
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, বা রবান 

ruma.bandarban.gov.bd 
 

(নাগিরক সনদ) 
 

ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/

মাস) 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ 
াি র ান 

সবা /িফ/চােজস 
( জাির চালােনর 
খাত বা কাডসহ 

কখন, িকভােব জমা 
দওয়া যােব) 

দািয়  া  কমকতা (কমকতার 
পদিব, বাংলােদেশর কাড, জলা, 

উপেজলা কাডসহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও ই-

মইল এে স) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদিব 
বাংলােদেশর কাড, জলা, 

উপেজলা কাডসহ টিলেফান, 
মাবাইল ন র ও ই- মইল এে স) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
01 এনিজও কায ম 

স িকত ত য়ন 
07 (সাত) 
কমিদবস 

১. এনিজও এর নােম ছাপােনা ােড আেবদন 
2. অথ ছাড় সং া  পে র কিপ 
3. বািষক িতেবদন 
4. অিডট িরেপাট 
5. ক  সংি  ছিব 
6. অ েমািদত এফিড-৬ এর কিপ 

১. এনিজও েরা 
২. জলা শাসক এর কাযালেয়র 

 ড , সাধারণ শাখা অথবা 
www.bandarban.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ 
ডাউনেলাড করা যােব 

িবনা ে   
উপেজলা  িনবাহী অিফসার, 
মা, বা রবান পাবত  জলা 

 
টিলেফান :+88০৩৬১-91015 

ইেমইল: 
unoruma@mopa.gov.bd 

 
জলা শাসক 

বা রবান পাবত  জলা 
টিলেফান : +88০৩৬১-৬২৫০১ 

ই- মইল : 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

02 বসামিরক শাসেন 
চাকিররত অব ায় 
সরকাির 
কমকতা/কমচারীর 

বরণজিনত 
কারেণ আিথক 
অ দান াি র 
আেবদন অ বত  

07 (সাত) 
কমিদবস  

১. জন শাসন ম ণালয় হেত সং হ ত িনধািরত ফরম 
২.  সনদপ  
৩. জ  সনদপ   
৪. আেবদনকারী ও ত কমচারীর জাতীয় পিরচয়পে র 
ফেটাকিপ 
৫. ওয়ািরশ সনদপ   
৬. নাগিরক সনদপ  
৭. মতা অপনপ  
৮. রাজ  খাত  িকনা মেম ত য়ন প   
৯. চাকির বিহ সত ািয়ত  
১০. নন- ােরজ সনদপ   
১১. পাসেপাট সাইেজর ছিব 
১২. েতর িশ াগত যা তা সনদপ   
১৩. াংক িহসাব নং  
১৪. মাবাইল নং  
১৫. এল িপিস  
(উপেরা  সনদ ও ড েম  সত ায়ন বক দািখল করেত হেব) 
ল কাগজ লাগেব না এবং সকল কাগজ ই সট লাগেব।  

আেবদন ফরম 
www.forms.gov.bd ওেয়ব 
সাইট হেত সং হ করা যােব এবং 

অ া  সকল কাগজপ  িনজ 
উে ােগ সং হ বক দািখল 

করেবন।  
 

 
িবনা ে  

 
উপেজলা  িনবাহী অিফসার, 
মা, বা রবান পাবত  জলা 

 
টিলেফান :+88০৩৬১-91015 

ইেমইল: 
unoruma@mopa.gov.bd 

 
জলা শাসক 

বা রবান পাবত  জলা 
টিলেফান : +88০৩৬১-৬২৫০১ 

ই- মইল : 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

http://www.bandarban.gov.bd
mailto:unoruma@mopa.gov.bd
mailto:dcbandarban@mopa.gov.bd
http://www.forms.gov.bd
mailto:unoruma@mopa.gov.bd
mailto:dcbandarban@mopa.gov.bd


ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/

মাস) 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ 
াি র ান 

সবা /িফ/চােজস 
( জাির চালােনর 
খাত বা কাডসহ 

কখন, িকভােব জমা 
দওয়া যােব) 

দািয়  া  কমকতা (কমকতার 
পদিব, বাংলােদেশর কাড, জলা, 

উপেজলা কাডসহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও ই-

মইল এে স) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদিব 
বাংলােদেশর কাড, জলা, 

উপেজলা কাডসহ টিলেফান, 
মাবাইল ন র ও ই- মইল এে স) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
03 বসামিরক শাসেন 

চাকিররত অব ায় 
সরকাির 
কমকতা/কমচারীর 
অ মতাজিনত 
কারেণ আিথক 
অ দান াি র 
আেবদন অ বত  

07 (সাত) 
কমিদবস  

১. জন শাসন ম ণালয় হেত সং হ ত িনধািরত ফরম 
২.  জ  সনদপ  
৩. আেবদনককারী ও অ ম কমচারীর জাতীয় পিরচয়পে র 
ফেটাকিপ 
৪. নাগিরক সনদপ  
৫. রাজ খাত  িকনা মেম ত য়ন প  
৬. চাকির বিহ সত ািয়ত 
৭. পাসেপাট সাইেজর ছিব 
৮. েতর িশ াগত যা তা সনদপ   
৯. াংক িহসাব নং  
১০. মাবাইল নং  
১১. এল িপিস  
(উপেরা  সনদ ও ড েম  সত ায়ন বক দািখল করেত হেব) 
ল কাগজ লাগেব না এবং সকল কাগজ ই সট লাগেব।   

আেবদন ফরম 
www.forms.gov.bd অেয়ব 
সাইট হেত সং হ করা যােব এবং 

অ া  সকল কাগজপ  িনজ 
উে ােগ সং হ বক দািখল 

করেবন।  
 

 
িবনা ে  

 
উপেজলা  িনবাহী অিফসার, 
মা, বা রবান পাবত  জলা 

 
টিলেফান :+88০৩৬১-91015 

ইেমইল: 
unoruma@mopa.gov.bd 

 
জলা শাসক 

বা রবান পাবত  জলা 
টিলেফান : +88০৩৬১-৬২৫০১ 

ই- মইল : 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

04  মা ক াণ া  হেত 
অ দান দান 

০2 ( ই) 
কমিদবস 

১. িলিখত আেবদন প   
২. সংি  িশ া িত ান ধােনর পািরশসহ ত ায়ন প   
৩. ইউিপ চয়ার ােনর নাগিরক সনদ  

সংি  িত ান/ কাযালয় হেত 
সং হ করা যােব  

 
িবনা ে  

 
উপেজলা  িনবাহী অিফসার, 
মা, বা রবান পাবত  জলা 

 
টিলেফান :+88০৩৬১-91015 

ইেমইল: 
unoruma@mopa.gov.bd 

 
জলা শাসক 

বা রবান পাবত  জলা 
টিলেফান : +88০৩৬১-৬২৫০১ 

ই- মইল : 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

05 জিম 
িব য়/হ া েরর 
অ মিত দােনর 
আেবদন অ বত  

15 (পনর) 
কমিদবস 

১. সবা হীতাগেণর ছিবসহ  আেবদন 
২. হালসন জমাবি  
৩. খাজনার দািখলা 
৪. ঋণদায়  সনদ 
৫. হড ান িতেবদন 
৬. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ 
৭. চয়ার ান সনদ এর সত ািয়ত কিপ 
8. ায়ী বািস ার সনদ এর সত ািয়ত কিপ 

উপেজলা িনবাহী অিফসার/ সহকারী 
কিমশনার ( িম)/ জলা শাসক 
এর কাযালয় 

কাট িফ- ২০/= 
(আেবদেনর সােথ 

সং  করেত হেব) 

 
উপেজলা  িনবাহী অিফসার, 
মা, বা রবান পাবত  জলা 

 
টিলেফান :+88০৩৬১-91015 

ইেমইল: 
unoruma@mopa.gov.bd 

 
জলা শাসক 

বা রবান পাবত  জলা 
টিলেফান : +88০৩৬১-৬২৫০১ 

ই- মইল : 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

06 িষ ও অ িষ খাস 
জিম ব াপনা ও 
বে াব  দােনর 
িনিম  বে াব  
মামলা অ বত  

1০ (দশ) 
কমিদবস 

১. ছিবসহ আেবদন  
২. হড ান িতেবদন 
৩. জাতীয় পিরচয়প  এর সত ািয়ত কিপ 
৪. জ  িনব ন সনদ এর সত ািয়ত কিপ (পিরচয়প  না 
থাকেল) 
৫. চয়ার ান সনদ এর সত ািয়ত কিপ 
 (উে , বতমােন ি  পযােয় খাস জিম বে াব  দান 
কায ম ব  আেছ , তেব সরকাির পযােয়, ল, কেলজ, 
মা াসা, ধম য় িত ান, শান এর জ  চা  আেছ ) 

উপেজলা িনবাহী অিফসার/ সহকারী 
কিমশনার ( িম)/ জলা শাসক 
এর কাযালয় ও সংি  দ র হেত 
সং হ করা যােব 

কাট িফ- ২০/= 
(আেবদেনর সােথ 

সং  করেত হেব) 

 
উপেজলা  িনবাহী অিফসার, 
মা, বা রবান পাবত  জলা 

 
টিলেফান :+88০৩৬১-91015 

ইেমইল: 
unoruma@mopa.gov.bd 

 
জলা শাসক 

বা রবান পাবত  জলা 
টিলেফান : +88০৩৬১-৬২৫০১ 

ই- মইল : 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

http://www.forms.gov.bd
mailto:unoruma@mopa.gov.bd
mailto:dcbandarban@mopa.gov.bd
mailto:unoruma@mopa.gov.bd
mailto:dcbandarban@mopa.gov.bd
mailto:unoruma@mopa.gov.bd
mailto:dcbandarban@mopa.gov.bd
mailto:unoruma@mopa.gov.bd
mailto:dcbandarban@mopa.gov.bd


 

ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/

মাস) 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ 
াি র ান 

সবা /িফ/চােজস 
( জাির চালােনর 
খাত বা কাডসহ 

কখন, িকভােব জমা 
দওয়া যােব) 

দািয়  া  কমকতা (কমকতার 
পদিব, বাংলােদেশর কাড, জলা, 

উপেজলা কাডসহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও ই-

মইল এে স) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদিব 
বাংলােদেশর কাড, জলা, 

উপেজলা কাডসহ টিলেফান, 
মাবাইল ন র ও ই- মইল এে স) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
07 জাত পারিমট ই র 

িবষেয় তদ  
িতেবদন 

15 (পনর) 
কমিদবস 

১. ি -র য়াল  পারিমট আেবদন ফরম (‘A’ ফরম) 
২. হালসন জমাবি  ও দািখলা 
৩. ইউিপ চয়ার ান ক ক ০৩ কিপ ও 
 হড ান ক ক ০৩ কিপ সত ািয়ত ছিব  
৪. ন না া র ইউিপ চয়ার ান ও হড ান ক ক সত ািয়ত 

1) রকড ম শাখা 
2) ফরমস এ  শনারী শাখা 
৩) সংি  দ র 

কাট িফ- ২০/= 
(আেবদেনর সােথ 

সং  করেত হেব) 

 
উপেজলা  িনবাহী অিফসার, 
মা, বা রবান পাবত  জলা 

 
টিলেফান :+88০৩৬১-91015 

ইেমইল: 
unoruma@mopa.gov.bd 

 
জলা শাসক 

বা রবান পাবত  জলা 
টিলেফান : +88০৩৬১-৬২৫০১ 

ই- মইল : 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

08 পাথর কায়ারী 
(পাথর উে ালন 

সং া  অ মিত) 
সং া  তদ  

িতেবদন 

15 (পনর) 
কমিদবস 

সবা হীতা ক ক আেবদন 
 

েযাজ  নয় কাট িফ- ২০/= 
(আেবদেনর সােথ 

সং  করেত হেব) 

 
উপেজলা  িনবাহী অিফসার, 
মা, বা রবান পাবত  জলা 

 
টিলেফান :+88০৩৬১-91015 

ইেমইল: 
unoruma@mopa.gov.bd 

 
জলা শাসক 

বা রবান পাবত  জলা 
টিলেফান : +88০৩৬১-৬২৫০১ 

ই- মইল : 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

09 ত কমচারীর ক াণ 
তহিবেলর অ দান 

দােনর আেবদন 
অ বত  

০5 (পচ) 
কমিদবস 

১. ক াণ তহিবেলর অ দান ম িরর জ  আেবদন  ফরম  
(ফরম নং-০২) ০২( ই) কিপ 
২. সত ািয়ত ছিব : পাসেপাট সাইেজর ০৩ (িতন) কিপ        
৩. জ  তািরখ (চাকির বইেয়র ৩ া/এসএসিস পাস সনেদর 
সত ািয়ত ০২ ( ই) কিপ  
৪. র তািরখ ( রিজ াড ডা ার/ ানীয় চয়ার ান/ 
পৗরসভার কাউি লর ক ক দ   সনেদর  সত ািয়ত ০২ 

( ই) কিপ 
৫. িপ,আর,এল-এ গমেণর তািরখ (অিফস আ দেশর সত ািয়ত 
০২ ( ই) কিপ 
৬. াভািবক অবসর হেণর তািরখ (অিফস আেদেশর 
সত ািয়ত ০২ ( ই) কিপ  

জলা শাসক এর কাযালেয়র  
ড , সং াপন শাখা অথবা 

www.bandarban.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ 

ডাউনেলাড করা যােব 
  

 
িফ/চাজ  

 
উপেজলা  িনবাহী অিফসার, 
মা, বা রবান পাবত  জলা 

 
টিলেফান :+88০৩৬১-91015 

ইেমইল: 
unoruma@mopa.gov.bd 

 
জলা শাসক 

বা রবান পাবত  জলা 
টিলেফান : +88০৩৬১-৬২৫০১ 

ই- মইল : 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

 

mailto:unoruma@mopa.gov.bd
mailto:dcbandarban@mopa.gov.bd
mailto:unoruma@mopa.gov.bd
mailto:dcbandarban@mopa.gov.bd
http://www.bandarban.gov.bd
mailto:unoruma@mopa.gov.bd
mailto:dcbandarban@mopa.gov.bd


 

ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/

মাস) 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ 
াি র ান 

সবা /িফ/চােজস 
( জাির চালােনর 
খাত বা কাডসহ 

কখন, িকভােব জমা 
দওয়া যােব) 

দািয়  া  কমকতা (কমকতার 
পদিব, বাংলােদেশর কাড, জলা, 

উপেজলা কাডসহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও ই-

মইল এে স) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদিব 
বাংলােদেশর কাড, জলা, 

উপেজলা কাডসহ টিলেফান, 
মাবাইল ন র ও ই- মইল এে স) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
10 অ ম কমচারীর 

ক াণ তহিবেলর 
অ দান দােনর 
আেবদন অ বত  
 
 

  

০5 (পচ) 
কমিদবস 

 ১. ক াণ তহিবেলর অ দান ম িরর জ  আেবদন ফরম  
(ফরম নং-০২)   ০২ ( ই) কিপ 
২. সত ািয়ত ছিব : পাসেপাট সাইেজর ০৩ (িতন) কিপ        
৩. জ  তািরখ (চাকির বইেয়র ৩ া/এসএসিস পাস  সনেদর 
সত ািয়ত ০২ ( ই) কিপ  
৪. শারীিরক অ মতােহ  অবসর হেণর তািরখ ( মিডেকল 
বাড ক ক অ ম ঘাষণার সনদ এবং তদা যায়ী অিফস 

ক প  ক ক  
৫. অ মতােহ  অবসরদােনর অিফস আেদেশর সত ািয়ত ০২ 
( ই) কিপ 
৬. িপ,আর,এল-এ গমেণর তািরখ (অিফস আেদেশর সত ািয়ত 
০২ ( ই) কিপ 
৭. াভািবক অবসর হেণর তািরখ (অিফস আেদেশর 
সত ািয়ত ০২ ( ই) কিপ 

জলা শাসক এর কাযালেয়র  
ড , সং াপন শাখা অথবা 

www.bandarban.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ 

ডাউনেলাড করা যােব 
 

 
 

িফ/চাজ  

 
উপেজলা  িনবাহী অিফসার, 
মা, বা রবান পাবত  জলা 

 
টিলেফান :+88০৩৬১-91015 

ইেমইল: 
unoruma@mopa.gov.bd 

 
জলা শাসক 

বা রবান পাবত  জলা 
টিলেফান : +88০৩৬১-৬২৫০১ 

ই- মইল : 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

11 অ ম কমচারীর যৗথ 
বীমার অথ ম েরর 
আেবদন অ বত  

০5 (পচ) 
কমিদবস 

১.  ক াণ তহিবেলর অ দান ম িরর জ  আেবদন ফরম  
(ফরম নং-০৭)   ০২ ( ই) কিপ 

২.  সত ািয়ত ছিব : পাসেপাট সাইেজর ০১ (এক) কিপ       
৩.  জ  তািরখ (চাকির বইেয়র ৩ া/এসএসিস পাস  

সনেদর সত ািয়ত ০২ ( ই) কিপ  
৪. িপ,আর,এল-এ গমেণর তািরখ (অিফস আেদেশর সত ািয়ত 

০২ ( ই) কিপ 
5.   কমচারীর চা রীর ধরণ িক প িছ তা উে খ করেত হেব 

(অ েকান খাত হেত রাজ  খােত আনয়ন করা হেল 
অিফস আেদেশর সত ািয়ত ০২ ( ই) কিপ 

জলা শাসক এর কাযালেয়র  
ড , সং াপন শাখা অথবা 

www.bandarban.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ 

ডাউনেলাড করা যােব 

 
িফ/চাজ  

 
উপেজলা  িনবাহী অিফসার, 
মা, বা রবান পাবত  জলা 

 
টিলেফান :+88০৩৬১-91015 

ইেমইল: 
unoruma@mopa.gov.bd 

 
জলা শাসক 

বা রবান পাবত  জলা 
টিলেফান : +88০৩৬১-৬২৫০১ 

ই- মইল : 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

 

 

 

 

 

http://www.bandarban.gov.bd
mailto:unoruma@mopa.gov.bd
mailto:dcbandarban@mopa.gov.bd
http://www.bandarban.gov.bd
mailto:unoruma@mopa.gov.bd
mailto:dcbandarban@mopa.gov.bd


 

ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/

মাস) 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ 
াি র ান 

সবা /িফ/চােজস 
( জাির চালােনর 
খাত বা কাডসহ 

কখন, িকভােব জমা 
দওয়া যােব) 

দািয়  া  কমকতা (কমকতার 
পদিব, বাংলােদেশর কাড, জলা, 

উপেজলা কাডসহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও ই-

মইল এে স) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদিব 
বাংলােদেশর কাড, জলা, 

উপেজলা কাডসহ টিলেফান, 
মাবাইল ন র ও ই- মইল এে স) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
12 ত কমচারীর যৗথ 

বীমার অথ ম েরর 
আেবদন অ বত  

০5 (পচ) 
কমিদবস 

১. িপআরএল-এ থাকাব ায় বা াভািবক অবসর হেণর পর 
বরণ করেল িপআরএল-এর ব িদেনর ল বতেনর 

সনদ এর ০২ ( ই) কিপ 
২. আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়প  ন র (ফেটাকিপ 

সত ািয়ত ০২ ( ই) কিপ 
৩. আেবদনকারী একািধক হেল েত কেক থক ফরেম 

আেবদন করেত হেব।  
৪. একািধক ী থাকেল েত ক ীর স ানেদর বয়স, বতমান 

পশা, িববািহত িকনা উে খ বক ওয়াড 
কিমশনার/ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান ক ক দ  
সনেদর ০২ ( ই) কিপ 

5. ী বা ামী িতত অ  কহ আেবদন করেল ত/অ ম 
কমচারীর ওপর স ণ েপ িনভরশীল িছল এবং 
একা  পিরবাের বসবাস করেতন এ মেম সনদ এর 
০২ ( ই) কিপ 

৬. েত ক আেবদনকারীর ১  কের ছিব সত ািয়ত কের 
সং  করেত হেব।  

৭. আেবদনকারী বতমান কানার অ েল ওয়াড 
কাউি লর/ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ােনর সত ািয়ত 
সনদ সং  করেত হেব।  

 
 
 
 
 
 
 
 

জলা শাসক এর কাযালেয়র  
ড , সং াপন শাখা অথবা 

www.bandarban.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ 

ডাউনেলাড করা যােব 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

িফ/চাজ  

 
উপেজলা  িনবাহী অিফসার, 
মা, বা রবান পাবত  জলা 

 
টিলেফান :+88০৩৬১-91015 

ইেমইল: 
unoruma@mopa.gov.bd 

 
জলা শাসক 

বা রবান পাবত  জলা 
টিলেফান : +88০৩৬১-৬২৫০১ 

ই- মইল : 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

13 ৩য় ণীর 
কমচারীেদর সাধারণ 
ভিব  তহিবল হেত 
১ম, ২য় ও ৩য় অি ম 
ম েরর আেবদন 
অ বত  

০2 ( ই) 
কায িদবস 

  ১.সাধারণ ভিব  তহিবল হেত অি ম উে ালেনর   আেবদন 
বাংলােদশ ফরম নং-২৬৩৯   

.  ২. মা উপেজলা িহসাবর ণ অিফস হেত ভিব  তহিবেল 
জমা ত টাকার হালসেনর ত য়েনর লকিপ।  

জলা শাসক এর কাযালেয়র  
ড , সং াপন শাখা অথবা 

www.bandarban.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ 
ডাউনেলাড করা যােব 
উপেজলা িহসাব র ণ অিফস, মা 

 

 
িফ/চাজ  

 
উপেজলা  িনবাহী অিফসার, 
মা, বা রবান পাবত  জলা 

 
টিলেফান :+88০৩৬১-91015 

ইেমইল: 
unoruma@mopa.gov.bd 

 
জলা শাসক 

বা রবান পাবত  জলা 
টিলেফান : +88০৩৬১-৬২৫০১ 

ই- মইল : 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

14 মাটর সাইেকল 
অি ম ঋণ ম েরর 
আেবদন অ বত  

০2 ( ই) 
কায িদবস 

১. আেবদন ফরম 
২. ত য়নপ  
৩. আেবদনকারীর অ ীকারনামা 
৪. অিফেসর ০২ জন কমচারী ক ক দ  জািমননামা 
৫. মাটরসাইেকল েয়র ি প /বায়নানামা দিলল 

 
আেবদনকারী িনেজ আেবদন 

করেবন 

 
িফ/চাজ  

 
উপেজলা  িনবাহী অিফসার, 
মা, বা রবান পাবত  জলা 

 
টিলেফান :+88০৩৬১-91015 

ইেমইল: 
unoruma@mopa.gov.bd 

 
জলা শাসক 

বা রবান পাবত  জলা 
টিলেফান : +88০৩৬১-৬২৫০১ 

ই- মইল : 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

 

http://www.bandarban.gov.bd
mailto:unoruma@mopa.gov.bd
mailto:dcbandarban@mopa.gov.bd
http://www.bandarban.gov.bd
mailto:unoruma@mopa.gov.bd
mailto:dcbandarban@mopa.gov.bd
mailto:unoruma@mopa.gov.bd
mailto:dcbandarban@mopa.gov.bd


 

 

ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/

মাস) 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ 
াি র ান 

সবা /িফ/চােজস 
( জাির চালােনর 
খাত বা কাডসহ 

কখন, িকভােব জমা 
দওয়া যােব) 

দািয়  া  কমকতা (কমকতার 
পদিব, বাংলােদেশর কাড, জলা, 

উপেজলা কাডসহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও ই-

মইল এে স) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদিব 
বাংলােদেশর কাড, জলা, 

উপেজলা কাডসহ টিলেফান, 
মাবাইল ন র ও ই- মইল এে স) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
15  হ িনমাণ / মরামত 

ঋণ ম েরর আেবদন 
অ বত  

০2 ( ই) 
কায িদবস 

১. আেবদন ফরম  
২. হ িনমাণ অি েমর জ  চেলকা 
৩. জিম য় ও তার উপর হ িনমােণর জ   
৪. অি ম হেণর ্ি  স াদন (ফরম িজ.এফ.আর-২৮) 
৫. আেবদনকারীর অ ীকারনামা 
৬. িনয় ণকারী ক পে র ত য়নপ  
৭. দায় ি  সনদ ( রিজঃ অিফসার/ক প ) 
৮. হ িনমাণ অি ম দােনর জ  আেবদন (বাংলােদশ ফরম 
নং-৩০ এ) 
৯. জমাব ী / বায়নানামা দিলল 

 
 
 
 

আেবদনকারী িনেজ আেবদন 
করেবন 

 
 
 
 

িফ/চাজ  

 
উপেজলা  িনবাহী অিফসার, 
মা, বা রবান পাবত  জলা 

 
টিলেফান :+88০৩৬১-91015 

ইেমইল: 
unoruma@mopa.gov.bd 

 
জলা শাসক 

বা রবান পাবত  জলা 
টিলেফান : +88০৩৬১-৬২৫০১ 

ই- মইল : 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

16 3য় ও 4থ িণর 
কমচারীেদর 
পাসেপাট ই / 
নবায়েনর ছাড়প  

দান 

০৩ িদন  ১. উপেজলা িনবাহী অিফসার বরাবর আেবদন প   
২. িনধািরত NOC ফরম রণ  

জলা শাসক এর কাযালেয়র  
ড , সং াপন শাখা অথবা 

www.bandarban.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল/হেত সং হ/ 
ডাউনেলাড করা যােব 

িফ/চাজ   
উপেজলা  িনবাহী অিফসার, 
মা, বা রবান পাবত  জলা 

 
টিলেফান :+88০৩৬১-91015 

ইেমইল: 
unoruma@mopa.gov.bd 

 
জলা শাসক 

বা রবান পাবত  জলা 
টিলেফান : +88০৩৬১-৬২৫০১ 

ই- মইল : 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

17  জিম ব ক রেখ 
াংক িত ান 

হেত ঋণ হেণর 
অনাপি  প  

দােনর আেবদন 
অ াবত  

03 (িতন) 
কমিদবস 

 

১। আেবদনপ  
২। জাতীয় পিরচয় পে র কিপ 
৩। জ  িনব েনর কিপ (জাতীয় পিরচয়প  না থাকেল) 
৪। সংি  ইউিপ/ ময়র দ  নাগিরক সনদ পে র কিপ 
৫। জমাবি র কিপ 
৬। খাজনার দািখলা 
7। ঋণ  সনদ 

সংি  অনাপি  পে র আেবদন 
উপেজলা িনবাহী অিফসার/ জলা 

শাসেকর কাযালয় ও 
www.bandarban.gov.bd 
ওেয়বসাইট- এ পাওয়া যােব। 

২০/- (িবশ) টাকা 
মােনর কাট িফ 

(আেবদেনর সােথ 
সং  করেত হেব) 

 
উপেজলা  িনবাহী অিফসার, 
মা, বা রবান পাবত  জলা 

 
টিলেফান :+88০৩৬১-91015 

ইেমইল: 
unoruma@mopa.gov.bd 

 
জলা শাসক 

বা রবান পাবত  জলা 
টিলেফান : +88০৩৬১-৬২৫০১ 

ই- মইল : 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

18  উপেজলা সদের 
বসরকাির ল, কেলজ 

ও মা াসার বতন ( য 
সকল িত ােনর 
সভাপিত উপেজলা িনবাহী 
অিফসার) ভাতার 
সরকাির অংেশর িবেল 

িত া র। 

2 ( ই)  
কমিদবস 

 

(১) িনধািরত ফরেম ত ত িবল 
(২) সরকাির অংেশর বতেনর জ  ‘খ’ ফরেমর দািখল ত 
িবল  
(৩) এমিপও এর কিপসহ সভাপিতর িত া েরর জ  িবল। 

 
েযাজ  নয় 

 
েযাজ  নয় 

 
উপেজলা িনবাহী অিফসার 
মা, বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান :+88০৩৬১-91015 
ই- মইল- 

unoruma@mopa.gov.bd 

জলা শাসক  
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান- 
+88০৩৬১-৬২৫০1 

ইেমইল: 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

 

mailto:unoruma@mopa.gov.bd
mailto:dcbandarban@mopa.gov.bd
http://www.bandarban.gov.bd
mailto:unoruma@mopa.gov.bd
mailto:dcbandarban@mopa.gov.bd
http://www.bandarban.gov.bd
mailto:unoruma@mopa.gov.bd
mailto:dcbandarban@mopa.gov.bd
mailto:unoruma@mopa.gov.bd
mailto:dcbandarban@mopa.gov.bd


 

ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ 
াি র ান 

সবা /িফ/চােজস 
( জাির চালােনর 
খাত বা কাডসহ 

কখন, িকভােব জমা 
দওয়া যােব) 

দািয়  া  কমকতা (কমকতার 
পদিব, বাংলােদেশর কাড, জলা, 

উপেজলা কাডসহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও ই-

মইল এে স) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদিব 
বাংলােদেশর কাড, জলা, 

উপেজলা কাডসহ টিলেফান, 
মাবাইল ন র ও ই- মইল এে স) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
19 ায়ী বািস া 

সনদপ  াি র 
আেবদন অ ায়ন 

3 (িতন) 
কমিদবস 

১. আেবদনপ , ২. সত ািয়ত ছিব, ৩. ইউিপ/ চয়ার ানেদর 
সত ািয়ত সনদ ( ায়ী বািস া ও জ  িনব ন সনদ), ৪. 
বামাং রাজার সত ািয়ত সনদ, ৫. হড ান সত ািয়ত সনদ, 

৬. জিম সং া  রকডপ , ৭. িশ াগত যা তার সত ািয়ত 
সনদ, ৮. জািতয় পিরচয় প  সত ািয়ত ( েয়াজন সােপে  
িপতা-মাতার)।  

-  
েযাজ  নয় 

 
উপেজলা িনবাহী অিফসার 
মা, বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান :+88০৩৬১-91015 
ই- মইল- 

unoruma@mopa.gov.bd 
 
 

জলা শাসক  
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান- 
+88০৩৬১-৬২৫০1 

ইেমইল: 
dcbandarban@mopa.gov.

bd 

20  উ রািধকার সনদ 
দােনর আেবদন 

অ ায়ন 

১০ (দশ) 
কমিদবস  

1. আেবদনকারীগেণর ছিব 
2. -  ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান ক ক দ   সনদ 
3. -  হড ান ক ক দ   সনদ 
4. ওয়ািরশ সনদ 

  ইউিনয়ন পিরষদ েযাজ  নয়  
উপেজলা িনবাহী অিফসার 
মা, বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান :+88০৩৬১-91015 
ই- মইল- 

unoruma@mopa.gov.bd 
 
 

 
জলা শাসক  

বা রবান পাবত  জলা 
টিলেফান- 

+88০৩৬১-৬২৫০1 
ইেমইল: 

dcbandarban@mopa.gov.
bd 

21  ত  অিধকার 
আইন,২০০৯  এর 
আওতায় জনগেণর 
চািহত ত  দান  

২০(িবশ) 
কাযিদবস 

 
 
 

িনধািরত ফরেমেট 
(ফরম-ক) 
 

ওেয়ব সাইেট।  িত া ২( ই) 
টাকা হাের। চালােনর 
মা েম সরকারী 
কাষাগাের কাড নং 

১-৩৩০১-৩০০১-
১৮০৭ এ জমা 
দওয়া। 

 

 
উপেজলা িনবাহী অিফসার 
মা, বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান :+88০৩৬১-91015 
ই- মইল- 

unoruma@mopa.gov.bd 
 
 

জলা শাসক  
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান- 
+88০৩৬১-৬২৫০1 

ইেমইল: 
dcbandarban@mopa.gov.

bd  
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