
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসক এর কাযালয় 
বা রবান পাবত  জলা 

(নাগিরক সনদ) 
রাজ  শাখা: 

ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

০১ জিম 
িব য়/হ া েরর অ মিত 

দান 

120 কাযিদবস 1। সবা হীতার পাসেপাট সাইেজর 01 কিপ হড ান ক ক সত ািয়ত ছিবসহ 
আেবদন, 
2। হালসন জমাবি  লকিপ,  
3। হালসন দািখলা লকিপ, 
4। ঋণদায়  সনদ লকিপ,  
5। হড ান িতেবদন লকিপ, 
6। ভাটার আইিড কােডর 01 কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 
7। চয়ার ান সনদ 01 কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ, 
8। তা ায়ী বািস া সমথেন তার িনজ নামীয় অথবা িপতা-মাতার নামীয় 
জমাবি র লকিপ/ বামাং রাজা ক ক দ  ায়ী বািস া সনেদর 01 কিপ 
সত ািয়ত ফেটাকিপ 

আেবদনকারী িনেজ সরবরাহ 
করেবন। 

কাট িফ- ২০/= 
(আেবদেনর সােথ 

সং  করেত হেব) 

রেভ  ড  কােল র 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান নং- 
+088০৩৬১ ৬২২৮২ 

ই- মইল- 
rdcbban@gmail.com 

 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
বা রবন পাবত  জলা 

টিলেফান নং- 
+088০৩৬১ ৬২৪৭৯, 

ই- মইল- 
adcrbban@gmail.com 

০২ খাস জিম ব াপনা ও 
বে াব  দান 

 

50 কাযিদবস সরকারী িত ান :  
1। সংি  িত ােনর আেবদন 
2। সংি  িত ােনর শাসিনক অ েমাদন 
3। হড ান িতেবদন লকিপ, 
ধম য় ও িশ া িত ান : 
1। সংি  িত ােনর আেবদন।  
2। সংি  িত ােনর কিম র সভার কাযিববরণী 
3। হড ান িতেবদন লকিপ,   
(উে , ধম য় ও িশ া িত ােনর জ  পিরমাণ মত জিম িনধািরত ে র 
10% ে  বে াব   দওয়া হইেব।) 

আেবদনকারী/ সংি  িত ন  
সরবরাহ করেবন। 

কাট িফ- ২০/= 
(আেবদেনর সােথ 

সং  করেত হেব) 

ঐ ঐ 

০৩ জাত পারিমট ই  40 কাযিদবস 1। ি -র য়াল  পারিমট আেবদন ফরম (‘A’ ফরম) (03 সট), 
2। হালসন জমাবি  ও দািখলা লকিপ, 
3। ইউিপ চয়ার ান ক ক ০৩ কিপ ও হড ান ক ক ০৩ কিপ সত ািয়ত পাসেপাট 
সাইেজর ছিব ,  
4। ন না া র ইউিপ চয়ার ান ও হড ান ক ক সত ািয়ত 

1) রকড ম শাখা 
2) ফরমস এ  শনারী শাখা 
3) আেবদনকারী িনেজ 
সরবরাহ করেবন। 

কাট িফ- ২০/= 
(আেবদেনর সােথ 

সং  করেত হেব) 

ঐ ঐ 

০৪ চা-চাষী িহেসেব 
িনব ীকরণ 

25 কাযিদবস 1। সবা হীতার 01 কিপ পাসেপাট সাইেজর মৗজা হড ান ক ক সত ািয়ত 
ছিবসহ আেবদন,  
2। জমাবি  ও দািখলা ল কিপ, 
3। চয়ার ান সনদ 01 কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ, 
4। ভাটার আইিড কাড 01 কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 

1) রকড ম শাখা 
2) ফরমস এ  শনারী শাখা 
3) আেবদনকারী িনেজ 
সরবরাহ করেবন। 

কাট িফ- ২০/= 
(আেবদেনর সােথ 

সং  করেত হেব) 

ঐ ঐ 
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িম অিধ হণ শাখা: 

ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

০৫ 

সরকাির/আধা-
সরকাির ও 

ায় শািসত 
সং ার অ েল 
জিম অিধ হণ 

120 কায 
িদবস 

১. শাসিনক অ েমাদন প । 
২. তম জিমর েয়াজনীয়তা সং া  ত য়ন প । 
৩. ািবত জিমর দাগ িচ। 
৪. ল-আউট ান। 
৫. আিথক ম রী বা বােজট বরা  সং া  প । 
6. িনধািরত ছেক বণনা। 
(1-6 নং েমেকর েত ক  05 ফদ কের, ল কিপ 01 ফদ 
এবং বািক 04 ফদ ত াশী সং া ক ক সত ািয়ত) 

ত াশী সং া ােবর 
সােথ দািখল করেবন। 

িফ/চাজ নই 
 

িম অিধ হণ কমকতা 
বা রবান পাবত  জলা 

ফান: +88০৩৬১-
৬২২৯৬ 
ই- মইল: 

aclabban@gmail.
com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
বা রবান পাবত  জলা 

ফান: +88০৩৬১-৬২৪৭৯ 
ই- মইল: 

adcbban@gmail.com 

০৬ 

অিধ হণ ত 
জিমর িতর রণ 
দান ( রকড য় 

মািলেকর ে ) 

15 কায 
িদবস 

১. আেবদনকারী ক ক িলিখত আেবদন । 
২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ - 01 কিপ। 
৩. নাগিরক  সনদ, জ  সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ- 01 কিপ 
৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা ( ল কিপ)। 
৫. াংক/অথল ীকারী িত ান ক ক দ  দায়  সনদপ  ( ল কিপ)। 
৬. হালনাগাদ জমাবি  ( ল কিপ)। 
৭. পাসেপাট সাইেজর ০২ ( ই) কিপ সত ািয়ত ছিব  
    ( ময়র/ইউ.িপ চয়ার ান/ হড ান ক ক সত ািয়ত)। 

আেবদনকারী 
আেবদেনর সােথ 
দািখল করেবন। 

আেবদেনর 
সােথ ২০/- 
টাকা ে র 

কাট িফ 
লাগােত হেব। 

 

িম অিধ হণ কমকতা 
বা রবান পাবত  জলা 

ফান: +88০৩৬১-
৬২২৯৬ 
ই- মইল: 

aclabban@gmail.
com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
বা রবান পাবত  জলা 

ফান: +88০৩৬১-৬২৪৭৯ 
ই- মইল: 

adcbban@gmail.com 

০৭ 

অিধ হণ ত 
জিমর িত রণ 
দান 

(উ রািধকারী 
ওয়ািরশ ে  
মািলক) 

15 কায 
িদবস 

১. আেবদনকারী ক ক িলিখত আেবদনপ । 
২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ- 01 কিপ। 
৩. নাগিরক  সনদ, জ  সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ- 01 কিপ 
৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা ( ল কিপ)। 
৫. াংক/অথল ীকারী িত ান ক ক দ  দায়  সনদপ  ( ল কিপ)। 
৬. হালনাগাদ জমাবি  ( ল কিপ)। 
৭. পাসেপাট সাইেজর ০২ ( ই) কিপ সত ািয়ত ছিব 
    ( ময়র/ইউ.িপ চয়ার ান/ হড ান ক ক সত ািয়ত)। 
৮. উ রািধকারী সনদপে র সত ািয়ত কিপ- 01 কিপ। 
৯.   ধমা যায়ী স ি র অংশনামা ( ল কিপ)। 

আেবদনকারী 
আেবদেনর সােথ 
দািখল করেবন। 

আেবদেনর 
সােথ ২০/- 
টাকা ে র 

কাট িফ 
লাগােত হেব। 

িম অিধ হণ কমকতা 
বা রবান পাবত  জলা 

ফান: +88০৩৬১-
৬২২৯৬ 
ই- মইল: 

aclabban@gmail.
com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
বা রবান পাবত  জলা 

ফান: +88০৩৬১-৬২৪৭৯ 
ই- মইল: 

adcbban@gmail.com 
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

০৮ অিধ হণ ত জিমর 
িত রণ দান 

(আদালেতর আেদেশ 
িনধািরত মািলেকর 

ে ) 

15 কায িদবস ১. আেবদনকারী ক ক িলিখত আেবদন । 
২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ- 01 কিপ। 
৩. নাগিরক  সনদ, জ  সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ- 01 কিপ 
৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা ( ল কিপ)। 
৫. াংক/অথল ীকারী িত ান ক ক দ  দায়  সনদপ  
    ( ল কিপ)। 
৬. হালনাগাদ জমাবি  ( ল কিপ)। 
৭. পাসেপাট সাইেজর ০২ ( ই) কিপ সত ািয়ত ছিব 
    ( ময়র/ইউ.িপ চয়ার ান/ হড ান ক ক সত ািয়ত)। 

আেবদনকারী আেবদেনর 
সােথ দািখল করেবন। 

আেবদেনর সােথ 
২০/- টাকা 

ে র কাট িফ 
লাগােত হেব। 

 

িম অিধ হণ কমকতা 
বা রবান পাবত  জলা 

ফান: +88০৩৬১-
৬২২৯৬ 
ই- মইল: 

aclabban@gmail.
com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
বা রবান পাবত  জলা 

ফান: +88০৩৬১-৬২৪৭৯ 
ই- মইল: 

adcbban@gmail.com 

০৯ য় ে  মািলেকর 
ে  অিধ হণ ত 

জিমর িত রণ 
দান 

15 কায িদবস ১. আেবদনকারী ক ক িলিখত আেবদন । 
২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ- 01 কিপ। 
৩. নাগিরক  সনদ, জ  সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ- 01 কিপ 
৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা ( ল কিপ)। 
৫. াংক/অথল ীকারী িত ান ক ক দ  দায়  সনদপ  
    ( ল কিপ)। 
৬. হালনাগাদ জমাবি  ( ল কিপ)। 
৭. পাসেপাট সাইেজর ০২ ( ই) কিপ সত ািয়ত ছিব 
    ( ময়র/ইউ.িপ চয়ার ান/ হড ান ক ক সত ািয়ত)। 

আেবদনকারী আেবদেনর 
সােথ দািখল করেবন। 

আেবদেনর সােথ 
২০/- টাকা 

ে র কাট িফ 
লাগােত হেব। 

 

িম অিধ হণ কমকতা 
বা রবান পাবত  জলা 

ফান: +88০৩৬১-
৬২২৯৬ 
ই- মইল: 

aclabban@gmail.
com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
বা রবান পাবত  জলা 

ফান: +88০৩৬১-৬২৪৭৯ 
ই- মইল: 

adcbban@gmail.com 

১০ পাওয়ার অফ এ াটন  
এর মা েম 
মািলকানার ে  
অিধ হণ ত জিমর 

িত রণ দান 

15 কায িদবস ১. আেবদনকারী ক ক িলিখত আেবদন । 
২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ- 01 কিপ। 
৩. নাগিরক  সনদ, জ  সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ- 01 কিপ 
৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা ( ল কিপ)। 
৫. াংক/অথল ীকারী িত ান ক ক দ  দায়  সনদপ   
   ( ল কিপ)। 
৬. হালনাগাদ জমাবি  ( ল কিপ) 
৭. পাসেপাট সাইেজর ০২ ( ই) কিপ সত ািয়ত ছিব 
   ( ময়র/ইউ.িপ চয়ার ান/ হড ান ক ক সত ািয়ত)। 
8. 1ম ণীর ািজে ট ক ক স ািদত পাওয়ার অফ এ াটন  

প  ( ল কিপ)। 

আেবদনকারী আেবদেনর 
সােথ দািখল করেবন। 

আেবদেনর সােথ 
২০/- টাকা 

ে র কাট িফ 
লাগােত হেব। 

 

িম অিধ হণ কমকতা 
বা রবান পাবত  জলা 

ফান: +88০৩৬১-
৬২২৯৬ 
ই- মইল: 

aclabban@gmail.
com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
বা রবান পাবত  জলা 

ফান: +88০৩৬১-৬২৪৭৯ 
ই- মইল: 

adcbban@gmail.com 
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
১১ আমেমা ার নামা 

বধকরণ 
15 কায 
িদবস 

১.   আমেমা ার নামা হীতার িলিখত আেবদন। 
২. আমেমা ার নামা হীতার জাতীয় পিরচয়পে র 

সত ািয়ত ফেটাকিপ- 01 কিপ। 
৩. আমেমা ার নামা হীতার নাগিরক  সনদ, জ  সনেদর 

সত ািয়ত ফেটাকিপ- 01 কিপ 
৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা  
    ( ল কিপ)। 
৫. আমেমা ার নামা দাতার নােম াংক/অথল ীকারী 

িত ান ক ক দ  দায়  সনদপ  ( ল কিপ)। 
৬. হালনাগাদ জমাবি  ( ল কিপ) 
৭. আমেমা ার নামা হীতার পাসেপাট সাইেজর ০২ ( ই) 

কিপ সত ািয়ত ছিব ( ময়র/ইউ.িপ চয়ার ান/ হড ান 
ক ক সত ািয়ত)। 

8. আমেমা ার bvgvwU দাতা য দেশ বসবাস কেরন স 
দেশর াে  স  করেত হেব এবং স দেশ 

অবি ত বাংলােদশ তাবােসর দািয়  া  কমকতা 
ক ক সত ািয়ত হেত হেব। 

9. আমেমা ার নামা বাংলােদেশ আসার পর নরায়  
বাংলােদেশর াে  আমেমা ার নামা হীতার া র 
িদেয় তা স  করেত হেব, যা কান গেজেটড অিফসার 
বা নাটারী পাবিলক ারা মাণী ত হেব। 

10. আমেমা ার নামা দাতার পাসেপােটর সত ািয়ত  
      কিপ -  01 কিপ। 

আেবদনকারী 
আেবদেনর সােথ 
দািখল করেবন। 

আেবদেনর 
সােথ ২০/- 
টাকা ে র 

কাট িফ 
লাগােত হেব। 

 

িম অিধ হণ কমকতা 
বা রবান পাবত  জলা 

ফান: +88০৩৬১-
৬২২৯৬ 
ই- মইল: 

aclabban@gmail.
com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
বা রবান পাবত  জলা 

ফান: +88০৩৬১-৬২৪৭৯ 
ই- মইল: 

adcbban@gmail.com 
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বসা ও বািণজ  শাখা: 
ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
১২ িফিলং শন াপেনর 

অনাপি  সনদপ  
২০ কায িদবস ১। আেবদন প  

২। পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক     
ড লাইেসে র ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ  

৩। জাতীয় পিরচয় পে র ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ   
৪। জিমর মািলকানা কাগজপে র ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৫। ম দাগােরর নকশা লকিপ-০৩ কিপ 
৬।ফায়ার সািভেসরঅনাপি পে র ০১ কিপ  সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৭। পাসেপাট  সাইেজর সত ািয়ত ছিব-০২ কিপ 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী  সং হ কের 
আেবদন করেবন 

 
 

িবনা ে  

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

১৩ 
 

লৗহজাত  িব েয়র 
িডিলং লাইেস  দান 

১৫ কায িদবস ১। আেবদন প   
২। পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক ড লাইেসে র ০১ কিপ 
সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। জাতীয় পিরচয় পে র ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ   
৪। জিমর মািলকানা কাগজপে র ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 
 ৫। পাসেপাট সাইেজর সত ািয়তছিব-০২ কিপ 
 ৬। িডিলং লাইেস  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ 
৭। আয়কর সনদ এর ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী  সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম   
সরকাির িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 

িফ: ৩০০০/- টাকা 
(চালান কাড -১-

১৭০১-০০০১-
২৬৮১) 

 
১৫% ভ াট= 

৪৫০/- 
(চালান কাড- ১-
১১৩৩-০০২৫-

০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

১৪ 
 

লৗহজাত  িব েয়র 
িডিলং লাইেস  

নবায়ন 

০৭ কাযিদবস ১। আেবদন প  
২। িডিলং লাইেস  নবায়ন িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ 
৩। ল লাইেস  

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী  সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 
িফ: ১৫০০/- 
( কাড নং-১-
১৭০১-০০০১-

২৬৮১) 
 

১৫% ভ াট = 
২২৫/- 

( কাড- ১-১১৩৩-
০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

১৫ লৗহজাত  িব েয়র 
ি েকট িডিলং 

লাইেস  দান 

০৭ কাযিদবস ১। আেবদন প  
২ । ি েকট লাইেস  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ। 
৩। ল লাইেস  হারােনা/ আ েন েড়  গেল  িজিডর কাগজপে র 
     লকিপ 

েয়াজনীয় 
কাগজপ আেবদনকারী  
সং হ কের আেবদন 
করেবন 

চালােনর মা েম 
সরকাির  িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 
িফ : ৬০০/- 

( কাড নং-১-১৭০১-
০০০১-২৬৮১) 

 
১৫%ভ াট= ৯০/- 
( কাড- ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

১৬ িসেম  িব েয়র 
িডিলং লাইেস  দান 

১৫ কাযিদবস ১। আেবদন প   
২। পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক ড লাইেসে র  
    ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৩। জাতীয় পিরচয়পে র ০১কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ   
৪। জিমর মািলকানা কাগজপে র ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 
 ৫। পাসেপাট সাইেজর সত ািয়তছিব-০২ কিপ 
৬।িডিলং লাইেস  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ 
৭। আয়কর সনদ এর ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম 
সরকাির  িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 
িফ: ১৫০০/- 

( কাড নং- ১-১৭০১-
০০০১-২৬৮১) 

 
১৫% ভ াট= ২২৫/- 

কাড -১-১১৩৩-
০০২৫-০৩১১ 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

১৭ িসেম  িব েয়র 
িডিলং লাইেস  

নবায়ন 

০৭ কাযিদবস ১। আেবদন প  
২। নবায়ন িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ। 
৩। লাইেসে র লকিপ 

 েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী সং হ কের 
আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম 
সরকাির িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 
িফ: ৭৫০/- 

( কাড নং- ১-১৭০১-
০০০১-২৬৮১) 

 
১৫% ভ াট= ১১৩/- 

( কাড-১-১১৩৩-
০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

১৮ িসেম  িব েয়র 
ি েকট িডিলং 

লাইেস  দান 

০৭ কাযিদবস ১। আেবদন প  
২ । ি েকট লাইেস  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ 
৩। ল লাইেস  হারােনা/আ েন েড় গেল  িজিডর কাগজপে র  
     লকিপ 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী  সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 
িফ : ৩০০/- 

( কাড নং- ১-
১৭০১-০০০১-

২৬৮১) 
 

১৫% ভ াট= ৪৫/- 

( কাড - ১-১১৩৩-
০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

১৯ িম ড িব েয়র 
িডিলং লাইেস  দান 

১৫ কাযিদবস ১। আেবদন প   
২। পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক ড লাইেসে র  
    ০১কিপ  সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৩। জাতীয় পিরচয়পে র ০১ কিপ সত ািয়ত কিপ   
৪। জিমর মািলকানা কাগজপে র ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৫। পাসেপাট সাইেজর সত ািয়তছিব-০২ কিপ 
৬। লাইেস  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ। 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী  সং হ কের 
আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 
িফ : ৩০০/- 

( কাড নং- ১-
১৭০১-০০০১-

২৬৮১) 
 

১৫% ভ াট= ৪৫/- 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

২০ িম ড িব েয়র 
িডিলং লাইেস  

নবায়ন 

০৭ কাযিদবস ১। আেবদন প  
২। নবায়ন িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ। 
৩। ল লাইেস  

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী  সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 
িফ : ১৫০/- 

( কাড নং- ১-
১৭০১-০০০১-

২৬৮১) 
 

১৫% ভ াট= ২৩/- 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ অিভেযাগ 
জানােনা/আপীল করা যােব (কমকতার 

পদবী, বাংলােদেশর কাড, 
জলা/উপেজলা কাড সহ 

টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 
অিফিসয়াল ই- মইল) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
২১ িম ড িব েয়র 

ি েকট িডিলং 
লাইেস  দান 

০৭ কাযিদবস ১। আেবদন প  
২। ি েকট লাইেস  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ 
৩। ল লাইেস  হারােনা/আ েন েড় গেল  িজিডর কাগজপে র  
    লকিপ 

 েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ কাষাগাের 

জমা করেত হেব 
িফ: ৬০/- 

( কাড নং- ১-১৭০১-
০০০১-২৬৮১) 

 
১৫% ভ াট= ০৯/- 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

২২ েয়লারী  িডিলং 
লাইেস  দান 

১৫ কাযিদবস ১। আেবদন প  
২। পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক ড লাইেসে র  
     ০১ কিপ সত ািয়ত  ফেটাকিপ 
৩। জাতীয় পিরচয়পে র ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ   
৪। জিমর মািলকানা কাগজপে র ০১কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৫। পাসেপাট সাইেজর সত ািয়তছিব-০২ কিপ 
৬। লাইেস  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ। 
৭। আয়কর সনদ এর ০১কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ কাষাগাের 

জমা করেত হেব 
িফ: ৩,০০০/- 

( কাড নং- ১-১৭০১-
০০০১-২৬৮১) 

 
১৫% ভ াট= ৪৫০/- 
( কাড -১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

২৩ েয়লারী িডিলং 
লাইেস  নবায়ন 

০৭  কাযিদবস ১। আেবদন প  
২। নবায়ন িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ 
৩। ল লাইেস  

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী সং হ কের 
আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ কাষাগাের 

জমা করেত হেব 
িফ: ৩,০০০/- 

( কাড নং- ১-১৭০১-
০০০১-২৬৮১) 

 
১৫% ভ াট= ৪৫০/- 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

২৪  েয়লারী ি েকট 
িডিলং লাইেস  দান 

০৭ কাযিদবস ১। আেবদনপ  
২। ি েকট লাইেস  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ 
৩। ল লাইেস  হারােনা/আ েন েড় গেল  িজিডর কাগজপে র 
     লকিপ 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী সং হ কের 
আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ কাষাগাের 

জমা করেত হেব 
িফ: ৩০০০/- 

( কাড নং- ১-১৭০১-
০০০১-২৬৮১) 

 
১৫% ভ াট= ৪৫০/- 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

২৫ ণ কািরগরী িডিলং 
লাইেস  দান 

১৫ কাযিদবস ১। আেবদন প   
২। পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক ড লাইেসে র  
    ০১কিপ  সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৩। জাতীয় পিরচয়পে র ০১ কিপ সত ািয়ত কিপ   
৪। জিমর মািলকানা কাগজপে র ০১ কিপ সত ািয়ত কিপ 
৫। পাসেপাট সাইেজর সত ািয়তছিব-০২ কিপ 
৬। লাইেস  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ। 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী  সং হ কের 
আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ কাষাগাের 

জমা করেত হেব 
িফঃ ৫০০/- 

( কাড নং- ১-১৭০১-
০০০১-২৬৮১) 

 
১৫% ভ াট= ৭৫/- 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

২৬ ণ কািরগির িডিলং 
লাইেস  নবায়ন 

০৭ কাযিদবস ১। আেবদন প  
২।নবায়ন  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ। 
৩। ল লাইেস  

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী সং হ কের 
আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ কাষাগাের 

জমা করেত হেব 
িফঃ ৫০০/- 

( কাড নং- ১-১৭০১-
০০০১-২৬৮১) 

 
১৫% ভ াট= ৭৫/- 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

২৭ ণ কািরগির ি েকট 
িডিলং লাইেস  দান 

০৭ কাযিদবস ১। আেবদন প  
২। ি েকট লাইেস  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ 
৩। ল লাইেস  হারােনা/আ েন েড় গেল  িজিডর কাগজপে র  
    লকিপ 

 েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ কাষাগাের 

জমা করেত হেব 
িফঃ ৫০০/- 

( কাড নং- ১-১৭০১-
০০০১-২৬৮১) 

১৫% ভ াট= ৭৫/- 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

২৮ পাইকারী তা 
িব েয়র িডিলং 
লাইেস  দান 

১৫ কাযিদবস ১। আেবদন প   
২। পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক ড লাইেসে র  
     ০১ কিপ সত ািয়ত  ফেটাকিপ  
৩। জাতীয় পিরচয়পে র ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৪। জিমর মািলকানা কাগজপে র০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৫।পাসেপাট সাইেজর সত ািয়তছিব-০২ কিপ 
৬। লাইেস  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ। 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 

িফঃ ১২০০/- 
( কাড নং- ১-১৭০১-

০০০১-২৬৮১) 
 

১৫% ভ াট= ১৮০/- 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

২৯ পাইকারী তা 
িব েয়র িডিলং 
লাইেস  নবায়ন 

০৭ কাযিদবস ১। আেবদন প  
২। নবায়ন িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ 
৩। ল লাইেস  

 েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 
িফঃ ৬০০/- 

( কাড নং- ১-১৭০১-
০০০১-২৬৮১) 

১৫% ভ াট= ৯০/- 
( কাড নং- ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

৩০ পাইকারী তা 
িব েয়র ি েকট 

িডিলং লাইেস  দান 

০৭ কাযিদবস ১। আেবদন প  
২। ি েকট লাইেস   িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ 
৩। ল লাইেস  হারােনা/আ েন েড় গেল  িজিডর কাগজপে র 
     লকিপ 

 
আেবদনপে র সােথ 
েয়াজনীয় কাগজপ  

আেবদনকারী  সং হ কের 
আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 
িফঃ ২৪০/- 

( কাড নং- ১-১৭০১-
০০০১-২৬৮১) 

 
১৫% ভ াট= ৩৬/- 
( কাড -১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

 
সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

 
অিতির  জলা শাসক (সািবক) 

বা রবান পাবত  জলা 
টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 

E-mail: 
adcgbandarban@gmail.com 

৩১ চরা তা িব েয়র 
িডিলং লাইেস  দান 

১৫ কাযিদবস ১। আেবদন প   
২। পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক ড লাইেসে র  
     ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৩। জাতীয় পিরচয়পে র ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ   
৪। জিমর মািলকানা কাগজপে র ০১কিপ সত ািয়ত  ফেটাকিপ  
৫। পাসেপাট সাইেজর সত ািয়তছিব-০২ কিপ 
৬।লাইেস   িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ। 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী  সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 
িফঃ ৫০০/- 

( কাড নং- ১-১৭০১-
০০০১-২৬৮১) 

 
১৫% ভ াট= ৭৫/- 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

৩২ চরা তা িব েয়র 
িডিলং লাইেস  

নবায়ন 

০৭ কাযিদবস ১। আেবদন প  
২। নবায়ন িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ 
৩। ল লাইেস  

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির িফ কাষাগাের 

জমা করেত হেব 
িফঃ ২৫০/- 

( কাড নং- ১-১৭০১-
০০০১-২৬৮১) 

 
১৫% ভ াট= ৩৮/- 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

৩৩ চরা তা িব েয়র 
ি েকট িডিলং 

লাইেস  দান 

০৭ কাযিদবস ১। আেবদন প  
২। ি েকট লাইেস  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ 
৩। ল লাইেস  হারােনা/আ েন েড় গেল  িজিডর কাগজপে র 
    লকিপ 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম 
সরকাির  িফ কাষাগাের 

জমা করেত হেব 
িফঃ ১০০/- 

( কাড নং- ১-১৭০১-
০০০১-২৬৮১) 

 
১৫% ভ াট= ১৫/- 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

৩৪ পাইকারী কাপড় 
িব েয়র িডিলং 
লাইেস  দান 

১৫ কাযিদবস ১। আেবদন প   
২। পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক ড লাইেসে র  
    ০১ কিপ সত ািয়ত  ফেটাকিপ  
৩। জাতীয় পিরচয়পে র ০১কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ   
৪। জিমর মািলকানা কাগজপে র ০১কিপ  সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৫। পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব-০২ কিপ 
৬। লাইেস   িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ।  

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ কাষাগাের 

জমা করেত হেব 
িফঃ ৩,০০০/- 

( কাড নং- ১-১৭০১-
০০০১-২৬৮১) 

 
১৫% ভ াট= ৪৫০/- 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

৩৫ পাইকারী কাপড় 
িব েয়র িডিলং 
লাইেস  নবায়ন 

০৭ কাযিদবস ১। আেবদন প  
২। নবায়ন িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ 
৩। ল লাইেস  

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী  সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 

িফঃ ১৫০০/- 
( কাড নং- ১-১৭০১-

০০০১-২৬৮১) 
 

১৫% ভ াট= ২২৫/- 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

৩৬ পাইকারী কাপড় 
িব েয়র ি েকট 

িডিলং  লাইেস  দান 

০৭ কাযিদবস ১। আেবদন প  
২। ি েকট লাইেস   িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ 
৩। ল লাইেস  হারােনা/আ েন েড় গেল  িজিডর কাগজপে র  
     লকিপ 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 
িফঃ ৬০০/- 

( কাড নং- ১-
১৭০১-০০০১-

২৬৮) 
 

১৫% ভ াট= ৯০/- 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

৩৭ চরা কাপড় িব েয়র 
িডিলং লাইেস  দান 

১৫ (পেনেরা) 
কাযিদবস 

১। আেবদন প   
২। পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক ড লাইেসে র  
    ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৩। জাতীয় পিরচয়পে র ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ   
৪। জিমর মািলকানা কাগজপে র ০১কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৫। পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব-০২ কিপ 
৬। লাইেস  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ। 

 েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম 
সরকাির  িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 

িফঃ ১০০০/- 
( কাড নং- ১-
১৭০১-০০০১-

২৬৮১) 
 

১৫% ভ াট= ১৫/- 
( কাড নং - ১-
১১৩৩-০০২৫-

০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

৩৮ চরা কাপড় িব েয়র 
িডিলং লাইেস  

নবায়ন 

০৭ কাযিদবস ১। আেবদন প  
২। নবায়ন িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ 
৩। ল লাইেস  

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী   সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 
িফঃ ৫০০/- 

( কাড নং- ১-
১৭০১-০০০১-

২৬৮১) 
 

১৫% ভ াট= ৭৫/- 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

৩৯ চরা কাপড় িব েয়র 
ি েকট িডিলং 

লাইেস  দান 

০৭ কাযিদবস ১। আেবদন প  
২ । ি েকট লাইেস   িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ 
৩। ল লাইেস  হারােনা/আ েন েড় গেল  িজিডর কাগজপে র  
     লকিপ 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী  সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 
িফঃ ২০০/- 

( কাড নং- ১-১৭০১-
০০০১-২৬৮১) 

 
১৫% ভ াট= ৩০/- 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

৪০ িসগােরট (পাইকারী) 
িব েয়র িডিলং 
লাইেস  দান 

১৫ কাযিদবস ১। আেবদন প  
২। পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক ড লাইেসে র  
     ০১কিপ  সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। জাতীয় পিরচয়পে র  ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ   
৪। জিমর মািলকানা কাগজপে র  ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৫।পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব-০২ কিপ 
৬। লাইেস   িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ। 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী  সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 

িফঃ ৩০০০/- 
( কাড নং- ১-১৭০১-

০০০১-২৬৮১) 
 

১৫% ভ াট= ৪৫০/- 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

৪১ িসগােরট (পাইকারী) 
িব েয়র িডিলং 
লাইেস  নবায়ন 

০৭ কাযিদবস ১। আেবদন প  
২। নবায়ন  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ 
৩। ল লাইেস  

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী  সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 

িফঃ ১৫০০/- 
( কাড নং- ১-১৭০১-

০০০১-২৬৮১) 
 

১৫% ভ াট= ২২৫/- 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

 
 
 
 
 

mailto:actncbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@gmail.com
mailto:actncbban@gmail.com
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
৪২ িসগােরট (পাইকারী) 

িব েয়র  ি েকট 
িডিলং লাইেস  

নবায়ন 

০৭ কাযিদবস ১। আেবদন প  
২। ি েকট লাইেস  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ 
৩। ল লাইেস  হারােনা/আ েন েড় গেল  িজিডর কাগজপে র  
     লকিপ 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী  সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 
িফঃ ৬০০/- 

( কাড নং- ১-১৭০১-
০০০১-২৬৮১) 

 
১৫% ভ াট= ৯০/- 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

৪৩ হােটল (আবািসক) 
িনব ন 

০৭ কাযিদবস ১। িনধািরত আেবদন ফরম জলা শাসেকর 
কাযালেয়র বসা ও 
বািণজ  শাখা এবং  

www.bandarban.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত 

ডাউনেলাড করা যােব 

চালােনর মা েম 
সরকাির িফ কাষাগাের 

জমা করেত হেব 
এক তারকা 

আেবদন িফঃ ২,০০০/- 
িনব ন িফ : ১০,০০০/ 

ই তারকা 
আেবদন িফঃ ৩,০০০/- 
িনব ন িফ : ২০,০০০০/ 

িতন তারকা 
আেবদন িফঃ ৪,০০০/- 
িনব ন িফ : ২৫,০০০০ 

চার  তারকা 
আেবদন িফঃ ৫,০০০/- 
িনব ন িফ : ৫০,০০০০ 

প চ তারকা 
আেবদন িফঃ ৫,০০০/- 

িনব ন িফ : 
১,০০,০০০/- 

( কাড নং- ১-৫৩০১-
০০০১-১৮১৭) 

১৫% ভ াট= ১৫০০/- 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 
[ 
২। জাতীয় পিরচয়পে র ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক ড লাইেসে র  
    ০১ কিপ  সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৪। জিমর মািলকানা কাগজপে র ০১কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৫। আেবদন িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ 
৬। িনব ন িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ। 
৭। মািলেকর সত ািয়ত ছিব-০২কিপ 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  

আেবদনকারী সং হ কের 
আেবদন করেবন 

 

 

 

mailto:actncbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@gmail.com
http://www.bandarban.gov.bd
mailto:actncbban@gmail.com
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
৪৪ রে ার   িনব ন ০৭  কাযিদবস ১। িনধািরত ফরেম আেবদন  জলা শাসেকর 

কাযালেয়র বসা ও 
বািণজ  শাখা এবং  

www.bandarban.gov.
bd 

ওেয়ব পাটাল হেত 
ডাউনেলাড করা যােব 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 
নন এিস 

িড িণ -১,৫০০/- 
িসে িণ-২,০০০/- 
িবে িণ-২,৫০০/- 
এে িণ-৩,০০০/- 

 
এিস 

িড িণ -২,৫০০/- 
িসে িণ-৩,০০০/- 
িবে িণ-৩,৫০০/- 
এে িণ-৪,০০০/- 

 
( কাড নং ১-
৫৩০১-০০০১-

১৮১৭) 
 

১৫% ভ াট= 
২২৫/- 

( কাড - ১-১১৩৩-
০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

২। জাতীয় পিরচয়পে র ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক ড লাইেসে র  
     ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৪। জিমর মািলকানা কাগজপে র ০১ সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৫।িনব ন িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ। 

৬। মািলেকর সত ািয়ত ছিব-০২কিপ 
 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী সং হ কের 

আেবদন করেবন 

 

http://www.bandarban.gov.
mailto:actncbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@gmail.com


 
ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
৪৫ হােটল (আবািসক) 

এর লাইেস  দান 
২০ কাযিদবস ১। আেবদন ফরম জলা শাসেকর 

কাযালেয়র বসা ও 
বািণজ  শাখা এবং  

www.bandarban.gov.
bd 

ওেয়ব পাটাল হেত 
ডাউনেলাড করা যােব 

চালােনর মা েম 
সরকাির  িফ কাষাগাের 

জমা করেত হেব 
এক তারকা 

লাইেস  িফঃ 
৩০,০০০/- 
ই তারকা 

লাইেস  িফঃ: 
৫০,০০০/- 
িতন তারকা 
লাইেস  

িফঃ১,৫০,০০০/- 
চার তারকা 
লাইেস  

িফঃ৫,০০,০০০/- 
প চ তারকা 
লাইেস  

িফঃ৭,০০,০০০/- 
( কাড নং- ১-১৭০১-

০০০১-১৮১৮) 
 

১৫% হাের ভ াট 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

২। িনব ন সনেদর ০১ সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। লাইেস  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ  
৪।  হােটেল িনেয়ািজত কমচারীেদর িসিভল সাজন ক ক দ   
     া সনদ (যতজন আেছ েত েকর )০১ কিপ কের ল কিপ 
৫। হালনাগাদ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক ড লাইেসে র  
    ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৬। ফায়ার সািভস ক ক অি িনরাপ া সনদ এর  
     ০১কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৭। ছিবসহ আইিড কােডর সত ািয়ত ০১ কিপ ফেটাকিপ 
৮। আয়কর সনদ এর ০১ কিপ  সত ািয়ত ফেটাকিপ 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী সং হ কের 

আেবদন করেবন 

৪৬ রে ার   লাইেস  
দান 

২০ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরেম আেবদন 
২। িনব ন সনেদর ০১কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। লাইেস  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ  
৪। কমচারীেদর া সনদ (যতজন আেছ েত েকর ) ০১ কিপ কের ল 
কিপ 
৫। হালনাগাদ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক ড লাইেসে র ০১ 
কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৬। ফায়ার সািভস ক ক অি িনরাপ া সনদ এর ০১ কিপ  সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 
৭। ছিবসহ আইিড কােডর ০১ কিপ  সত ািয়ত ফেটাকিপ 

জলা শাসেকর 
কাযালেয়র বসা ও 
বািণজ  শাখা এবং  

www.bandarban.gov.
bd 

ওেয়ব পাটাল হেত 
ডাউনেলাড করা যােব 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী  সং হ কের 
আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ কাষাগাের 

জমা করেত হেব 
লাইেস  িফ নন এিস  
 িড িণ -৫,০০০/- 
িস িণ -৬,৫০০/- 
িব িণ -৮,০০০/- 
এ িণ -১০,০০০/- 

 

এিস 
িড িণ -১০,০০০/- 
িস িণ -১২,০০০/- 
িব িণ -১৫,০০০/- 
এ িণ -২০,০০০/- 

 
( কাড নং- ১-১৭০১-
০০০১-১৮১৮) 
 

১৫% ভ াট= ৭৫০/- 
( কাড -১-১১৩৩-
০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.co
m 

 

http://www.bandarban.gov.
mailto:actncbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@gmail.com
http://www.bandarban.gov.
mailto:actncbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@gmail.co


 
ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
৪৭ হােটল (আবািসক) 

লাইেস  নবায়ন 
১০ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরেম আেবদন  জলা শাসেকর 

কাযালেয়র বসা ও 
বািণজ  শাখা এবং  

www.bandarban.gov.
bd 

ওেয়ব পাটাল হেত 
ডাউনেলাড করা যােব 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 
এক তারকা 

নবায়ন িফঃ ৫০০০/- 
ই তারকা 

নবায়ন িফঃ 
১০,০০০/- 

িতন তারকা 
নবায়ন িফঃ 
৫০,০০০/- 
চার তারকা 
নবায়ন িফঃ 
১,০০,০০০/- 
প চ তারকা 
নবায়ন িফঃ 
১,৫০,০০০/- 

 
( কাড নং- ১-১৭০১-
০০০১-১৮১৮) 
 
১৫% ভ াট= ৭৫০/- 
( কাড -১-১১৩৩-
০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

২। নবায়ন  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ 
৩। িসিভল সাজন ক ক কমচারীেদর া সনদ (যতজন আেছ 

েত েকর ) ০১ কিপ কের ল কিপ 
৪। ল লাইেস  
৫। হালনাগাদ ড লাইেসে র ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৬। সক পিরেশােধর   সত ািয়ত ০১ কিপ সনদ 

 েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী  সং হ কের 

আেবদন করেবন 

48 
হােটল  

(আবািসক)মািলকানা 
/নাম পিরবতন  

১০ কাযিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন 
২। হােটল মািলকানা /নাম পিরবতন িফ জমা দােনর চালােনর 
লকিপ 

৩।  হােটেল িনেয়ািজত কমচারীেদর িসিভল সাজন ক ক দ  
া সনদ (যতজন আেছ েত েকর )০১ কিপ কের ল কিপ 

৪। হালনাগাদ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক ড লাইেসে র ০১ 
কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৫। হােটল মািলেকর ছিবসহ আইিড কােডর সত ািয়ত ০১ কিপ 
ফেটাকিপ 
৬। আয়কর সনদ এর ০১ কিপ  সত ািয়ত ফেটাকিপ ড লাইেস  এর 
সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৭। িবগত অথ বছের আয়কর দােনর মাণেকর সত ািয়ত ফেটাকিপ 

জলা শাসেকর 
কাযালেয়র বসা ও 
বািণজ  শাখা এবং  

www.bandarban.gov.
bd 

ওেয়ব পাটাল হেত 
ডাউনেলাড করা যােব। 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী  সং হ কের 

আেবদন করেবন 

হােটল মািলকানা 
/নাম পিরবতন 

িফ 
এক 
তারকা=১০,০০০/- 
ই 

তারকা=২০,০০০/- 
িতন 
তারকা=২৫,০০০/- 
চার 
তারকা=৫০,০০০/- 
প চ 
তারকা=১,০০,০০০/- 
 
 

  

 

http://www.bandarban.gov.
mailto:actncbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@gmail.com
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
৪৯ রে ার   লাইেস  

নবায়ন 
০৭ কাযিদবস ১। আেবদন ফরম 

২। নবায়ন  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ 
৩। কমচারীেদর া সনদ (যতজন আেছ েত েকর ) ০১ কিপ কের 
ল কিপ 

৪। ল লাইেস  
৫। হালনাগাদ ড লাইেসে র ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 

জলা শাসেকর 
কাযালেয়র বসা ও 
বািণজ  শাখা এবং  

www.bandarban.gov.
bd 

ওেয়ব পাটাল হেত 
ডাউনেলাড করা যােব 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির   িফ 

কাষাগাের জমা করেত 
হেব 

লাইেস  নবায়ন  িফ 
নন এিস  

 িড িণ -৩,০০০/- 
িস িণ -৪,০০০/- 
িব িণ -৬,০০০/- 
এ িণ -৭,০০০/- 

 

লাইেস  নবায়ন  িফ 
এিস 

িড িণ -১০,০০০/- 
িস িণ -১২,০০০/- 
িব িণ -১৫,০০০/- 
এ িণ -২০,০০০/- 

 

( কাড নং- ১-১৭০১-
০০০১-১৮১৮) 
 

১৫% ভ াট= ৪৫০/- 
( কাড - ১-১১৩৩-
০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

৫০ হােটল (আবািসক) 
এর ি েকট লাইেস  

দান 

০৭ কাযিদবস ১। আেবদন ফরম 
 

জলা শাসেকর 
কাযালেয়র বসা ও 
বািণজ  শাখা এবং  

www.bandarban.gov.
bd 

ওেয়ব পাটাল হেত 
ডাউনেলাড করা যােব 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 

িফঃ ৫০০০/- 
( কাড নং- ১-
১৭০১-০০০১-

১৮১৮) 
 

১৫% ভ াট= 
৭৫০/- 

( কাড - ১-১১৩৩-
০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

 
২। িনব ন সনদ এর  ০১কিপ  সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। ি েকট লাইেস  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ  
৪। িসিভল সাজন ক ক দ  কমচারীেদর া সনদ (যতজন আেছ 

েত েকর )   
    ০১ কিপ কের ল কিপ 
৬। ল লাইেস  হারােনা/আ েন েড় গেল  িজিডর কাগজপে র  
     লকিপ 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী   সং হ কের 

আেবদন করেবন 

 

http://www.bandarban.gov.
mailto:actncbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@gmail.com
http://www.bandarban.gov.
mailto:actncbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@gmail.com


 

ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
৫১ রে ার  ি েকট 

লাইেস  দান 
০৭ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরেম আেবদন  

২। িনব ন সনেদর ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। ি েকট লাইেস   িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ  
৪। কমচারীেদর া সনদ এর ল কিপ 
৫। ল লাইেস  হারােনা/আ েন েড় গেল  িজিডর কাগজপে র 
লকিপ 

জলা শাসেকর 
কাযালেয়র বসা ও 
বািণজ  শাখা এবং 

www.bandarban.gov.
bd 

ওেয়ব পাটাল হেত 
ডাউনেলাড করা যােব 

 
 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ কাষাগাের 

জমা করেত হেব 
ি েকট লাইেস   িফ 

নন এিস  
 িড িণ -৪,০০০/- 
িস িণ -৬,০০০/- 
িব িণ -১০,০০০/- 
এ িণ -১২,০০০/- 

 
ি েকট লাইেস   িফ 

এিস 
িড িণ -৭,৫০০/- 
িস িণ -১০,০০০/- 
িব িণ -১২,০০০/- 
এ িণ -১৫,০০০/- 

( কাড নং- ১-১৭০১-
০০০১-১৮১৮) 
 
১৫% ভ াট= ৬০০/- 
( কাড -১-১১৩৩-
০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

৫২ রে রা মািলকানা 
/নাম পিরবতন 

০৭ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরেম আেবদন 
২। নাম পিরবরতন  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ  
৩। িসিভল সাজন ক ক দ  কমচারীেদর া সনদ (যতজন আেছ 

েত েকর ) ০১ কিপ কের ল কিপ 
৪। হালনাগাদ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক ড লাইেসে র ০১ 
কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৫। ছিবসহ আইিড কােডর ০১ কিপ  সত ািয়ত ফেটাকিপ 

জলা শাসেকর 
কাযালেয়র বসা ও 
বািণজ  শাখা এবং 

www.bandarban.gov.
bd 

ওেয়ব পাটাল হেত 
ডাউনেলাড করা যােব 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী সং হ কের 

আেবদন করেবন 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ কাষাগাের 

জমা করেত হেব 
 

রে রা মািলকানা 
/নাম পিরবতন  িফ 

নন এিস  
নন এিস  

 িড িণ -১,৫০০/- 
িস িণ -২,০০০/- 
িব িণ -২,৫০০/- 
এ িণ -৩,০০০/- 

 
এিস 

িড িণ -২,৫০০/- 
িস িণ -৩,০০০/- 
িব িণ -৩,৫০০/- 
এ িণ -৪,০০০/- 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

 

 

http://www.bandarban.gov.
mailto:actncbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@gmail.com
http://www.bandarban.gov.
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

৫৩ ইট তকরেণর 
লাইেস  দান 

৩০ কাযিদবস ১। আেবদন ফরম জলা শাসেকর 
কাযালেয়র বসা ও 
বািণজ  শাখা এবং  

www.bandarban.gov.
bd 

ওেয়ব পাটাল হেত 
ডাউনেলাড করা যােব 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 

৭,৫০০/- (নবায়ন 
িফ) 

( কাড নং-১-
৪৫০১-০০০১-

১৮৫৪) 
১৫% ভ াট= 

৭৫০/- 
( কাড - ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন 
২। পিরেবশ অিধদ র ক ক দ  ছাড়প  
৩।  পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক ড লাইেসে র ০১ কিপ 
সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৪। জাতীয় পিরচয় পে র ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৫। আয়কর সা িফেকট এর ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৬। জিম মািলকানা কাগজপে র ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৭। চ াপ ল কিপ-০৩ কিপ( সরকারী কা নেগা/সােভয়ার ক ক 

ণীত 
৮। লাইেস  িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী সং হ কের 

আেবদন করেবন 

 

http://www.bandarban.gov.
mailto:actncbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@gmail.com


 

 
ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
৫৪ ইট তকরেণর 

লাইেস  নবায়ন 
১৫ কাযিদবস ১। আেবদন প  জলা শাসেকর 

কাযালেয়র বসা ও 
বািণজ  শাখা এবং  

www.bandarban.gov.
bd 

ওেয়ব পাটাল হেত 
ডাউনেলাড করা যােব 

চালােনর মা েম  
সরকাির  িফ 

কাষাগাের জমা 
করেত হেব 

৭,৫০০/- (নবায়ন 
িফ) 

( কাড নং-১-
৪৫০১-০০০১-

১৮৫৪) 
 

১৫% ভ াট= 
৭৫০/- 

( কাড - ১-১১৩৩-
০০২৫-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

 ২। নবায়ন িফ জমা দােনর চালােনর লকিপ  

৩। ল লাইেস   
 

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী  সং হ কের 

আেবদন করেবন 

৫৫ ফািনচার বসার 
অ মিত দান 

১৫ কাযিদবস ১। আেবদনপ   
২। জাতীয় পিরচয়পে র ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 
 ৩। পাসেপাট সাইেজর ছিব-০২ কিপ সত ািয়ত 
৪। পৗরসভা/ইউিনযন পিরসদ ক ক ড লাইেসে র  
    ০১কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৪। জিমর মািলকানা কাগজপে র ০১কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ  

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী  সং হ কের 

আেবদন করেবন 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 

ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-
৬২২০৫ 
Email: 

actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 
E-mail: 

adcgbandarban@gmail.com 

৫৬ ফািনচার বসার 
অ মিত নবায়ন 

০৭ কাযিদবস ১। আেবদন প  
২। ল অ মিত প  

েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদনকারী  সং হ কের 

আেবদন করেবন 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার 

বসা ও বািণজ  শাখা 
ফান ন রঃ +৮৮০৩৬১-

৬২২০৫ 

Email: 
actncbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 

বা রবান পাবত  জলা 
টিলেফানঃ+৮৮০৩৬১-৬২৪০৬ 

E-mail: 
adcgbandarban@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

http://www.bandarban.gov.
mailto:actncbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@gmail.com
mailto:actncbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@gmail.com
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িড়িশয়াল ি খানা শাখা: 
ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৭ বািণিজ ক বহােরর 
জ  এিসড লাইেস  

দান 

40 কাযিদবস 1.  জলা শাসক বরাবের িলিখত আেবদন 
2. জাতীয় পিরচয়পে  ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-01 কিপ 
3. নাগিরক  সনেদর ফেটাকিপ (সত ািয়ত)- 01 কিপ 
4. দাকােনর মািলকানা/ভাড়ার পে  মানপে র ফেটাকিপ   
    (সত ািয়ত)-০১ কিপ 
5। িনেজর জিম হেল দিলেলর ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-০১ কিপ 
6. ড লাইেস , আয়কর এর ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-০১ কিপ 

আেবদনকারী িনেজ 
সরবরাহ করেবন। 

ল লাইেস  িফ  
১. বািণিজ ক 

বহার: 2৫,০০০/- 
২. সাধারণ বহার: 
10 িলঃ পয  
অ া : 5,000/- 
3. সাধারণ বহার 
10 িল: উে : 
7,000/- 
জমাদােনর কাড নং- 
১-২২০১-০০০১-
১৮৫৪ 

াট ল লাইেসে র 
15% 
ভ াট- কাড নং- 
1-1136-0005-
0311 

 
সহকারী কিমশনার 

িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

 
িব  অিতির  জলা ািজে ট 

বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail. com 

৫৮ বািণিজ ক বহােরর 
জ  এিসড লাইেস  
নবায়ন 

10 কাযিদবস 1.  জলা শাসক বরাবের িলিখত আেবদন 
2. লাইেসে র লকিপ 
৩. নবায়ন িফ জমাদােনর চালােনর ল কিপ 

আেবদনকারী িনেজ 
সরবরাহ করেবন। 

নবায়ন িফ বাবদ ল 
লাইেস  িফ-এর 
5%  
জমাদােনর কাড নং- 
১-২২০১-০০০১-
১৮৫৪ 
ভ াট নবায়ন িফ এর 
১৫%  
জমাদােনর কাড নং- 
১-২২০১-০০০১-
১৮৫৪ 

 
সহকারী কিমশনার 

িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

 
িব  অিতির  জলা ািজে ট 

বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail. com 

৫৯ এিসড পিরবহন 
লাইেস  দান 

৪০ 
কায িদবস 

১. িত ান ধানেক আেবদন করেত হেব। 
২. লাইেসে র সত ািয়ত কিপ 
৩. লাইেস  িফ জমাদােনর ল কিপ 

আেবদনকারী িনেজ 
সরবরাহ করেবন। 

লাইেস  িফ বাবদ 
এিসড পিরবহেনর 
লাইেস  িফ ১০০/-
টাকা। 
জমাদােনর কাড নং: 
১-২২০১-০০০১-
১৮৫৪ 

 
সহকারী কিমশনার 

িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

 
িব  অিতির  জলা ািজে ট 

বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail. com 

 

mailto:acjmbban54@gmail.
mailto:admbban@gmail.
mailto:acjmbban54@gmail.
mailto:admbban@gmail.
mailto:acjmbban54@gmail.
mailto:admbban@gmail.


 
ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬০ এিসড পিরবহন 
লাইেস   
নবায়ন  

  

১০ 
 কাযিদবস 

১. লাইেস  নবায়েনর আেবদন 
২. লাইেস  এর ল কিপ 
৩. নবায়ন  িফ জমাদােনর চালােনর ল কিপ 
 

আেবদনকারী িনেজ 
সরবরাহ করেবন। 

নবায়ন িফ বাবদ 
ল লাইেস  িফ-এর 

৫% 
জমাদােনর কাড নং: 

১-২২০১-০০০১-
১৮৫৪ 

ভ াট নবায়ন িফ এর 
১৫% 

ভ াট জমাদােনর 
কাড নং:১-১১৩৬-

০০০৫-০৩১১ 

 
সহকারী কিমশনার 

িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

 
িব  অিতির  জলা ািজে ট 

বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail. com 

৬১ আে য়া  লাইেস  
দানঃ 

সাধারণ নাগিরেকর 
জ  ব ক/রাইেফল 
 

৩০ কমিদবস ১.িনধািরত ফরেম আেবদন 
২.বয়স  ৩০ বছর মােণর িনিম  জাতীয় পিরচয়প /জ  সনদ/ পরী া 
পােশর সনদ  এর  ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-০১ কিপ 
৩. নাগিরক  সনদপ  (সত ািয়ত)-০১ কিপ 
৪. ব েকর  ে  ১ ল  টাকা এবং রাইেফেলর ে  ৩ ল  টাকা 
আয়কর দানসহ িবগত ৩(িতন) বৎসেরর আয়কর দােনর ত য়নপ   
এর ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-০১ কিপ 
৫। বাসী বাংলােদশী/বাংলােদশী ত নাগিরেকর  ে   সবেশষ ৩ 
বছের িতবছর নতম ১২ ল  টাকা হাের  রিমেট  এবং  িবেদেশ 
আয়কর দােনর মাণপে র ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-০১ কিপ 
৬.ইেতা েব অ  য় কেরনিন মেম হলফনামার ফেটাকিপ-০১ কিপ 
৭. পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-০১ কিপ (সত ািয়ত) (ছিবর মাপ: 
৩৫mm x৪৫mm) 

১. জলা শাসেকর 
কাযালয়, 
বা রবান/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয় 
(সকল)-ফরেমর জ  
২. অ ান কাগজপ  
আ বদনকারী িনেজ 
সরবরাহ করেব।  
 

(১) ব ক/রাইেফল 
ই  িফ = 
২০,০০০/- 

ভ াট ১৫ % 
ই  িফ- কাড নং- 
১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ 
ভ াট- কাড নং- 
১ ১১৩৩ ০০৪৫ 

০৩১১ 

 
সহকারী কিমশনার 

িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

 
িব  অিতির  জলা ািজে ট 

বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail. com 

৬২ আে য়া  লাইেস  
নবায়ন 
সাধারণ নাগিরেকর 
জ  ব ক /রাইেফল  

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

 

১. আে য়াে র ল লাইেস   
২. আে য়া / আে য়া  থানায় জমার রিশেদর ফেটাকিপ-০১ কিপ 
৩.নবায়ন িফ দােনর জারী চালান ও ভ ােটর চালান/ রিশেদর ল 
কিপ 

১. সংি  লাইেস ধারী 
২. সংি  থানা  
৩. সানালী াংক 

ব ক / রাইেফল = 
৫,০০০/- এবং 

সকল ে  ভ াট 
১৫% 

নবায়ন িফ- কাড নং- 
১ ২২১১ ০০০০ 

১৮৫৯ 
১৫% ভ াট- কাড 

নং- 
১ ১১৩৩ ০০৪৫ 

০৩১১ 

 
সহকারী কিমশনার 

িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

 
িব  অিতির  জলা ািজে ট 

বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail. com 

 

 

mailto:acjmbban54@gmail.
mailto:admbban@gmail.
mailto:acjmbban54@gmail.
mailto:admbban@gmail.
mailto:acjmbban54@gmail.
mailto:admbban@gmail.


 
ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৩  সাধারণ নাগিরেকর 
জ  িপ ল/িরভলবার 

১৮০ কমিদবস 
 

১.িনধািরত ফরেম আেবদন 
২.বয়স  ৩০ বছর মােণর িনিম  জাতীয় পিরচয়প /জ  সনদ/ পরী া 
পােশর সনদ  এর ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-০১ কিপ 
৩. নাগিরক  সনদপে র ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-01 কিপ 
৪. বছের িপ ল/িরভলবার এর ে  ৩ ল  টাকা আয়কর দানসহ 
িবগত ৩ বৎসেরর আয়কর দােনর ত য়ন পে র ফেটাকিপ 
(সত ািয়িত)-০১ কিপ 
৫। বাসী বাংলােদশী/বাংলােদশী ত নাগিরেকর  ে   সবেশষ ৩ 
বছের িতবছর নতম ১২ ল  টাকা হাের  রিমেট  এবং  িবেদেশ 
আয়কর দােনর মাণপে র ফেটাকিপ িদেত হেব (সত ািয়ত)।-০১ 
কিপ 
৬. ইেতা েব অ  য় কেরনিন মেম হলফনামার ফেটাকিপ 
(সত ািয়ত)-০১ কিপ 
৭. পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-০১ কিপ সত ািয়ত 
(ছিবর মাপ: ৩৫mm x ৪৫mm) 

১. জলা শাসেকর 
কাযালয়,  
বা রবান/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয় 
(সকল)- ফরেমর জ  
২. অ ান কাগজপ  
আেবদনকারী িনেজ 
সরবরাহ করেব।  
 
 

িপ ল/ িরভলবার 
ই  

িফ=৩০,০০০/- 
 

ই  িফ- কাড নং- 
১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ 
 

১৫% ভ াট- কাড 
নং- 

১ ১১৩৩ ০০৪৫ 
০৩১১ 

 
সহকারী কিমশনার 

িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

 
িব  অিতির  জলা ািজে ট 

বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail. com 

৬৪ আে য়া  লাইেস  
নবায়ন 
সাধারণ নাগিরেকর 
জ  িপ ল/িরভলবার 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

 

১. আে য়াে র ল লাইেস   
২. আে য়া / আে য়া  থানায় জমার রিশেদর ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-
০১ কিপ 
৩.নবায়ন িফ দােনর জারী চালান ও ভ ােটর চালান/ রিশেদর 
ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-০১ কিপ 

১. সংি  লাইেস ধারী 
২. সংি  থানা  
৩. সানালী াংক 

1. 
ব ক/রাইেফল=১০,
০০০/- 

এবং 
সকল ে  ভ াট 

১৫% 
নবায়ন িফ- কাড নং- 

১ ২২১১ ০০০০ 
১৮৫৯ 

১৫% ভ াট- কাড 
নং- 

১ ১১৩৩ ০০৪৫ 
০৩১১ 

 
সহকারী কিমশনার 

িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

 
িব  অিতির  জলা ািজে ট 

বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail. com 

 
 
 

 

 

mailto:acjmbban54@gmail.
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৫  সরকারী কমকতােদর 
আে য়া  লাইেস  

দানঃ 
i.সামিরক কমকতা 
/কমচারীর জ  
ii. বসামিরক  
কমকতা/কমচারীর 
জ  ব ক/ 
রাইেফেলর ে  

180  কমিদবস অ  আইন, ১৯২৪ এর৬ এর ৪৫ এবং ৪৬ িস ধারা অ যায়ীঃ 
১.িনধািরত ফরেম আেবদন  
২. জাতীয় পিরচয়প  /জ  সনদ এবং নাগিরক  সনেদর ফেটাকিপ 
(সত ািয়ত)-০১ কিপ 
৩. চা রী সং া  ত য়নপে র ফেটাকিপ (সত ািয়ত) -০১ কিপ 
৪. ইেতা েব অ  য় কেরনিন মেম হলফনামার ফেটাকিপ 
(সত ায়িত)।– ০১ কিপ 
৫. পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব- ০১ (এক) কিপ সত ািয়ত 

১. জলা শাসেকর 
কাযালয়, 
বা রবান/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয় 
(সকল) –ফরেমর জ  
2. অ ান কাগজপ  
আেবদনকারী িনেজ 
সরবরাহ করেবন।  
 

 
িফ-  

 
সহকারী কিমশনার 

িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

 
িব  অিতির  জলা ািজে ট 

বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail. com 

৬৬ সরকারী কমকতােদর 
আে য়া  লাইেস  

দানঃ 
i.সামিরক  
কমকতা /কমচারীর 
জ  
ii. বসামিরক  
কমকতা 
/কমচারীর জ  
িপ ল/িরভলবার এর 

ে  

180 কমিদবস অ  আইন,১৯২৪ এর ৬ এর ৪৫ এবং ৪৬ িস ধারা অ যায়ীঃ 
১.িনধািরত ফরেম আেবদন  
২. জাতীয় পিরচয়প /জ  সনদ এবং নাগিরক  সনেদর ফেটাকিপ 
(সত ািয়ত)-০১ কিপ 
৩.চা রী সং া  ত য়নপে র ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-০১ কিপ 
৪.ইেতা েব অ  য় কেরনিন মেম হলফনামার ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-
০১ কিপ 
৫. পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-০১(িতন) কিপ সত ািয়ত 

১. জলা শাসেকর 
কাযালয়, 
বা রবান/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কা ালয় 
(সকল) –ফরেমর জ  
2. অ ান কাগজপ  
আেবদনকারী িনেজ 
সরবরাহ করেবন।  
 

 
িফ-  

 
সহকারী কিমশনার 

িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

 
িব  অিতির  জলা ািজে ট 

বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail. com 

৬৭  সরকারী কমকতােদর 
আে য়া  লাইেস  
নবায়ন: 
i.সামিরক কমকতা 
/কমচারীর জ  
ii. বসামিরক  
কমকতা/কমচারীর    
জ  ব ক/ 
রাইেফেলর ে  

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

 

 
১. আে য়াে র ল লাইেস   
২. আে য়া / আে য়া  থানায় জমার রিশেদর ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-
০১ কিপ 
 
 

আেবদনকারী িনেজ 
সরবরাহ করেবন 

 
িফ-  

 
সহকারী কিমশনার 

িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

 
িব  অিতির  জলা ািজে ট 

বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail. com 

 
 
 
 
 
 

mailto:acjmbban54@gmail.
mailto:admbban@gmail.
mailto:acjmbban54@gmail.
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৮  সরকারী কমকতােদর 
আে য়া  লাইেস  
নবায়ন: 
i.সামিরক কমকতা 
/কমচারীর জ  
ii. বসামিরক কমকতা 
/কমচারীর জ  
িপ ল/িরভলবার এর 

ে  

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

 

 
১. আে য়াে র ল লাইেস   
 
২. আে য়া / আে য়া  থানায় জমার রিশেদর ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-
০১ কিপ 
 
 

--  
িফ-  

 
সহকারী কিমশনার 

িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

 
িব  অিতির  জলা ািজে ট 

বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail. com 

৬৯ িপতার বাধক জিনত 
কারেণ উ রািধকার 
বরাবর আে য়া  
লাইেস  দানঃ 
 

30 কমিদবস   ১.িনধািরত ফরেম আেবদন 
২. বয়স  ৩০ বছর মােণর িনিম  জাতীয় পিরচয়প /জ  সনদ/ 
পরী া পােশর সনেদর ফেটাকিপ (সত ািয়ত)।-০১কিপ 
৩. নাগিরক  সনদপে র ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-০১ কিপ 
৪. লাইেস ধারী ক ক আে য়া  হ া েরর এিফেডিভট এর ফেটাকিপ 
(সত ািয়ত)-০১ কিপ 
৫. ইেতা েব অ  য় কেরনিন          
  মেম হলফনামার ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-০১ কিপ  
৬. পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-০১ (এক) কিপ সত ািয়ত (ছিবর মাপ: 
৩৫mm x ৪৫mm) 
 

১. জলা শাসেকর 
কা ালয়, 
বা রবান/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়(সকল)  
২ ও ৩. সংি  িনবাচন 
অিফস/ পৗরসভা/ইউিনয়ন 
পিরষদ 
৪. ১ম ণীর ািজে ট/     
নাটারী পাবিলক 

3. অ ান কাগজপ  
আেবদনকারী িনেজ 
সরবরাহ করেব।  
 

(১) ব ক/রাইেফল 
ই  িফ = ২০,০০০/- 
এবং ভ াট ১৫ % 
ই  িফ- কাড নং- 

১-২২১১-০০০০-
১৮৫৯ 

ভ াট- কাড নং- 
১ ১১৩৩ ০০৪৫ 

০৩১১ 
(2) িপ ল/ িরভলবার 
ই  িফ=৩০,০০০/-, 
ভ াট ১৫ % 
ই  িফ- কাড নং- 

১-২২১১-০০০০-
১৮৫৯ 

ভ াট- কাড নং- 
১ ১১৩৩ ০০৪৫ 

০৩১১ 

 
সহকারী কিমশনার 

িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

 
িব  অিতির  জলা ািজে ট 

বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail. com 

৭০ ি েযা ার জ  
আে য়া  লাইেস  

দানঃ 
 

১80 কমিদবস ১. িনধািরত ফরেম আেবদন 
২. ি েযা া সনেদর ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-০১ কিপ  
৩. জাতীয় পিরচয়প /জ  সনদ এবং নাগিরক  সনেদর ফেটাকিপ 
(সত ািয়ত)-০১ কিপ  
৪. পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-০১ (এক) সত ািয়ত কিপ। (ছিবর 
মাপ: ৩৫mm x ৪৫mm) 

১. জলা শাসেকর 
কাযালয়, 
বা রবান/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়(সকল) 
সং হ/ডাউনেলাড করা 
যােব। 
২. ি  িবষয়ক 
ম ণালয় 
৩.সংি  িনবাচন অিফস/ 
পৗরসভা /ইউিনয়ন পিরষদ 

 
িফ-  

 
সহকারী কিমশনার 

িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

 
িব  অিতির  জলা ািজে ট 

বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail. com 

 

mailto:acjmbban54@gmail.
mailto:admbban@gmail.
mailto:acjmbban54@gmail.
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭১ আিথক িত ােনর 
অ েল আে য়া  
লাইেস  দানঃ 
 

180 কমিদবস ১. িনধািরত ফরেম আেবদন 
২. আেবিদত িত ান খালার ত য়নপ  , আে য়া  য় সং া  ধান 
কা ালেয়র িনেদশনা,  আে য়াে র ধরণ, িত ােনর  অগােনা াম ও 
জনবল, আয়কর, িত ােনর িনরপ া িববরণী, গােডর জীবন া  ও 
অ  পিরচালনার সনদ এবং বাড়ী ভাড়া ি  ইত ািদর ফেটাকিপ 
(সত ািয়ত)-০১ কিপ 
৩. ইেতা েব অ  য় কেরনিন মেম হলফনামার ফেটাকিপ 
(সত ািয়ত)-০১ কিপ  

১. জলা শাসেকর 
কাযালয়, 
বা রবান/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয় 
(সকল)  
 
২ ও ৩. সংি  িত ান 
হেত া  

(১) লং ােরল 
২০,০০০/-  
ই  িফ  
 

ই  িফ- কাড নং- 
১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

 
১৫% ভ াট- কাড নং- 
১ ১১৩৩ ০০৪৫ ০৩১১ 

 
সহকারী কিমশনার 

িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

 
িব  অিতির  জলা ািজে ট 

বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail. com 

৭২ ি েকট আে য়া  
লাইেস  দান 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

 

১. আেবদন 
২. লাইেস  হািরেয়  গেল সংি  থানায় িজিড কের িজিডর 
ফেটাকিপসহ (সত ািয়ত) আেবদন করেত হেব । 

অ া  কাগজপ  
আেবদনকারী িনেজ 
সরবরাহ করেব। 

 

 
ই  িফ ৫০০/- 

টাকা 
১৫% ভ াট- কাড নং- 
১ ১১৩৩ ০০৪৫ ০৩১১ 

সহকারী কিমশনার 
িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

িব  অিতির  জলা ািজে ট 
বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail. com 

৭৩  ব ক/রাইেফল এর 
লাইেস  া ফার 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

 

1. লাইেস ধারী ক ক আেবদন   
2. লাইেসে র সত ািয়ত ১ কিপ 

ঐ িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

িব  অিতির  জলা ািজে ট 
বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail. com 

৭৪ িপ ল/িরভলভার এর 
লাইেস  া ফার 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

 

1. লাইেস ধারী ক ক আেবদন   
2. লাইেসে র সত ািয়ত ১ কিপ 

ঐ িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

িব  অিতির  জলা ািজে ট 
বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail. com 

৭৫ িপ শন রাইটার 
লাইেস  দান 

30 (ি শ) 
কমিদবস 

১। জলা শাসক বরাবর আেবদন 
২। িশ াগত  যা তার সকল সনেদর ফেটাকিপ (সত ািয়ত) িত র 
০১ কিপ 
৩. নাগিরক  সনেদর ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-০১ কিপ  
৪.  আইিড কাড এর ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-০১ কিপ 
৫. ছিব সত ািয়ত ২ কিপ 

ঐ লাইেস  িফ=৫০০/- 
এবং 

 ভ াট ১৫% 
লাইেস  িফ- কাড 

নং- 
১০৭৪২০০০০২৬৮১ 
১৫% ভ াট- কাড 

নং- 
১ ১১৩৩ ০০৪৫ 

০৩১১ 

সহকারী কিমশনার 
িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

িব  অিতির  জলা ািজে ট 
বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail. com 
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৬ িপ শন রাইটার 
লাইেস  নবায়ন 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

 

১। জলা শাসক বরাবর আেবদন 
২। লাইেসে র ল কিপ 

ঐ নবায়ন িফ=৫০০/- 
এবং 

 ভ াট ১৫% 
নবায়ন িফ- কাড 

নং- 
লাইেস  িফ- কাড 

নং- 
১০৭৪২০০০০২৬৮

১ 
১৫% ভ াট- 

কাড নং- 
১-১১৩৩-০০৪৫-

০৩১১ 

সহকারী কিমশনার 
িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

িব  অিতির  জলা ািজে ট 
বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail. com 

৭৭ িসেনমা হেলর 
লাইেস  দান 

২০ (িবশ) 
কমিদবস 

১. জলা শাসক বরাবর আেবদন 
২. জাতীয় পিরচয়প /জ  সনদ, নাগিরক  সনেদর ফেটাকিপ 
(সত ািয়ত)-০১ কিপ 
৩. ািবত িসেনমা হেলর মািলকানা / ি  নামার ফেটাকিপ 
(সত ািয়ত)-০১ কিপ 
৪. সংি  িবষেয় অিভ তা/   

িশ ণ সং া  কাগজপে র ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-০১ কিপ 
৫. আিথক লতা স িকত াংক সা িফেকট এর ফেটাকিপ 
(সত ািয়ত)-০১ কিপ  
৬. আয়কর সং া  ত য়ন পে র ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-০১ কিপ  
৭. পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-০১  সত ািয়ত কিপ (ছিবর মাপ: 
৩৫mm x ৪৫mm) 

সংি  িত ান সরবরাহ 
করেবন। 

 

 
5,000/- 

জাির কাড নং- 
1-3333-0001-

2071 
 

১৫% ভ াট- 
কাড নং- 

১-১১৩৩-০০৪৫-
০৩১১ 

সহকারী কিমশনার 
িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

িব  অিতির  জলা ািজে ট 
বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail. com 

৭৮ ২) িসেনমা হেলর 
লাইেস  নবায়ন 

০১ (এক) িদন ১। জলা শাসক বরাবর আেবদন 
২। লাইেসে র ল কিপ 

ঐ 250/- 
জাির কাড নং- 

1-3333-0001-
2071 

 
১৫% ভ াট- 

কাড নং- 
১-১১৩৩-০০৪৫-

০৩১১ 

সহকারী কিমশনার 
িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

িব  অিতির  জলা ািজে ট 
বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail. com 
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৯ স/প -পি কার 
িড ােরশন 

৬০ 
কমিদবস 

১.  িনধািরত ফরেম আেবদন 
২. জাতীয় পিরচয়প /জ  সনদ, নাগিরক  সনেদর ফেটাকিপ 
(সত ািয়ত)-০১ কিপ  
 ৩. চািরি ক সনেদর ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-০১ কিপ 
 ৪. ািবত ছাপাখানা/ েসর ঘাষণা প /মািলকানা / ি  নামার 
ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-০১ কিপ  
৫. সংি  িবষেয় অিভ তা/ িশ ণ সং া  কাগজপে র ফেটাকিপ 
(সত ািয়ত)-০১ কিপ 
৬. আিথক লতা স িকত াংক সা িফেকট  এর ফেটাকিপ 
(সত ািয়ত)-০১ কিপ 
৭. অিফস ভাড়ার ি পে র ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-০১ কিপ 
 ৮. আয়কর সং া  ত য়ন পে র ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-০১ কিপ 
০৯. পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-০১ (এক) কিপ সত ািয়ত 
(ছিবর মাপ: ৩৫mm x ৪৫mm) 

১. জলা শাসেকর 
কাযালয় 
বা রবান/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয় 
(সকল)  
২. সংি  িনবাচন অিফস/ 
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
৩. গেজেটড কমকতা 
ক ক দ  
৪-09. সংি  ি  
 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

িব  অিতির  জলা ািজে ট 
বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail.com 

৮০ সভা/সমােবশ/ 
মলা/মাইক  বহার 

এর অ মিত 

০7 (সাত) 
কমিদবস  

 

জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন  
 

আেবদনকারী িনেজ 
সরবরাহ করেবন। 

২০ টাকার কাট 
িফ 

সহকারী কিমশনার 
িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

িব  অিতির  জলা ািজে ট 
বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail.com 

৮১ িবেদশী নাগিরেকর 
বা রবান  জলায় 

মেনর অ মিত 

০7(সাত) 
কমিদবস 

১। িনিদ  গাইড েরর মা েম আেবদন অথবা 
২। পাসেপাট এবং িভসার ফেটাকিপ ০১ কিপ 

সংি  গাইড র িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

িব  অিতির  জলা ািজে ট 
বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail.com 

৮২ উ রািধকার সনদ 
দান 

১৫ (পেনেরা) 
কমিদবস  

 

১। উপেজলা িনবাহী অিফসােরর মা েম জলা শাসক বরাবর আেবদন  
২। আেবদনকারী/আেবদনকারীগেণর ছিব-০২ কিপ 
৩। ত ি র  সনেদর ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-০১ কিপ  
৪। হড ান ও চয়ার ান ক ক দ  উ রািধকার সনেদর ফেটাকিপ 
(সত ািয়ত) িত র ০১ কিপ  
৫। উ রাধীকারীগেণর আইিড কাড এর ফেটাকিপ (সত ািয়ত)- ০১ কিপ 
কের 
৬। উ রাধীকারীগেণর সংি  পৗরসভা/ইউিনয়েনর জাতীয়তা সনদ 
পে র ফেটাকিপ (সত ািয়ত) -০১ কিপ 
৭। উ রাধীকারীগেণর জ  িনব ন এর ফেটাকিপ (সত ািয়ত)-০১ কিপ 

আেবদনকারী িনেজ 
সরবরাহ করেবন। 

২০ টাকার কাট 
িফ 

সহকারী কিমশনার 
িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

িব  অিতির  জলা ািজে ট 
বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail.com 
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮৩ িনকাহ ও তালাক 
রিজ ার/ িহ  িববাহ 

িনব ক িনেয়াগ 

ফরম- ক 
অ যায়ী 
সংি  
উপেদ া 
কিম র 
মা েম 

আেবদন করেত 
হেব। 

৪৫ কাযিদবস। 

১।  িনকাহ  রিজ ার ফরম –খ ত আেবদন 
২। ০৩ কিপ িপ,িপ, সাইেজর ফেটা সত ািয়ত 
৩। সকল িশ াগত যা তার  সত ািয়ত সনদপ -০১ কিপ কের 
৪।জাতীয় পিরচয় প - ১ কিপ সত ািয়ত 
৫। সংি  ইউিপ/ পৗরসভার সত ািয়ত সনদপ  ১ কিপ। 

িনকাহ ও তালাক 
রিজ ার/ িহ  িববাহ 

িনব ক িনেয়াগ সং া  
নীিতমালা বিণত (ফরম-ক 
ও খ) মাতােবক 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

িব  অিতির  জলা ািজে ট 
বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail.com 

৮৪ হলফনামা স াদন ০৩ (িতন)  
কা িদবস 

১। ২৫০/৩০০ ( হলফনামা ভেদ) টাকার নন িডিসয়াল াে  বিণত 
হলফনামা ০১ কিপ  ল ও ০১ কিপ  ছায়ািলিপ 
২। সত ািয়ত িপিপ সাইেজর ছিব -০২ কিপ। 
৩। হলফনামােভেদ েযাজ  কাগজপ   ০১ কিপ কের (সত ািয়ত) 

আেবদনকারী িনেজ দািখল 
করেবন 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
িডিশয়াল ি খানা শাখা 
+88০৩৬১-৬২২৮৯ 

ই- মইল: 
acjmbban54@gmail. 

com 

িব  অিতির  জলা ািজে ট 
বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল: 
admbban@gmail.com 

mailto:acjmbban54@gmail.
mailto:admbban@gmail.com
mailto:acjmbban54@gmail.
mailto:admbban@gmail.com


 
অিভেযাগ ও ত  শাখা: 

ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮৫ ত  অিধকার আইন, 
২০০৯  এর আওতায় 
জনগেণর চািহত 
ত  দান । 

২০(িবশ) 
কাযিদবস। 
 

 

ত  অিধকার আইন, ২০০৯  এ িনধািরত ফরেমেট আেবদন 
করেত হেব। (ফরম-ক) 

জলা শাসেকর 
কাযালেয়র অিভেযাগ 
ও ত  শাখায় এবং 

www.bandarban.g

ov.bd ওেয়ব সাইেট 
ফরম পাওয়া যােব। 

িত া তে র 
জ  ২( ই) টাকা 
হাের  চালােনর 
মা েম সরকারী 
কাষাগাের কাড 

নং ১-৩৩০১-
৩০০১-১৮০৭ এ 
জমা িদেত হেব। 

সহকারী কিমশনার 
ও 

ত  দানকারী কমকতা 
জলা শাসক এর কাযালয় 
বা রবান পাবত  জলা। 

ই- মইল এে স 
accomplianbban405

@gmail.com 
 

অিতির  জলা মািজে ট 
বা রবান পাবত  জলা। 

টিলেফান ন র 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

 

৮৬ জনসাধারন ক ক 
দািখল ত 
ক) িবিভ  সং া ও 
দ েরর কমকতা ও 
কমচারীেদর িব ে  
অিভেযাগ। 
 
খ) কান ি  বা 
িত ােনর িব ে  

অিভেযাগ। 

 

ক) ০৭ 
(সাত) 
কাযিদবস। 
(সংি  
দ র 

ধােনর 
িনকট রণ) 
 

খ) ০৩ 
(িতন) মাস। 

1। অিভেযাগকারীর িনিদ  কানা ও মাবাই ন র 
উে খ বক জলা শাসক  বরাবর আেবদন করেত হেব। 
2। অিভেযাগ সংি  কাগজ-প  দািখল করেত হেব 
( েযাজ  ে )। 

আেবদনকারীেক 
েয়াজনীয় কাগজ-প  
দািখল করেত হেব। 

িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
ও 

ত  দানকারী কমকতা 
জলা শাসক এর কাযালয় 
বা রবান পাবত  জলা। 

ই- মইল এে স 
accomplianbban405

@gmail.com 
 

অিতির  জলা মািজে ট 
বা রবান পাবত  জলা। 

টিলেফান ন র 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

 

৮৭ এ কাযালেয়র 
িত ত সবা অথবা 
সবাপ িত স েক 

অস ি  হেয় সবা বা 
বধ অিধকার াি র 

অ িবধার িব ে  
নাগিরক, কমচারী ও 
দা িরক অিভেযাগ । 

০৩(িতন) 
মাস 

1। অিভেযাগকারীর িনিদ  কানা ও মাবাইল ন র 
উে খ বক জলা শাসক  বরাবর আেবদন করেত হেব। 
2। অিভেযাগ সংি  কাগজ-প  দািখল করেত হেব 
( েযাজ  ে )। 

আেবদনকারীেক 
েয়াজনীয় কাগজ-প  
দািখল করেত হেব। 

িবনা ে  অিতির  জলা শাসক 
(সািবক) 

ও 
অিভেযাগ িন ি  কমকতা 
বা রবান পাবত  জলা। 

টিলেফান ন র 
+88০৩৬১-৬২406 

 

িবভাগীয় পযােয় িন  
অিভেযাগ িন ি  কমকতা। 

 

 

 

http://www.bandarban.g
mailto:@gmail.com
mailto:@gmail.com


 

ানীয় সরকার শাখা: 
ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

৮৮ জ  সনদ দােনর ৯০ 
(ন ই) িদন অিত া  
হওয়ার পর জ  সনদ 
সংেশাধন আেবদন 

িত া র করণ 

 
 
 

০3 (িতন) 
কমিদবস 

 
১. অনলাইন হেত া  আেবদন ফরম  
2. পৗরসভার ময়র /ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান ক ক দ  
সনেদর সত ািয়ত 01 (এক) কিপ 
৩. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত 01 (এক) কিপ  
৪. জমাবি  সত ািয়ত 01 (এক) কিপ 

1| জলা শাসক এর 
কাযালেয়র  ড , 
সং াপন শাখা অথবা 
www.bandarban.gov.b
d ওেয়ব 
পাটাল/br.lgd.gov.bd 

হেত সং হ/ ডাউনেলাড করা 
যােব 
2| আেবদনকারী িনেজ সং হ 
করেবন।  

 
 

িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার ( ায়ন) 
টিলেফান- +88০৩৬১-

৬৩৫৯১ 
ই- মইল- 

ddlgbban@gmail.co
m 

উপপিরচালক 
ানীয় সরকার 

বা রবান পাবত  জলা। 
টিলেফান- ০৩৬১-৬২২৫৯ 

ই- মইল- 
ddlgbban@gmail.com 

 

৮৯  সনদ দােনর ৯০ 
(ন ই) িদন অিত া  
হওয়ার পর  সনদ 
সংেশাধন আেবদন 

িত া রকরণ 

 
 
 

০3 (িতন) 
কমিদবস 

 
১. অনলাইন হেত া  আেবদন ফরম  
2. পৗরসভার ময়র /ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান ক ক দ  
সনেদর সত ািয়ত 01(এক) কিপ  
৩. জাতীয় পিরচয়পে র এর সত ািয়ত 01 (এক) কিপ  
৪. জমাবি  সত ািয়ত 01 (এক) কিপ 

1। জলা শাসক এর 
কাযালেয়র  ড , 
সং াপন শাখা অথবা 
www.bandarban.gov.b
d ওেয়ব 
পাটাল/br.lgd.gov.bd 

হেত সং হ/ ডাউনেলাড করা 
যােব 
২। আেবদনকারী িনেজ সং হ 
করেবন।  

 
 

িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার ( ায়ন) 
টিলেফান- +88০৩৬১-

৬৩৫৯১ 
ই- মইল- 

ddlgbban@gmail.co
m 

উপপিরচালক 
ানীয় সরকার 

বা রবান পাবত  জলা। 
টিলেফান- ০৩৬১-৬২২৫৯ 

ই- মইল- 
ddlgbban@gmail.com 

 

৯০  
 
ইউিনয়ন পিরষদ 
সিচবেদর পাসেপাট 
ই   ছাড়প  দান 

 
 
 

০3 (িতন) 
কমিদবস 

 
 
১. জলা শাসক বরাবর আেবদন প   
২. িনধািরত NOC ফরম রণ 02( ই)কিপ 

১। জলা শাসক এর 
কাযালেয়র  ড , 
সং াপন শাখা অথবা 
www.bandarban.gov.b
d ওেয়ব পাটাল/হেত সং হ/ 
ডাউনেলাড করা যােব 
২। আেবদনকারী িনেজ সং হ 
করেবন।  

 
 

িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার ( ায়ন) 
টিলেফান- +88০৩৬১-

৬৩৫৯১ 
ই- মইল- 

ddlgbban@gmail.co
m 

উপপিরচালক 
ানীয় সরকার 

বা রবান পাবত  জলা। 
টিলেফান- ০৩৬১-৬২২৫৯ 

ই- মইল- 
ddlgbban@gmail.com 

 

৯১  
 
ইউিনয়ন পিরষদ 
সিচবেদর পাসেপাট  
নবায়েনর ছাড়প  

দান 

 
 
 

০3 (িতন) 
কমিদবস 

 
 
 
 ১. জলা শাসক বরাবর আেবদন প   
 

১। জলা শাসক এর 
কাযালেয়র  ড , 
সং াপন শাখা অথবা 
www.bandarban.gov.b
d ওেয়ব পাটাল/হেত সং হ/ 
ডাউনেলাড করা যােব 
২। আেবদনকারী িনেজ সং হ 
করেবন। 

 
 
 

িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার ( ায়ন) 
টিলেফান- +88০৩৬১-

৬৩৫৯১ 
ই- মইল- 

ddlgbban@gmail.co
m 

উপপিরচালক 
ানীয় সরকার 

বা রবান পাবত  জলা। 
টিলেফান- ০৩৬১-৬২২৫৯ 

ই- মইল- 
ddlgbban@gmail.com 

 

 
 

http://www.bandarban.gov.b
mailto:ddlgbban@gmail.co
mailto:ddlgbban@gmail.com
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সাধারণ শাখা: 
 

ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯২ এনিজও কায ম 
স িকত ত য়ন 

1০ (দশ)  
কায িদবস 

১. এনিজও এর নােম ছাপােনা ােড আেবদন 

এনিজও িনেজরাই সরবরাহ 
করেব 

 
িবনা ে  

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 
টিলেফান : 

+88০৩৬১-৬২২৬৪ 
acgeneralbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান : 
+88০৩৬১-৬২406 

ই- মইল :  
adcgbandarban@mopa.gov.bd 

 

২. সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক দ  ত য়নপে র 
সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ 
৩. অথ ছাড় সং া  পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ 
4. বািষক িতেবদন সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 সট 
5. অিডট িরেপাট এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 সট 
6. ক  সংি  রি ন ছিব 01 সট সত ািয়ত 
7. অ েমািদত এফিড-৬ এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 সট 

৯৩ বীর ি েযা াগেনর 
বরেণর কারেণ 

দাফন কাফেনর 
অ দান দান 

03 (িতন) 
কায িদবস 

১. জলা শাসক, বা রবান বরাবর আেবদন করেত হেব  
আেবদনকারী িনেজই 
সরবরাহ করেবন। 

 
িবনা ে  ২. ময়র, পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান ক ক দ  র সনদপে র 

সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ  
৩. ময়র, পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান ক ক দ  ছিবসহ ওয়ািরশগণ 
ক ক আেবদনকারীেক মতাপণ পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ 

৯৪ 
 

বীর ি েযা ােদর 
নাম সংেশাধন 

0৭ (সাত)  
কায িদবস 

১. সিচব, ি  িবষয়ক ম ণালয় বরাবের জলা শাসেকর মা েম 
আেবদন করেত হেব। 

-  
িবনা ে  

২. ি েযা া সনদ এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ 
আেবদনকারী িনেজই 
সরবরাহ করেবন। 

৩. জ  িনব ন সনদ এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ 
৪. যা তা অ যায়ী িশ াগতসনদ এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ 
৫. গেজেটর সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ 

৯৫ বীর ি েযা া সনদ 
পে র আেবদন 
ম ণালেয় অ ায়ন 

0৭ (সাত)  
কায িদবস 

১. সিচব, ি  িবষয়ক ম ণালয় বরাবের জলা শাসেকর মা েম 
আেবদন করেত হেব। 

 
আেবদনকারী িনেজই 
সরবরাহ করেবন। 

 
িবনা ে  

২. ি বাতার সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ 
৩. জ  িনব ন সনদ এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ 
৪. যা তা অ যায়ী িশ াগত সনদ এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ 
৫. জাতীয় পিরচয়প  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ 
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৯৬ বীর ি েযা ােদর 

গেজেটর ল- াি  
সংেশাধন িবষেয় 
মতামত রণ 

0৭(সাত)  
কায িদবস 

১. সিচব, ি  িবষয়ক ম ণালয় বরাবের জলা শাসেকর মা েম 
আেবদন করেত হেব। 

-  
িবনা ে  

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 
টিলেফান : 

+88০৩৬১-৬২২৬৪ 
acgeneralbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান : 
+88০৩৬১-৬২406 

ই- মইল :  
adcgbandarban@mopa.gov.bd 

 

২. ি বাতার সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ  
৩. জ  িনব ন সনদ এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

৪. যা তা অ যায়ী িশ কতা সনদ এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ আেবদনকারী িনেজই 
সরবরাহ করেবন। ৫. জাতীয় পিরচয়প  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ 

৯৭ বীর ি েযা ােদর 
ভাতা াি র ান 
পিরবতন সং া  
মতামত দান 

0৩(িতন)  
কায িদবস 

১. সিচব, ি  িবষয়ক ম ণালয় বরাবের জলা শাসেকর মা েম 
আেবদন করেত হেব। 

-  
িবনা ে  

২. ি বাতার সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ আেবদনকারী িনেজই 
সরবরাহ করেবন। 

৩. জ  িনব ন সনদ এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
৪. যা তা অ যায়ী িশ কতা সনদ এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ আেবদনকারী িনেজই 

সরবরাহ করেবন। ৫. জাতীয় পিরচয়প  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ 
৯৮ মাননীয় ধানম ীর 

াণ ও ক াণ তহিবল 
হেত দ  অ দােনর 
চক িবতরণ 

০৩ (িতন) কায 
িদবস 

১. জলা শাসক, বা রবান বরাবের আেবদন করেত হেব - 10/- (দশ) টাকা 
ে র রিভিনউ 

া  
২. পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব ০১ (এক) কিপ 
( ময়র, পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান ক ক সত ািয়ত) 

আেবদনকারী িনেজই 
সরবরাহ করেবন। 

৩. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
( ময়র, পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান ক ক সত ািয়ত) 01 ফদ 
৪. অ দান াি র পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ 

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

০৩ (িতন) কায 
িদবস 

১. জলা শাসক, বা রবান বরাবের আেবদন করেত হেব - 10/- (দশ) টাকা 
ে র রিভিনউ 

া  
২. পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব ০১ (এক) কিপ 
( ময়র, পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান ক ক সত ািয়ত) 

আেবদনকারী িনেজই 
সরবরাহ করেবন। 

৩. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
( ময়র, পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান ক ক সত ািয়ত) 01 ফদ 
৪. অ দান াি র পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ 
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১০০ মহামা  রা পিতর 

স াধীন তহিবল হেত 
া  চক িত ানেক 
দান 

০৩ (িতন) 
 কায িদবস 

১. িত ােনর নােম ছাপােনা ােড আেবদন - 10/- (দশ) টাকা 
ে র রিভিনউ 

া  

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 
টিলেফান : 

+88০৩৬১-৬২২৬৪ 
acgeneralbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান : 
+88০৩৬১-৬২406 

ই- মইল :  
adcgbandarban@mopa.gov.bd 

 

২. র েলশন বা কাযিববরণীেত সভাপিত/স াদকেক চক হেণর 
মতা দান সং া  কাযিববরণীর সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ আেবদনকারী িনেজই 

সরবরাহ করেবন। ৩. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব ০১ কিপ 
৪. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ 

১০১ মহামা  রা পিতর 
স াধীন তহিবল হেত 
ি র অ েল া  

চক দান 

০৩ (িতন)  
কায িদবস 

১. জলা শাসক, বা রবান বরাবের আেবদন করেত হেব - 10/- (দশ) টাকা 
ে র রিভিনউ 

া  
২. পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব ০১ (এক) কিপ 
( ময়র, পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান ক ক সত ািয়ত) 

আেবদনকারী িনেজই 
সরবরাহ করেবন। 

৩. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
( ময়র, পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান ক ক সত ািয়ত) 01 ফদ 
৪. অ দান াি র পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ 

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

০৩ (িতন) কায 
িদবস 

১. িত ােনর নােম ছাপােনা ােড আেবদন - 10/- (দশ) টাকা 
ে র রিভিনউ 

া  
২. র েলশন বা কাযিববরণীেত সভাপিত/স াদকেক চক হেণর 

মতা দান সং া  কাযিববরণীর সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ 
আেবদনকারী িনেজই 
সরবরাহ করেবন। ৩. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব ০১ কিপ 

৪. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ 

১০৩ সং িত িবষয়ক 
ম ণালয় হেত অ দান 

াি র আেবদন 
অ গামীকরণ 

15 (পেনর) 
কায িদবস 

১. িনধািরত ফরেম আেবদন জলা শাসক এর 
কাযালেয়র 

সাধারণ শাখা অথবা 
www.bandarban.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ 

ডাউনেলাড করা যােব 

 
িবনা ে  

২. র েলশন বা কাযিববরণীেত সভাপিত/স াদকেক চক হেণর 
মতা দান সং া  কাযিববরণীর সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ আেবদনকারী িনেজই 

সরবরাহ করেবন। ৩. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব ০১ কিপ 
৪. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ 
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

১০৪ বসামিরক শাসেন 
চাকিররত অব ায় 
সরকাির 
কমকতা/কমচারীর 

বরণজিনত কারেণ 
আিথক অ দান াি র 
আেবদন জন শাসন 
ম ণালেয় রণ 

120  
(একশত িবশ) 

কায িদবস 

১. িনধািরত ফরেম আেবদন জন শাসন ম ণালেয়র 
ওেয়ব সাইট 
www.bkkb.gov..bd 
হেত ডাউনেলাড করা যােব 
অথবা ২. জলা শাসক এর 
কাযালেয়র সাধারণ শাখা 
হেত সং হ করা যােব। 

 
িবনা ে  

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 
টিলেফান : 

+88০৩৬১-৬২২৬৪ 
acgeneralbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান : 
+88০৩৬১-৬২406 

ই- মইল :  
adcgbandarban@mopa.gov.bd 

 
২. সরকারী হাসপাতাল/ ানীয় সরকার ( পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ) 
ক ক জাির ত ত কমচারীর  সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 
ফদ 

আেবদনকারী িনেজই 
সরবরাহ করেবন। 

৩. ময়র, পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান ক ক দ  ত ি র ওয়ািরশ 
সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ 
৪. সংি  অিফস ধান ক ক দ  রাজ  খাত  মেম ত য়ন 
পে র লকিপ 
৫. আেবদনকারীর পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব ০৩ কিপ ও 
জাতীয় পিরচয় পে র ফেটাকিপ (অিফস ধান ক ক সত ািয়ত) 01 ফদ 
৬. ময়র, পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান ক ক দ  ছিবসহ ওয়ািরশগণ 
ক ক আেবদনকারীেক মতাপণ পে র  ফেটাকিপ (অিফস ধান 
ক ক িত া িরত) 01 ফদ 
৭. সািভস বই এর থম 03 ার ফেটাকিপ (অিফস ধান ক ক 
সত ািয়ত) 01 সট 
8. আেবদনকারী ও ত ি র জাতীয় পিরচয় পে র ফেটাকিপ (অিফস 

ধান কতক সত ািয়ত) 01 ফদ 
9. আেবদনকারীর নিববােহ আব  হেব না মেম পৗরসভা/ইউিনয়ন 
পিরষদ ক ক দ  সনদপে র ফেটাকিপ অিফস ধান ক ক 

িত া িরত ( ামী/ ী ে  েযাজ ) 01 ফদ 
10. ধান িহসাবর ণ কমকতা/ জলা িহসাবর ণ কমকতার 

িত া িরত এবং অিফস ধান ক ক সত ািয়ত শষ বতেনর 
ত য়নপে র (এলিপিস) কিপ 01 ফদ 

িব: : সকল কাগজপে র ফেটাকিপ িবভাগীয় অিফস ধান ক ক 
িত া িরত হেত হেব। 

- 

  

http://www.bkkb.gov..bd
mailto:acgeneralbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@mopa.gov.bd


 
ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

১০৫ ব ও ীড়া ম ণালয় 
হেত অ দান াি র 
আেবদন ঐ ম ণালেয় 

রণ 

15 (পেনর) 
কায িদবস 

১. িনধািরত ফরেম আেবদন জলা শাসক এর 
কাযালেয়র সাধারণ শাখা 
হেত সং হ করা যােব 

 
িবনা ে  

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 
টিলেফান : 

+88০৩৬১-৬২২৬৪ 
acgeneralbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান : 
+88০৩৬১-৬২406 

ই- মইল : 
adcgbandarban@mopa.gov.bd 

 

২. খেলায়াড় িহেসেব া  সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ কের 
আেবদনকারী িনেজই 
সরবরাহ করেবন। 

৩. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব ০১ কিপ 
৪. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 01 ফদ 

১০৬  বসামিরক শাসেন 
চাকিররত অব ায় 
সরকাির 
কমকতা/কমচারীর 
অ মতাজিনত কারেণ 
আিথক অ দান াি র 
আেবদন জন শাসন 
ম ণালেয় রণ 

120  
(একশত িবশ) 

কায িদবস 

১. িনধািরত ফরেম আেবদন জন শাসন ম ণালেয়র ওেয়ব 
সাইট www.mopa. 
gov.bd হেত ডাউনেলাড 
করা যােব অথবা ২. জলা 

শাসক এর কাযালেয়র 
সাধারণ শাখা হেত সং হ করা 
যােব। 

 
িবনা ে  

২. িসিভল সাজন ারা গ ত মিডক াল বাড ক ক ঘািষত 
অ মতাজিনত সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ- 01 ফদ 

আেবদনকারী িনেজই 
সরবরাহ করেবন। 

৩. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব- ০৩ কিপ 
৪. রাজ  খাত  মেম ত য়ন পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ- 01 ফদ 
৫. সািভস বই এর থম 03 ার ফেটাকিপ (অিফস ধান ক ক 
সত ািয়ত)- 01 ফদ 
6. অ ম কমচারীর জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ -01 ফদ  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:acgeneralbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@mopa.gov.bd
http://www.mopa.


 
সং াপন শাখা 
 

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 

১০৭ নন গেজেটড 
কমচারীর পনশন 

দান আেদশ (চা েরর 
িনেজর অবসর হেণর 

ে ) 
 

০৭ (সাত) 
কায িদবস 

০১. নন- গেজেটড চা েরেদর ে  সািভস ক   
 

জলা শাসক এর 
কাযালেয়র সং াপন, 

ফরমস এ  শনারী শাখা 
অথবা 

www.forms.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত 
ফরমস হ সং হ/ 

ডাউনেলাড করা যােব 

 
িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার 
সং াপন শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-
৬২২১৩ 

 
ই- মইল: 

acestabbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
 

ই- মইল: 
adcgbandarban@mopa.gov.bd 

০২. িপআরএল-এ গমেনর ম িরপে র ০২( ই) কিপ সত ািয়ত 
০৩. ত ািশত শষ বতন প  ০২ ( ই) কিপ (সংি  িহসাবর ণ অিফস 

ক ক দ ) (১ কিপ লকিপ ও ১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ)     
০৪. পনশন আেবদন ফরম ২.১ এর  (সংেযাজনী-৪) ০২ ( ই) কিপ 

০৫. সত ািয়ত ছিব : পাসেপাট সাইেজর ০২ ( ই) কিপ  
      ও া  সাইেজর  রিঙন ছিব ০২ (এক) কিপ 
০৬. া  পনশেনর বধ উ রািধকার ঘাষণা প   
      (সংেযাজনী-২) ০২ ( ই) কিপ 
০৭.   ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ  (সংেযাজনী-৬) ০২ ( ই) কিপ 

( থম ণীর গেজেটড কমকতা ক ক সত ািয়ত) 
০৮. না-দাবী ত ায়ন প  (সংেযাজনী-৮) ০২( ই)কিপ (িনয় ণকারী ক প  

ক ক দ ) 
০৯. পনশন ম ির আেদশ  
১০. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ০২( ই) কিপ  

১০৮ পািরবািরক পনশন 
( পনশন ম িরর েবই 
পনশনােরর  

হেল) 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

০১. নন- গেজেটড চা েরেদর ে  সািভস ক  
 

জলা শাসক এর 
কাযালেয়র সং াপন, 

ফরমস এ  শনারী শাখা 
অথবা 

www.forms.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত 
ফরমস হ সং হ/ 

ডাউনেলাড করা যােব 

 
 

িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার 
সং াপন শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-
৬২২১৩ 

 

ই- মইল: 
acestabbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
 

ই- মইল: 
adcgbandarban@mopa.gov.bd 

০২. িপআরএল-এ গমেনর ম িরপে র ০২( ই) কিপ সত ািয়ত 
০৩. ত ািশত শষ বতন প  ০২ ( ই) কিপ (সংি  িহসাবর ণ অিফস 

ক ক দ ) (১ কিপ লকিপ ও ১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ) 
০৪. পািরবািরক পনশন আেবদন ফরম ২.১ এর  (সংেযাজনী-৫)  ০২ ( ই) কিপ 
০৫. সত ািয়ত রিঙন ছিব : পাসেপাট সাইেজর ০২ ( ই) কিপ ও া  সাইেজর   

০১ (এক) কিপ 
০৬. উ রািধকার সনদ প  ও নন ািরজ সা িফেকট  (সংেযাজনী-৩) ০২ ( ই) 

কিপ ( ময়র/ইউিপ চয়ার ান/ওয়াড কাউি লর/ িনয় ণকারী ক প  
ক ক দ ) 

০৭.   ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ  (সংেযাজনী-৬) ০২ ( ই) কিপ 
( থম ণীর গেজেটড কমকতা ক ক সত ািয়ত) 

০৮.  অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও আ েতািষক উে ালন করার 
জ  মতা অপণ সনদ (সংেযাজনী-৭) ০২ ( ই) কিপ ( ময়র/ইউিপ 
চয়ার ান/ ওয়াড কাউি লর ক ক দ ) 

০৯. িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান/  
      কাউি লর ক ক দ   সনেদর সত ািয়ত ০২ ( ই) কিপ 
১০. না-দাবী ত ায়ন প  (সংেযাজনী-৮) ০২( ই)কিপ (িনয় ণকারী ক প  

ক ক দ ) 
১১. পনশন ম ির আেদশ 
১২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ০২ ( ই) কিপ 

 

http://www.forms.gov.bd
mailto:acestabbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@mopa.gov.bd
http://www.forms.gov.bd
mailto:acestabbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@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 

১০৯ পািরবািরক পনশন 
(অবসরভাতা ভাগরত 
অব ায়  
পনশনেভাগীর  

হেল) 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

০১. পািরবািরক পনশন আেবদন ফরম ২.২ এর          (সংেযাজনী-৫)  
০২ ( ই) কিপ 

 
 

জলা শাসক এর 
কাযালেয়র সং াপন, 

ফরমস এ  শনারী শাখা 
অথবা 

www.forms.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত 
ফরমস হ সং হ/ 

ডাউনেলাড করা যােব 

 
 

িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার 
সং াপন শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-
৬২২১৩ 

 
ই- মইল: 

acestabbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
 

ই- মইল: 
adcgbandarban@mopa.gov.bd 

০২. সত ািয়ত রিঙন ছিব : পাসেপাট সাইেজর ০২ ( ই) কিপ ও া  
সাইেজর   ০১ (এক) কিপ 

০৩.   উ রািধকার সনদ প  ও নন ািরজ সা িফেকট   (সংেযাজনী-
৩) ০২ ( ই) কিপ ( ময়র/ইউিপ চয়ার ান/ওয়াড কাউি লর/ 
িনয় ণকারী ক প  ক ক দ ) 

০৪.    ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ  (সংেযাজনী-৬) ০২ 
( ই) কিপ ( থম ণীর গেজেটড কমকতা ক ক সত ািয়ত) 

০৫.   অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও আ েতািষক উে ালন 
করার জ  মতা অপণ সনদ (সংেযাজনী-৭) ০২ ( ই) কিপ 
( ময়র/ইউিপ চয়ার ান/ ওয়াড কাউি লর ক ক দ ) 

০৬.    িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান/  
         কাউি লর ক ক দ   সনেদর সত ািয়ত ০২ ( ই) কিপ 
০৭.  িপিপও এবং িড-হাফ এর সত ািয়ত ০২( ই)কিপ 
০৮.  জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ০২ ( ই) কিপ 

১১০ চা রীরত অব ায় ত 
কমচারীর পিরবারেক 
আিথক সাহা  দান 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

১. ক াণ তহিবেলর অ দান ম িরর জ  আেবদন ফরম  
 

জলা শাসক এর 
কাযালেয়র সং াপন, 

ফরমস এ  শনারী শাখা 
অথবা 

www.forms.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত 
ফরমস হ সং হ/ 

ডাউনেলাড করা যােব 

 
 

িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার 
সং াপন শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-
৬২২১৩ 

 

ই- মইল: 
acestabbban@gmail.c

om 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
 

ই- মইল: 
adcgbandarban@mopa.go

v.bd 

২. স েতালা পাসেপাট সাইেজর ০১ (এক) কিপ ও া     
     সাইেজর ০১ (এক) কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব 
৩. অবসর হেণর আেদশপে র সত ািয়ত ০১ (এক) কিপ  

৪. ওয়ািরশ সনদ পে র লকিপ  
    ( পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান ক ক দ ) 
৫. কমকতা/কমচারীর  সনদ পে র সত ািয়ত 01কিপ 
    ( পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান ক ক দ ) 
৬. নাগিরক  সনদ পে র সত ািয়ত 01 কিপ 
     ( পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান ক ক দ ) 
৭. ীর/ ামীর ে  নরায় িববাহ না হওয়ার এবং ক া ও    
    ভি র ে  িববাহ না হওয়ার সনদ পে র সত ািয়ত ০১ কিপ 
    ( পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান ক ক দ ) 
৮. আেবদনকারীেক সকল সদ  ক ক দ  মতাপ     
     ( লকিপ) 
৯. ক াণ তহিবল/ যৗথবীমার সাহা  পাওয়ার দািবদারেদর 
    ন না া র 

 

http://www.forms.gov.bd
mailto:acestabbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@mopa.gov.bd
http://www.forms.gov.bd
mailto:acestabbban@gmail.c
mailto:adcgbandarban@mopa.go


 
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 

১১১ অ ম কমচারীর 
ক াণ তহিবেলর 
অ দান দান 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

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

 
 
 
 

জলা শাসক এর 
কাযালেয়র সং াপন, 

ফরমস এ  শনারী শাখা 
অথবা 

www.forms.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত 
ফরমস হ সং হ/ 

ডাউনেলাড করা যােব 

 
 
 

িফ/চাজ  

 
 

সহকারী কিমশনার 
সং াপন শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-
৬২২১৩ 

 
ই- মইল: 

acestabbban@gmail.com 

 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
 

ই- মইল: 
adcgbandarban@mopa.gov.bd 

০২.   সত ািয়ত ছিব : পাসেপাট সাইেজর ০৩ (িতন) কিপ        
০৩.  জ  তািরখ (চাকির বইেয়র ৩ া/এসএসিস পাস       সনেদর 

সত ািয়ত ০২ ( ই) কিপ  
০৪. শারীিরক অ মতােহ  অবসর হেণর তািরখ, িসিভল সাজন ক ক 

দ  মিডেকল বাড ক ক অ ম ঘাষণার সনদ এবং তদা যায়ী 
অিফস ক প  ক ক অ মতােহ  অবসরদােনর অিফস 
আেদেশর সত ািয়ত ০২ ( ই) কিপ 

০৫.  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 

০৬. অ ম কমকতা/কমচারীর মািসক ল বতন ( বতন ল 
উে খ বক বতন দােনর তািরখসহ বতন সনদ এর ০২ ( ই) 
কিপ 

০৭. িপআরএল-এ থাকাব ায় বা াভািবক অবসর হেণর পর বরণ 
করেল িপআরএল-এর ব িদেনর ল বতেনর সনদ এর ০২ ( ই) 
কিপ 

০৮. আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়প  ন র (ফেটাকিপ সত ািয়ত ০২ 
( ই) কিপ 

০৯. 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) লকিপ 

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

১১.  আেবদনকারীেক সকল সদ  ক ক দ  মতাপ  সং  করেত 
হেব। 

১২. ক াণ ভাতার জ  েত ক আেবদনকারীর ৩  কের পাসেপাট 
সাইেজর ছিব ও ২ ে  ৩  কের ন না া র সত ািয়ত কের 
সং  করেত হেব।  (ন না া েরর ফেটা াট কিপ হণেযা  
নয়) 

১৩. ীর ে  নরায় িববাহ না হওয়ার এবং ক া ও ভি র ে  িববাহ না 
হওয়ার সনদ সং  করেত হেব।  ( লকিপ) 

১৪. আেবদনকারী বতমান কানার অ েল ওয়াড কিমশনার/ইউিনয়ন 
পিরষেদর চয়ার ােনর সনদ  সং  করেত হেব। ( লকিপ) 

 

http://www.forms.gov.bd
mailto:acestabbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@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 

১১২ অ ম কমচারীর যৗথ 
বীমার অথ ম র 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

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

 
 

জলা শাসক এর 
কাযালেয়র সং াপন, 

ফরমস এ  শনারী শাখা 
অথবা 

www.forms.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত ফরম 
সং হ/ ডাউনেলাড করা 

যােব 

 
 

িফ/চাজ  

 
 

সহকারী কিমশনার 
সং াপন শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-
৬২২১৩ 

 
ই- মইল: 

acestabbban@gmail.com 

 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
 

ই- মইল: 
adcgbandarban@mopa.gov.bd 

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

সত ািয়ত ০২ ( ই) কিপ  
০৪. র তািরখ ( রিজ াড ডা ার/ ানীয় চয়ার ান/     পৗরসভার 

কাউি লর ক ক দ   সনেদর  সত ািয়ত ০২ ( ই) কিপ 
০৫. িপ,আর,এল-এ গমেণর তািরখ (অিফস আেদেশর সত ািয়ত ০২ 

( ই) কিপ 
০৬.  কমচারীর চা রীর ধরণ িক প িছল তা উে খ করেত হেব 

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

০৭. ত কমকতা/কমচারীর মািসক ল বতন ( বতন ল উে খ বক 
বতন দােনর তািরখসহ বতন সনদ এর ০২ ( ই) কিপ 

০৮. িপআরএল-এ থাকাব ায় বা াভািবক অবসর হেণর পর বরণ 
করেল িপআরএল-এর ব িদেনর ল বতেনর সনদ এর ০২ ( ই) 
  লকিপ 

০৯. আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়প  ন র (ফেটাকিপ সত ািয়ত ০২ 
( ই) কিপ 

১০ আেবদনকারী একািধক হেল েত কেক থক ফরেম আেবদন করেত 
হেব।  

১১. 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)  লকিপ 

১২. ী 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)  লকিপ 

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

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

 

 

 

http://www.forms.gov.bd
mailto:acestabbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@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 

১১৩ ত কমচারীর ক াণ 
তহিবেলর অ দান 

দান 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

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

 
 

জলা শাসক এর 
কাযালেয়র সং াপন, 

ফরমস এ  শনারী শাখা 
অথবা 

www.forms.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত ফরম 
সং হ/ ডাউনেলাড করা 

যােব 

 
িফ/চাজ  

 
সহকারী কিমশনার 

সং াপন শাখা 
টিলেফান: +88০৩৬১-

৬২২১৩ 
 

ই- মইল: 
acestabbban@gmail.c

om 

 
অিতির  জলা শাসক (সািবক) 

বা রবান পাবত  জলা 
টিলেফান: +88০৩৬১-62406 

 
ই- মইল: 

adcgbandarban@mopa.go
v.bd 

০২.   সত ািয়ত ছিব : পাসেপাট সাইেজর ০৩ (িতন) কিপ        
০৩.  জ  তািরখ (চাকির বইেয়র ৩ া/এসএসিস পাস সনেদর 

সত ািয়ত ০২ ( ই) কিপ  
০৪.  র তািরখ ( রিজ াড ডা ার/ ানীয় চয়ার ান/ পৗরসভার 

কাউি লর ক ক দ   সনেদর  সত ািয়ত ০২ ( ই) কিপ 
০৫. িপ,আর,এল-এ গমেণর তািরখ (অিফস আেদেশর সত ািয়ত ০২ 

( ই) কিপ 
০৬. াভািবক অবসর হেণর তািরখ (অিফস আেদেশর সত ািয়ত ০২ 

( ই) কিপ 
০৭.  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 

০৮. ত কমচারীর মািসক ল বতন ( বতন ল উে খ বক বতন 
দােনর তািরখসহ বতন সনদ এর ০২ ( ই)  লকিপ 

০৯.  িপআরএল-এ থাকাব ায় বা াভািবক অবসর হেণর পর বরণ করেল 
িপআরএল-এর ব িদেনর ল বতেনর সনদ এর ০২ ( ই)  লকিপ  

১০. আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়প  ন র (ফেটাকিপ সত ািয়ত ০২ 
( ই) কিপ 

১১.  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)  লকিপ 

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

১৩. আেবদনকারীেক সকল সদ  ক ক দ  মতাপ  সং  করেত 
হেব। 

১৪.  ক াণ ভাতার জ  েত ক আেবদনকারীর ৩  কের পাসেপাট সাইেজর 
ছিব ও ২ ে  ৩  কের ন না া র সত ািয়ত কের সং  করেত 
হেব। (ন না া েরর ফেটা াট কিপ হণেযা  নয়) 

১৫.   ীর ে  নরায় িববাহ না হওয়ার এবং ক া ও ভি র ে  িববাহ না 
হওয়ার সনদ সং  করেত হেব।  লকিপ 

১৬. আেবদনকারী বতমান কানার অ েল ওয়াড কিমশনার/ইউিনয়ন 
পিরষেদর চয়ার ােনর ল সনদ  সং  করেত হেব। 

 

http://www.forms.gov.bd
mailto:acestabbban@gmail.c
mailto:adcgbandarban@mopa.go


 
 

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 

১১৪ 
 

৩য় ণীর 
কমচারীেদর সাধারণ 
ভিব  তহিবল হেত 
১ম ও ২য় অি ম ম র 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

০১.  সাধারণ ভিব  তহিবল হেত অি ম উে ালেনর   (আেবদন 
বাংলােদশ ফরম নং-২৬৩৯) 

জলা শাসক এর কাযালেয়র 
সং াপন, ফরমস এ  

শনারী শাখা অথবা 
www.forms.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত ফরম 

সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব 

 
িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার 
সং াপন শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-
৬২২১৩ 
ই- মইল: 

acestabbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
 

ই- মইল: 
adcgbandarban@mopa.gov.bd 

০২.  সংি  জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা ক ক দ  জমা ত 
টাকার হালসেনর ত য়েনর লকিপ।  

১১৫ ৩য় ণীর 
কমচারীেদর সাধারণ 
ভিব  তহিবল হেত 
৩য় অি ম ম র 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

০১.  সাধারণ ভিব  তহিবল হেত অি ম উে ালেনর   (আেবদন 
বাংলােদশ ফরম নং-২৬৩৯) 

জলা শাসক এর কাযালেয়র 
সং াপন, ফরমস এ  

শনারী শাখা অথবা 
www.forms.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত ফরম 

সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব 

 
িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার 
সং াপন শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-
৬২২১৩ 
ই- মইল: 

acestabbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
 

ই- মইল: 
adcgbandarban@mopa.gov.bd 

০২.  সংি  জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা ক ক দ  জমা ত 
টাকার হালসেনর ত য়েনর লকিপ।  

১১৬ ৩য় ণীর 
কমচারীেদর িপআরএল 
ম র 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

০১.    িপআরএল গমেনর িনিম  হে  িলিখত আেবদন  
 
০২.  গড়েবতন/অধগড়েবতেনর অিজত র হালনাগাদ িহসাবসহ চা ির 

বিহ।  

 
আেবদনকারী িনেজ  

 
িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার 
সং াপন শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-
৬২২১৩ 
ই- মইল: 

acestabbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
 

ই- মইল: 
adcgbandarban@mopa.gov.bd 

১১৭ ৩য় ণীর 
কমচারীেদর অিজত 

  ম র 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

০১.    িনধািরত অিজত  আেবদন ফরেম আেবদন করেত হেব। 
বাংলােদশ ফরম নং-৪০ 

 
০২.  গড়েবতন/অধগড়েবতেনর অিজত র হালনাগাদ িহসাবসহ চা ির 

বিহ। 

জলা শাসক এর কাযালেয়র 
সং াপন, ফরমস এ  

শনারী শাখা অথবা 
www.forms.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত ফরম 

সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব 

 
িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার 
সং াপন শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-
৬২২১৩ 
ই- মইল: 

acestabbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
 

ই- মইল: 
adcgbandarban@mopa.gov.bd 

১১৮ ৩য় ণীর 
কমচারীেদর িশ া  
অ ায়ন 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

০১.  যথাযথ ক পে র মা েম িবভাগীয় কিমশনার বরাবের আেবদন 
দািখল করেবন। 

 
০২.  আেবদেনর সােথ িশ া র পে  ল/সত ািয়ত  ০১কিপ 

ন/িব ি   সং  করেত হেব।  

 
আেবদনকারী িনেজ  

 
িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার 
সং াপন শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-
৬২২১৩ 
ই- মইল: 

acestabbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
 

ই- মইল: 
adcgbandarban@mopa.gov.bd 

 

 

 

 

http://www.forms.gov.bd
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mailto:adcgbandarban@mopa.gov.bd
http://www.forms.gov.bd
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http://www.forms.gov.bd
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mailto:adcgbandarban@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 

১১৯ ৩য় ণীর 
কমচারীেদর াি  
িবেনাদন   ম র 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

০১.    িনধািরত অিজত  আেবদন ফরেম াি  িবেনাদন র 
আেবদন করেত হেব। বাংলােদশ ফরম নং-৪০ 

০২.  গড়েবতন/অধগড়েবতেনর অিজত র হালনাগাদ িহসাবসহ চা ির 
বিহ। 

জলা শাসক এর কাযালেয়র 
সং াপন, ফরমস এ  

শনারী শাখা অথবা 
www.forms.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত ফরম 

সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব 

 
িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার 
সং াপন শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-৬২২১৩ 
ই- মইল: 

acestabbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
 

ই- মইল: 
adcgbandarban@mopa.gov.bd 

১২০ ৩য় ণীর 
কমচারীেদর উ  
িশ ার অ মিত দান 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

০১.  যথাযথ ক পে র মা েম িবভাগীয় কিমশনার বরাবের উ  
িশ ার অ মিতর আেবদন করেত হেব। 

০২.  আেবদেনর সােথ উ  িশ ার পে  ল/সত ািয়ত  ০১কিপ 
িব ি   সং  করেত হেব।  

আেবদনকারী িনেজ   
িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার 
সং াপন শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-৬২২১৩ 

ই- মইল: 
acestabbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
ই- মইল: 

adcgbandarban@mopa.gov.bd 
১২১ মিহলা কমচারীর 

িত  ম র 
০৭ (সাত) কায 

িদবস 
০১.  যথাযথ ক পে র মা েম জলা শাসক বরাবের িত  

ম েরর আেবদন করেত হেব। 
০২.  আেবদেনর সােথ সরকাির এমিবিবএস ডা ার ক ক দ  

ত ায়নপ / ব াপে র ল/সত ািয়ত  ০১কিপ সং  করেত 
হেব।  

আেবদনকারী িনেজ   
িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার 
সং াপন শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-৬২২১৩ 
ই- মইল: 

acestabbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
ই- মইল: 

adcgbandarban@mopa.gov.bd 
১২২ ৩য় ণীর 

কমচারীেদর চা ির 
ায়ীকরণ 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

০১.  যথাযথ ক পে র মা েম জলা শাসক বরাবের চা ির 
ায়ীকরেণর আেবদন করেত হেব। 

০২.   আেবদেনর সােথ চা ির বিহ  
০৩.  চা ির ায়ীকরেণর ে  িবগত ০২( ই) বছেরর এিসআর 

ক প  বরাবর জমা দান করা হেয়েছ িকনা তা আেবদনপে  
উে খ করেত হেব।  

আেবদনকারী িনেজ   
িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার 
সং াপন শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-৬২২১৩ 

ই- মইল: 
acestabbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
ই- মইল: 

adcgbandarban@mopa.gov.bd 

১২৩ মাটর সাইেকল অি ম 
ঋণ ম র 

১৫ (পেনেরা) 
কায িদবস 

(বরা  থাকেল) 
 

০১.   জলা শাসক বরাবের আেবদন করেত হেব। আেবদনকারী িনেজ 
আেবদন করেবন 

 
িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার 
সং াপন শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-৬২২১৩ 
ই- মইল: 

acestabbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
ই- মইল: 

adcgbandarban@mopa.gov.bd 

০২.   িনয় ণকারী ক পে র ত য়নপ  
০৩.   আেবদনকারীর অ ীকারনামা ( লকিপ) 
০৪.   জািমননামা (অিফেসর ০২জন কমচারীর সা সহ) 
০৫.   মাটরসাইেকল েয়র ি প /বায়নানামা দিলল এর লকিপ 

১২৪ হ িনমাণ / মরামত 
ঋণ ম র 

১৫ (পেনেরা) 
কায িদবস 

(বরা  থাকেল) 
 

০১.   জলা শাসক বরাবের আেবদন করেত হেব। আেবদনকারী িনেজ 
আেবদন করেবন 

 
িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার 
সং াপন শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-৬২২১৩ 
ই- মইল: 

acestabbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
ই- মইল: 

adcgbandarban@mopa.gov.bd 

০২.   হ িনমাণ অি েমর জ  চেলকা 
০৩.   জিম য় ও তার উপর হ িনমােণর জ  অি ম     
        হেণর ্ি  স াদন (ফরম িজ.এফ.আর-২৮) 
০৪.   আেবদনকারীর অ ীকারনামা ( লকিপ) 
০৫.   িনয় ণকারী ক পে র ত য়নপ  
০৬.   দায় ি  সনদ ( রিজঃ অিফসার/ক প ) 
০৭.   হ িনমাণ অি ম দােনর জ  আেবদন  
        (বাংলােদশ ফরম নং-৩০ এ) 
০৮.   হালসেনর জমাব ী / বায়নানামা দিলল এর  
        সা ফাইড  কিপ 

http://www.forms.gov.bd
mailto:acestabbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@mopa.gov.bd
mailto:acestabbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@mopa.gov.bd
mailto:acestabbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@mopa.gov.bd
mailto:acestabbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@mopa.gov.bd
mailto:acestabbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@mopa.gov.bd
mailto:acestabbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@mopa.gov.bd


 

নজারত শাখা: 
ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২৫ নন গেজেটড 
কমচারীর পনশন 

দান আেদশ (চা েরর 
িনেজর অবসর হেণর 

ে ) 
 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

০১. নন- গেজেটড চা েরেদর ে  সািভস ক  
০২. িপআরএল-এ গমেনর ম িরপ  ০২ ( ই) কিপ ( ল ১কিপ  ও সত ািয়ত-

০১ কিপ) 
০৩. ত ািশত শষ বতন প  ০২ ( ই) কিপ 
০৪. পনশন আেবদন ফরম ২.১ এর  (সংেযাজনী-৪) ০২ ( ই) কিপ ( ল ১কিপ  

ও সত ািয়ত-০১ কিপ) 
০৫. সত ািয়ত ছিব : পাসেপাট সাইেজর ০২ ( ই) কিপ  
      ও া  সাইেজর  রিঙন ছিব ০২ (এক) কিপ 
০৬. া  পনশেনর বধ উ রািধকার ঘাষণা প   
      (সংেযাজনী-২) ০২ ( ই) কিপ সত ািয়ত কিপ 
০৭. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ   
      (সংেযাজনী-৬) ০২ ( ই) কিপ ( ল কিপ) 
০৮. না-দাবী ত ায়ন প  (সংেযাজনী-৮) ০২( ই)কিপ ( ল ১কিপ  ও 

সত ািয়ত-০১ কিপ) 
০৯. পনশন ম ির আেদশ ( ল কিপ) 
১০. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ 

 
 

* 1,2,3,4 নং িমেকর 
কাগজপ  জলা শাসক 
এর  ডে  পাওয়া 

যায়। 
 

** অ া  কাগজ-প  
আেবদনকারী িনেজই 

সরবরাহ কেরন। 
 

 

 
িফ/চাজ  

নজারত ড  কােল র 
নজারত শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-
৬২৫০৬ 

 
ই- মইল: 

ndcbbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
 

ই- মইল: 
adcgbandarban@mopa.go

v.bd 

১২৬ পািরবািরক পনশন 
( পনশন ম িরর েব 
ই পনশনােরর  
হেল) 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

০১. নন- গেজেটড চা েরেদর ে  সািভস ক 
০২. িপআরএল-এ গমেনর ম িরপ  ০২ ( ই) কিপ  ( ল ১কিপ  ও সত ািয়ত-

০১ কিপ) 
০৩. ত ািশত শষ বতন প  ০২ ( ই) কিপ ( ল ১কিপ  ও সত ািয়ত-০১ 

কিপ) 
০৪. পািরবািরক পনশন আেবদন ফরম ২.১ এর  (সংেযাজনী-৫)  ০২ ( ই) কিপ 

( লকিপ) 
০৫. সত ািয়ত ছিব : পাসেপাট সাইেজর ০২ ( ই) কিপ ও া  সাইেজর  

রিঙন ছিব ০২ (এক) কিপ 
০৬. উ রািধকার সনদ প  ও নন ািরজ সা িফেকট  (সংেযাজনী-৩)  ০২ 

( ই) কিপ ( ল ১কিপ  ও সত ািয়ত-০১ কিপ) 
০৭. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ  (সংেযাজনী-৬) ০২ ( ই) কিপ 

( ল কিপ) 
০৮. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও  আ েতািষক উে ালন করার 

জ  মতা অপণ        সনদ (সংেযাজনী-৬) ০২ ( ই) কিপ ( ল ১কিপ  
ও সত ািয়ত-০১ কিপ) 

০৯. িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান/  
      কাউি লর ক ক দ   সনদ প  ০২ ( ই) কিপ (সত ািয়ত কিপ) 
১০. না-দাবী ত ায়ন প  (সংেযাজনী-৮) ০২( ই)কিপ ( ল ১কিপ ও 

সত ািয়ত-০১ কিপ) 
১১. পনশন ম ির আেদশ ( ল কিপ) 
১২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ (সত ািয়ত কিপ) 

 
 

 * 1,2,3,4 নং িমেকর 
কাগজপ  জলা শাসক 
এর  ডে  পাওয়া 
যায়। 
 

** অ া  কাগজ-প  
আেবদনকারী িনেজই 

সরবরাহ কেরন। 

 
িফ/চাজ  

নজারত ড  কােল র 
নজারত শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-
৬২৫০৬ 

 
ই- মইল: 

ndcbbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
 

ই- মইল: 
adcgbandarban@mopa.go

v.bd 

 

mailto:bbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@mopa.go
mailto:bbban@gmail.com
mailto:adcgbandarban@mopa.go


 
ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২৭ পািরবািরক পনশন 
(অবসরভাতা ভাগরত 
অব ায়  
পনশনেভাগীর  

হেল) 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

০১. পািরবািরক পনশন আেবদন ফরম ২.২ এর          (সংেযাজনী-৫)  
০২ ( ই) কিপ ( ল কিপ) 

০২. সত ািয়ত ছিব : পাসেপাট সাইেজর ০২ ( ই) কিপ        ও া  
সাইেজর  রিঙন ছিব ০২ (এক) কিপ 

০৩. উ রািধকার সনদ প  ও নন ািরজ সা িফেকট        
(সংেযাজনী-৩)  ০২ ( ই) কিপ (সত ািয়ত কিপ) 

০৪.   ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ  (সংেযাজনী-৬) ০২ 
( ই) কিপ ( লকিপ) 

০৫. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও       আ েতািষক 
উে ালন করার জ  মতা অপণ সনদ (সংেযাজনী-৭) ০২ ( ই) 
কিপ ( ল ও সত ািয়ত) 

০৬. িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান/       কাউি লর 
ক ক দ   সনদ প  ০২( ই)কিপ (সত ািয়ত) 

০৭.  িপিপও এবং িড-হাফ এর ০২ ( ই)কিপ (সত ািয়ত কিপ) 
০৮.  জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ০২ ( ই) কিপ (সত ািয়ত কিপ) 

 
*  কাগজ-প  আেবদনকারী 

িনেজই সরবরাহ কেরন। 

 
িফ/চাজ  

নজারত ড  কােল র 
নজারত শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-
৬২৫০৬ 

 
ই- মইল: 

ndcbbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
 

ই- মইল: 
adcgbandarban@mopa.go

v.bd 

১২৮ ত/অ ম কমচারীর 
ক াণ তহিবেলর 
অ দান দান 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

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

০২.   সত ািয়ত ছিব : পাসেপাট সাইেজর ০৩ (িতন) কিপ        
০৩.  জ  তািরখ (চাকির বইেয়র ৩ া/এসএসিস পাস  সনেদর 

সত ািয়ত ০২ ( ই) কিপ  
০৪. র তািরখ ( রিজ াড ডা ার/ ানীয় চয়ার ান/ পৗরসভার 

কাউি লর ক ক দ   সনেদর  সত ািয়ত ০২ ( ই) কিপ 
০5. শারীিরক অ মতােহ  অবসর হেণর তািরখ ( মিডেকল বাড 

ক ক অ ম ঘাষণার সনদ এবং তদা যায়ী অিফস ক প  
ক ক অ মতােহ  অবসরদােনর অিফস আেদেশর সত ািয়ত ০২ 
( ই) কিপ 

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

০৭. াভািবক অবসর হেণর তািরখ (অিফস আেদেশর সত ািয়ত ০২ 
( ই) কিপ 

 
*  কাগজ-প  আেবদনকারী 

িনেজই সরবরাহ কেরন। 

 
িফ/চাজ  

নজারত ড  কােল র 
নজারত শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-
৬২৫০৬ 

 

ই- মইল: 
ndcbbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
 

ই- মইল: 
adcgbandarban@mopa.go

v.bd 
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mailto:adcgbandarban@mopa.go


 
ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

   ০৮.  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 

০৯. ত/অ ম কমকতা/কমচারীর মািসক ল বতন ( বতন ল 
উে খ বক বতন দােনর তািরখসহ বতন সনদ এর ০২ ( ই) 
কিপ ( ল ও সত ািয়ত) 

১০. িপআরএল-এ থাকাব ায় বা াভািবক অবসর হেণর পর বরণ 
করেল িপআরএল-এর ব িদেনর ল বতেনর সনদ এর ০২ ( ই) 
কিপ ( ল ও সত ািয়ত) 

১১. আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়প  ন র (ফেটাকিপ সত ািয়ত ০২ 
( ই) কিপ 

১২. 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 (সত ািয়ত) 

১৩. ী 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(সত ািয়ত) 

১৪.  আেবদনকারীেক সকল সদ  ক ক দ  মতাপ  সং  
করেত হেব।( লকিপ) 

১৫. ক াণ ভাতার জ  েত ক আেবদনকারীর ৩  কের পাসেপাট 
সাইেজর ছিব ও ২ ে  ৩  কের ন না া র সত ািয়ত কের 
সং  করেত হেব।  (ন না া েরর ফেটা াট কিপ হণেযা  
নয়) 

১৬. ীর ে  নরায় িববাহ না হওয়ার এবং ক া ও ভি র ে  
িববাহ না হওয়ার সনদ সং  করেত হেব।  ( ল সনদ) 

১৭. আেবদনকারী বতমান কানার অ েল ওয়াড কিমশনার/ইউিনয়ন 
পিরষেদর চয়ার ােনর সনদ  সং  করেত হেব।  (সত ািয়ত) 

 
*  কাগজ-প  আেবদনকারী 

িনেজই সরবরাহ কেরন। 

 
িফ/চাজ  

নজারত ড  কােল র 
নজারত শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-
৬২৫০৬ 

 
ই- মইল: 

ndcbbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
 

ই- মইল: 
adcgbandarban@mopa.go

v.bd 
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২৯ ত/অ ম কমচারীর 
ক াণ তহিবেলর 
অ দান দান 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

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

০২.   সত ািয়ত ছিব : পাসেপাট সাইেজর ০৩ (িতন) কিপ        
০৩.  জ  তািরখ (চাকির বইেয়র ৩ া/এসএসিস পাস       সনেদর 

সত ািয়ত ০২ ( ই) কিপ  
০৪.   র তািরখ ( রিজ াড ডা ার/ ানীয় চয়ার ান/     

পৗরসভার কাউি লর ক ক দ   সনেদর  সত ািয়ত ০২ 
( ই) কিপ 

০5. শারীিরক অ মতােহ  অবসর হেণর তািরখ ( মিডেকল বাড 
ক ক অ ম ঘাষণার সনদ এবং তদা যায়ী অিফস ক প  
ক ক অ মতােহ  অবসরদােনর অিফস আেদেশর সত ািয়ত ০২ 
( ই) কিপ 

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

০৭. াভািবক অবসর হেণর তািরখ (অিফস আেদেশর সত ািয়ত ০২ 
( ই) কিপ 

 
*  কাগজ-প  আেবদনকারী 

িনেজই সরবরাহ কেরন। 

 
িফ/চাজ  

নজারত ড  কােল র 
নজারত শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-
৬২৫০৬ 

 
ই- মইল: 

ndcbbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
 

ই- মইল: 
adcgbandarban@mopa.go

v.bd 

১৩০ অ ম কমচারীর যৗথ 
বীমার অথ ম র 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

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

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

সত ািয়ত ০২ ( ই) কিপ  
০৪. র তািরখ ( রিজ াড ডা ার/ ানীয় চয়ার ান/     পৗরসভার 

কাউি লর ক ক দ   সনেদর       সত ািয়ত ০২ ( ই) 
কিপ 

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

০৬.  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 

০৭. ত কমকতা/কমচারীর মািসক ল বতন ( বতন ল উে খ বক 
বতন দােনর তািরখসহ বতন সনদ এর ০২ ( ই) কিপ ( ল 

১কিপ  ও সত ািয়ত-০১ কিপ) 

 
*  কাগজ-প  আেবদনকারী 

িনেজই সরবরাহ কেরন। 

 
িফ/চাজ  

নজারত ড  কােল র 
নজারত শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-
৬২৫০৬ 

 
ই- মইল: 

ndcbbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
 

ই- মইল: 
adcgbandarban@mopa.go

v.bd 
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

   ০৮. িপআরএল-এ থাকাব ায় বা াভািবক অবসর হেণর পর বরণ 
করেল িপআরএল-এর ব িদেনর ল বতেনর সনদ এর ০২ ( ই) 
কিপ ( ল ১কিপ  ও সত ািয়ত-০১ কিপ) 

০৯. আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়প  ন র (ফেটাকিপ সত ািয়ত ০২ 
( ই) কিপ 

১০ আেবদনকারী একািধক হেল েত কেক থক ফরেম আেবদন 
করেত হেব। ( লকিপ) 

১১. 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 (সত ািয়ত কিপ) 

১২. ী 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 ( ল ১কিপ  ও 
সত ািয়ত-০১ কিপ) 

১৩. েত ক আেবদনকারীর ১  কের ছিব সত ািয়ত কের সং  
করেত হ ব।  

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

 
*  কাগজ-প  আেবদনকারী 

িনেজই সরবরাহ কেরন। 

 
িফ/চাজ  

নজারত ড  কােল র 
নজারত শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-
৬২৫০৬ 

 
ই- মইল: 

ndcbbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
 

ই- মইল: 
adcgbandarban@mopa.go

v.bd 

১৩১ 4থ ণীর কমচারীেদর 
সাধারণ ভিব  তহিবল 
হেত ১ম, ২য় ও ৩য় 
অি ম ম র 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

০১.  সাধারণ ভিব  তহিবল হেত অি ম উে ালেনর   আেবদন 
বাংলােদশ ফরম নং-২৬৩৯  ( লকিপ) 

০২.  সংি  জলা/উপেজলা িহসাবর ণ অিফস হেত জমা ত টাকার 
হালসেনর ত য়েনর লিকিপ।  

 
জলা শাসক কাযালয় এর 

 ড  ও িহসাব র ণ 
অিফস 

 

 
িফ/চাজ  

নজারত ড  কােল র 
নজারত শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-
৬২৫০৬ 

 
ই- মইল: 

ndcbbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
 

ই- মইল: 
adcgbandarban@mopa.go

v.bd 
১৩২ 4থ ণীর কমচারীেদর 

িপআরএল ম র 
০৭ (সাত) কায 

িদবস 
০১.    িপআরএল গমেনর িনিম  হে  িলিখত আেবদন  
০২.  গড়েবতন/অধগড়েবতেনর অিজত র হালনাগাদ িহসাবসহ 

চা ির বিহ। 

আেবদনকারী সরবরাহ 
কেরন। 

 
িফ/চাজ  

ঐ ঐ 

১৩৩ 4থ ণীর কমচারীেদর 
অিজত   ম র 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

০১.    িনধািরত অিজত  আেবদন ফরেম আেবদন করেত হেব। 
বাংলােদশ ফরম নং-৪০ 

 
০২.  গড়েবতন/অধগড়েবতেনর অিজত র হালনাগাদ িহসাবসহ 

চা ির বিহ। 

আেবদনকারী সরবরাহ 
কেরন। 

 
িফ/চাজ  

ঐ ঐ 
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩৪ চা রীরত অব ায় ত 
কমচারীর পিরবারেক 
আিথক সাহা  দান 

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

১. ক াণ তহিবেলর অ দান ম িরর জ  আেবদন ফরম ( ল কিপ) জলা শাসক এর 
কাযালেয়র  ড , 
নজারত শাখা অথবা 

www.bandarban.g
ov.bd ওেয়ব পাটাল হেত 

সং হ/ ডাউনেলাড করা 
যােব 

 
িফ/চাজ  

নজারত ড  কােল র 
নজারত শাখা 

টিলেফান: +88০৩৬১-
৬২৫০৬ 

 
ই- মইল: 

ndcbbban@gmail.co
m 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62406 
 

ই- মইল: 
adcgbandarban@mopa.go

v.bd 

২. স েতালা পাসেপাট সাইেজর এক কিপ ও া  সাইেজর সত ািয়ত 
রিঙন ছিব ০১ (এক) কিপ 
৩. অবসর হেণর আেদশপে র সত ািয়ত কিপ 

৪. ওয়ািরশ সনদ প  ( লকিপ) পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

৫. কমকতা/কমচারীর  সনদ পে র সত ািয়ত কিপ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

৬. নাগিরক  সনদ পে র সত ািয়ত কিপ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

৭. ীর/ ামীর ে  নরায় িববাহ না হওয়ার এবং ক া ও ভি র 
ে  িববাহ না হওয়ার সনদ পে র সত ািয়ত কিপ 

পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

৮. আেবদনকারীেক সকল সদ  ক ক দ  মতাপ  ( লকিপ) আেবদনকারী সরবরাহ 
কেরন। 

৯. ক াণ তহিবল/ যৗথবীমার সাহা  পাওয়ার দািবদারেদর ন না 
া র ( লকিপ) 

আেবদনকারী সরবরাহ 
কেরন। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bandarban.g
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িব  অিতির  জলা ািজে ট এর আদালত: 
 

ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩৫ ফৗজদারী মামলার  
জ রী সা ফাইড কিপ 
সরবরাহ 

0৭ (সাত) কম 
িদবস 

১. িনধািরত নকল ফরেম আেবদন   
 

আেবদনকারী িনেজ ভ ার 
হেত নকল ফরম সং হ 
কের আেবদন করেবন। 

িবশ টাকার  কাট 
িফ সহ েয়াজনীয় 
সং ক ফািলও 

িব  অিতির  জলা ািজে ট  
বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০৩ 

ই- মইল-
admbban@gmail.com 

িব  জলা ািজে ট  
বা রবান পাবত  জলা 
+88০৩৬১-৬২৫০1 

ই- মইল-
dcbandarban@mopa.gov.bd 

১৩৬ ফৗজদারী মামলার  
সাধারণ সা ফাইড 
কিপ সরবরাহ 

0৭ (সাত) কম 
িদবস 

১. িনধািরত নকল ফরেম আেবদন   
 

আেবদনকারী িনেজ ভ ার 
হেত নকল ফরম সং হ 
কের আেবদন করেবন। 

িবশ টাকার  কাট 
িফ সহ েয়াজনীয় 
সং ক ফািলও 

 
ঐ 

 
ঐ 

১৩৭ িনবাহী ািজে ট 
আদালেত  দােয়র ত 
মামলার জ রী 
সা ফাইড  কিপ 
সরবরাহ 

0৭ (সাত) কম 
িদবস 

১. িনধািরত নকল ফরেম আেবদন   
 

আেবদনকারী িনেজ ভ ার 
হেত নকল ফরম সং হ 
কের আেবদন করেবন। 

িবশ টাকার  কাট 
িফ সহ েয়াজনীয় 
সং ক ফািলও  

 
ঐ 

 
ঐ 

১৩৮ িনবাহী ািজে ট 
আদালেত  দােয়র ত 
মামলার সাধারণ 
সা ফাইড  কিপ 
সরবরাহ 

0৭ (সাত) কম 
িদবস 

১. িনধািরত নকল ফরেম আেবদন   
 

আেবদনকারী িনেজ ভ ার 
হেত নকল ফরম সং হ 
কের আেবদন করেবন। 

িবশ টাকার  কাট 
িফ সহ েয়াজনীয় 
সং ক ফািলও 

ঐ ঐ 

১৩৯ অিতির   জলা 
ািজে েটর 

আদালেত দােয়র ত 
মামলা ও আিপল 
মামলার জ রী নকল 
সরবরাহ 

0৭ (সাত) কম 
িদবস 

১. িনধািরত নকল ফরেম আেবদন   
 

আেবদনকারী িনেজ ভ ার 
হেত নকল ফরম সং হ 
কের আেবদন করেবন। 

িবশ টাকার  কাট 
িফ সহ েয়াজনীয় 
সং ক ফািলও  

 
ঐ 

 
ঐ 

১৪০ অিতির   জলা 
ািজে েটর 

আদালেত দােয়র ত 
মামলা ও আিপল 
মামলার সাধারণ নকল 
সরবরাহ 

0৭ (সাত) কম 
িদবস 

১. িনধািরত নকল ফরেম আেবদন   
 

আেবদনকারী িনেজ ভ ার 
হেত নকল ফরম সং হ 
কের আেবদন করেবন। 

িবশ টাকার  কাট 
িফ সহ েয়াজনীয় 
সং ক ফািলও  

 
ঐ 

 
ঐ 
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জলা রকড ম শাখা: 

ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

১৪১ মাঠ খসড়া ০৩ (িতন) কম 
িদবস 

১। িনধািরত সরকারী ফরেম জলা শাসক বরাবর বাংলােদশ ফরম নং 
৮৮ ত আেবদনপ   
২। ২০/- টাকার কাট িফ 
৩। মাঠ খসড়া ফরম  

কাগজপ  াি র ান- অ  
কাযালেয়র িনধািরত 
রাইটার/ ভ ার এর িনকট 
অ  রাইটার শেড আেবদন 
ফরম ও যাবতীয় কাগজপ  
পাওয়া যায়। 

20/- টাকার কাট 
িফ সহ সরকারী 
িনধািরত ফরেম 
আেবদন করেত 
হেব। 
 

সহকারী কিমশনার 
জলা রকড ম 

ফান: +৮৮০৩৬১-৬৩৫৭২ 
ইেমল:  

acrmbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
বা রবান পাবত  জলা। 

টিলেফান - +88০৩৬১-৬২৪৭৯ 
ই- মইল : 

adcrbban@gmail.com 

১৪২ জমাবি  ০৩ (িতন) কম 
িদবস 

১। িনধািরত সরকারী ফরেম জলা শাসক বরাবর বাংলােদশ ফরম নং 
৮৮ ত আেবদনপ   
২। ২০/- টাকার কাট িফ  
৩। িতন পাবত  জলার জ  িনধািরত জমা বি  ফরম  

কাগজপ  াি র ান- অ  
কাযালেয়র িনধািরত 
রাইটার/ ভ ার এর িনকট 
অ  রাইটার শেড আেবদন 
ফরম ও যাবতীয় কাগজপ  
পাওয়া যায়। 

20/- টাকার কাট 
িফ সহ সরকারী 
িনধািরত ফরেম 
আেবদন করেত 
হেব। 

সহকারী কিমশনার 
জলা রকড ম 

ফান: +৮৮০৩৬১-৬৩৫৭২ 
ইেমল:  

acrmbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
বা রবান পাবত  জলা। 

টিলেফান - +88০৩৬১-৬২৪৭৯ 
ই- মইল : 

adcrbban@gmail.com 

১৪৩ রাজ  মামলার জ রী 
সা ফাইড কিপ 
সরবরাহ 

০৭ (সাত) কম 
িদবস 

১। িনধািরত সরকারী ফরেম জলা শাসক বরাবর বাংলােদশ ফরম নং 
৮৮ ত আেবদনপ   
২। ২০/- টাকার কাট িফ 
৩। ফিলও া   

কাগজপ  াি র ান- অ  
কাযালেয়র িনধািরত 
রাইটার/ ভ ার এর িনকট 
অ  রাইটার শেড আেবদন 
ফরম ও যাবতীয় কাগজপ  
পাওয়া যায়। 

20/- টাকার কাট 
িফ সহ সরকারী 
িনধািরত ফরেম 
আেবদন করেত 
হেব। 

সহকারী কিমশনার 
জলা রকড ম 

ফান: +৮৮০৩৬১-৬৩৫৭২ 
ইেমল:  

acrmbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
বা রবান পাবত  জলা। 

টিলেফান - +88০৩৬১-৬২৪৭৯ 
ই- মইল : 

adcrbban@gmail.com 

১৪৪ রাজ  মামলার 
সাধারণ সা ফাইড 
কিপ সরবরাহ 

০৯ (নয়) কম 
িদবস 

১। িনধািরত সরকারী ফরেম জলা শাসক বরাবর বাংলােদশ ফরম নং 
৮৮ ত আেবদনপ   
২। ২০/- টাকার কাট িফ 
৩। ফিলও া  

কাগজপ  াি র ান- অ  
কাযালেয়র িনধািরত 
রাইটার/ ভ ার এর িনকট 
অ  রাইটার শেড আেবদন 
ফরম ও যাবতীয় কাগজপ  
পাওয়া যায়। 

20/- টাকার কাট 
িফ সহ সরকারী 
িনধািরত ফরেম 
আেবদন করেত 
হেব। 

সহকারী কিমশনার 
জলা রকড ম 

ফান: +৮৮০৩৬১-৬৩৫৭২ 
ইেমল:  

acrmbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
বা রবান পাবত  জলা। 

টিলেফান - +88০৩৬১-৬২৪৭৯ 
ই- মইল : 

adcrbban@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:acrmbban@gmail.com
mailto:adcrbban@gmail.com
mailto:acrmbban@gmail.com
mailto:adcrbban@gmail.com
mailto:acrmbban@gmail.com
mailto:adcrbban@gmail.com
mailto:acrmbban@gmail.com
mailto:adcrbban@gmail.com


 

ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

১৪৫ খিতয়ােনর জ রী 
সা ফাইড কিপ 
সরবরাহ  

০৩ (িতন) কম 
িদবস 

১। িনধািরত সরকারী ফরেম জলা শাসক বরাবর বাংলােদশ ফরম নং 
৮৮ ত আেবদনপ   
২। ২০/- টাকার কাট িফ 
৩। ফিলও া   

কাগজপ  াি র ান- অ  
কাযালেয়র িনধািরত 
রাইটার/ ভ ার এর িনকট 
অ  রাইটার শেড আেবদন 
ফরম ও যাবতীয় কাগজপ  
পাওয়া যায়। 

20/- টাকার কাট 
িফ সহ সরকারী 
িনধািরত ফরেম 
আেবদন করেত 
হেব। 
 

সহকারী কিমশনার 
জলা রকড ম 

ফান: +৮৮০৩৬১-৬৩৫৭২ 
ইেমল:  

acrmbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
বা রবান পাবত  জলা। 

টিলেফান - +88০৩৬১-৬২৪৭৯ 
ই- মইল : 

adcrbban@gmail.com 

১৪৬ খিতয়ােনর সাধারণ 
সা ফাইড কিপ 
সরবরাহ 

০৪ (চার) কম 
িদবস 

১। িনধািরত সরকারী ফরেম জলা শাসক বরাবর বাংলােদশ ফরম নং 
৮৮ ত আেবদনপ   
২। ২০/- টাকার কাট িফ 
৩। ফিলও া   

কাগজপ  াি র ান- অ  
কাযালেয়র িনধািরত 
রাইটার/ ভ ার এর িনকট 
অ  রাইটার শেড আেবদন 
ফরম ও যাবতীয় কাগজপ  
পাওয়া যায়। 

20/- টাকার কাট 
িফ সহ সরকারী 
িনধািরত ফরেম 
আেবদন করেত 
হেব। 

সহকারী কিমশনার 
জলা রকড ম 

ফান: +৮৮০৩৬১-৬৩৫৭২ 
ইেমল:  

acrmbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
বা রবান পাবত  জলা। 

টিলেফান - +88০৩৬১-৬২৪৭৯ 
ই- মইল : 

adcrbban@gmail.com 

১৪৭ িবিভ  জিরেপর দােগর 
চীর জ রী জােবদা 

নকল সরবরাহ 

০৩ (িতন) কম 
িদবস 

১। িনধািরত সরকারী ফরেম জলা শাসক বরাবর বাংলােদশ ফরম নং 
৮৮ ত আেবদনপ   
২। ২০/- টাকার কাট িফ  
৩। িতন পাবত  জলার জ  িনধািরত জমা বি  ফরম  

কাগজপ  াি র ান- অ  
কাযালেয়র িনধািরত 
রাইটার/ ভ ার এর িনকট 
অ  রাইটার শেড আেবদন 
ফরম ও যাবতীয় কাগজপ  
পাওয়া যায়। 

20/- টাকার কাট 
িফ সহ সরকারী 
িনধািরত ফরেম 
আেবদন করেত 
হেব। 

সহকারী কিমশনার 
জলা রকড ম 

ফান: +৮৮০৩৬১-৬৩৫৭২ 
ইেমল:  

acrmbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
বা রবান পাবত  জলা। 

টিলেফান - +88০৩৬১-৬২৪৭৯ 
ই- মইল : 

adcrbban@gmail.com 

১৪৮ িবিভ  জিরেপর দােগর 
চীর সাধারণ জােবদা 

নকল সরবরাহ 

০৪ (চার) কম 
িদবস 

১। িনধািরত সরকারী ফরেম জলা শাসক বরাবর বাংলােদশ ফরম নং 
৮৮ ত আেবদনপ   
২। ২০/- টাকার কাট িফ  
৩। িতন পাবত  জলার জ  িনধািরত জমা বি  ফরম  

কাগজপ  াি র ান- অ  
কাযালেয়র িনধািরত 
রাইটার/ ভ ার এর িনকট 
অ  রাইটার শেড আেবদন 
ফরম ও যাবতীয় কাগজপ  
পাওয়া যায়। 

20/- টাকার কাট 
িফ সহ সরকারী 
িনধািরত ফরেম 
আেবদন করেত 
হেব। 

সহকারী কিমশনার 
জলা রকড ম 

ফান: +৮৮০৩৬১-৬৩৫৭২ 
ইেমল:  

acrmbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
বা রবান পাবত  জলা। 

টিলেফান - +88০৩৬১-৬২৪৭৯ 
ই- মইল : 

adcrbban@gmail.com 

১৪৯ মৗজা াপ ০৭ (সাত) কম 
িদবস 

১। িনধািরত সরকারী ফরেম জলা শাসক বরাবর বাংলােদশ ফরম নং 
৮৮ ত আেবদনপ   
২। ২০/- টাকার কাট িফ  

কাগজপ  াি র ান- অ  
কাযালেয়র িনধািরত 
রাইটার/ ভ ার এর িনকট 
অ  রাইটার শেড আেবদন 
ফরম ও যাবতীয় কাগজপ  
পাওয়া যায়। 

20/- টাকার কাট 
িফ সহ সরকারী 
িনধািরত ফরেম 
আেবদন করেত 
হেব। 

সহকারী কিমশনার 
জলা রকড ম 

ফান: +৮৮০৩৬১-৬৩৫৭২ 
ইেমল:  

acrmbban@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
বা রবান পাবত  জলা। 

টিলেফান - +88০৩৬১-৬২৪৭৯ 
ই- মইল : 

adcrbban@gmail.com 
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রিজে শন শাখা 
ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫০ ি পে র মা েম 
অিফস/বাসা ভাড়া/ 

দাকান ভাড়া 
রিজে শন 

01 (এক) 
কমিদবস 

০১. িনধািরত ছক মাতােবক াে  দিলল উিকল/ িপ শন রাইটােরর মা েম 
তরী। 

02.  জাতীয় পিরচয় প  (সত ািয়ত কিপ) 
০3. তা/িবে তা উভেয়র 2 কিপ  পাসেপাট সাইেজর ছিব। 
0৪.   01 কিপ মৗজা হড ান ও 0১ কিপ ময়র/ ানীয় চয়ার ান ক ক 

সত ািয়ত। 
0৫.   হালনাগাদ জমাবি । ( লকিপ) 
0৬.  উভয় পে র জিমর হালনাগাদ খাজনা পিরেশােধর রিশদ (সত ািয়ত কিপ) 
07. তার ময়র/ইউিপ চয়ার ান ক ক নাগিরক  সনদ (সত ািয়ত কিপ) 
08. বামাং রাজা দ  ায়ী বািস ার সনদ(সত ািয়ত কিপ) 

* জলা শাসক কাযালয় 
এর  ডে  পাওয়া 

যায়। 
 

** অ া  কাগজ-প  
আেবদনকারী িনেজই 

সরবরাহ কেরন। 

 
দিলল িফ 1/- 

িনব ন কমকতা 
বা রবান পাবত  জলা  
টিলেফান: +88০৩৬১-

৬২৫০৬ 
 

ই- মইল: 
ndcbban@gmail.com 

জলা শাসক  
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62৫০১ 
 

ই- মইল: 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

১৫১ িবিভ  াংক/আিথক 
িত ােনর জ  ব কী 

দিলল িনব ন 

01 (এক) 
কমিদবস 

০১. িনধািরত ছক মাতােবক াে  দিলল উিকল/ িপ শন রাইটােরর মা েম 
তরী। 

02. জলা শাসক মেহাদয় ক ক দ  সংি  তফিসেলর জিমর অনাপি  
প  (সত ািয়ত কিপ) 

০৩. সংি  াংক ক ক ঋণ ম রীপ  ( লকিপ) 
0৪.  জাতীয় পিরচয় প  (সত ািয়ত কিপ) 
০৫.  ঋণ হীতার 2 কিপ  পাসেপাট সাইেজর ছিব। 
0৬.   01 কিপ মৗজা হড ান ও 0১ কিপ ময়র/ ানীয় চয়ার ান ক ক 

সত ািয়ত। 
0৭.   হালনাগাদ জমাবি ।( লকিপ) 
0৮.  উভয় পে র জিমর হালনাগাদ খাজনা পিরেশােধর রিশদ (সত ািয়ত কিপ) 
0৯.  তার ময়র/ইউিপ চয়ার ান ক ক নাগিরক  সনদ(সত ািয়ত কিপ) 
10. বামাং রাজা দ  ায়ী বািস ার সনদ (সত ািয়ত কিপ) 

* জলা শাসক কাযালয় 
এর  ডে  পাওয়া 

যায়। 
 

** অ া  কাগজ-প  
আেবদনকারী িনেজই 

সরবরাহ কেরন। 

 
 

দিলল িফ  1/- 

িনব ন কমকতা 
বা রবান পাবত  জলা  
টিলেফান: +88০৩৬১-

৬২৫০৬ 
 

ই- মইল: 
ndcbban@gmail.com 

জলা শাসক  
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62৫০১ 
 

ই- মইল: 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

১৫২ অ তার কারেণ 
দিলল রিজে শেনর 
জ  কিমশন াি  

0৭ (সাত) 
কমিদবস 

০১. িনধািরত ছক মাতােবক আেবদন দািখল। 
02.  জাতীয় পিরচয় প  (সত ািয়ত কিপ) 
০3. তা/িবে তা উভেয়র 2 কিপ  পাসেপাট সাইেজর ছিব। 
0৪.   01 কিপ মৗজা হড ান ও 0১ কিপ ময়র/ ানীয় চয়ার ান ক ক 

সত ািয়ত। 
0৫.   হালনাগাদ জমাবি  ( লকিপ) 
0৬.  উভয় পে র জিমর হালনাগাদ খাজনা পিরেশােধর রিশদ(সত ািয়ত কিপ) 
07. তার ময়র/ইউিপ চয়ার ান ক ক নাগিরক  সনদ (সত ািয়ত কিপ) 
08. বামাং রাজা দ  ায়ী বািস ার সনদ (সত ািয়ত কিপ) 

* জলা শাসক কাযালয় 
এর  ডে  পাওয়া 

যায়। 
 

** অ া  কাগজ-প  
আেবদনকারী িনেজই 

সরবরাহ কেরন। 

 
 

দিলল িফ 1/- 

িনব ন কমকতা 
বা রবান পাবত  জলা  
টিলেফান: +88০৩৬১-

৬২৫০৬ 
 

ই- মইল: 
ndcbban@gmail.com 

জলা শাসক  
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62৫০১ 
 

ই- মইল: 
dcbandarban@mopa.gov.bd 
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ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫৩ িম হ া েরর ে  
উইলনামা িনব ন 

01 (এক) 
কমিদবস 

০১. িনধািরত ছক মাতােবক াে  দিলল উিকল /িপ শন রাইটােরর 
মা েম তরী। 

02.  জাতীয় পিরচয় প  (সত ািয়ত কিপ) 
০3. তা/িবে তা উভেয়র 2 কিপ  পাসেপাট সাইেজর ছিব। 
0৪.   01 কিপ মৗজা হড ান ও 0১ কিপ ময়র/ ানীয় চয়ার ান 

ক ক সত ািয়ত। 
0৫.   হালনাগাদ জমাবি  ( লকিপ) 
0৬.  উভয় পে র জিমর হালনাগাদ খাজনা পিরেশােধর রিশদ 

(সত ািয়ত কিপ) 
07. তার ময়র/ইউিপ চয়ার ান ক ক নাগিরক  সনদ(সত ািয়ত 

কিপ) 
08. বামাং রাজা দ  ায়ী বািস ার সনদ(সত ািয়ত কিপ) 

* জলা শাসক কাযালয় 
এর  ডে  পাওয়া 

যায়। 
 

** অ া  কাগজ-প  
আেবদনকারী িনেজই 

সরবরাহ কেরন। 

 
দিলল িফ 1/- 

িনব ন কমকতা 
বা রবান পাবত  জলা  
টিলেফান: +88০৩৬১-

৬২৫০৬ 
 

ই- মইল: 
ndcbban@gmail.com 

জলা শাসক  
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62৫০১ 
 

ই- মইল: 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

১৫৪ িম হ া েরর ে  
বায়নানামা িনব ন 

01 (এক) 
কমিদবস 

০১. িনধািরত ছক মাতােবক াে  দিলল উিকল/ িপ শন রাইটােরর 
মা েম তরী। 

02.  জাতীয় পিরচয় প (সত ািয়ত কিপ) 
০3. তা/িবে তা উভেয়র 2 কিপ  পাসেপাট সাইেজর ছিব। 
0৪.   01 কিপ মৗজা হড ান ও 0১ কিপ ময়র/ ানীয় চয়ার ান 

ক ক সত ািয়ত। 
0৫.   হালনাগাদ জমাবি  ( লকিপ) 
0৬.  উভয় পে র জিমর হালনাগাদ খাজনা পিরেশােধর রিশদ 

(সত ািয়ত কিপ) 
07. তার ময়র/ইউিপ চয়ার ান ক ক নাগিরক  সনদ(সত ািয়ত 

কিপ) 
08. বামাং রাজা দ  ায়ী বািস ার সনদ (সত ািয়ত কিপ) 

* জলা শাসক কাযালয় 
এর  ডে  পাওয়া 

যায়। 
 

** অ া  কাগজ-প  
আেবদনকারী িনেজই 

সরবরাহ কেরন। 

 
দিলল িফ 1/- 

িনব ন কমকতা 
বা রবান পাবত  জলা  
টিলেফান: +88০৩৬১-

৬২৫০৬ 
 

ই- মইল: 
ndcbban@gmail.com 

জলা শাসক  
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62৫০১ 
 

ই- মইল: 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

১৫৫ িম হ া েরর ে  
দানকবলা িনব ন 

01 (এক) 
কমিদবস 

০১. িনধািরত ছক মাতােবক াে  দিলল উিকল/ িপ শন রাইটােরর 
মা েম তরী। 

02.  জাতীয় পিরচয় প  (সত ািয়ত কিপ) 
০3. তা/িবে তা উভেয়র 2 কিপ  পাসেপাট সাইেজর ছিব। 
0৪.   01 কিপ মৗজা হড ান ও 0১ কিপ ময়র/ ানীয় চয়ার ান 

ক ক সত ািয়ত। 
0৫.   হালনাগাদ জমাবি  ( লকিপ) 
0৬.  উভয় পে র জিমর হালনাগাদ খাজনা পিরেশােধর 

রিশদ(সত ািয়ত কিপ) 
07. তার ময়র/ইউিপ চয়ার ান ক ক নাগিরক  সনদ(সত ািয়ত 

কিপ) 
08. বামাং রাজা দ  ায়ী বািস ার সনদ(সত ািয়ত কিপ) 

* জলা শাসক কাযালয় 
এর  ডে  পাওয়া 

যায়। 
 

** অ া  কাগজ-প  
আেবদনকারী িনেজই 

সরবরাহ কেরন। 

 
দিলল িফ 1/- 

িনব ন কমকতা 
বা রবান পাবত  জলা  
টিলেফান: +88০৩৬১-

৬২৫০৬ 
 

ই- মইল: 
ndcbban@gmail.com 

জলা শাসক  
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62৫০১ 
 

ই- মইল: 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

 

mailto:bban@gmail.com
mailto:dcbandarban@mopa.gov.bd
mailto:bban@gmail.com
mailto:dcbandarban@mopa.gov.bd
mailto:bban@gmail.com
mailto:dcbandarban@mopa.gov.bd


 
 

ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫৬ িম হ া েরর ে  
িবি  কবলা িনব ন 

01 (এক) 
কমিদবস 

০১. িনধািরত ছক মাতােবক াে  দিলল/উিকল িপ শন রাইটােরর 
মা েম তরী। 

02.  জাতীয় পিরচয় প  (সত ািয়ত কিপ) 
০3. তা/িবে তা উভেয়র 2 কিপ  পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব। 
0৪.   01 কিপ মৗজা হড ান ও 0১ কিপ ময়র/ ানীয় চয়ার ান 

ক ক সত ািয়ত। 
0৫.   হালনাগাদ জমাবি  ( লকিপ) 
০৬   উভয় পে র জিমর হালনাগাদ খাজনা পিরেশােধর 
        রিশদ (সত ািয়ত কিপ) 
০৭.    তার ময়র/ইউিপ চয়ার ান ক ক নাগিরক   
        সনদ (সত ািয়ত কিপ) 
08. বামাং রাজা দ  ায়ী বািস ার সনদ (সত ািয়ত কিপ) 

* জলা শাসক কাযালয় 
এর  ডে  পাওয়া 

যায়। 
 

** অ া  কাগজ-প  
আেবদনকারী িনেজই 

সরবরাহ কেরন। 

 
দিলল িফ 1/- 

িনব ন কমকতা 
বা রবান পাবত  জলা  
টিলেফান: +88০৩৬১-

৬২৫০৬ 
 

ই- মইল: 
ndcbban@gmail.com 

জলা শাসক  
বা রবান পাবত  জলা 

টিলেফান: +88০৩৬১-62৫০১ 
 

ই- মইল: 
dcbandarban@mopa.gov.bd 

 

 
 

mailto:bban@gmail.com
mailto:dcbandarban@mopa.gov.bd


িশ া ও ক াণ শাখা: 

 
ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫৭ ায়ী বািস ার 
সনদপ  দান 

 

০৫ কমিদবস 
 
 

০১. আেবদন প  (িনধািরত ফরেম) 
০২. আেবদনকারীর ছিব (পাসেপাট সাইজ – ০২ কিপ সত ািয়ত) 
০৩. ময়র/ইউিপ চয়ার ান এর নাগিরক  সনদ প - ০১ কিপ 
ফেটাকিপ। 
০৪. জ  সনদপ  – ০১কিপ 
০৫. বামাং সােকল ক ক ায়ী বািস ার সনদ- ০১ কিপ ফেটাকিপ 
(এ অিফেস ল কিপ দশন করেত হেব পরবত েত ফরত যা ) 
০৬. সংি  মৗজার হড ান ক ক ত ায়ন- ০১ কিপ। 
০৭. িনজ/িপতা/মাতা/িপতামহ/মাতামেহর নামীয় হালসেনর জমাব ী-  
০১ কিপ। 
০৮.জাতীয় পিরচয় প - ০১ কিপ ফেটাকিপ (যিদ থােক) ।  
০৯. আেবদনকারীর িশ াগত যা তা  
   (উ  িশ া ভিত/চা রীর ে  েযাজ )  
১০. আেবদনকারীর িপতা ও মাতার জাতীয় পিরচয় প - ০২ কিপ। 
 

সকল  ফেটাকিপ গেজেটড কমকতা ক ক সত ািয়ত করেত হেব। 
 

জলা শাসক এর 
কাযালেয়র (িশ া ও 

ক াণ শাখা) 
এছাড়া অ া  কাগজপ  

আেবদনকারী িনেজই 
সরবরাহ করেবন 

 
 

েযাজ  নেহ সহকারী কিমশনার 
িশ া ও ক াণ শাখা 
+৮৮০৩৬১-৬২২৮৩ 

 

অিতির  জলা শাসক (িশ া ও 
আইিস ) 

বা রবান পাবত  জলা 
++৮৮০৩৬১-৬২৫০৩ 

 

 
 



আর এম শাখা: 
ম সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
১৫৮ জিম ব ক রেখ 

াংক িত ান হেত 
ঋণ হেণর অনাপি  
প  দান 

১০ (দশ) 
কম িদবস 

 

১। িনধািরত ফরেম আেবদনপ  
২। থম ণীর গেজেটড কমকতা ক ক সত ািয়ত পাসেপাট সাইেজর 
ছিব  
৩। থম ণীর গেজেটড কমকতা ক ক সত ািয়ত জাতীয় পিরচয় 
পে র কিপ 
৪। থম ণীর গেজেটড কমকতা ক ক জ  িনব ন সনেদর 
সত ািয়ত কিপ, 
৫। থম ণীর গেজেটড কমকতা ক ক সত ািয়ত সংি  ইউিপ/ 
ময়র দ  নাগিরক সনদ পে র সত ািয়ত কিপ 

৬। জমাবি র লকিপ 
৭। থম ণীর গেজেটড কমকতা ক ক সত ািয়ত খাজনার দািখলার 
সত ািয়ত কিপ 
৮। দায়  সনেদর লকিপ 
৯। সংি  াংক ক ক দ  ঋণ দােনর অ মিত প । 
(আেবদনপ  ও সকল কাগজপে র িতনেসট সংি  উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়/সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালেয় জমা 
িদেত হেব)  

১। সংি  অনাপি  পে র 
িনধািরত আেবদন ফরম 
উপেজলা িনবাহী অিফসার/ 
সহকারী কিমশনার ( িম)/ 
জলা শাসেকর কাযালয় 

ও 
www.bandarba
n.gov.bd 
ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব। 
 
২। অ া  কাগজপ  
আেবদনকারী িনেজ সং হ 
কের আেবদেনর সােথ 
সং  করেবন। 

 
২০/- (িবশ) টাকা 

মােনর কাট 
িফ (আেবদেনর 
সােথ সং  
করেত হেব) 

 
সহকারী কিমশনার 

রাজ  ি খানা শাখা 
ফানঃ+৮৮০৩৬১-৬৩৫৭২ 

 
acrmbban@gmai

l.com 

 
অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 

ফানঃ+০০৮৮০৩৬১-৬২৪৭৯ 
 

adcrbban@gmail.co
m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:adcrbban@gmail.co


জাির শাখা: 
 

ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫৯ া  ভ ার 
লাইে স দান 

15 (পনর) 
কমিদবস। 

১। নীল কাগেজ 20/- টাকার  কাটিফসহ জলা শাসক 
বরাবর আেবদন   
২। স  তালা পাসেপাট সাইেজর 02 ( ই)কিপ  
    সত ািয়ত  ছিব 
3| জাতীয়তা সনদ এর সত ািয়ত 01 কিপ। 
4| নাগিরক  সনদ এর সত ািয়ত 01 কিপ। 
5| দাকান/িব য় ত ােনর মািলকানা/ ি পে র কাগজ 
    এর সত ািয়ত 01 কিপ। 
৬। লাইেস  িফ বাবদ জমা ত টাকার জাির চালান  
    এর লকিপ 
7। ভ ােটর টাকা জমা ত জাির চালান এর ল কিপ। 

 
ভ ার ও আেবদনকারী 
িনেজ সং হ করেবন 

লাইে স িফ বাবদ 
750 (সাতশত 
প াশ ) টাকা 

জাির চালান েল 
1-1101-0001-
1854 কােড জমা 
িদেত হেব। 
 
ভ াট 15% হাের 

 
জাির অিফসার 

বা রবান পাবত  জলা 
actreasurybban@g

mail.com 
 

 
িব  অিতির  জলা ািজে ট 

বা রবান পাবত  জলা 
+880361-62503 

admbban@gmail.com 
 
 
 

১৬০ া  ভ ার 
লাইে স নবায়ন 

01 (এক) 
কমিদবস 

১। নীল কাগেজ 20/- টাকার কাটিফসহ জলা শাসক 
বরাবর আেবদন 
২। নবায়ন িফ জমা ত জাির চালােনর ল কিপ। 
৩। ভ ােটর টাকা জমা ত জাির চালান এর ল কিপ। 

 
ভ ার ও আেবদনকারী 
িনেজ সং হ করেবন 

নবায়ন িফ বাবদ 
500/- (প চশত) 
টাকা জাির 
চালান েল  1-
1101-0001-
1854 কােড ও 
ভ াট 15% হাের 

জাির চালান েল 
1-1133-0025-
0311 কােড জমা 
িদেত হেব  

 
জাির অিফসার 

বা রবান পাবত  জলা 
actreasurybban@g

mail.com 
 

 
িব  অিতির  জলা ািজে ট 

বা রবান পাবত  জলা 
+880361-62503 

admbban@gmail.com 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

mailto:admbban@gmail.com
mailto:admbban@gmail.com


 

ম সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ  
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/ 

খাত ও কখন দান 
করেত হেব তা 

উে খসহ) 

দািয়  া  কমকতা (পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 

যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাড সহ টিলেফান/ মাবাইল ন র 

ও অিফিসয়াল ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৬১ া / 
ডাক েকট সরবরাহ 

02 ( ই) 
কমিদবস 

জাির চালান এর ল কিপ েযাজ  নেহ 0১। নন িডিসয়াল 
া  ( কাড নং 

1/1101/0020/1301) 
0২। িডিসয়াল া  
( কাড নং   
1/2141/0000/2317) 
0৩। কাট িফ ( কাড 
নং 
1/2141/0000/1811) 
0৪। সািভস ডাক েকট 
( কাড নং  
1/5431/0000/3211) 
0৫। সাধারণ ডাক 

েকট ( কাড নং 
1/5431/0000/3201) 
0৬। রাজ  ডাক েকট 
( কাড নং 
1/1101/0020/1301)  
0৭। কা জ পপার 
( কাড নং  
1/0751/0001/2316) 
0৮। কিপ া  
(ফিলও) ( কাড নং  
1/1101/0020/1321) 
0৯। িবেশষ আঠােলা 

া  ( কাড নং  
1/1101/0020/1311) 
১০। ারক ডাক েকট 
( কাড নং 
1/5431/0000/3201) 

 
জাির অিফসার 

বা রবান পাবত  জলা 
actreasurybban@gm
ail.com 

 

 
িব  অিতির  জলা ািজে ট 

বা রবান পাবত  জলা 
+880361-62503 

 
 

 

 
 


