
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তর 

ধনব বাহী প্রদকৌশলীর কার্ বালয় 

ন োয়োখোলী -3800 

www.lged.gov.bd  

 

জজলা পর্ বায় জসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত (নাগধরক সনে) 

 

১। ভিশ  ও ভিশ  

ধিশনঃ  পল্লী ও শহর অঞ্চদল পধরকধিত অবকাঠাদমা উন্নয়দনর মাধ্যদম জেদশর মানুদের আর্ ব-সামাধজক অবস্থার উন্নয়ন। 

ধমশনঃ স্থো ীয় অবকোঠোমিো উন্নয়  ও ব্যবস্থোপ োর িোধ্যমি কৃভি ও অকৃভি খোমে উৎপোদ  বৃভি, কি মসংস্থো  সৃভি, আর্ ম-সোিোভিক অবস্থোর উন্নয় , স্থো ীয় সরকোর প্রভেষ্ঠোম র পভরচোল  ব্যবস্থো উন্নীেকরণ এবং স্থো ীয় পর্ মোময় দোভরদ্র্য ভবমিোচম  

অনুঘটক ভিমসমব কোি করো। 

২। প্রধতশ্রুত জসবা 

ক্রধমক 

নাং 
জসবার নাম জসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান 

জসবামূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 
জসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(পেধব, জ ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২.১ নাগধরক জসবাঃ 

১ তথ্য অধিকার আইদনর 

আওতায় তথ্য প্রোন 

সম্পধকবত জসবা প্রোন। 

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুর্ায়ী তথ্য 

প্রোনকারী কম বকতবা (ন োয়োখোলী জজলার ধনব বাহী 

প্রদকৌশলীর কার্ বালদয় কম বরত ধসধনয়র সহকারী 

প্রদকৌশলী) এর ধনকট ধলধিত বা ইদলকট্রধনক বা ই-

জমইদল সুধনধে বষ্ট তদথ্যর ধবেদয় আদবেন করা হদল 

আইদন বধণ বত পদ্ধধত অনুসরদণ ধিঠি, ই-জমইল, 

ওদয়বসাইট বা জ াদন তথ্য প্রোন করা হদব। 

 

  

ধনি বাধরত  রদম বা  রদমদট আদবেন করদত হদব। 

 

এতেসাংক্রান্ত তথ্য/দসবা গ্রহণ পদ্ধধত ধবস্তাধরতিাদব ধনব বাহী প্রদকৌশলীর 

কার্ বালদয় কম বরত উচ্চমান সহকারী (ইউ,ধি,এ) এর ধনকট জর্দক সরাসধর 

অর্বা স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তদরর ওদয়ব সাইট জর্দক পাওয়া র্াদবঃ  

www.lged.gov.bd  

 

 

 

আইদন বধণ বত ধ ।  

 

ধবস্তাধরত তথ্য স্থানীয় 

সরকার প্রদকৌশল 

অধিেপ্তদরর ওদয়ব 

সাইট জর্দক পাওয়া 

র্াদবঃ 

www.lged.gov.

bd 

তদথ্যর প্রকারদিদে 

সদব বাচ্চ ৩০ (ধত্রশ) 

কম বধেবস। 

ধসধনয়র সহকারী প্রদকৌশলী 

স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল 

অধিেপ্তর, ন োয়োখোলী 

জমাবাইলঃ 

01708161059 

ই-জমইলঃ 

sr.ae.noakhali@l

ged.gov.bd 

 

২ ধনম বাণ সামগ্রীর মানধনয়ন্ত্রণ 

(ল্যাবদরটরী জটস্ট) সাংক্রান্ত 

জসবা প্রোন। 

ধনব বাহী প্রদকৌশলী বরাবর আদবেনকারীর আদবেদনর 

জপ্রধিদত ধনম বাণ সামগ্রীর সাংগ্রহকৃত নমুনা পরীিা 

(Test) করা সাদপদি জটষ্ট ধরদপাট ব প্রোন করা হয়। 

 

১। সোদো কোগমি আদবেন। 

২। নমুনা সনাক্তকরণ ট্যাগ (সাংধিষ্ট ল্যাবদরটরী জর্দক সাংগ্রহ করদত হদব)।  

৩। জট্রজারী িালাদনর কধপ। 

এতেসাংক্রান্ত জসবা গ্রহণ পদ্ধধত ধবস্তাধরতিাদব ধনব বাহী প্রদকৌশলীর কার্ বালদয়র 

ধনম বাণ সামগ্রীর মানধনয়ন্ত্রণ পরীিাগার (Laboratory) জত কম বরত 

ল্যাবদরটধর জটকধনধশয়ান এর ধনকট জর্দক সরাসধর জানা র্াদব।   

 

ভ র্ মোভরে নটি ভি। ধনি বাধরত ধ  

জমাকরদনর পর জর্দক  

নমুনা পরীিা (Test) 

এর উপর ধিধি কদর 

সদব বাচ্চ ৩০ (ধত্রশ) 

কম বধেবস। 

সহকারী প্রদকৌশলী  

স্থানীয় সরকার 

প্রদকৌশল অধিেপ্তর, 

ন োয়োখোলী 

জমাবাইলঃ 

01708161059 

ই-জমইলঃ 

sr.ae.noakhali@l

ged.gov.bd 

উন্নয়দনর গণতন্ত্র 

জশি হাধসনার মূলমন্ত্র 

http://www.lged.gov.bd/


 

 

ক্রধমক 

নাং 
জসবার নাম জসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান 

জসবামূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 
জসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(পেধব, জ ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩ স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল 

অধিেপ্তর কর্তবক ধনধম বত 

সড়ক কাটার অনুমধতপত্র 

প্রোন। 

আগ্রহী প্রধতষ্ঠান বা ব্যাধক্ত কর্তবক যুধক্তসঙ্গত কারন 

উদল্লিপূব বক আদবেন প্রাধপ্তর পর সাংধিষ্ট সড়ক 

সদরজধমদন র্ািাই করা হয় এবাং িধতপূরণ ধ  

ধনি বারণ কদর সাংধিষ্ট আদবেনকারীদক তা অবধহত 

করা হয়। ধনি বাধরত িধতপূরণ ধ  জমা করদনর পর 

রাস্তা কাটার অনুমধত প্রোন করা হয়।  

১। সোদো কোগমি যুধক্তসঙ্গত কারন উদল্লিপূব বক আদবেন। 

২। জাতীয় পধরিয়পদত্রর কধপ (র্ধে র্াদক)। 

 

এতেসাংক্রান্ত জসবা গ্রহণ পদ্ধধত ধবস্তাধরতিাদব ধনব বাহী প্রদকৌশলীর কার্ বালদয় 

কম বরত উচ্চমান সহকারী (ইউ,ধি,এ) এর ধনকট জর্দক সরাসধর জানা র্াদব।   

আমবদ  প্রাধপ্তর পর 

সমরিভিম  

র্োচোইকরেঃ ক্ষভেপূর  

ভি ভ র্ মোরণ করা হয়। 

ধনি বাধরত িধতপূরণ ধ  

জমা করদনর পর জর্দক 

সদব বাচ্চ ২৫ (পঁধিশ) 

কম বধেবস। 

ধনব বাহী প্রদকৌশলী  

স্থানীয় সরকার 

প্রদকৌশল অধিেপ্তর, 

ন োয়োখোলী 

নিো ঃ 0321-61340 

ই-জমইলঃ 

xen.noakhali@lg

ed.gov.bd  

৪ ধনম বাণ কাদজর র্ন্ত্রপাধত ও 

র্ানবাহন িাড়া প্রোন। 

ধবধিন্ন সরকারী/দবসরকারী সাংস্থা অর্বা ব্যধক্ত 

পর্ বাদয় ধনম বাণ কাদজর জন্য র্ন্ত্রপাধত ও র্ানবাহন 

ধনি বাধরত িাড়া অনুর্ায়ী আদবেদনর জপ্রধিদত িাড়া 

জেয়া হয়।  

 

 

১। সোদো কোগমি আদবেন। 

২। জট্রজারী িালাদনর কধপ।  

 

এতেসাংক্রান্ত জসবা গ্রহণ পদ্ধধত ধবস্তাধরতিাদব ধনব বাহী প্রদকৌশলীর কার্ বালদয়র 

র্াধন্ত্রক শািায় কম বরত জ ারম্যান এর ধনকট জর্দক সরাসধর জানা র্াদব।   

ভ ব মোিী প্রমকৌশলীর 

কার্ বালয় নর্মক 

অনুমিোভদে িোড়োর 

েোভলকো অনুর্োয়ী 

ভ র্ মোভরে িোড়ো। 

ভ র্ মোভরে িোড়ো জমা 

করদনর পর জর্দক 

প্রাপ্যতা সোমপমক্ষ সদব বাচ্চ 

৩ (ভে ) কম বধেবস 

ধনব বাহী প্রদকৌশলী  

স্থানীয় সরকার 

প্রদকৌশল অধিেপ্তর, 

ন োয়োখোলী 

নিো ঃ 0321-61340 

ই-জমইলঃ ই-জমইলঃ 

xen.noakhali@lg

ed.gov.bd 

 

৫ ম্যাপ সরবরাহ। আগ্রহী প্রধতষ্ঠান বা ব্যাধক্ত কর্তবক আদবেন প্রাধপ্তর পর 

প্রাপ্যতার ধিধিদত র্র্ার্র্ কর্তবপদির মাধ্যদম ম্যাপ 

সরবরাহ করা হয়। 

 

 

ধনি বাধরত  রদম বা  রদমদট আদবেন করদত হদব। 

 

এতেসাংক্রান্ত জসবা গ্রহণ পদ্ধধত ধবস্তাধরতিাদব ধনব বাহী প্রদকৌশলীর কার্ বালদয় 

কম বরত উচ্চমান সহকারী (ইউ,ধি,এ) এর ধনকট জর্দক সরাসধর অর্বা স্থানীয় 

সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তদরর ওদয়ব সাইট জর্দক পাওয়া র্াদবঃ 

www.lged.gov.bd 

সাইজ অনুর্ায়ী 

ধনি বাধরত ধ  (৩০০-

৬০০ টাকা)। 

 

ধবস্তাধরত তথ্য স্থানীয় 

সরকার প্রদকৌশল 

অধিেপ্তদরর ওদয়ব 

সাইট জর্দক পাওয়া 

র্াদবঃ 

www.lged.gov.

bd 

 

ধনি বাধরত ধ  

জমাকরদনর পর জর্দক 

প্রাপ্যতার ধিধিদত 

সদব বাচ্চ ১৪ (জিৌদ্দ) 

কম বধেবস। 

ধসধনয়র সহকারী প্রদকৌশলী 

স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল 

অধিেপ্তর, ন োয়োখোলী 

জমাবাইলঃ 

01708161059 

ই-জমইলঃ 

sr.ae.noakhali@l

ged.gov.bd 

 

৬ ঠিকাোরী লাইদসন্স প্রোন। প্রভে অর্ মবছমর ভ ব মোিী প্রমকৌশলী কর্তমক িোরীকৃে 

ন োটিমশ উমেভখে েোভরমখর িমধ্য ধনব বাহী প্রদকৌশলী 

বরাবর আদবেনকারীর আদবেদনর জপ্রধিদত 

এতেসাংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং তথ্য র্ািাই 

করতঃ লাইদসন্স প্রোন করা হয়। 

 

 

১। ধনি বাধরত  রম্যাদটর মাধ্যদম আদবেন। 

২। ২০০ টাকার স্টযাদম্প হল নামা। 

৩। হালনাগাে জট্রি লাইদসদন্সর কধপ। 

৪। হালনাগাে টিআইএন এর কধপ। 

৫। আধর্ বক স্বচ্ছলতার (Solvency) প্রতযয়ন। 

৬। জাতীয় পধরিয়পদত্রর কধপ। 

৭। ২ কধপ পাসদপাট ব সাইজ ছধব। 

এতেসাংক্রান্ত জসবা গ্রহণ পদ্ধধত ধবস্তাধরতিাদব ধনব বাহী প্রদকৌশলীর কার্ বালদয় 

কম বরত উচ্চমান সহকারী (ইউ,ধি,এ) এর ধনকট জর্দক সরাসধর জানা র্াদব। 

ক) আদবেন ধ ঃ ১০০০ 

টাকা (দপ-অি বার)। 

ি) ধনবন্ধন ধ ঃ ৫০০০ 

টাকা (সরকারী 

জকাোগাদর িালাদনর 

মাধ্যদম)। 

গ) িযাটঃ ৭৫০ টাকা। 

(সরকারী জকাোগাদর 

িালাদনর মাধ্যদম)। 

ধনি বাধরত ধ  

জমাকরদনর পর ন োটিমশ 

উমেভখে আমবদম র 

নশি েোভরখ জর্দক 

সদব বাচ্চ ৩০ (ধত্রশ) 

কম বধেবস। 

ধনব বাহী প্রদকৌশলী  

স্থানীয় সরকার 

প্রদকৌশল অধিেপ্তর, 

ন োয়োখোলী 

নিো ঃ 0321-61340 

ই-জমইলঃ 

xen.noakhali@lg

ed.gov.bd  

২.২ োপ্তধরক জসবাঃ 

১ ঠিকাোরী লাইদসন্স 

নবায়ন। 

প্রভে অর্ মবছমর ভ ব মোিী প্রমকৌশলী কর্তমক িোরীকৃে 

ন োটিমশ উমেভখে েোভরমখর িমধ্য ধনব বাহী প্রদকৌশলী 

১। ধনি বাধরত  রম্যাদটর মাধ্যদম আদবেন। 

২। হালনাগাে জট্রি লাইদসদন্সর কধপ। 

ি) নবায়ন ধ ঃ ২০০০ 

টাকা (সরকারী 

ধনি বাধরত ধ  

জমাকরদনর পর জর্দক 

ধনব বাহী প্রদকৌশলী  

স্থানীয় সরকার 

http://www.lged.gov.bd/
http://www.lged.gov.bd/


 

 

ক্রধমক 

নাং 
জসবার নাম জসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান 

জসবামূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 
জসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(পেধব, জ ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

বরাবর আদবেনকারীর আদবেদনর জপ্রধিদত 

এতেসাংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং তথ্য র্ািাই 

করতঃ লাইদসন্স নবায়ন করা হয়। 

৩। হালনাগাে টিআইএন এর কধপ। 

৪। আধর্ বক স্বচ্ছলতার (Solvency) প্রতযয়ন। 

৫। জাতীয় পধরিয়পদত্রর কধপ। 

৬। ২ কধপ পাসদপাট ব সাইজ ছধব। 

 

এতেসাংক্রান্ত জসবা গ্রহণ পদ্ধধত ধবস্তাধরতিাদব ধনব বাহী প্রদকৌশলীর কার্ বালদয় 

কম বরত উচ্চমান সহকারী (ইউ,ধি,এ) এর ধনকট জর্দক সরাসধর জানা র্াদব।   

জকাোগাদর িালাদনর 

মাধ্যদম)। 

গ) িযাটঃ ৩০০ টাকা। 

(সরকারী জকাোগাদর 

িালাদনর মাধ্যদম)। 

ধনি বাধরত সমদয়র পর 

১০০% জধরমানা 

প্রোনপূব বক (িযাটসহ) 

নবায়ন করা র্াদব। 

সদব বাচ্চ ৩০ (ধত্রশ) 

কম বধেবস 

প্রদকৌশল অধিেপ্তর, 

ন োয়োখোলী 

নিো ঃ 0321-61340 

ই-জমইলঃ 

xen.noakhali@lg

ed.gov.bd  

২ ঠিকাোরদক প্রতযয়ন পত্র  

(িযাট, আইটি, অধিজ্ঞতার 

সনে) প্রোন । 

আগ্রহী ঠিকাোর কর্তবক ধনব বাহী প্রদকৌশলী বরাবদর 

আদবেদনর জপ্রধিদত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

তথ্যাধে র্ািাই বাছাই করতঃ  এতেসাংক্রান্ত জসবা 

প্রোন করা হয়। 

সোদো কোগমি (প্রদর্াজয জিদত্র ব্যবসা প্রধতষ্ঠাদনর প্যাদি) ধনব বাহী প্রদকৌশলী 

বরাবর  আদবেন। 

 

এতেসাংক্রান্ত জসবা গ্রহণ পদ্ধধত ধবস্তাধরতিাদব ধনব বাহী প্রদকৌশলীর কার্ বালদয় 

কম বরত ধহসাব রিক এর ধনকট জর্দক সরাসধর জানা র্াদব।   

ভব োমূমে সদব বাচ্চ ৩ (ধতন) 

কি মভদবস। 

ধনব বাহী প্রদকৌশলী  

স্থানীয় সরকার 

প্রদকৌশল অধিেপ্তর, 

ন োয়োখোলী 

নিো ঃ 0321-61340 

ই-জমইলঃ 

xen.noakhali@lg

ed.gov.bd  

৩ ঠিকাোদরর সনে র্ািাই, 

প্রদয়াজনীয় অর্ ব প্রোন ও 

কতবদনর সনে প্রোন। 

আগ্রহী ঠিকাোর কর্তবক ধনব বাহী প্রদকৌশলী বরাবদর 

আদবেদনর জপ্রধিদত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

তথ্যাধে র্ািাই বাছাই করতঃ  এতেসাংক্রান্ত জসবা 

প্রোন করা হয়। 

সোদো কোগমি (প্রদর্াজয জিদত্র ব্যবসা প্রধতষ্ঠাদনর প্যাদি) ধনব বাহী প্রদকৌশলী 

বরাবর  আদবেন। 

 

এতেসাংক্রান্ত জসবা গ্রহণ পদ্ধধত ধবস্তাধরতিাদব ধনব বাহী প্রদকৌশলীর কার্ বালদয় 

কম বরত ধহসাব রিক এর ধনকট জর্দক সরাসধর জানা র্াদব।   

ভব োমূমে সদব বাচ্চ ৩ (ধতন) 

কি মভদবস। 

ধনব বাহী প্রদকৌশলী  

স্থানীয় সরকার 

প্রদকৌশল অধিেপ্তর, 

ন োয়োখোলী 

নিো ঃ 0321-61340 

ই-জমইলঃ 

xen.noakhali@lg

ed.gov.bd  

২.৩ অিযন্তরীন জসবা 

১ ধনব বাহী প্রদকৌশলীর 

কার্ বালদয় কম বরত (নেড: 

৭-২০) এবাং তাঁর 

ধনয়ন্ত্রণািীন কার্ বালদয়র 

(নেড: ৭-১০) 

কি মকেমো/কম বিারীগনণর 

শ্রোভি ও ভবম োদ  ছুটি 

মঞ্জুধর। 

ক) ছুটি ভবভর্িোলো অনুর্োয়ী আদবেনকারী িমে প্রোপ্ত 

ছুটির আমবদম র নপ্রভক্ষমে র্াধিে ছুটি অনুমিোদ । 

ি) অনুধলধপর মাধ্যদম আদবেনকারীদক অবধহত 

করা। 

১। সোদো কোগমি আদবেন (প্রদর্াজয জিদত্র সাংধিষ্ট কর্তবপদির মাধ্যদম)। 

২। সংভিি ভিসোব রক্ষণ অভিস িমে ছুটি প্রোপ্যেোর প্রেযয় । 

৩। মূল নবেম র প্রেযয়  পত্র/পুব মবেী িোমসর নবে  ভবল। 

 

এতেসাংক্রান্ত জসবা গ্রহণ পদ্ধধত ধবস্তাধরতিাদব ধনব বাহী প্রদকৌশলীর কার্ বালদয় 

কম বরত ধহসাব রিক/উচ্চমান সহকারী (ইউ,ধি,এ)  এর ধনকট জর্দক সরাসধর 

অর্বা স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তদরর ওদয়ব সাইট জর্দক পাওয়া র্াদবঃ 

www.lged.gov.bd  

 

ভব োমূমে সদব বাচ্চ ৭ (সোে) 

কি মভদবস 

ধনব বাহী প্রদকৌশলী  

স্থানীয় সরকার 

প্রদকৌশল অধিেপ্তর, 

ন োয়োখোলী 

নিো ঃ 0321-61340 

ই-জমইলঃ 

xen.noakhali@lg

ed.gov.bd 



 

 

ক্রধমক 

নাং 
জসবার নাম জসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান 

জসবামূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 
জসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(পেধব, জ ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২ ধনব বাহী প্রদকৌশলীর 

কার্ বালদয় কম বরত এবাং 

তাঁর ধনয়ন্ত্রণািীন 

কার্ বালদয়র 

কি মকেমো/কম বিারীগনণর 

(নেড: ৭-২০) জিদত্র 

িোর্তত্বকোলী  ছুটি মঞ্জুধর। 

ক) ছুটি ভবভর্িোলো অনুর্োয়ী আদবেনকারী িমে প্রোপ্ত 

ছুটির আমবদম র নপ্রভক্ষমে র্াধিে ছুটি অনুমিোদ ; 

ি) অনুধলধপর মাধ্যদম আদবেনকারীদক অবধহত 

করা। 

১। সোদো কোগমি আদবেন (প্রদর্াজয জিদত্র সাংধিষ্ট কর্তবপদির মাধ্যদম)। 

২। সংভিি ভিসোব রক্ষণ অভিস িমে ছুটি প্রোপ্যেোর প্রেযয় । 

৩। মূল নবেম র প্রেযয়  পত্র/পুব মবেী িোমসর নবে  ভবল। 

৪। র্র্ার্র্ িাক্তারী সনে পত্র। 

 

এতেসাংক্রান্ত জসবা গ্রহণ পদ্ধধত ধবস্তাধরতিাদব ধনব বাহী প্রদকৌশলীর কার্ বালদয় 

কম বরত ধহসাব রিক/ উচ্চমান সহকারী (ইউ,ধি,এ) এর ধনকট জর্দক সরাসধর 

অর্বা স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তদরর ওদয়ব সাইট জর্দক পাওয়া র্াদবঃ 

www.lged.gov.bd  

ভব োমূমে সদব বাচ্চ ৭ (সোে) 

কি মভদবস 

ধনব বাহী প্রদকৌশলী  

স্থানীয় সরকার 

প্রদকৌশল অধিেপ্তর, 

ন োয়োখোলী 

নিো ঃ 0321-61340 

ই-জমইলঃ 

xen.noakhali@lg

ed.gov.bd  

৩ ধনব বাহী প্রদকৌশলীর 

কার্ বালদয় কম বরত (নেড: 

৭-২০) এবাং তাঁর 

ধনয়ন্ত্রণািীন কার্ বালদয়র 

(নেড: ৭-১০) 

কি মকেমো/কম বিারীগনণর 

গড় জবতদন জেদশর 

অিযন্তদর অনধিক ৩ মাস 

পর্ বন্ত অভিমে ছুটি মঞ্জুধর। 

ক) ছুটি ভবভর্িোলো অনুর্োয়ী আদবেনকারী িমে প্রোপ্ত 

ছুটির আমবদম র নপ্রভক্ষমে র্াধিে ছুটি অনুমিোদ । 

ি) অনুধলধপর মাধ্যদম আদবেনকারীদক অবধহত 

করা। 

১। সোদো কোগমি আদবেন (প্রদর্াজয জিদত্র সাংধিষ্ট কর্তবপদির মাধ্যদম)। 

২। সংভিি ভিসোব রক্ষণ অভিস িমে ছুটি প্রোপ্যেোর প্রেযয় । 

৩। মূল নবেম র প্রেযয়  পত্র/পুব মবেী িোমসর নবে  ভবল। 

৪। র্র্ার্র্ িাক্তারী সনে পত্র (প্রদর্াজয জিদত্র)। 

 

এতেসাংক্রান্ত জসবা গ্রহণ পদ্ধধত ধবস্তাধরতিাদব ধনব বাহী প্রদকৌশলীর কার্ বালদয় 

কম বরত ধহসাব রিক/ উচ্চমান সহকারী (ইউ,ধি,এ) এর ধনকট জর্দক সরাসধর 

অর্বা স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তদরর ওদয়ব সাইট জর্দক পাওয়া র্াদবঃ 

www.lged.gov.bd  

 

ভব োমূমে সদব বাচ্চ ৭ (সোে) 

কি মভদবস 

ধনব বাহী প্রদকৌশলী  

স্থানীয় সরকার 

প্রদকৌশল অধিেপ্তর, 

ন োয়োখোলী 

নিো ঃ 0321-61340 

ই-জমইলঃ 

xen.noakhali@lg

ed.gov.bd  

৪ ধনব বাহী প্রদকৌশলীর 

কার্ বালদয় কম বরত 

(নেড: ৭-২০) এবাং তাঁর 

ধনয়ন্ত্রণািীন কার্ বালদয়র 

(নেড: ৭ -১০) কি মকেমো/ 

কম বিারীগনণর ভচভকৎসো 

ছুটি মঞ্জুধর। 

ক) ছুটি ভবভর্িোলো অনুর্োয়ী আদবেনকারী িমে প্রোপ্ত 

ছুটির আমবদম র নপ্রভক্ষমে র্াধিে ছুটি অনুমিোদ ; 

ি) অনুধলধপর মাধ্যদম আদবেনকারীদক অবধহত 

করা। 

১। সোদো কোগমি আদবেন (প্রদর্াজয জিদত্র সাংধিষ্ট কর্তবপদির মাধ্যদম)। 

২। সংভিি ভিসোব রক্ষণ অভিস িমে ছুটি প্রোপ্যেোর প্রেযয় । 

৩। প্রোপ্য ছুটির ভিসোব ভ য়ন্ত্রণকোরী কর্তমপক্ষ িমে প্রেযয় । 

৪। অসুস্থতাজধনত কারদন  নিভডমকল/নিভডমকল নবোমড মর স দ পত্র (অবশ্যই 

ভচভকৎসো ছুটির অনুকূদল হদত হদব)। 

 

এতেসাংক্রান্ত জসবা গ্রহণ পদ্ধধত ধবস্তাধরতিাদব ধনব বাহী প্রদকৌশলীর কার্ বালদয় 

কম বরত ধহসাব রিক/ উচ্চমান সহকারী (ইউ,ধি,এ) এর ধনকট জর্দক সরাসধর 

অর্বা স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তদরর ওদয়ব সাইট জর্দক পাওয়া র্াদবঃ 

www.lged.gov.bd 

   

ভব োমূমে সদব বাচ্চ ৭ (সোে) 

কি মভদবস 

ধনব বাহী প্রদকৌশলী  

স্থানীয় সরকার 

প্রদকৌশল অধিেপ্তর, 

ন োয়োখোলী 

নিো ঃ 0321-61340 

ই-জমইলঃ 

xen.noakhali@lg

ed.gov.bd  

৫ ধনব বাহী প্রদকৌশলীর 

কার্ বালদয় কম বরত এবাং 

তাঁর ধনয়ন্ত্রণািীন 

কার্ বালদয়র (নেড: ১০-২০) 

কি মকেমো/কম বিারীগনণর 

ধপআরএল, লাম্পগ্রযান্ট ও 

অবসর ইতযাধের অনুমধত 

ও িাতা মঞ্জুধর। 

আদবেদনর জপ্রধিদত সাংধিষ্ট কম বকতবার মাধ্যদম 

সাংসম্পূণ ব প্রস্তাব োধিল করদত হদব। 

ক) চোকুমরর ভ মির অবসর েিমণর নক্ষজত্রঃ 

১।  -নগমিমটড চোকুমরমদর নক্ষমত্র সোভি মস বুক/নগমিমটড চোকুরীমদর নক্ষমত্র 

চোকুভরর ভববরণী। 

২। এলভপআর-এ গিম র িঞ্জুভর পত্র (প্রমর্োিয নক্ষমত্র)। 

৩। প্রেযোভশে নশি নবে  পত্র/নশি নবে  পত্র (প্রমর্োিয নক্ষমত্র)। 

৪। নপ শ  িরি। 

৫। সেযোভয়ে ছভব (ভপভপ সোইমির ৩ কভপ)। 

৬। প্রোপ্তব্য নপ শম র ববর্ উত্তরোভর্কোর নঘোিণো পত্র। 

৭।  মু ো স্বোক্ষর ও িোমের পাঁচ আংগুমলর ছোপ।  

৮।  ো-দোবী প্রেযয়  পত্র। 

ভব োমূমে সদব বাচ্চ ১৫ (পদনর) 

কম বধেবস 

ধনব বাহী প্রদকৌশলী  

স্থানীয় সরকার 

প্রদকৌশল অধিেপ্তর, 

ন োয়োখোলী 

নিো ঃ 0321-61340 

ই-জমইলঃ 

xen.noakhali@lg

ed.gov.bd  

http://www.lged.gov.bd/


 

 

ক্রধমক 

নাং 
জসবার নাম জসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান 

জসবামূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 
জসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

(পেধব, জ ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৯। নপ শ  িঞ্জুভর আমদশ। 

(খ) পোভরবোভরক নপ শম র নক্ষজত্রঃ 

(১) নপ শ  িঞ্জুভরর পূমব ম নপ শ োমরর মৃত্যয িজলঃ 

১।   -নগমিমটড চোকুমরমদর নক্ষমত্র সোভি মস বুক/নগমিমটড চোকুরীমদর নক্ষমত্র 

চোকুভরর ভববরণী। 

২। এলভপআর-এ গিম র িঞ্জুভর পত্র (প্রমর্োিয নক্ষমত্র)। 

৩। প্রেযোভশে নশি নবে  পত্র/নশি নবে  পত্র (প্রমর্োিয নক্ষমত্র)। 

৪। পোভরবোভরক নপ শম র আমবদ  পত্র িরি। 

৫। সেযোভয়ে ছভব (ভপভপ সোইমির ৩ কভপ)। 

৬। উত্তরোভর্কোর স দ পত্র ও   -ম্যোভরি সোটি মভিমকট। 

৭।  মু ো স্বোক্ষর ও িোমের পাঁচ আংগুমলর ছোপ। 

৮। অভিিোবক িম ো য়  এবং অবসর িোেো ও আনুমেোভিক উমত্তোল  করোর 

িন্য ক্ষিেো অপ ম  স দ। 

৯। নপ শ  িঞ্জুভর আমদশ। 

(২) অবসরিোেো নিোগরে অবস্থোয় নপ শ মিোগীর মৃত্যয িজলঃ 

১। নপ শ  িরি। 

২। সেযোভয়ে ছভব (ভপভপ সোইমির ৩ কভপ)। 

৩। উত্তরোভর্কোর স দ পত্র ও   -ম্যোভরি সোটি মভিমকট। 

৪।  মু ো স্বোক্ষর ও িোমের পাঁচ আংগুমলর ছোপ। 

৫। অভিিোবক িম ো য়  এবং অবসর িোেো ও আনুমেোভিক উমত্তোল  করোর 

িন্য ক্ষিেো অপ ম  স দ। 

৬। ভচভকৎসক/নপৌরসিো/ইউভ য়  পভরিদ নচয়োরম্যো / কোউভিলর কর্তমক প্রদত্ত 

মৃত্যয স দ পত্র। 

৭। ভপভপও এবং ভড-িোি। 

 

এতেসাংক্রান্ত জসবা গ্রহণ পদ্ধধত ধবস্তাধরতিাদব সাংধিষ্ট ধনব বাহী প্রদকৌশলীর 

কার্ বালদয় কম বরত ধহসাব রিক/ উচ্চমান সহকারী (ইউ,ধি,এ) এর ধনকট জর্দক 

সরাসধর অর্বা স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তদরর ওদয়ব সাইট জর্দক 

পাওয়া র্াদবঃ  

www.lged.gov.bd  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

৩। আওতািীন অধিেপ্তর/সাংস্থা/অন্যান্য প্রধতষ্ঠান কর্তবক প্রেি জসবাঃ 

উপদজলা প্রদকৌশলীর কার্ বালয়, সাংধিষ্ট উপদজলা। 

 

৪। আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা 

 

ক্রধমক প্রধতশ্রুত/কাধিত জসবা প্রাধপ্তর লদিয করণীয় 

১ 

২ 

৩ 

৪ 

৫ 

৬ 

৭ 

৮ 

৯ 

স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তদরর ওদয়বসাইট ধিধজট। 

ধনি বাধরত  রদম ত্রুটিমুক্ত ও স্বয়াংসম্পূণ ব আদবেন জমা প্রোন। 

সাংধিষ্ট আইন সম্পদকব ন্যযনতম িারণা র্াকা। 

স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তদরর কার্ বক্রম সম্পদকব অবধহত র্াকা । 

র্র্ার্র্ প্রধক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় িাজব/ধ স পধরদশাি করা । 

প্রদর্াজয জিদত্র জমাবাইল জমদসজ/ই-জমইল ঠিকানায় জপ্রধরত ধনদে বশনা অনুসরণ করা । 

সািাদতর জন্য িার্ ব তাধরি ও সমদয় উপধস্থত র্াকা । 

জসবা গ্রহদণর জন্য অনাবশ্যক জ ান বা তেধবর না করা । 

প্রদয়াজনীয় অন্যান্য তথ্যাধে প্রোন করা। 

 

৫.১  অধিদর্াগ প্রধতকার ব্যবস্থাপনা (GRS)  

জসবা প্রাধপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার সদঙ্গ জর্াগাদর্াগ করুন। তাঁর কাছ জর্দক সমািান পাওয়া না জগদল ধনদনাক্ত পদ্ধধতদত জর্াগাদর্াগ কদর আপনার সমস্যা অবধহত করুন। 

 

ক্রধমক 

নম্বর 

কিন জর্াগাদর্াগ করদবন কার সদঙ্গ জর্াগাদর্াগ করদবন জর্াগাদর্াদগর ঠিকানা ধনষ্পধির সময়সীমা 

১. োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা সমািান ধেদত না পারদল অধিদর্াগ ধনষ্পধি কম বকতবা 

ধনব বাহী প্রদকৌশলী,  

স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তর, ন োয়োখোলী । 

 

ধনব বাহী প্রদকৌশলী  

স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তর, ন োয়োখোলী 

নিো ঃ 0321-61340 

ই-জমইলঃ xen.noakhali@lged.gov.bd 

৩০ কার্ বধেবস 

২. অধিদর্াগ ধনষ্পধি কম বকতবা ধনধে বষ্ট সমদয় সমািান ধেদত না পারদল আপীল কম বকতবা 

অধতধরক্ত প্রিান প্রদকৌশলী 

স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তর 

 চট্টেোি ভবিোগ, চট্টেোি। 

 

 

 

অধতধরক্ত প্রিান প্রদকৌশলী 

স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তর 

 চট্টেোি ভবিোগ, চট্টেোি। 

নিো ঃ  031-650369 

ই-নিইলঃ ace.chittagongdiv@lged.gov.bd 

 

২০ কার্ বধেবস 

৩. আপীল কম বকতবা ধনধে বষ্ট সমদয় সমািান ধেদত না পারদল মধন্ত্রপধরেে ধবিাদগর অধিদর্াগ ব্যবস্থাপনা জসল। অধিদর্াগ গ্রহণ জকন্দ্রঃ 

৫নাং জগইট, বাাংলাদেশ সধিবালয়, ঢাকা 

৬০ কার্ বধেবস 

 


