ণ কািরগির িডিলং ০৭ কম িদবস ১। িনধ ািরত ১। ক  নং-১৪ ১। িফ ৫০০/- টাকা 



লাইেস  (ন ন) আেবদনপ   
২। ড লাইেসে র 
সত ািয়ত কিপ 
৩। মািলকানা 
কাগজপ /ভাড়া য়া 
ি নামা সত ািয়ত 

কিপ 
৪। াংক সলেভ ী 
সনেদর সত ািয়ত 
কিপ 
৫। হালনাগাদ 
আয়কর সনদ 
(সত ািয়ত কিপ) 
৬। আয়কর 
হালনাগাদ সনদ 
(সত ািয়ত কিপ) 
৭। জাতীয়তা 
সনদপ   
৮। ই কিপ 
পাসেপাট সাইেজর 
সত ািয়ত ছিব 

২। সংি  উপেজলা 
িনব াহী অিফসােরর 
কায ালয়/ পৗরসভা/ইউ
িনয়ন পিরষদ কায ালয় 
৩। সংি  াংক 
৪। সংি  আয়কর 
অিফস 
৫। 
www.lakshmipu
r.gov.bd 

কাড নং ১-১৭৩৫-
০০০০-১৮১৬ 
 
মাট ৫০০/- টাকা 

চালােনর মা েম 
সানালী াংেক 
জাির শাখায় জমা 

িদেত হেব। 

111.  ণ কািরগির িডিলং 
লাইেস  (নবায়ন) 

০৩ কম িদবস িনধ ািরত আেবদনপ   ১। ক  নং-১৪ 
২। 
www.lakshmipu
r.gov.bd 

১। িফ ৫০০/- টাকা 
কাড নং ১-১৭৩৫-

০০০০-১৮১৬ 
 
মাট ৫০০/- টাকা 

চালােনর মা েম 
সানালী াংেক 
জাির শাখায় জমা 

িদেত হেব। 

সহকারী কিমশনার 
বসা-বািনজ  শাখা 

ক  নং- 
ফান ন র-০৩৮১-৬২৪৪০ 
মাবাইল : ০১৭৮৮৫৭৭৭০৬ 

 

অিতির  জলা শাসক (সািব ক) 
ক  নং-০৮ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৪২১ 
ইেমইল-

adcglakshmipur@mopa.gov.bd  
  

112. চরা কাপড় িব েয়র 
িডিলং লাইেস  (ন ন) 

০৭ কম িদবস  ১। িনধ ািরত 
আেবদনপ   
২। ড লাইেসে র 
সত ািয়ত কিপ 
৩। মািলকানা 
কাগজপ /ভাড়া য়া 
ি নামা সত ািয়ত 

কিপ 
৪। াংক সলেভ ী 
সনেদর সত ািয়ত 

১। ক  নং-১৪ 
২। সংি  উপেজলা 
িনব াহী অিফসােরর 
কায ালয়/ পৗরসভা/ইউ
িনয়ন পিরষদ কায ালয় 
৩। সংি  াংক 
৪। সংি  আয়কর 
অিফস 
৫। 
www.lakshmipu

১। িফ ১,০০০/- 
টাকা কাড নং ১-
১৭৩৫-০০০০-
১৮১৬ 
 
মাট ১০০০/- টাকা 

চালােনর মা েম 
সানালী াংেক 
জাির শাখায় জমা 

িদেত হেব। 



কিপ 
৫। হালনাগাদ 
আয়কর সনেদর 
সত ািয়ত কিপ 
৬। জাতীয়তা সনেদর 
সত ািয়ত কিপ 
৭। ই কিপ 
পাসেপাট সাইেজর 
সত ািয়ত ছিব 

r.gov.bd 
 

113. চরা কাপড় িব েয়র 
িডিলং লাইেস  
(নবায়ন) 

০৩ কম িদবস ১। আেবদনপ   ১। ক  নং-১৪ 
২। 
www.lakshmipu
r.gov.bd 

১। িফ ৫০০/- টাকা 
কাড নং ১-১৭৩৫-

০০০০-১৮১৬ 
 
মাট ৫০০/- টাকা 

চালােনর মা েম 
সানালী াংেক 
জাির শাখায় জমা 

িদেত হেব। 

সহকারী কিমশনার 
বসা-বািনজ  শাখা 

ক  নং- 
ফান ন র-০৩৮১-৬২৪৪০ 
মাবাইল : ০১৭৮৮৫৭৭৭০৬ 

 

অিতির  জলা শাসক (সািব ক) 
ক  নং-০৮ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৪২১ 
ইেমইল-

adcglakshmipur@mopa.gov.bd  
  

114. হােটল লাইেস  দান 
(ন ন) 
 
 
 
 
 

০৭ কম িদবস  ১। িনধ ািরত 
আেবদনপ   
২। ড লাইেসে র 
সত ািয়ত কিপ 
৩। মািলকানা 
কাগজপ / ভাড়া য়া 
ি নামা সত ািয়ত 

কিপ 
৪। াংক সলেভ ী 
সনেদর সত ািয়ত 
কিপ 
৫। হালনাগাদ 
আয়কর সনেদর 
সত ািয়ত কিপ 
৬। জাতীয়তা সনেদর 
সত ািয়ত কিপ 
৭। ই কিপ 
পাসেপাট সাইেজর 
সত ািয়ত ছিব 

১। ক  নং-১৪ 
২। সংি  উপেজলা 
িনব াহী অিফসােরর 
কায ালয়/ পৗরসভা/ইউ
িনয়ন পিরষদ কায ালয় 
৩। সংি  াংক 
৪। সংি  আয়কর 
অিফস 
৫। 
www.lakshmipu
r.gov.bd 
 

১। িফ ৩,০০০/- 
টাকা কাড নং ১-
১৭৩৫-০০০০-
১৮১৬ 
২।  সংেযাজন 
কর ৪,৫০০/- টাকা 
কাড নং-১-১১৪০-

০১৩০-০১১১ 
মাট ৩৪,৫০০/- 

টাকা চালােনর 
মা েম সানালী 

াংেক জাির 
শাখায় জমা িদেত 
হেব। 

 

 



115. হােটল লাইেস  
(নবায়ন) 

০৩ কায িদবস আেবদনপ   ১। ক  নং-১৪ 
২। 
www.lakshmipu
r.gov.bd 

১। িফ ৫,০০০/- 
টাকা কাড নং ১-
১৭৩৫-০০০০-
১৮১৬ 
২।  সংেযাজন 
কর ৭৫০ টাকা 
কাড নং-১-১১৪০-

০১৩০-০১১১ 
মাট ৫,৭৫০/- টাকা 

চালােনর মা েম 
সানালী াংেক 
জাির শাখায় জমা 

িদেত হেব। 

সহকারী কিমশনার 
বসা-বািনজ  শাখা 

ক  নং- 
ফান ন র-০৩৮১-৬২৪৪০ 
মাবাইল : ০১৭৮৮৫৭৭৭০৬ 

 

অিতির  জলা শাসক (সািব ক) 
ক  নং-০৮ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৪২১ 
ইেমইল-

adcglakshmipur@mopa.gov.bd  
  
  

116. রে ারা লাইেস  দান 
(ন ন) 

০৭ কায িদবস  ১। িনধ ািরত 
আেবদনপ   
২। ড লাইেসে র 
সত ািয়ত কিপ 
৩। মািলকানা 
কাগজপ / ভাড়া য়া 
ি নামা সত ািয়ত 

কিপ 
৪। াংক সলেভ ী 
সনেদর সত ািয়ত 
কিপ 
৫। হালনাগাদ 
আয়কর সনেদর 
সত ািয়ত কিপ 
৬। জাতীয়তা সনেদর 
সত ািয়ত কিপ 
৭। ই কিপ 
পাসেপাট সাইেজর 
সত ািয়ত ছিব 

১। ক  নং-১৪ 
২। সংি  উপেজলা 
িনব াহী অিফসােরর 
কায ালয়/ পৗরসভা/ইউ
িনয়ন পিরষদ কায ালয় 
৩। সংি  াংক 
৪। সংি  আয়কর 
অিফস 
৫। 
www.lakshmipu
r.gov.bd 
 

১। িফ ৫,০০০/- 
টাকা কাড নং ১-
১৭৩৫-০০০০-
১৮১৬ 
২।  সংেযাজন 
কর ৭৫০/- টাকা 
কাড নং-১-১১৪০-

০১৩০-০১১১ 
মাট ৫৭৫০/- টাকা 

চালােনর মা েম 
সানালী াংেক 
জাির শাখায় জমা 

িদেত হেব। 

117. রে রা লাইেস  
নবায়ন 

০৩ কায িদবস ১। আেবদন প  ১। ক  নং-১৪ 
২। 
www.lakshmipu
r.gov.bd 

১। িফ ৩০০০/- 
টাকা কাড নং ১-
১৭৩৫-০০০০-
১৮১৬ 
২।  সংেযাজন 
কর ৪৫০/- টাকা 
কাড নং-১-১১৪০-

০১৩০-০১১১ 



মাট ৩৪৫০/- টাকা 
চালােনর মা েম 
সানালী াংেক 
জাির শাখায় জমা 

িদেত হেব। 
118. ন ন ইটভাটা লাইেস  

দান 
 ২৫ কায িদবস ১। আেবদনপ   

২। ড লাইেসে র 
সত ািয়ত কিপ 
৩। মািলকানা 
কাগজপ / ভাড়া য়া 
ি নামা সত ািয়ত 

কিপ 
৪। াংক সলেভ ী 
সনেদর সত ািয়ত 
কিপ 
৫। হালনাগাদ 
আয়কর সনেদর 
সত ািয়ত কিপ 
৬। জাতীয়তা সনেদর 
সত ািয়ত কিপ 
৭। পিরেবশ 
অিধ েরর 
অনাপি প   
৮। অ ীকারনামা 
৯। ফায়ার সািভস ও 
িসিভল িডেফ  এর 
লাইেসে র সত ািয়ত 
কিপ 
১০। িম উ য়ন কর 
পিরেশাধ সং া  
ত য়নপ  

১১। সহকারী বন 
সংর েকর 
কায ালেয়র 
ত য়নপ   

১২। সহকারী বন 
সংর েকর 
কায ালেয়র 
ত য়নপ   

১৩। িবএস আই এর 

১। ক  নং-১৪ 
২। সংি  উপেজলা 
িনব াহী অিফসােরর 
কায ালয়/ পৗরসভা/ইউ
িনয়ন পিরষদ কায ালয় 
৩। সংি  াংক 
৪। সংি  আয়কর 
অিফস 
৫। পিরেবশ অিধদ র 
৬। ফায়ার সািভস ও 
িসিভল ডেফ  অিফস 
৭। সংি  এিস া  
অিফস 
৮। সংি  উপেজলা 

িষ অিফস 
৯। সংি  সহকারী 
বন সংর েকর 
কায ালয় 
১০। সংি  
িবএস আই অিফস 
১১। সংি  িনব াহী 
েকৗশলী, সড়ক ও 

জনপথ িবভাগ 
১২। সংি  ভ াট 
অিফস 
১৩। 
www.lakshmipu
r.gov.bd 
 

১। িফ ৫,০০/- টাকা 
কাড নং ১-১-

৪৫০১-০০০১-১৮৫৪ 
 
মাট ৫,০০/- টাকা 

চালােনর মা েম 
সানালী াংেক 
জাির শাখায় জমা 

িদেত হেব। 



লাইেস  
১৪। ইউিনয়ন 
পিরষেদর অনাপি  
সনদপ   
১৫। িনব াহী 
েকৗশলী, সড়ক ও 

জনপথ িবভাগ হেত 
ত য়নপ   

১৬। খিতয়ান 
ন র/ মৗজা ন র  
১৭। ভ াট 
পিরেশািধত চালান 
এর কিপ।  

119. ইটভাট লাইেস  নবায়ন  ১। আেবদনপ   
২। পিরেবশ 
অিধ েরর ছাড়প   
৩। ফায়ার সািভস ও 
িসিভল িডেফ  এর 
লাইেসে র সত ািয়ত 
কিপ 
৪। িবএস আই এর 
লাইেসে র সত ািয়ত 
কিপ 
৫। ড লাইেস র 
সত ািয়ত কিপ  
৬। হালনাগাদ 
আয়কর সনেদর 
সত ািয়ত কিপ 
৭। িম উ য়ন কর 
পিরেশােধর 
ত য়নপ   

৮। ভ াট পিরেশােধর 
চালান এর কিপ 

১। ক  নং-১৪ 
২। পিরেবশ অিধদ র 
৩। সংি  আয়কর 
অিফস 
৪। সংি  এিস া  
অিফস 
৫। সংি  
িবএস আই অিফস 
৬। সংি  ভ াট 
অিফস 
৭। 
www.lakshmipu
r.gov.bd 
 

১। িফ ৫,০০/- টাকা 
কাড নং ১-১-

৪৫০১-০০০১-১৮৫৪ 
 
মাট ৫০০/- টাকা 

চালােনর মা েম 
সানালী াংেক 
জাির শাখায় জমা 

িদেত হেব। 

সহকারী কিমশনার 
বসাবািনজ  শাখা 
ক  নং-১৪ 

মাবাইল : ০১৭৮৮৫৭৭৭০৬ 

অিতির  জলা শাসক (সািব ক) 
ক  নং-০৮ 

ফান নং +৮৮০৩৮১-৬২৪২১ 
ইেমইল-

adcglakshmipur@mopa.gov.bd  

 




