
নাগররক সবার তথ্য াররি 

ক্ররমক 

নং 

সবা 

প্রদানকারীঅ

রিসরনাম 

সবার নাম দারিত্বপ্রাপ্তকম মকতমা / 

কম মচারী 

সবাপ্রদাসনরপদ্ধরত                (ংসেসপ) সবাপ্রারপ্তরপ্র

সিাজনীিমি 

প্রসিাজনীি 

রি/ট্যাক্স / 

আনুরিকখরচ 

ংরিষ্টআই-কানুন 

/ রবরি-

রবিান/নীরতমাা 

রনরদ মষ্টসবাসপসত 

ব্যর্ মস পরবতী 

প্ররতকারকারী কম মকতমা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ 

০১ র্ানা ািারি ডাসিররগ্রি অরিার ইন 

চাজম(OC)/ রডউটি 

অরিার (DO) 

ািারি ডাসিরর করার জন্য র বরাবর 

আসবদন কসর র্ানার রডউটি অরিাসরর 

রনকট দারখ করসত ি। রডউটি অরিার 

আসবদনটি ািারি ডাসিরর সররজস্টাসর এরি 

রদসিআসবদনকারীসক রজরড নং প্রদান কসর 

র্াসকন। রডউটি অরিার আসবদনটি র’র 

রনকট উপস্থাপন কসরন। র তদন্তকারী 

কম মকতমা রনসিাগ কসর তসদন্তর ব্যবস্থা 

কসরন। তদসন্তর ররসপাসট মর সপ্ররেসত 

এখরতিারভুক্ত স ব্যবস্থা গ্রি কসরন 

অন্যর্াি উর্ধ্মতন কর্তমপে/ আদাসত 

সরিার কসরন। 

১ ঘণ্টা সর্সক 

৭রদন  

রবনামূসে   

 

১। র আর রপ র /১৮৯৮ 

-১৫৪,১৫৫ িারা 

২। রপআররব / ১৯৪৩ -

৩৭৭ রবরি 

৩। পুরল আইন /১৮৬১ -

৪৪ 

িারা  

াসক ম এএরপ 

০২ পুরল অরি/ 

র্ানা 

পুরল রিিাসরন্স 

াটি মরিসকট প্রদান 

এরপ, রডএরব /

অরিারইনচাজম(O.

C) 

সানাী ব্যাংক/ বাংাসদল ব্যাংসকর 

অনুকূস ৫০০/- টাকার সেজারর চাান 

এরপ (করমলনার পুরল) বরাবর আসবদন 

দারখ করসত ি। দারখসর পর ংরিষ্ট 

র / র্ানাি তদন্ত করার জন্যএআই-সক 

রনসদ মল প্রদান কসরন। ররসপাট ম প্রারপ্তর পর 

পুরলরিিাসরন্সনদ প্রদাসনর উপযুক্ত স 

প্রস্তুত করা ি অন্যর্াি বারত করা ি। 

পরবতীসত প্ররতস্বােসরর জন্য পুরল সুপার 

/ করমলনার পুরসলর রনকট সপ্ররি করা 

ি। পুরল সুপার / পুরল করমলনার 

প্ররতস্বাের কসর র’র রনকট িানস্টপ 

সন্টাসর সপ্ররি কসরন। র্ানা িানস্টপ 

সন্টার সর্সক পুরল রিিাসরন্স নদ 

আবসদনকারী ংগ্র কসরন। 

৫-৭ রদন ৫০০ টাকা 

 

 

রডএরব রনসদ মরলকা াসক ম এএরপ 

০৩ র্ানা ববি আসেিাস্ত্র জমা 

রাখা 

অরিার ইন 

চাজম(OC)/ রডউটি 

অরিার (DO) 

ববি আসেিাসস্ত্রর মারক ব্যারক্তগত ভাসব 

অর্বা রকারর রনসদ মসল অস্ত্রটি র্ানাসত 

জমা রদসত আস প্রর্সম একটি আসবদন 

করসত ি। রডউটি অরিার আসস্ত্রর 

৩০-৬০ রমরনট রবনামূসে   

 

রপআররব /১৯৪৩ - 

৬৫রবরি 

াসক ম এএ রপ 



নাগররক সবার তথ্য াররি 

ক্ররমক 

নং 

সবা 

প্রদানকারীঅ

রিসরনাম 

সবার নাম দারিত্বপ্রাপ্তকম মকতমা / 

কম মচারী 

সবাপ্রদাসনরপদ্ধরত                (ংসেসপ) সবাপ্রারপ্তরপ্র

সিাজনীিমি 

প্রসিাজনীি 

রি/ট্যাক্স / 

আনুরিকখরচ 

ংরিষ্টআই-কানুন 

/ রবরি-

রবিান/নীরতমাা 

রনরদ মষ্টসবাসপসত 

ব্যর্ মস পরবতী 

প্ররতকারকারী কম মকতমা 

কাগজপত্র পয মসবেি কসর রবস্তাররত তথ্যারদ 

সররজস্টাসর ররপবদ্ধ কসর রজরড নংরদসি 

আসবদনকারীসক একটি করপ বুরঝসি সদন। 

অত:পর ববি অস্ত্রটি র্ানার মাখানাি 

রনরাপদ সিাজসত রাখার ব্যবস্থা কসরন। 

পরবতীসত রনি মাররত মসি রজরডর করপটি 

দারখ াসপসে আস্ত্রটি রনসজর সিাজসত 

রনসত পাসরন। 

০৪ র্ানা, এরপ 

অরি 

রমরছ, ভা, 

মাসবল, মাইক 

ব্যবাসরর 

অনুমরতপ্রদান 

এরপ রডএরব /

অরিার ইন চাজম 

(OC) 

আসবদনকারীসক রমরছ, ভা, মাসবল, 

মাইক ব্যবার ইতযারদর অনুমরতর জন্য 

পুরল সুপার (এরপ) বরাবর আসবদন 

করসত ি। পুরল সুপার তদন্ত করার 

জন্যঅরিার ইনচাসজমর (র)রনসদ মল 

সদন। র তদন্ত কসর এরপ’র রনকট 

সপ্ররি কসরন। প্রাপ্ত তদন্ত প্ররতসবদন 

এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীি গুরুত্বপূি ম রবিারদ 

রবসবচনা কসর অনুমরত প্রদান করা ি 

অর্বা অনুমরত প্রদান ম্ভব নি মসম ম 

জারনসি সদন। 

৪-৭রদন রবনামূসে   

 

১। রআররপর/ ১৮৯৮-

127,128.129িারা। 

২।পুরলআইসনর/১৮৬১ - 

৩০, 31,32 িারা। 

রডআইরজ 

০5 র্ানা ইভ টিরজং, সমাবাই 

সিাসন উতযক্তকরি, 

বা হুমরক প্রদান 

ংক্রান্ত অরভসযাগ 

গ্রি 

অরিার ইন 

চাজম(OC) 

ইভ টিরজং, সমাবাই সিাসন উতযক্তকরি, 

বা হুমরক প্রদান ইতযারদ ঘটনার সপ্ররেসত 

অরিার ইন চাজমবরাবর রবস্তাররত 

বি মনা রদসি আসবদনকরসত ি। রডউটি 

অরিার আবদসনর সপ্ররেসত ািারি 

ডাসিরর কসরন এবং র’র রনকট 

রবিটি উথ্র্াপন কসরন। র 

তাৎেরিক ঘটনাস্থস যািার জন্য 

১ ঘণ্টা সর্সক 

২/৩ রদন 

রবনামূসে   

 

১।রআররপর -

১৮৯৮/১০৭ িারা 

২।দন্ড রবরি /১৮৬০ - ৫০৬, 

৩৮৭, ৩৮৬, ৩৮৫ িারা 

৩।রপআররব-১৯৪৩/৩৭৭ 

াসক ম এএরপ 



নাগররক সবার তথ্য াররি 

ক্ররমক 

নং 

সবা 

প্রদানকারীঅ

রিসরনাম 

সবার নাম দারিত্বপ্রাপ্তকম মকতমা / 

কম মচারী 

সবাপ্রদাসনরপদ্ধরত                (ংসেসপ) সবাপ্রারপ্তরপ্র

সিাজনীিমি 

প্রসিাজনীি 

রি/ট্যাক্স / 

আনুরিকখরচ 

ংরিষ্টআই-কানুন 

/ রবরি-

রবিান/নীরতমাা 

রনরদ মষ্টসবাসপসত 

ব্যর্ মস পরবতী 

প্ররতকারকারী কম মকতমা 

অরিারসক রনসদ মল সদন। সমাবাই 

সিাসন উতযক্ত করার রবিটি উদ্ঘাটসনর 

জন্য প্রসিাজসন সটকসনারজ ব্যবার 

সমাবাই অপাসরটসরর ািতা গ্রি 

করা ি। এভাসব অপরািীসদর আইসনর 

আতাি আনা ি। 

০6 র্ানা, এরপ 

অরি 

মারন একট ম, পণ্য 

একট ম প্রভৃরত সেসত্র 

পুরল রনসিাগ 

ংক্রান্ত 

এরপ রডএরব /

অরিারইনচাজম(O

C) 

 

 

 

মারন একট ম, পণ্য একট ম প্রভৃরত সেসত্র 

পুরল রনসিাসগর জন্যপুরল সুপাসরর 

রনকট আসবদন করসত ি।পুরল সুপার 

আসবদসনর রবিটি যাচাই-এর জন্য র-

সক রনসদ মল সদন। র’র প্ররতসবদন/ 

সুপাররসলর সপ্ররেসত এরপ এতদংক্রান্ত 

অনুমরত প্রদান কসর সিা ম/পুরল রনসিাগ 

সদন অর্বা আসবদন না মঞ্জুর কসরন। 

২-৩ রদন রবনামূসে   

 

১।পুরল আইন /১৮৬১ -

৩৫ রবরি 

১।রপআররব /১৯৪৩ -  ৩৭৭ 

 

াসক ম এ এ রপ 

০7 -ঐ-  সটন্ডার ড্রপ, 

পরীোনুষ্ঠান প্রভৃরত 

সেসত্র (অরতররক্ত) 

পুরল রনসিাগ 

এরপ রডএরব /

অরিার ইন চাজম 

(OC) 

সটন্ডার ড্রপ , পরীোনুষ্ঠান প্রভৃরত সেসত্র 

(অরতররক্ত) পুরল রনসিা সগর সেয পুরল 

সুপাসরর রনকট আসবদন কর সত 

ি।পুরল সুপার অরিার ইন চাসজমর 

মাধ্যসম তথ্য ংগ্র কসর অর্বা যাচাই 

কসর প্রসিাজনীি পুরল সিা ম রনসিাসগর 

ব্যবস্থা গ্রি কসরন। 

২-৩ রদন রবনামূসে   

 

১।পুরল আইন /১৯৬১ -

৩৫ িারা 

২।রপআররব /১৯৪৩-  ৩৭৭ 

রবরি  

াসক ম এএরপ 

/রডআইরজ 

০8 র্ানা ারাসনা সমাবাই 

সিান, করিউটার, 

মটর াইসক প্রভৃরত 

উদ্ধার ংক্রান্ত 

অরিার ইন 

চাজম(OC)/ রডউটি 

অরিার (DO) 

সমাবাই সিান, করিউটার, মটর াইসক 

প্রভৃরত ারাসনা সগস র বরাবর ররখত 

আসবদন করসত ি। আসবদন প্রারপ্তর পর 

রডউটি অরিার  রজরড রসসব এরি রদসি 

আসবদনকারীসক রজরড নং সদন 

এবংআসবদনটি রর রনকট উপস্থাপন 

কসরন। র তাৎেরিক কম মকতমা রনসিাগ 

১ রদন রবনামূসে   

 

রপআররব /১৯৪৩-  ৩৭৭ 

রবরি  

 

াসক ম এ এ রপ 



নাগররক সবার তথ্য াররি 

ক্ররমক 

নং 

সবা 

প্রদানকারীঅ

রিসরনাম 

সবার নাম দারিত্বপ্রাপ্তকম মকতমা / 

কম মচারী 

সবাপ্রদাসনরপদ্ধরত                (ংসেসপ) সবাপ্রারপ্তরপ্র

সিাজনীিমি 

প্রসিাজনীি 

রি/ট্যাক্স / 

আনুরিকখরচ 

ংরিষ্টআই-কানুন 

/ রবরি-

রবিান/নীরতমাা 

রনরদ মষ্টসবাসপসত 

ব্যর্ মস পরবতী 

প্ররতকারকারী কম মকতমা 

কসর তদন্ত/ মাামা উদ্ধাসরর ব্যবস্থা 

কসরন। মাামা উদ্ধার স যর্াযর্ 

প্ররক্রিাি প্রকৃত প্রাপসকর রনকট স্তান্তর 

করা ি। 

 


