
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তর 

স্থানীয় সরকার ধবভাগ 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

www.lged.gov.bd  

 

      সসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত (Citizen’s Charter) 

 

১। ভিশন ও ভিশন 

ধভশনঃ  পধল্ল ও নগর অঞ্চদল পধরকধিত, সেকসই অবকাঠাদমা উন্নয়দনর মাধ্যদম সমৃদ্ধ ও উন্নত বাাংলাদেশ ধবধনম মাণ। 

ধমশনঃ পভি ও নগর অঞ্চলে টেকসই অবকাঠালিা উন্নয়লনর িাধ্যলি কৃভি/অকৃভি খালে উৎপাদন বৃভি, কি মসংস্থান সৃভি, দাভরদ্র্য হ্রাস, স্থানীয় সরকার প্রভেষ্ঠানসমূলের পভরচােন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং উন্নে সমৃি 

বাংোলদশ ভবভনি মালে টদলশর সাভব মক আর্ ম-সািাভিক উন্নয়লনর িাধ্যলি িনগলনর িীবনিান উন্নয়ন।  

২। প্রধতশ্রুত সসবা 

ক্রধমক 

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পেধব, স ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২.১ নাগধরক সসবাঃ 

১ এলধজইধি কর্তমক 

প্রস্তুতকৃত ম্যাপ 

সরবরাহ। 

আগ্রহী প্রধতষ্ঠান বা ব্যাধি কর্তমক আদবেন 

প্রাধপ্তর পর প্রাপ্যতার ধভধিদত যথাযথ 

কর্তমপদের মাধ্যদম ম্যাপ সরবরাহ করা হয়। 

 

 

ধনি মাধরত  রদম বা  রদমদে আদবেন করদত হদব। 

 

এতেসাংক্রান্ত সসবা গ্রহণ পদ্ধধত ধবস্তাধরতভাদব স্থানীয় 

সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তদরর ওদয়ব সাইদের প্রেি ধলাংক 

সথদক পাওয়া যাদবঃ 

https://oldweb.lged.gov.bd/UploadedDocu

ment/DownloadFileGallery/29/Map%20Re

quisition%20Form.pdf  

সাইজ অনুযায়ী 

ধনি মাধরত ধ  (A1 

সাইজ-৬০০ োকা, 

A3 সাইজ-৪০০ 

োকা, A4 সাইজ- 

৩০০ োকা)। 

 

ধজআইএস 

সসকশন, সলদভল-৪, 

এলধজইধি ভবদন 

সরাসধর জমা 

ধরধসে ধনদয় অথবা 

ICB Islamic 

Bank 

Limitied, GIS 

management 

Fund 

Account- 

00200350007

0940 এ োকা 

পধরদশাি করদত 

ধনি মাধরত ধ  

জমাকরদনর পর 

সথদক প্রাপ্যতার 

ধভধিদত সদব মাচ্চ 

০৩ (ধতন) 

কম মধেবস। 

িনাব টিাোঃ আবদুর রশীদ 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী 

(আইধসটি) 

 সলদভল-৭, আরধিইধস ভবন, 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

স ান: ০২-৯১২৮৪০৫ 

টিাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১১১ 

ই-সমইলঃ 

se.ict@lged.gov.bd 

সশখ হাধসনার মূলনীধত 

গ্রাম শহদরর উন্নধত 

http://www.lged.gov.bd/
https://oldweb.lged.gov.bd/UploadedDocument/DownloadFileGallery/29/Map%20Requisition%20Form.pdf
https://oldweb.lged.gov.bd/UploadedDocument/DownloadFileGallery/29/Map%20Requisition%20Form.pdf
https://oldweb.lged.gov.bd/UploadedDocument/DownloadFileGallery/29/Map%20Requisition%20Form.pdf
mailto:se.ict@lged.gov.bd


ক্রধমক 

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পেধব, স ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

হদব। 

২ ভবভিন্ন উপকরে ও 

ভনি মাে সািগ্রী টকন্দ্রীয় 

িান ভনয়ন্ত্রে ইউভনলে 

পরীক্ষাকরে 

েত্ত্বাবধায়ক প্রলকৌশেী (িান ভনয়ন্ত্রে) বরাবর 

আলবদনকারীর আলবদলনর টপ্রভক্ষলে টকন্দ্রীয় 

িান ভনয়ন্ত্রে ইউভনলে টেলের অনুিভে পত্র, 

সনাক্তকরে ট্যাগ সরবরাে করা েয়। প্রদানকৃে 

অনুিভে পলত্রর টপ্রভক্ষলে ভনি মাে সািগ্রীর 

সরবরােকৃে/সংগ্রেকৃে নমুনা পরীক্ষা 

(Test) কলর টেি ভরলপাে ম প্রদান করা েয়। 

১. সাদা কাগলি আদবেন। 

২. ইউভনে কর্তমক প্রদানকৃে অনুিভে পত্র। 

৩. সেজারী চালাদনর কধপ। 

৪. নমুনা সনািকরণ ট্যাগ। 

প্রাধপ্তস্থানঃ সকন্দ্রীয় মান ধনয়ন্ত্রণ ইউধনে, সলদভল-২, 

আরধিইধস ভবন। 

 

ভনধ মাভরে টেে ভি। 

(১-৩৭৩১-০০০০-

২০১৭ টকালে 

প্রদত্ত) 

৪৫ কার্ মভদবস 

(লেেলিলদ) 

টিাোঃ সভেদুে ইসোি 

েত্ত্বাবধায়ক প্রলকৌশেী 

 (িান ভনয়ন্ত্রে) 

টেলিে-২, আরভেইভস িবন, 

এেভিইভে সদর দপ্তর। 

টিান- +৮৮-০২-৯১১১৩০৭ 

টিাবাইে- ০১৩১৩-৪১৯০১২ 

ই-সমইলঃ 

se.qc@lged.gov.bd 

৩ এলধজইধির কায মক্রম 

সম্পধকমত তথ্য 

প্রোন। 

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য 

প্রোনকারী কম মকতমার ধনকে ধলধখত বা ই-

সমইদল সুধনধে মষ্ট তদথ্যর ধবষদয় আদবেন 

করা হদল আইদন বধণ মত পদ্ধধত অনুসরদণ 

ধচঠি, ই-সমইল, ওদয়বসাইে বা স াদন তথ্য 

প্রোন করা হদব। 

 

 

ধনি মাধরত  রদম বা  রদমদে আদবেন করদত হদব। 

 

এতেসাংক্রান্ত তথ্য/দসবা গ্রহণ পদ্ধধত ধবস্তাধরতভাদব প্রিান 

প্রদকৌশলীর কায মালদয় প্রশাসন ইউধনদে (দলদভল ৫, 

এলধজইধি ভবন) কম মরত ধহসাব রেদকর ধনকে সথদক 

সরাসধর অথবা স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তদরর ওদয়ব 

সাইদের প্রেি ধলাংক সথদক পাওয়া যাদবঃ  

েথ্যপ্রাভপ্তর-আলবদন,-আভপে-িরি (lged.gov.bd) 

 

আইদন বধণ মত ধ ।  

 

ধবস্তাধরত তথ্য 

স্থানীয় সরকার 

প্রদকৌশল 

অধিেপ্তদরর ওদয়ব 

সাইদের প্রেি 

ধলাংদক সেওয়া 

আদ ঃ 

https://lged.portal

.gov.bd/sites/defa

ult/files/files/lged

.portal.gov.bd/pa

ge/22f704cb_5bc

4_4e90_9877_c8b

1585644a6/Recei

ve_of_Informatin_

Rules_bangla.pdf 

তদথ্যর 

প্রকারদভদে 

সদব মাচ্চ ৩০ (ধত্রশ) 

কম মধেবস। 

টিাোঃ টিাশাররি টোলসন 

ধনব মাহী প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

স ানঃ ৮৮-০২-৯১৩৯৬২৮ 

টিাবাইলঃ ০১৭০৮-১২৩১১৭ 

ই-সমইলঃ 

xen.admin@lged.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

২.২ োপ্তধরক সসবা 

১ সড়ক অবকাঠাদমা 

রেণাদবেণ খাদত 

প্রাপ্ত বরাদ্দ সজলা 

পয মাদয় উপ-বরাদ্দ 

প্রোন। 

অিঃস্তন অধ দসর চাধহো প্রাধপ্তর পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম সরকাধর আদেদশর 

মাধ্যদম উপ-বরাদ্দ প্রোন করা হয়। 

১. রেণাদবেণ পূতমকাদজর মাধসক অগ্রগধত প্রধতদবেন 

২. সাংধিষ্ট খাদত পূদব ম বরাদ্দকৃত অদথ মর ব্যয় ধববরণী 

 

 

ধবনামূদল্য ৩০ (ধত্রশ) কম মধেবস জনাব টিাোঃ আলনায়ার টোলসন 

েত্ত্বাবধায়ক প্রলকৌশেী 

(রক্ষোলবক্ষন) 

টেলিে-৭, এেভিইভে িবন, 

এেভিইভে সদর দপ্তর। 

টিান- +৮৮-০২-৮১৪৪৭৪৮ 

টিাবাইে- ০১৭০৮১২৩১০৯ 

mailto:se.qc@lged.gov.bd
http://lged.gov.bd/site/forms/72350af2-b969-4333-b6f1-1a9573535ced/%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8,-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE
https://lged.portal.gov.bd/sites/default/files/files/lged.portal.gov.bd/page/22f704cb_5bc4_4e90_9877_c8b1585644a6/Receive_of_Informatin_Rules_bangla.pdf
https://lged.portal.gov.bd/sites/default/files/files/lged.portal.gov.bd/page/22f704cb_5bc4_4e90_9877_c8b1585644a6/Receive_of_Informatin_Rules_bangla.pdf
https://lged.portal.gov.bd/sites/default/files/files/lged.portal.gov.bd/page/22f704cb_5bc4_4e90_9877_c8b1585644a6/Receive_of_Informatin_Rules_bangla.pdf
https://lged.portal.gov.bd/sites/default/files/files/lged.portal.gov.bd/page/22f704cb_5bc4_4e90_9877_c8b1585644a6/Receive_of_Informatin_Rules_bangla.pdf
https://lged.portal.gov.bd/sites/default/files/files/lged.portal.gov.bd/page/22f704cb_5bc4_4e90_9877_c8b1585644a6/Receive_of_Informatin_Rules_bangla.pdf
https://lged.portal.gov.bd/sites/default/files/files/lged.portal.gov.bd/page/22f704cb_5bc4_4e90_9877_c8b1585644a6/Receive_of_Informatin_Rules_bangla.pdf
https://lged.portal.gov.bd/sites/default/files/files/lged.portal.gov.bd/page/22f704cb_5bc4_4e90_9877_c8b1585644a6/Receive_of_Informatin_Rules_bangla.pdf
https://lged.portal.gov.bd/sites/default/files/files/lged.portal.gov.bd/page/22f704cb_5bc4_4e90_9877_c8b1585644a6/Receive_of_Informatin_Rules_bangla.pdf
https://lged.portal.gov.bd/sites/default/files/files/lged.portal.gov.bd/page/22f704cb_5bc4_4e90_9877_c8b1585644a6/Receive_of_Informatin_Rules_bangla.pdf
mailto:xen.admin@lged.gov.bd


ক্রধমক 

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পেধব, স ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ই-সমইলঃ 

se.maintenance@lged.

gov.bd 

২ সজলাসমূদহ প্রকি 

বাস্তবায়দনর জন্য 

বাধষ মক উন্নয়ন 

কম মসূচীর অথ ম উপ 

বরাদ্দ প্রোন। 

মন্ত্রণালয় হদত অথ ম  াদড়র পর সজলা পয মায় 

হদত প্রাপ্ত অগ্রগধত প্রধতদবেন ও চাধহোর 

সপ্রধেদত উপ-বরাদ্দ প্রোন করা হয়। 

১. পূতমকাদজর অগ্রগধত প্রধতদবেন 

২. বরাদদ্দর চাধহো পত্র 

ধবনামূদল্য ৩০ (ধত্রশ) কম মধেবস সাংধিষ্ট প্রকদির প্রকি পধরচালক 

৩ ক্ষুদ্রাকার পাধন সম্পে 

অবকাঠাদমা 

রেণাদবেণ খাদত 

প্রাপ্ত বরাদ্দ সজলা 

পয মাদয় উপ-বরাদ্দ 

প্রোন। 

আদবেন প্রাধপ্তর পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম সরকাধর আদেদশর মাধ্যদম 

উপ-বরাদ্দ প্রোন করা হয়। 

১. রেণাদবেণ পূতমকাদজর মাধসক অগ্রগধত প্রধতদবেন 

২. সাংধিষ্ট খাদত পূদব ম বরাদ্দকৃত অদথ মর ব্যয় ধববরণী 

 

 

ধবনামূদল্য ৩০ (ধত্রশ) কম মধেবস জনাব স, ি, আবদুস সাোি 

েত্ত্বাবধায়ক প্রলকৌশেী (সিভিে 

পাভন সম্পদ ব্যবস্থাপনা- 

পভরচােন ও রক্ষোলবক্ষন) 

টেলিে-৬, আরভেইভস িবন, 

এেভিইভে সদর দপ্তর। 

টিান- +৮৮-০২-৯১২৭১৬৩ 

টিাবাইে- ০১৭০৮১২৩১১৫ 

ই-সমইলঃ 

se.iwrm.onm@lged.gov.

bd  

৪ অি-োইন ও অন-

োইন দরপত্র 

প্রভিয়াকরলে 

এেভিইভে'র সকে 

িয়কারীলক 

কাভরগভর সোয়ো 

প্রদান  

দাপ্তভরক নভর্, ই-টিইে ও টিাবাইে এর 

িাধ্যলি প্রলয়ািনীয় টসবা প্রদান করা হয় 

দরপত্র প্রভিয়াকরে সাংক্রান্ত েধললাধে ভবনামূলে ০৭ (সাত) 

কম মধেবস 

জনাব টিাোঃ আলনায়ারুে ইসোি 

েত্ত্বাবধায়ক প্রলকৌশেী 

(প্রভকউরলিন্ট) 

টিানঃ ০২- ৪৪৮২৬২১৯ 

টিাবাইলঃ ০১৭৭১-৪৯৩৪৬৪ 

ই-সমইলঃ  

se.procurement@lged.

gov.bd  
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ক্রধমক 

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পেধব, স ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫ ই-ভিভপ পিভেলে 

সকে 

ব্যবোরকারীলদর 

আইভেসমূে 

ব্যবস্থাপনায় সোয়ো 

প্রদান 

ই-টিইে, দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি টসবা 

প্রদান 

আইভে সংিান্ত প্রলয়ািনীয় েথ্যাভদ ভবনামূলে ০২ (দুই) কম মধেবস জনাব টিাোঃ আলনায়ারুে ইসোি 

েত্ত্বাবধায়ক প্রলকৌশেী 

(প্রভকউরলিন্ট) 

টিানঃ ০২- ৪৪৮২৬২১৯ 

টিাবাইলঃ ০১৭৭১-৪৯৩৪৬৪ 

ই-সমইলঃ  

se.procurement@lged.

gov.bd  

৬ সের েপ্তর, ধবভাগ, 

অঞ্চল, সজলা ও 

উপদজলা কায মালদয়র 

অনুন্নয়ন বাদজে 

বরাদ্দ প্রোন। 

অথ মমন্ত্রণালয় সথদক প্রাপ্ত অনুদমাধেত বাদজে 

হদত যথাযথ কর্তমপদের অনুদমােন ক্রদম 

ধবধভন্ন ইউধনে/ কায মালদয় উপ-বরাদ্দ প্রোন 

করা হয়। 

১. অথ ম ধবভাগ জাধরকৃত ধনদে মধশকা অনুসাদর বাদজে প্রণয়ন 

ও প্রাক্কলদনর প্রস্তাব; 

২. পূব মবতী অথ ম বৎসর এবাং পূব মবতী ত্রত্রমাধসক এর সাংধিষ্ট 

খাদত বরাদ্দকৃত অদথ মর ব্যয় ধববরণী। 

প্রাধপ্তস্হানঃ সের েপ্তর, সাংধিষ্ট কায মালয়। 

ধবনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মধেবস। 

িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd 

  

৭ স্থানীয় সরকার 

প্রভেষ্ঠান সমূেলক 

ইভিভপ সংিান্ত 

কাভরগভর সোয়ো 

প্রদান 

ই-টিইে/ দাপ্তভরক পত্র/ টিালনর িাধ্যলি 

টসবা প্রদান 

সংভিি আইভে/দরপত্র সংিান্ত েথ্যাভদ ধবনামূদল্য ০৭ (সাে) 

কার্ মভদবস 

জনাব টিাোঃ আলনায়ারুে ইসোি 

েত্ত্বাবধায়ক প্রলকৌশেী 

(প্রভকউরলিন্ট) 

টিানঃ ০২- ৪৪৮২৬২১৯ 

টিাবাইলঃ ০১৭৭১-৪৯৩৪৬৪ 

ই-সমইলঃ  

se.procurement@lged.

gov.bd  

 

৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্থানীয় সরকার 

প্রভেষ্ঠানসমূেলক 

কাভরগরী সোয়ো 

প্রদান 

সংভিি প্রভেষ্ঠান টর্লক আলবদন পাওয়ার 

পর প্রাপ্ত েলথ্যর আলোলক ভেিাইন প্রেয়ন, 

প্রস্তাভবে ভেিাইন টিটং, কাভরগভর টি 

টপ্ররন কলর সোয়ো বা িোিে প্রদান করা 

েয়।  

এ সংিান্ত প্রলয়ািনীয় দভেোভদ। ধবনামূদল্য ৫০(পঞ্চাশ) 

কার্ মভদবস 

টিাোঃ আব্দুস সাোি টিাো 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (সড়ক ও 

িবন ভেিাইন শাখা) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮- ০২-৯১১৯৬০৯ 

সমাবাইলঃ ০১৭১১১৬৭১০৯ 

ই-সমইলঃ 

se.design.rnb@lged.go

v.bd  
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ক্রধমক 

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পেধব, স ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২.৩ অভযন্তরীন সসবা 

১ স্থানীয় সরকার 

প্রলকৌশে 

অভধদপ্তলরর 

কি মকেমাগলের (টগ্রে: 

১-৩) শ্রাভন্ত ভবলনাদন 

ছুট মঞ্জুধরর পত্র 

মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ 

দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি িন্ত্রোেলয় টপ্ররে ও 

আলবদনকারীলক অবভেেকরে ; 

১. সাদা কাগলি আদবেন । 

২. সংভিি ভেসাব রক্ষে অভিস েলে ছুট প্রাপ্যোর 

প্রেযয়ন। 

৩. মূে টবেলনর প্রেযয়ন পত্র/পুব মবেী িালসর টবেন ভবে। 

 

 

ভবনামূলে ০৭ (সাে) 

কি মভদবস 

িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd  

২ স্থানীয় সরকার 

প্রলকৌশে 

অভধদপ্তলরর 

কি মকেমা/ 

কি মচাভরগলের (টগ্রে: 

৪-২০) শ্রাভন্ত 

ভবলনাদন ছুট মঞ্জুধর। 

দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি ১. সাদা কাগলি আদবেন (প্রদযাজয সেদত্র সাংধিষ্ট 

কর্তমপদের মাধ্যদম)। 

২. সংভিি ভেসাব রক্ষে অভিস েলে ছুট প্রাপ্যোর 

প্রেযয়ন। 

৩. মূে টবেলনর প্রেযয়ন পত্র/পুব মবেী িালসর টবেন ভবে। 

 

 

ভবনামূলে ০৭ (সাে) 

কি মভদবস 

িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd  

৩ স্থানীয় সরকার 

প্রলকৌশে অভধদপ্তলরর 

কি মকেমা/ 

কি মচাভরগলের  (লগ্রে: 

১-৩) িার্তত্বকােীন 

ছুট মঞ্জুধরর পত্র 

মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ 

দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি িন্ত্রোেলয় টপ্ররে ও 

আলবদনকারীলক অবভেেকরে ; 

১. সাদা কাগলি আদবেন। 

২. সংভিি ভেসাব রক্ষে অভিস েলে ছুট প্রাপ্যোর 

প্রেযয়ন। 

৩. যথাযথ িািারী সনে পত্র। 

 

 

 

ভবনামূলে ০৭ (সাে) 

কি মভদবস 

িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd  

৪ স্থানীয় সরকার 

প্রলকৌশে অভধদপ্তলরর 

কি মকেমা/ 

কি মচাভরগলের (লগ্রে: 

৪-২০) িার্তত্বকােীন 

ছুট মঞ্জুধর। 

দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি ১. সাদা কাগলি আদবেন (প্রদযাজয সেদত্র সাংধিষ্ট 

কর্তমপদের মাধ্যদম)। 

২. সংভিি ভেসাব রক্ষে অভিস েলে ছুট প্রাপ্যোর 

প্রেযয়ন। 

৩. যথাযথ িািারী সনে পত্র। 

 

 

    

ভবনামূলে ০৭ (সাে) 

কি মভদবস 

িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd  

mailto:se.admin@lged.gov.bd
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mailto:se.admin@lged.gov.bd


ক্রধমক 

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পেধব, স ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫ স্থানীয় সরকার 

প্রলকৌশে অভধদপ্তলরর 

কি মকেমা/ 

কি মচাভরগলের 

অসাধারে ছুট 

মঞ্জুধরর আদবেন 

স্থানীয় সরকার 

ধবভাদগ অগ্রায়ন 

(দগ্রি ১-৩)। 

দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি িন্ত্রোেলয় টপ্ররে ও 

আলবদনকারীলক অবভেেকরে ; 

১. সাদা কাগলি কর্তমপলক্ষর িাধ্যলি আদবেন; 

২. সংভিি ভেসাব রক্ষে অভিস েলে ছুট প্রাপ্যোর প্রেযয়ন; 

৩. প্রাপ্য ছুটর ভেসাব ভনয়ন্ত্রেকারী কর্তমপক্ষ েলে প্রেযয়ন; 

 

    

ভবনামূলে ০৭ (সাে) 

কি মভদবস 

িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd  

৬ স্থানীয় সরকার 

প্রলকৌশে অভধদপ্তলরর 

কি মকেমা/ 

কি মচাভরগলের 

অসাধারে ছুট মঞ্জুধর 

(দগ্রি ৩-২০)। 

দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি ১. সাদা কাগলি কর্তমপলক্ষর িাধ্যলি আদবেন; 

২. সংভিি ভেসাব রক্ষে অভিস েলে ছুট প্রাপ্যোর প্রেযয়ন; 

৩. প্রাপ্য ছুটর ভেসাব ভনয়ন্ত্রেকারী কর্তমপক্ষ েলে প্রেযয়ন; 

 

    

ভবনামূলে ০৭ (সাে) 

কি মভদবস 

িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd  

৭ স্থানীয় সরকার 

প্রলকৌশে অভধদপ্তলরর 

কি মকেমা/ 

কি মচাভরগলের অভিমে 

ছুট মঞ্জুধরর আদবেন 

স্থানীয় সরকার 

ধবভাদগ অগ্রায়ন (দগ্রি 

১-৩)। 

দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি িন্ত্রোেলয় টপ্ররে ও 

আলবদনকারীলক অবভেেকরে ; 

১. সাদা কাগলি কর্তমপলক্ষর িাধ্যলি আদবেন; 

২. সংভিি ভেসাব রক্ষে অভিস েলে ছুট প্রাপ্যোর প্রেযয়ন; 

 

 

ভবনামূলে ০৭ (সাে) 

কি মভদবস 

িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd  

৮ স্থানীয় সরকার 

প্রলকৌশে অভধদপ্তলরর 

কি মকেমা/ 

কি মচাভরগলের অভিমে 

ছুট মঞ্জুধর (দগ্রি ৪-

২০)।  

দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি ১. সাদা কাগলি কর্তমপলক্ষর িাধ্যলি আদবেন; 

২. সংভিি ভেসাব রক্ষে অভিস েলে ছুট প্রাপ্যোর প্রেযয়ন; 

 

 

ভবনামূলে ০৭ (সাে) 

কি মভদবস 

িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd  

৯ স্থানীয় সরকার 

প্রলকৌশে অভধদপ্তলরর 

কি মকেমা/ 

দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি িন্ত্রোেলয় টপ্ররে ও 

আলবদনকারীলক অবভেেকরে ; 

১. সাদা কাগলি কর্তমপলক্ষর িাধ্যলি আদবেন; 

২. সংভিি ভেসাব রক্ষে অভিস েলে ছুট প্রাপ্যোর প্রেযয়ন; 

৩. প্রাপ্য ছুটর ভেসাব ভনয়ন্ত্রেকারী কর্তমপক্ষ েলে প্রেযয়ন; 

ভবনামূলে ০৭ (সাে) 

কি মভদবস 

িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

mailto:se.admin@lged.gov.bd
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mailto:se.admin@lged.gov.bd


ক্রধমক 

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পেধব, স ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কি মচাভরগলের সেদশর 

অভযন্তদর ভচভকৎসা 

ছুট মঞ্জুধরর আদবেন 

স্থানীয় সরকার 

ধবভাদগ অগ্রায়ন (দগ্রি 

১-৩)। 

৪. টিভেলকে/লিভেলকে টবালে মর সনদ পত্র; 

 

   

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd  

১০ স্থানীয় সরকার 

প্রলকৌশে অভধদপ্তলরর 

কি মকেমা/ 

কি মচাভরগলের সেদশর 

অভযন্তদর ভচভকৎসা 

ছুট মঞ্জুধর (দগ্রি ৪-

২০)। 

দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি ১. সাদা কাগলি কর্তমপলক্ষর িাধ্যলি আদবেন; 

২. সংভিি ভেসাব রক্ষে অভিস েলে ছুট প্রাপ্যোর প্রেযয়ন; 

৩. প্রাপ্য ছুটর ভেসাব ভনয়ন্ত্রেকারী কর্তমপক্ষ েলে প্রেযয়ন; 

৪. টিভেলকে/লিভেলকে টবালে মর সনদ পত্র; 

 

   

ভবনামূলে ০৭ (সাে) 

কি মভদবস 

িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd  

১১ স্থানীয় সরকার 

প্রলকৌশে অভধদপ্তলরর 

কি মকেমাগলের (লগ্রে: 

১-৯) বধহঃবাাংলাদেশ 

ছুটি মঞ্জুধরর আদবেন 

স্থানীয় সরকার 

ধবভাদগ অগ্রায়ন। 

দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি িন্ত্রোেলয় টপ্ররে ও 

আলবদনকারীলক অবভেেকরে ; 

১. সাদা কাগলি কর্তমপলক্ষর িাধ্যলি আদবেন; 

২. সংভিি ভেসাব রক্ষে অভিস েলে ছুট প্রাপ্যোর প্রেযয়ন; 

৩. ভনধ মাভরে আলবদন পত্র িরি; 

৪. ধচধকৎসা সনে (প্রদযাজয সেদত্র); 

৫. পাসদপাদে মর  দোকধপ কধপ; 

 

 

ভবনামূলে ১০ (েশ) কি মভদবস িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd  

১২ স্থানীয় সরকার 

প্রলকৌশে অভধদপ্তলরর 

কি মকেমা/ 

কি মচাভরগলের (লগ্রে: 

১০-২০) 

বধহঃবাাংলাদেশ ছুটি 

মঞ্জুধর। 

দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি ১. সাদা কাগলি কর্তমপলক্ষর িাধ্যলি আদবেন; 

২. সংভিি ভেসাব রক্ষে অভিস েলে ছুট প্রাপ্যোর প্রেযয়ন; 

৩. ধচধকৎসা সনে (প্রদযাজয সেদত্র); 

৪. পাসদপাদে মর  দোকধপ কধপ; 

 

 

ভবনামূলে ১০ (েশ) কি মভদবস িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd  

১৩ সািারণ ভধবষ্য 

তহধবল হদত অধগ্রম 

মঞ্জুধর ও চুড়ান্ত 

উলত্তােন এর আলবদন 

স্থানীয় সরকার 

ভবিালগ অগ্রায়ন (দগ্রি 

১-২)। 

দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি িন্ত্রোেলয় টপ্ররে ও 

আলবদনকারীলক অবভেেকরে ; 

 

 

 

  

১. ভনভদি িরলি র্র্ার্র্ কর্তমপলক্ষর িাধ্যলি (প্রলর্ািয টক্ষলত্র) 

আদবেন; 

২. সংভিি ভেসাব রক্ষে অভিস েলে সািারণ ভধবষ্য তহধবদল 

সব মদশষ জমাকৃত অদথ মর ধহসাব ধববরণীর মূল কধপ; 

ভবনামূলে ০৫ (পাঁচ) 

কি মভদবস 

িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd 
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ক্রধমক 

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পেধব, স ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

১৪ সািারণ ভধবষ্য 

তহধবল হদত অধগ্রম 

মঞ্জুধর ও চুড়ান্ত 

উলত্তােন (দগ্রি ০৩-

২০)। 

 

দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি ১. ভনভদি িরলি র্র্ার্র্ কর্তমপলক্ষর িাধ্যলি আদবেন; 

২. সংভিি ভেসাব রক্ষে অভিস েলে সািারণ ভধবষ্য তহধবদল 

সব মদশষ জমাকৃত অদথ মর ধহসাব ধববরণীর মূল কধপ; 

 

 

ভবনামূলে ০৫ (পাঁচ) 

কি মভদবস 

িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd  

১৫ পাসলপাে ম করার 

েলক্ষয (NOC) না 

দাভব সনদপত্র 

প্রদালনর আলবদন 

অগ্রায়ন (লগ্রে ১-২)। 

দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি ১. সাদা কাগলি কর্তমপলক্ষর িাধ্যলি আদবেন; 

২. ভনধ মাভরে িরি পূরে; 

৩.জাতীয় পধরচয় পধরচয় পদত্রর  দোকধপ; 

 

 

ভবনামূলে ০৫ (পাঁচ) 

কি মভদবস 

িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd  

১৬ পাসলপাে ম করার 

েলক্ষয (NOC) না 

দাভব সনদপত্র প্রদান 

(লগ্রে ৩-২০) 

ওলয়বসাইলে আপলোে করলনর িাধ্যলি 

 

১. সাদা কাগলি কর্তমপলক্ষর িাধ্যলি আদবেন; 

২. ভনধ মাভরে িরি পূরে; 

৩.জাতীয় পধরচয় পধরচয় পদত্রর  দোকধপ; 

 

 

ভবনামূলে ০৫ (পাঁচ) 

কি মভদবস 

িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd  

১৭ ধপআরএল ও 

লাম্পগ্রযান্ট মঞ্জুদরর 

আদবেন স্থানীয় 

সরকার ধবভাদগ 

অগ্রায়ন (লগ্রে ১-৯)। 

ক) দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি 

খ) ওলয়বসাইলে আপলোে করলনর িাধ্যলি 

 

১. সাদা কাগলি কর্তমপলক্ষর িাধ্যলি আদবেন; 

২. সংভিি ভেসাব রক্ষে অভিস েলে ছুট প্রাপ্যোর ধহসাবসহ 

ইএলধপধস; 

৩. এসএসভস সনলদর সেযাভয়ে িলোকভপ; 

 

 

ভবনামূলে ১৫ (পদনর) 

কি মভদবস 

িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd  

mailto:se.admin@lged.gov.bd
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mailto:se.admin@lged.gov.bd


ক্রধমক 

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পেধব, স ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৮ ধপআরএল ও 

লাম্পগ্রযান্ট মঞ্জুর 

(লগ্রে ১০-২০)। 

ক) দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি 

খ) ওলয়বসাইলে আপলোে করলনর িাধ্যলি 

 

১. সাদা কাগলি কর্তমপলক্ষর িাধ্যলি আদবেন; 

২. সংভিি ভেসাব রক্ষে অভিস েলে ছুট প্রাপ্যোর ধহসাবসহ 

ইএলধপধস; 

৩. এসএসভস সনলদর সেযাভয়ে িলোকভপ; 

 

 

ভবনামূলে ১৫ (পদনর) 

কি মভদবস 

িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd  

১৯ সপনশন ও 

আনুদতাধষক মঞ্জুদরর 

আদবেন স্থানীয় 

সরকার ধবভাদগ 

অগ্রায়ন (লগ্রে ১-৯)। 

ক) দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি 

খ) ওলয়বসাইলে আপলোে করলনর িাধ্যলি 

 

(ক)চাকুলরর ভনলির অবসর গ্রেলের টক্ষলত্র: 

১. চাকুভরর ভববরেী; 

২. এেভপআর-এ গিলনর িঞ্জুভর পত্র (প্রলর্ািয টক্ষলত্র); 

৩. প্রেযাভশে টশি টবেন পত্র/লশি টবেন পত্র (প্রলর্ািয 

টক্ষলত্র); 

৪. টপনশন িরি;  

৫. সেযাভয়ে ছভব (ভপভপ সাইলির ৩ কভপ) 

৬. প্রাপ্তব্য টপনশলনর ববধ উত্তরাভধকার ট ািো পত্র; 

৭. নমুনা স্বাক্ষর ও োলের পাঁচ আংগুলের ছাপ; 

৮. না-দাবী প্রেযয়ন পত্র; 

৯. টপনশন িঞ্জুভর আলদশ; 

 

(খ)পাভরবাভরক টপনশলনর টক্ষলত্র: 

(১) টপনশন িঞ্জুভরর পূলব ম টপনশনালরর মৃত্যয েলে: 

১. সাভি মস বুক 

২. এেভপআর-এ গিলনর িঞ্জুভর পত্র (প্রলর্ািয টক্ষলত্র); 

৩. প্রেযাভশে টশি টবেন পত্র/লশি টবেন পত্র (প্রলর্ািয 

টক্ষলত্র); 

৪. পাভরবাভরক টপনশলনর আলবদন পত্র িরি; 

৫. সেযাভয়ে ছভব (ভপভপ সাইলির ৩ কভপ) 

৬. উত্তরাভধকার সনদ পত্র ও নন-ম্যাভরি সাট মভিলকে; 

৭. নমুনা স্বাক্ষর ও োলের পাঁচ আংগুলের ছাপ; 

৮. অভিিাবক িলনানয়ন এবং অবসর িাো ও আনুলোভিক 

উলত্তােন করার িন্য ক্ষিো অপ মন সনদ; 

৯. ভচভকৎসক/লপৌরসিা/ইউভনয়ন পভরিদ টচয়ারম্যান/ 

কাউভিের কর্তমক প্রদত্ত মৃত্যয সনদ পত্র; 

১০. না-দাবী প্রেযয়ন পত্র; 

ভবনামূলে ৬০ (ষাে) 

কম মধেবস 

িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd  
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ক্রধমক 

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পেধব, স ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১১. টপনশন িঞ্জুভর আলদশ; 

(২)অবসরিাো টিাগরে অবস্থায় টপনশনলিাগীর মৃত্যয েলে: 

১. টপনশন িরি; 

২. সেযাভয়ে ছভব (ভপভপ সাইলির ৩ কভপ) 

৩. উত্তরাভধকার সনদ পত্র ও নন-ম্যাভরি সাট মভিলকে; 

৪. নমুনা স্বাক্ষর ও োলের পাঁচ আংগুলের ছাপ; 

৫. অভিিাবক িলনানয়ন এবং অবসর িাো ও আনুলোভিক 

উলত্তােন করার িন্য ক্ষিো অপ মন সনদ; 

৬. ভচভকৎসক/লপৌরসিা/ইউভনয়ন পভরিদ টচয়ারম্যান/ 

কাউভিের কর্তমক প্রদত্ত মৃত্যয সনদ পত্র; 

৭. ভপভপও এবং ভে-োি; 

২০ সপনশন ও 

আনুদতাধষক মঞ্জুর 

(লগ্রে ১০-২০)। 

ক) দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি 

খ) ওলয়বসাইলে আপলোে করলনর িাধ্যলি 

 

(ক)চাকুলরর ভনলির অবসর গ্রেলের টক্ষলত্র: 

১. নন-টগলিলেে চাকুলরলদর টক্ষলত্র সাভি মস বুক/লগলিলেে 

চাকুরীলদর টক্ষলত্র চাকুভরর ভববরেী; 

২. এেভপআর-এ গিলনর িঞ্জুভর পত্র (প্রলর্ািয টক্ষলত্র); 

৩. প্রেযাভশে টশি টবেন পত্র/লশি টবেন পত্র (প্রলর্ািয 

টক্ষলত্র); 

৪. টপনশন িরি;  

৫. সেযাভয়ে ছভব (ভপভপ সাইলির ৩ কভপ) 

৬. প্রাপ্তব্য টপনশলনর ববধ উত্তরাভধকার ট ািো পত্র; 

৭. নমুনা স্বাক্ষর ও োলের পাঁচ আংগুলের ছাপ; 

৮. না-দাবী প্রেযয়ন পত্র; 

৯. টপনশন িঞ্জুভর আলদশ; 

(খ)পাভরবাভরক টপনশলনর টক্ষলত্র: 

(১) টপনশন িঞ্জুভরর পূলব ম টপনশনালরর মৃত্যয েলে: 

১. নন-টগলিলেে চাকুলরলদর টক্ষলত্র সাভি মস বুক/লগলিলেে 

চাকুরীলদর টক্ষলত্র চাকুভরর ভববরেী; 

২. এেভপআর-এ গিলনর িঞ্জুভর পত্র (প্রলর্ািয টক্ষলত্র); 

৩. প্রেযাভশে টশি টবেন পত্র/লশি টবেন পত্র (প্রলর্ািয 

টক্ষলত্র); 

৪. পাভরবাভরক টপনশলনর আলবদন পত্র িরি; 

৫. সেযাভয়ে ছভব (ভপভপ সাইলির ৩ কভপ) 

৬. উত্তরাভধকার সনদ পত্র ও নন-ম্যাভরি সাট মভিলকে; 

৭. নমুনা স্বাক্ষর ও োলের পাঁচ আংগুলের ছাপ; 

ভবনামূলে ৬০ (ষাে) 

কম মধেবস 

িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd  
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ক্রধমক 

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পেধব, স ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৮. অভিিাবক িলনানয়ন এবং অবসর িাো ও আনুলোভিক 

উলত্তােন করার িন্য ক্ষিো অপ মন সনদ; 

৯. ভচভকৎসক/লপৌরসিা/ইউভনয়ন পভরিদ টচয়ারম্যান/ 

কাউভিের কর্তমক প্রদত্ত মৃত্যয সনদ পত্র; 

১০. না-দাবী প্রেযয়ন পত্র; 

১১. টপনশন িঞ্জুভর আলদশ; 

(২)অবসরিাো টিাগরে অবস্থায় টপনশনলিাগীর মৃত্যয েলে: 

১. টপনশন িরি; 

২. সেযাভয়ে ছভব (ভপভপ সাইলির ৩ কভপ) 

৩. উত্তরাভধকার সনদ পত্র ও নন-ম্যাভরি সাট মভিলকে; 

৪. নমুনা স্বাক্ষর ও োলের পাঁচ আংগুলের ছাপ; 

৫. অভিিাবক িলনানয়ন এবং অবসর িাো ও আনুলোভিক 

উলত্তােন করার িন্য ক্ষিো অপ মন সনদ; 

৬. ভচভকৎসক/লপৌরসিা/ইউভনয়ন পভরিদ টচয়ারম্যান/ 

কাউভিের কর্তমক প্রদত্ত মৃত্যয সনদ পত্র; 

৭. ভপভপও এবং ভে-োি; 

২১ কম মকতমা/কম মচারীদের 

সরকাধর বাসা বরাদ্দ 

প্রোদনর আদবেনপত্র 

স্থানীয় সরকার 

ধবভাদগ অগ্রায়ন। 

দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি ১. ধনি মাধরত আদবেন পত্র; 

২. এলধজইধি ভবদনর প্রশাসন শাখায় (দলদভল-৫) সথদক 

আদবেন পত্র সাংগ্রহ করা যাদব। 

 

 

ধবনামূটে ৩০ (ধত্রশ) 

কম মধেবস 

িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd  

২২ এলধজইধি কর্তমক 

ধনধম মত  সরকারী 

বাসায় 

কম মকতমা/কম মচাধরগদণ

র বাসা বরাদ্দ প্রোন। 

দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি ১. ধনি মাধরত আদবেন পত্র; 

২. এলধজইধি ভবদনর প্রশাসন শাখায় (দলদভল-৫) সথদক 

আদবেন পত্র সাংগ্রহ করা যাদব। 

 

 

ধবনামূটে ৩০ (ধত্রশ) 

কম মধেবস 

িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd  

২৩ এেভিইভের 

কি মকেমাগলনর 

ভপআরএে সংিান্ত 

েথ্য অবভেেকরে 

দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি - ধবনামূটে ভপআরএে গিলনর 

৬ িাস পূলব ম 

িনাব টিাোঃ শভিকুর রেিান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২- ৫৮১৫১৪১০ 

mailto:se.admin@lged.gov.bd
mailto:se.admin@lged.gov.bd


ক্রধমক 

নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা 

(নাম, পেধব, স ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

সমাবাইলঃ ০১৭০৮১২৩১০৬ 

ই-সমইলঃ 

se.admin@lged.gov.bd  

২৪ এেভিইভের 

কি মকেমাগলনর অভেে 

সংিান্ত েথ্য 

অবভেেকরে 

ভপ আর এে গিলনর ১ বছর পূলব ম সংভিি 

কি মকেমা সাভি মস টেেলিন্ট অভেে ইউভনলে 

দাভখে করলবন।  

দাপ্তভরক পলত্রর িাধ্যলি সংভিি কি মকেমার 

অভেে সংিান্ত েথ্যাভদ অবভেে করা েলব। 

সাধভ মস সেেদমন্ট ধবনামূটে ১৫(পলনর) 

কার্ মভদবস 

িনাব িেভসন উভিন আেলিদ 

ভূঞা  

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (অধিে) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

টিানঃ ৮৮-০২-৫৫০০৬৭৩৯ 

সমাবাইলঃ ০১৮১৯০৩০৮৩০ 

ই-সমইলঃ 

se.audit@lged.gov.bd  

 

৩।    আওতািীন অধিেপ্তর/সাংস্থা/অন্যান্য প্রধতষ্ঠান কর্তমক প্রেি সসবাঃ 

অধতধরি প্রিান প্রদকৌশলীর েপ্তর 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলীর েপ্তর  

ধনব মাহী প্রদকৌশলীর েপ্তর  

উপদজলা প্রদকৌশলীর েপ্তর  

 

৪।    আপনার কাদ  আমাদের প্রতযাশা 

ক্রধমক প্রধতশ্রুত/কাধিত সসবা প্রাধপ্তর লদেয করণীয় 

১ 

২ 

৩ 

৪ 

৫ 

৬ 

৭ 

৮ 

৯ 

স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তদরর ওদয়বসাইে ধভধজে 

ধনি মাধরত  রদম ত্রুটিমুি ও স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন জমা প্রোন 

সাংধিষ্ট আইন সম্পদকম ন্যযনতম িারণা থাকা 

স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অধিেপ্তদরর কায মক্রম সম্পদকম অবধহত থাকা 

যথাযথ প্রধক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় চাজম/ধ স পধরদশাি করা 

প্রদযাজয সেদত্র সমাবাইল সমদসজ/ই-সমইল ঠিকানায় সপ্রধরত ধনদে মশনা অনুসরণ করা 

সাোদতর জন্য িায ম তাধরখ ও সমদয় উপধস্থত থাকা 

সসবা গ্রহদণর জন্য অনাবশ্যক স ান বা তেধবর না করা 

প্রদয়াজনীয় অন্যান্য তথ্যাধে প্রোন করা 
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৫। অধভদযাগ প্রধতকার ব্যবস্থাপনা (GRS)  

সসবা প্রাধপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমার সদে সযাগাদযাগ করুন। তাঁর কা  সথদক সমািান পাওয়া না সগদল ধনদনাি পদ্ধধতদত সযাগাদযাগ কদর আপনার সমস্যা অবধহত করুন। 

 

ক্রধমক 

নম্বর 

কখন সযাগাদযাগ করদবন কার সদে সযাগাদযাগ করদবন সযাগাদযাদগর ঠিকানা ধনষ্পধির সময়সীমা 

১. োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা সমািান ধেদত না পারদল অধভদযাগ ধনষ্পধি কম মকতমা 
 

িনাব টিাোঃ শাে আেিগীর  

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (ধপএমই) 

এলধজইধি, সের েপ্তর, ঢাকা। 

স ানঃ ০২-৪৪৮২৬১৫৮ 

সমাবাইলঃ  ০১৮১৯২৩০২৭৮ 

ই-সমইলঃ se.pme@lged.gov.bd 

ওদয়ব সাইেঃ www.lged.gov.bd  

৩০ কায মধেবস 

২. অধভদযাগ ধনষ্পধি কম মকতমা ধনধে মষ্ট সমদয় সমািান ধেদত না পারদল আপীল কম মকতমা 
 

িনাব নুলিরী িািান  

যুগ্মসভচব (পভেভস সালপাে ম অভধশাখা ) 

স্থানীয় সরকার ধবভাগ 

টিান (অভিস): +৮৮- ০২৯৫৫৮২২৯ 

টিাবাইেোঃ ০১৮৪৬৫২০২৬৪  

ই-টিইেোঃ psbr@lgd.gov.bd 

ওদয়ব সাইেঃ www.lgd.gov.bd 

২০ কায মধেবস 

৩. আপীল কম মকতমা ধনধে মষ্ট সমদয় সমািান ধেদত না পারদল মধন্ত্রপধরষে ধবভাদগর অধভদযাগ ব্যবস্থাপনা সসল। অধভদযাগ গ্রহণ সকন্দ্রঃ 

৫নাং সগইে, বাাংলাদেশ সধচবালয়, ঢাকা 

৬০ কায মধেবস 
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