
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
www.rangamati.gov.bd 

নাগরযক নদ       

(Citizen’s Charter) 

াধাযণ াখা 
 

ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ প্রদয়াজনী

য় দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/রদন

/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয 

(জেজারয চারাদনয 

খাত ফা জকাড 

কখন, রকবাদফ জভা 

জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা  

(দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ আীর 

কযা মাদফ/ অভবযমোগ জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/ উদজরা জকাড জেররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ তথ্য অরধকায আইন 

২০০৯ এয আতায় 

জনগদণয চারত তথ্য 

প্রদান 

৪ 

কাম যরদফ 

তথ্য ভন্ত্রণারয় দত যফযাকৃত রনধ যারযত 

পযদভ চারত তথ্য উদেখ পূফ যক তথ্য 

প্রদানকাযী কভ যকতযা ফযাফয আদফদন। 

১। ফ্রন্ট ডডস্ক, জজরা 

প্রাদকয দয়ফ াইে, 

াধাযণ াখা, যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরা। 
www.rangamati.gov.bd 

২। তথ্য ভন্ত্রণারদয়য দয়ফ 

াইে। 

রফনামূল্য কাযী করভনায 

াধাযণ াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান-+৮৮-০৩৫১-৬৩০৭৯ 

acgenrgmt2017@g

mail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান-+৮৮-০৩৫১-৬২১০৪ 

adcgrangamati@mopa.gov.bd 

২ ফীয মুরক্তদমাদ্ধাদদয 

নাভ াংদাধন 

১০ 

কাম যরদফ 

১। জজরা প্রাক এয ভাধ্যদভ রচফ মুরক্তমৄদ্ধ 

রফলয়ক ভন্ত্রণারয় ফযাফয ভনধ ধোভযত পযযভ 

আদফদন কযদত দফ। 
২। মুরক্তদমাদ্ধা জগদজদেয পদোকর 

(তযারয়ত)। 
৩। বাযতীয় তাররকা/ রার ফর/ মুরক্ত ফাতযা 

এয পদোকর (তযারয়ত)। 
৪। জাতীয় রযচয় দত্রয পদোকর 

(তযারয়ত)। 
৫। জজরা ইউরনে কভান্ডাদযয প্রতযয়নত্র। 

ফ্রন্ট ডডস্ক, জজরা প্রাদকয 

দয়ফ াইে, াধাযণ াখা, 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
www.rangamati.gov.bd 

 

রফনামূল্য কাযী করভনায 

াধাযণ াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান-+৮৮-০৩৫১-৬৩০৭৯ 

acgenrgmt2017@g

mail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান-+৮৮-০৩৫১-৬২১০৪ 

adcgrangamati@mopa.gov.bd 

৩ ফীয মুরক্তদমাদ্ধা নদ 

দত্রয আদফদন 

ভন্ত্রণারদয় অগ্রায়ন 

১০ 

কাম যরদফ 

১। জজরা প্রাক এয ভাধ্যদভ রচফ মুরক্তমৄদ্ধ 

রফলয়ক ভন্ত্রণারয় ফযাফয রনধ যারযত পদযদভ 

আদফদন কযদত দফ। 
২। মুরক্তদমাদ্ধা জগদজদেয পদোকর 

(তযারয়ত)। 
৩। বাযতীয় তাররকা/রার ফর/ মুরক্ত ফাতযা 

ফ্রন্ট ডডস্ক, জজরা প্রাদকয 

দয়ফ াইে, াধাযণ াখা, 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
www.rangamati.gov.bd 

 

রফনামূদল্য কাযী করভনায 

াধাযণ াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান-+৮৮-০৩৫১-৬৩০৭৯ 

acgenrgmt2017@g

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান-০৩৫১-৬২১০৪ 

adcgrangamati@mopa.gov.bd 

mailto:adcgrangamati@mopa.gov.bd
mailto:adcgrangamati@mopa.gov.bd
mailto:adcgrangamati@mopa.gov.bd


ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ প্রদয়াজনী

য় দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/রদন

/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয 

(জেজারয চারাদনয 

খাত ফা জকাড 

কখন, রকবাদফ জভা 

জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা  

(দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ আীর 

কযা মাদফ/ অভবযমোগ জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/ উদজরা জকাড জেররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

এয পদোকর (তযারয়ত)। 
৪। জজরা ইউরনে কভান্ডাদযয প্রতযয়ন ত্র 

৫। উদজরা মাচাই-ফাছাই করভটিয সুারয 

৬। জাতীয় রযচয় দত্রয পদোকর 

(তযারয়ত) 

mail.com 

৪ ফীয মুরক্তদমাদ্ধাদদয 

জগদজদেয ভূর-ভ্রারি 

াংদাধন রফলদয় 

ভতাভত জপ্রযণ  

১০ 

কাম যরদফ 

১। জজরা প্রাক এয ভাধ্যদভ রচফ মুরক্তমৄদ্ধ 

রফলয়ক ভন্ত্রণারয় ফযাফয রনধ যারযত পযদভ 

আদফদন কযদত দফ। 
২। মুরক্তদমাদ্ধা জগদজদেয পদোকর 

(তযারয়ত)। 
৩। বাযতীয় তাররকা/রার ফর/ মুরক্ত ফাতযা 

এয পদোকর (তযারয়ত)। 

৪। জজরা ইউরনে কভান্ড-এয প্রতযয়ন ত্র 

৫। উদজরা মাচাই-ফাছাই করভটিয সুারয 

৬। জাতীয় রযচয় দত্রয পদোকর 

(তযারয়ত) 

ফ্রন্ট ডডস্ক, জজরা প্রাদকয 

দয়ফ াইে, াধাযণ াখা, 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
www.rangamati.gov.bd 

 

রফনামূদল্য কাযী করভনায 

াধাযণ াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান-+৮৮-০৩৫১-৬৩০৭৯ 

acgenrgmt2017@g

mail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান-০৩৫১-৬২১০৪ 

adcgrangamati@mopa.gov.bd 

৫ ফীয মুরক্তদমাদ্ধাদদয 

ম্মানী বাতা প্রারিয 

স্থান রযফতযন াংক্রাি 

ভতাভত প্রদান 

১৫ 

কাম যরদফ 

১। মুরক্তদমাদ্ধা জগদজদেয পদোকর 

(তযারয়ত)। 
২। বাযতীয় তাররকা/রার ফর/ মুরক্ত ফাতযা এয 

পদোকর (তযারয়ত)। 

৩। জজরা ইউরনে কভান্ড-এয প্রতযয়ন ত্র 

৪। উদজরা মাচাই-ফাছাই করভটিয সুারয 

৫। জাতীয় রযচয় দত্রয পদোকর 

(তযারয়ত) 

প্রদমাজয নয় রফনামূদল্য কাযী করভনায 

াধাযণ াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান-+৮৮-০৩৫১-৬৩০৭৯ 

acgenrgmt2017@g

mail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান-০৩৫১-৬২১০৪ 

adcgrangamati@mopa.gov.bd 

৬ াংস্কৃরত রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় দত অনুদান 

প্রারিয আদফদন 

অগ্রগাভীকযণ 

াংস্কৃরতদফীদদয 

জেদত্র 

 

১৫ 

কাম যরদফ 

১) াংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারয় দত 

যফযাকৃত রনরদ যষ্ট পযদভ জজরা প্রাদকয 

ভাধ্যদভ আদফদন। 
২) াদাে য াইদজয ছরফ দুই কর 

(তযারয়ত) । 
৩) নাগরযকত্ত্ব নদদত্রয পদোকর 

(তযারয়ত)। 
৪) জাতীয় রযচয়ত্র/জন্ রনফন্ধন নদদয 

পদোকর (তযারয়ত)। 

ফ্রন্ট জডস্ক, জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য দয়ফ াইে, 

াধাযণ াখা/উদজরা 

রনফ যাী অরপাদযয 

কাম যারয়। 

www.rangamati.gov.bd 

 

রফনামূদল্য কাযী করভনায 

াধাযণ াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান-+৮৮-০৩৫১-৬৩০৭৯ 

acgenrgmt2017@g

mail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান-০৩৫১-৬২১০৪ 

adcgrangamati@mopa.gov.bd 

mailto:adcgrangamati@mopa.gov.bd
mailto:adcgrangamati@mopa.gov.bd
mailto:adcgrangamati@mopa.gov.bd


ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ প্রদয়াজনী

য় দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/রদন

/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয 

(জেজারয চারাদনয 

খাত ফা জকাড 

কখন, রকবাদফ জভা 

জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা  

(দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ আীর 

কযা মাদফ/ অভবযমোগ জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/ উদজরা জকাড জেররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

৭ াংস্কৃরত রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় দত অনুদান 

প্রারিয আদফদন 

অগ্রগাভীকযণ 

াংস্কৃরত প্ররতষ্ঠাদনয 

জেদত্র 

১৫ 

কাম যরদফ 

১) াংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারয় দত 

যফযাকৃত রনরদ যষ্ট পযদভ জজরা প্রাদকয 

ভাধ্যদভ আদফদন। 
২) াংস্কৃরত প্ররতষ্ঠান রদদফ রনফন্ধদনয 

পদোকর (তযারয়ত)। 
৩) প্ররতষ্ঠাদনয গঠনতন্ত্র পদোকর 

(তযারয়ত)। 
৪) কাম যকযী/কাম যরনফ যাী  করভটিয বায 

কাম যরফফযণীয পদোকর (তযারয়ত)। 

ফ্রন্ট জডস্ক, জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য দয়ফ াইে, 

াধাযণ াখা/উদজরা 

রনফ যাী অরপাদযয 

কাম যারয়। 

www.rangamati.gov.

bd 
 

রফনামূদল্য কাযী করভনায 

াধাযণ াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান-+৮৮-০৩৫১-৬৩০৭৯ 

acgenrgmt2017@g

mail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান-০৩৫১-৬২১০৪ 

adcgrangamati@mopa.gov.bd 

৮ মৄফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় 

দত অনুদান প্রারিয 

আদফদন ঐ ভন্ত্রণারদয় 

জপ্রযণ 

০৫ 

কাম যরদফ 

১) মৄফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় দত যফযাকৃত 

রনধ যারযত পযদভ জজরা প্রাদকয ভাধ্যদভ 

রচফ, মৄফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় ফযাফয আদফদন 

কযদত দফ। 
২) আদফদনকাযীয জাতীয় রযচয়ত্র 

/নাগরযকত্ব নদ এয তযরয়ত পদোকর 

৩)  আদফদনকাযীয যরঙন তযারয়ত াদাে য 

াইদজয ছরফ ১কর  

৪) ক্রীড়া জেদত্র অফদান াংক্রাি কাগজত্র 

ফ্রন্ট জডস্ক, জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য দয়ফ াইে, 

াধাযণ াখা/উদজরা 

রনফ যাী অরপাদযয 

কাম যারয়। 

www.rangamati.gov.

bd 
 

রফনামূদল্য কাযী করভনায 

াধাযণ াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান-+৮৮-০৩৫১-৬৩০৭৯ 

acgenrgmt2017@g

mail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান-০৩৫১-৬২১০৪ 

adcgrangamati@mopa.gov.bd 

৯ ভরজদ ভরিদযয 

অনুকূদর ধভ য 

ভন্ত্রনারয়/ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয জেচ্ছাধীন 

তরফর দত প্রাি জচক 

রফতযণ 

১০ 

কাম যরদফ 

১) জাতীয় রযচয়দত্রয পদোকর। 
২) নমূনা োেয াংরিষ্ট উদজরা রনফ যাী 

অরপায কতৃক তযারয়ত। 

প্রযমোজয নয় রফনামূল্য কাযী করভনায 

াধাযণ াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান-+৮৮-০৩৫১-৬৩০৭৯ 

acgenrgmt2017@g

mail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান-০৩৫১-৬২১০৪ 

adcgrangamati@mopa.gov.bd 

১০ চাকুযীযত অফস্থায় 

মৃত্যযফযণকাযী যকাযী 

কভ যকতযা/ কভ যচাযীদদয 

আরথ যক অনুদান 

৩০ 

কাম যরদফ 

১)  জনপ্রান ভন্ত্রণারয় দত যফযাকৃত 

রনধ যারযত পযদভ জজরা প্রাদকয ভাধ্যদভ  

 আদফদন। 

২) াাতার কতৃযে / স্থানীয় যকায 

কতৃযক মৃতকভ যচাযীয মৃত্যয নদ 

৩) য়ারযগণ কতৃযক আদফদনকাযীদক 

েভতা অ যন  অরবফাফক ভদনানয়ন 

প্রতযয়নত্র 

৪) উত্তযাধীকায  নন-ম্যারযজ াটি যরপদকে 

ফ্রন্ট জডস্ক, জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য দয়ফ াইে, 

াধাযণ াখা। 

www.rangamati.gov.

bd 
২) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

দয়ফ াইে। 

রফনামূদল্য কাযী করভনায 

াধাযণ াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান-+৮৮-০৩৫১-৬৩০৭৯ 

acgenrgmt2017@g

mail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান-০৩৫১-৬২১০৪ 

adcgrangamati@mopa.gov.b

d 

mailto:adcgrangamati@mopa.gov.bd
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ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ প্রদয়াজনী

য় দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/রদন

/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয 

(জেজারয চারাদনয 

খাত ফা জকাড 

কখন, রকবাদফ জভা 

জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা  

(দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ আীর 

কযা মাদফ/ অভবযমোগ জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/ উদজরা জকাড জেররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

(োভী/স্ত্রী) 

৫) আদফদনকাযীয যরঙ্গন ছরফ (তযারয়ত)। 

৬) আদফদনকাযীয জাতীয় রযচয়দত্রয  

পদোকর (তযারয়ত)। 

৭) মৃত কভ যচাযীয যাজেখাত ভূক্ত স্থায়ী 

যকাযী কভ যচাযী ভদভ য প্রতযয়নত্র। 
৮)  ারব য ফরয তযারয়ত পদোকর 

৯)  জজরা/উদজরা রাফ যেণ কভ যকতযায 

প্ররতোেরযত জল জফতদনয প্রতযয়নত্র   

(এররর) 

১০) রনরদ যষ্ট পযদভ নমূনা োেয  াদতয াঁচ 

আঙ্গুদরয ছা। 
১১ স্ট্যাম্প জবন্ডায 

রাইদন্প প্রদান 

১০ 

কাম যরদফ 

১) জজরা প্রাক ফযাফয ভনধ ধোভযত পযযভ 

আদফদন। 
২) জাতীয় রযচয়ত্র পদোকর (তযারয়ত)। 
৩) স্থায়ী ফারিা নদদত্রয পদোকর 

(তযারয়ত)। 
৪) দ্য জতারা যরঙন ছরফ দুই কর 

(তযারয়ত)। 
৫) জেড রাইদন্প এয পদোকর (তযারয়ত)। 
৬) এ.এ.র/ভভান যীোয় উত্তীদণ যয 

নদদত্রয পদোকর (তযারয়ত)। 
৭) ব্াাংক রদবরন্প। 
৮) চারযরত্রক নদত্র। 

ফ্রন্ট জডস্ক, জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য দয়ফ াইে, 

াধাযণ াখা। 

www.rangamati.gov.

bd 
 

রফনামূল্য কাযী করভনায 

াধাযণ াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান-+৮৮-০৩৫১-৬৩০৭৯ 

acgenrgmt2017@g

mail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান-০৩৫১-৬২১০৪ 

adcgrangamati@mopa.gov.b

d 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, যাঙগাভাটি াফ যতয জজরা 

www.rangamati.gov.bd 

নাগরযক নদ       

(Citizen’s Charter) 

াংস্থান াখা   

ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় (ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র প্রারিয 

স্থান 

জফামূল্য/রপ/ 

চাদজয (জেজারয 

চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, 

রকবাদফ জভা 

জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত 

দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-

জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ আীর 

কযা মাদফ/ অভবযমোগ জোনোযনো মোযফ 

(কভ যকতযায নাভ, দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/ 

উদজরা জকাড জেররদপান নম্বয 

ও ই-জভইর) 

1.  নন জগদজদেড 

কভ যচাযী 

জনন প্রদান 

আদদ 

(চাকুদযয 

রনদজয অফয 

গ্রদণয জেদত্র) 

০৭ (াত) 
কাম য রদফ 

১. নন-জগদজদেড চাকুদযদদয  জেদত্র ারব য বুক  
২. রআযএর-এ গভদনয ভঞ্জুরযত্র  
৩. প্রতযারত ই এর র র  
৪. জনন আদফদন পযভ ২.১  
৫.দ্যদতারা তযারয়ত াদাে য াইদজয 4 (চায) 

কপ যরিণ ছরফ  
৬. জননাদযয বফধ উত্তযারধকায জঘালণা ত্র ও 

উত্তযারধকাদদয ষ্ট্যাম্প াইদজয ছরফ প্ররতজদনয 

৩(রতন) কর কদয।  
৭. নমুনা  স্বােয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা  
৮. কর্তযদেয যকাযী াওনা না-দাফী প্রতযয়ন 

ত্র 
৯. জনন ভঞ্জুরযয আদদ  
১০. যকাযী াওনারদ রযদাদধয অিীকায ত্র 

১১. জাতীয় রযচয় দত্রয তযারয়ত কর  

১. জজরা প্রাক 

কাম যারদয়য পযভস  

ও জেনাযী াখায় 

পযভ ২.১ াওয়া 

মায়।     

 

 

 

রপ/ চাজয মুক্ত 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 
জপানঃ +88-0351-63079 

rangamati.stab@gmail.com 

 

 

জজরা প্রাক যািাভাটি াফ যতয 

জজরা  

জপান: +88০351-৬২২11, পযাক্স: 

+88০৩৫১-৬৩০২০  
e-mail-

dcrangamati@mopa.gov.bd 

 

2.  ারযফারযক 

জনন  

(জনন 

ভঞ্জুরযয পূদফ যই 

জননাদযয 

০৭ (াত) 
কাম য রদফ 

১. ারযফারযক জনদনয আদফদন পযভ ২.১ 

২. নন-জগদজদেড চাকুদযদদয  জেদত্র ারব য বুক  
৩. ারযফারযক জনন ভঞ্জুরযত্র  
৪. প্রতযারত জল জফতন ত্র  
৫. ০৪ (চায) কর দ্যদতারা াদাে য াইদজয 

১. জজরা প্রাক 

কাম যারদয়য পযভস  

ও জেনাযী াখায় 

পযভ ২.১ াওয়া 

মায়।     

 

 

 

 

 

 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 
জপানঃ +88-0351-63079 

 

জজরা প্রাক,  যািাভাটি াফ যতয 

জজরা  

জপান: +88০351-৬২২11, পযাক্স: 

+88০৩৫১-৬৩০২০  

mailto:rangamati.stab@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় (ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র প্রারিয 

স্থান 

জফামূল্য/রপ/ 

চাদজয (জেজারয 

চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, 

রকবাদফ জভা 

জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত 

দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-

জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ আীর 

কযা মাদফ/ অভবযমোগ জোনোযনো মোযফ 

(কভ যকতযায নাভ, দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/ 

উদজরা জকাড জেররদপান নম্বয 

ও ই-জভইর) 

মৃত্যয দর) ও েযাম্প াইদজয তযারয়ত যরি ন ছরফ  
৬. উত্তযারধকায নদ ও নন ম্যারযজ াটি যরপদকে  
৭. নমুনা স্বােয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা  
৮. অরববাফক ভদনানয়ন এফাং অফয বাতা ও  
আনুদতারলক উদত্তারন কযায জন্য  েভতা অ যণ 

নদ  
৯. রচরকৎক/জৌযবা/ইউরনয়ন রযলদ 

জচয়াযম্যান/ কাউরন্পরয কর্তযক প্রদত্ত মৃত্যয নদ  
১০. কর্তযে কর্তযক মৃত কভ যচাযীয যকাযী 

াওনা না-দাফী প্রতযয়ন ত্র  
১১. যকাযী াওনারদ রযদাদধয অিীকায ত্র 

১২. কর্তযে কর্তযক প্রদত্ত যাজস্ব খাত ভূক্ত নদ 

ত্র। 

১৩. রনবযযীরতায প্রতযায়ন ত্র। 

১৪. জাতীয় রযচয় দত্রয তযারয়ত কর  

৬. রডর অরপ / 

জৌযবা / ইউরনয়ন 

রযলদ জচয়াযম্যান  

৮. জৌযবা / 

ইউরনয়ন রযলদ 

জচয়াযম্যান  

৯. রচরকৎক/ 

জৌযবা/ ইউরনয়ন 

রযলদ জচয়াযম্যান 

১৩. জৌযবা/ 

ইউরনয়ন রযলদ 

জচয়াযম্যান/ ওয়াড য 

করভনায 

রপ/ চাজয মুক্ত rangamati.stab@gmail.com 

 

e-mail-
dcrangamati@mopa.gov.bd 

 

3.  ারযফারযক 

জনন  

(অফযবাতা 

জবাগযত 

অফস্থায় 

জননদবাগীয 

মৃত্যয দর) 

০৭ (াত) 
কাম য রদফ 

১. ারযফারযক জনন আদফদন পযভ ২.২  

২. ০৪ (চায) কর দ্যদতারা াদাে য াইদজয 

ও েযাম্প াইদজয তযারয়ত যরিন ছরফ  
৩. উত্তযারধকায নদ ত্র ও নন ম্যারযজ 

াটি যরপদকে  
৪. নমুনা স্বােয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা.  
৫. অরববাফক ভদনানয়ন এফাং অফয বাতা 

উদত্তারন কযায জন্য েভতা অ যণ ত্র   
৬. রচরকৎক/জৌযবা/ইউরনয়ন রযলদ 

জচয়াযম্যান/ কাউরন্পরয কর্তযক প্রদত্ত  মৃত্যয নদ 

ত্র 
৭. ররও এফাং রড-াপ  

১. জজরা প্রাক 

কাম যারদয়য পযভস  

ও জেনাযী াখায় 

পযভ ২.২ াওয়া 

মায়। 

৩. জৌযবা/ 

ইউরনয়ন রযলদ 

জচয়াযম্যান 

৫. জৌযবা/ 

ইউরনয়ন রযলদ 

জচয়াযম্যান  

৬. রচরকৎক/ 

জৌযবা/ ইউরনয়ন 

রযলদ জচয়াযম্যান 

 

 

 

 

 

রপ/ চাজয মুক্ত 

 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 
জপানঃ +88-0351-63079 

rangamati.stab@gmail.com 

 

 

জজরা প্রাক, যািাভাটি াফ যতয 

জজরা  

জপান: +88০351-৬২২11, পযাক্স: 

+88০৩৫১-৬৩০২০  
e-mail-

dcrangamati@mopa.gov.bd 

 

mailto:rangamati.stab@gmail.com
mailto:rangamati.stab@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় (ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র প্রারিয 

স্থান 

জফামূল্য/রপ/ 

চাদজয (জেজারয 

চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, 

রকবাদফ জভা 

জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত 

দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-

জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ আীর 

কযা মাদফ/ অভবযমোগ জোনোযনো মোযফ 

(কভ যকতযায নাভ, দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/ 

উদজরা জকাড জেররদপান নম্বয 

ও ই-জভইর) 

৭.রাফ যেণ 

অরপ  
4.  অেভ জপনত 

কাযনন নন 

গগনজনেড 

কভ যচাযীয 

জন ভঞ্জুযী 

০৭ (াত) 
কাম য রদফ 

১. জনন আদফদন পযভ ২.১  

২. নন-জগদজদেড চাকুদযদদয  জেদত্র ারব য বুক  
৩. অেভ জরনত জনন ভঞ্জুরযত্র  
৪. প্রতযারত এর র র  
৫.দ্যদতারা তযারয়ত াদাে য াইদজয  যরিণ 

ছরফ  
৬. জননাদযয বফধ উত্তযারধকায জঘালণা ত্র ও 

উত্তযারধকাদদয ষ্ট্যাম্প াইদজয ছরফ প্ররতজদনয 

৩(রতন) কর কদয।  
৭. নমুনা  স্বােয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা  
৮. কর্তযে কর্তযক যকাযী াওনা না-দাফী 

প্রতযয়ন ত্র  
৯. জভরডদকর জফাড কর্তযক প্রদত্ত অেভতায নদ  
১০. যকাযী াওনারদ রযদাদধয অিীকায ত্র 

11.জাতীয় রযচয় দত্রয তযারয়ত কর  

১. জজরা প্রাক 

কাম যারদয়য পযভস  

ও জেনাযী াখায় 

পযভ ২.১ াওয়া 

মায়। 

 

৬. আদফদনকাযী 

কর্তযক প্রদত্ত 
 

 

 

 

৯. াংরিষ্ট্ জভরডরকর 

জফাড য 

 

 

 

 

 

রপ/ চাজয মুক্ত 

 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 
জপানঃ +88-0351-63079 

rangamati.stab@gmail.com 

 

 

জজরা প্রাক, যািাভাটি াফ যতয 

জজরা  

জপান: +88০351-৬২২11, পযাক্স: 

+88০৩৫১-৬৩০২০  
e-mail-

dcrangamati@mopa.gov.bd 

 

5.  অেভ 

কভ যচাযীয  

জমাথফীভায অথ য 

ভঞ্জুয  

০৭ (াত) 
কাম য রদফ 

১. ভনধ ধোভযত পযযভ আযফদন 

২. ভিভিৎোয ব্যফস্থাত্র/খযদচয রাফ রফফযনী 
১. আদফদন পযভ 

রডর অরপ 

াংস্থান াখা 

াওয়া মায়।  

২. ডোক্তোয ির্তধি 

ভিভিৎোয 
ব্যফস্থাত্র/খযদচয 

রাফ রফফযনী/ঔলধ 

ক্রদয়য বাউচায 

 

 

 

 

 

রপ/ চাজয মুক্ত 

বাযপ্রাি কভ যকতযা াংস্থান াখা 

জপানঃ +88-0351-63079 

rangamati.stab@gmail.com 

 

 

জজরা প্রাক, যািাভাটি াফ যতয 

জজরা  

জপান: +88০351-৬২২11, পযাক্স: 

+88০৩৫১-৬৩০২০  
e-mail-

dcrangamati@mopa.gov.bd 

 

6.  মৃত 

কভ যচাযীদদয 

কল্যাণ জফাড য 

০৪ (চায) 
কাম য রদফ 

১. কল্যাণ তরফদরয অনুদান ভঞ্জুযীয জন্য  

আদফদন পযভ  
২. াদাে য াইদজয তযারয়ত যরিন ছরফ ২ 

১. আদফদন পযভ 

রডর অরপ 

াংস্থান াখা 

 

 

রপ/ চাজয মুক্ত 

 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

 

জজরা প্রাক, যািাভাটি াফ যতয 

জজরা  

mailto:rangamati.stab@gmail.com
mailto:rangamati.stab@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় (ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র প্রারিয 

স্থান 

জফামূল্য/রপ/ 

চাদজয (জেজারয 

চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, 

রকবাদফ জভা 

জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত 

দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-

জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ আীর 

কযা মাদফ/ অভবযমোগ জোনোযনো মোযফ 

(কভ যকতযায নাভ, দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/ 

উদজরা জকাড জেররদপান নম্বয 

ও ই-জভইর) 

দত আরথ যক 

াায্য প্রদান 
কর 
৩. জল জফতদনয প্রতযয়ন ত্র  
৪.াংরস্দষ্ট্ আদফদদনয রফলদয়য াংরস্দষ্ট্ কগজ-

দত্রয মূর কর  
৫. কল্যাণ  তরফর/ জমৌথফীভায াায্য াওয়ায 

দারফদাযদদয নমুনা  স্বােয 

৬. উত্তযারধকায নদ 

৭. জাতীয় পযচয় ত্র 

৮. চাকুযী ফরয ৩য় পৃষ্ট্ায তযারয়ত কর  

াওয়া মায়। 

 

 

৬. রডর অরপ/ 

জৌযবা/ ইউরনয়ন 

রযলদ জচয়াযম্যান  

াংস্থান াখা 
জপানঃ +88-0351-63079 

rangamati.stab@gmail.com 
 

জপান: +88০351-৬২২11, পযাক্স: 

+88০৩৫১-৬৩০২০  
e-mail-

dcrangamati@mopa.gov.bd 

 

7.  কভ যচাযীদদয 

কল্যাণ জফাড য 

দত আরথ যক 

াায্য প্রদান 

০৭ (াত) 
কাম য রদফ 

১. কল্যাণ তরফদরয অনুদান ভঞ্জুযীয জন্য  

আদফদন পযভ  
২. াদাে য াইদজয তযারয়ত যরিন ছরফ ১ 

কর 
৩. জল জফতদনয প্রতযয়ন ত্র  
৪.াংরস্দষ্ট্ আদফদদনয রফলদয়য াংরস্দষ্ট্ কগজ-

দত্রয মূর কর  
৫. কল্যাণ  তরফর/ জমৌথফীভায াায্য াওয়ায 

দারফদাযদদয নমুনা  স্বােয 

৬. উত্তযারধকায নদ 

৭. জাতীয় পযচয় ত্র 

৮. চাকুযী ফরয ৩য় পৃষ্ট্ায কর  

১. আদফদন পযভ 

রডর অরপ 

াংস্থান াখা 

াওয়া মায়। 

 

৬. রডর অরপ/ 

জৌযবা/ ইউরনয়ন 

রযলদ জচয়াযম্যান 

 

 

 

রপ/ চাজয মুক্ত 

 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 
জপানঃ +88-0351-63079 

rangamati.stab@gmail.com 
 

 

জজরা প্রাক,  

যািাভাটি াফ যতয জজরা  

জপান: +88০351-৬২২11,  

পযাক্স: +88০৩৫১-৬৩০২০  
e-mail-

dcrangamati@mopa.gov.bd 

 

8.  নন জগদজদেড 

কভ যচাযীদদয 

াধাযণ 

বরফষ্যত 

তরফর দত 

১ভ ও ২য় 

অরগ্রভ ভঞ্জুয 

০৩ (রতন) 
কাম য রদফ 

১. ভঞ্জুযীয জন্য  আদফদন পযভ  

২. রাফ যেণ অরপ কর্তযক প্রদত্ত পিসানফয 

রি। 

১. জজরা প্রাক 

কাম যারদয়য পযভস  

ও জেনাযী াখায় 

াওয়া মায়। 

 

 

রপ/ চাজয মুক্ত 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 
জপানঃ +88-0351-63079 

rangamati.stab@gmail.com 

জজরা প্রাক, যািাভাটি াফ যতয জজরা  

জপান: +88০351-৬২২11, পযাক্স: 

+88০৩৫১-৬৩০২০  
e-mail-dcrangamati@mopa.gov.bd 

9.  নন জগদজদেড ০৩ (রতন) ১. ভঞ্জুযীয জন্য  আদফদন পযভ  ১. জজরা প্রাক  বাযপ্রাি কভ যকতযা জজরা প্রাক, যািাভাটি াফ যতয জজরা  

mailto:rangamati.stab@gmail.com
mailto:rangamati.stab@gmail.com
mailto:rangamati.stab@gmail.com
mailto:e-mail-dcrangamati@mopa.gov.bd


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় (ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র প্রারিয 

স্থান 

জফামূল্য/রপ/ 

চাদজয (জেজারয 

চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, 

রকবাদফ জভা 

জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত 

দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-

জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ আীর 

কযা মাদফ/ অভবযমোগ জোনোযনো মোযফ 

(কভ যকতযায নাভ, দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/ 

উদজরা জকাড জেররদপান নম্বয 

ও ই-জভইর) 

কভ যচাযীদদয 

াধাযণ 

বরফষ্যত 

তরফর দত 

৩য় অরগ্রভ 

ভঞ্জুয 

কাম য রদফ ২. রভাফ যেণ অরপ কর্তযক প্রদত্ত রাদফয 

রি 
কাম যারদয়য পযভস  

ও জেনাযী াখায় 

াওয়া মায়। 

 

রপ/ চাজয মুক্ত 
াংস্থান াখা 

জপানঃ +88-0351-63079 

rangamati.stab@gmail.com 

জপান: +88০351-৬২২11, পযাক্স: 

+88০৩৫১-৬৩০২০  
e-mail-dcrangamati@mopa.gov.bd 

 

10.  নন জগদজদেড 

কভ যচাযীদদয 

রআয এর 

ভঞ্জুয 

০৩ (রতন) 
কাম য রদফ 

১. ভঞ্জুযীয জন্য আদফদন  
২.  চাকরযয খরতয়ান ফর 

 

 

১.াদা কাগদজ 

আদফদন  

 

 

রপ/ চাজয মুক্ত 
বাযপ্রাি কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 
জপানঃ +88-0351-63079 

rangamati.stab@gmail.com 

জজরা প্রাক,  

যািাভাটি াফ যতয জজরা  

জপান: +88০351-৬২২11, পযাক্স: 

+88০৩৫১-৬৩০২০  
e-mail-dcrangamati@mopa.gov.bd 

11.  নন জগদজদেড 

কভ যচাযীদদয 

অরজযত ছুটি 

ভঞ্জুয 

০৩ (রতন) 
কাম য রদফ 

১. ভঞ্জুযীয জন্য  আদফদন পযভ  
২.  চাকরয  ফরয ছুটিয রাফ  

 

১. জজরা প্রাক 

কাম যারদয়য পযভস  

ও জেনাযী াখায় 

াওয়া মায়। 

 

 

রপ/ চাজয মুক্ত 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 
জপানঃ +88-0351-63079 

rangamati.stab@gmail.com 

জজরা প্রাক,  

যািাভাটি াফ যতয জজরা  

জপান: +88০351-৬২২11,  

পযাক্স: +88০৩৫১-৬৩০২০  
e-mail-

dcrangamati@mopa.gov.bd 

12.  নন জগদজদেড 

কভ যচাযীদদয 

শ্রারি রফদনাদন 

ছুটি ভঞ্জুয 

০৩ (রতন) 
কাম য রদফ 

১. ভঞ্জুযীয জন্য  আদফদন পযভ  
২.  চাকরয  ফরয ছুটিয রাফ  

 

১. জজরা প্রাক 

কাম যারদয়য পযভস  

ও জেনাযী াখায় 

াওয়া মায়। 

 

 

রপ/ চাজয মুক্ত 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 
জপানঃ +88-0351-63079 

rangamati.stab@gmail.com 

জজরা প্রাক,  

যািাভাটি াফ যতয জজরা  

জপান: +88০351-৬২২11,  

পযাক্স: +88০৩৫১-৬৩০২০  
e-mail-

dcrangamati@mopa.gov.bd 

13.  ভররা 

কভ যচাযীদদয 

প্রসুরত ছুটি 

ভঞ্জুয 

০৩ (রতন) 
কাম য রদফ 

১. ভঞ্জুযীয জন্য  আদফদন  

২.  ডাক্তাযী নদ  

 

১. জজরা প্রাক 

কাম যারদয়য পযভস  

ও জেনাযী াখায় 

াওয়া মায়। 

 

 

রপ/ চাজয মুক্ত 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 
জপানঃ +88-0351-63079 

rangamati.stab@gmail.com 

জজরা প্রাক,  

যািাভাটি াফ যতয জজরা  

জপান: +88০351-৬২২11,  

পযাক্স: +88০৩৫১-৬৩০২০  
e-mail-

dcrangamati@mopa.gov.bd 

mailto:rangamati.stab@gmail.com
mailto:e-mail-dcrangamati@mopa.gov.bd
mailto:rangamati.stab@gmail.com
mailto:rangamati.stab@gmail.com
mailto:rangamati.stab@gmail.com
mailto:rangamati.stab@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় (ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র প্রারিয 

স্থান 

জফামূল্য/রপ/ 

চাদজয (জেজারয 

চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, 

রকবাদফ জভা 

জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত 

দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-

জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ আীর 

কযা মাদফ/ অভবযমোগ জোনোযনো মোযফ 

(কভ যকতযায নাভ, দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/ 

উদজরা জকাড জেররদপান নম্বয 

ও ই-জভইর) 

14.  কভ যকতযা/ 

কভ যচাযীগদণয  

গৃ রনভ যাণ ও 

জভযাভত অরগ্রভ 

ঋণ ভঞ্জুয 

০৩ (রতন) 
কাম য রদফ 

১. ভঞ্জুযীয জন্য  আদফদন পযভ  
২.  জরভয দররর  

 

১. জজরা প্রাক 

কাম যারদয়য পযভস  

ও জেনাযী াখায় 

াওয়া মায়। 

 

 

রপ/ চাজয মুক্ত 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 
জপানঃ +88-0351-63079 

rangamati.stab@gmail.com 

জজরা প্রাক,  

যািাভাটি াফ যতয জজরা  

জপান: +88০351-৬২২11,  

পযাক্স: +88০৩৫১-৬৩০২০  
e-mail-

dcrangamati@mopa.gov.bd 

15.  নন জগদজদেড 

কভ যচাযীদদয 

চাকরয 

স্থায়ীকযণ 

০৩ (রতন) 
কাম য রদফ 

১. আদফদন 
২.  ফারল যক জগানীয় প্ররতদফদন  

৩. চাকরযয খরতয়ান ফর 

 

াদা কাগদজ 

আদফদন 

 

 

 

রপ/ চাজয মুক্ত 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

াংস্থান াখা 
জপানঃ +88-0351-63079 

rangamati.stab@gmail.com 

জজরা প্রাক,  

যািাভাটি াফ যতয জজরা  

জপান: +88০351-৬২২11,  

পযাক্স: +88০৩৫১-৬৩০২০  
e-mail-

dcrangamati@mopa.gov.bd 

 
 

 

 

mailto:rangamati.stab@gmail.com
mailto:rangamati.stab@gmail.com


গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
www.rangamati.gov.bd 

নাগরযক নদ       

(Citizen’s Charter) 

জনজাযত াখা 
 

ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

সনফ বাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয 

স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয 

(জেজারয চারাদনয 

খাত ফা জকাড 

কখন, রকবাদফ জভা 

জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযা দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/ 

উদজরা জকাড জেররদপান 

নম্বয ও ই-জভইর) 

1.  াধাযণ রফদদর 

নাগরযকদদয 

যািাভাটি ভ্রভদণয 

অনুভরত প্রদান 

 

০2 (দুই) 
কাম য রদফ 

 

১. Guided Tour Operator-এয 

ভাধ্যদভ গজরা প্রাসক ফযাফনয আনফদন  

২. আনফদননেয সংনগ াদাে য ও পবসায 

ছায়াপরপ 

৩. ম্ভাব্য ভ্রভণসূরচ 

 

- 

 

 

রপ/চাজয মুক্ত 

 

জনজাযত  জডপুটি কাদরক্টয 

জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৪ ই-

জভইর : 

ndcrangamati2016@gma
il.com 

জজরা প্রাক, যািাভাটি 
জপানঃ +৮৮০৩৫১-৬২২১১ 

e-mail-

dcangamati@mopa.go

v.bd 
2.  যাঙ্গাভাটি াফ যতয 

গজরায় অফপিত 

পফপবন্ন সংিায় 

কভ যযত পফনদপ 

নাগপযগনেয যাঙ্গাভাটি 

ভ্রভনেয অনুভপত প্রদান 

০২ (দুই) 
কাম য রদফ 

 

১. গজরা প্রাসক ফযাফনয পনধ বাপযত ছনক 

আনফদন। 

২. আনফদননেয সংনগ াদাে য ও পবসায 

ছায়াপরপ 

৩. ম্ভাব্য ভ্রভণসূরচ 

 

ক) জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্ট ডডস্ক 

খ)www.rangamati.go

v.bd 

গ) গনজাযত াখা 

রপ/চাজয মুক্ত 

 

জনজাযত  জডপুটি কাদরক্টয 

জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৪ ই-

জভইর : 

ndcrangamati2016@gma
il.com 

জজরা প্রাক, যািাভাটি 
জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২২১১ 

e-mail-

dcangamati@mopa.go

v.bd 
 

3.  ৪থ য জশ্ররণয 

কভ যচাযীদদয জনন 

(রনদজয অফয 

গ্রদণয জেদত্র) 

১৩ (জতয) 
কাম য রদফ 

১. পনধ বাপযত পযনভ পূযেকৃত ও স্বাক্ষযকৃত 

আনফদনে 

২. রআযএর-এ গভদনয ভঞ্জুরযদত্রয ছায়াররর  
৩. প্রতযারত জল জফতন দত্রয তযারয়ত কর  
৪. জনন আদফদন পযভ ২.১ (মূর)  

৫. আদফদনকাযীয ছরফ (১ কর াদাে য ও ১ 

কর েযাম্প) 
৬. প্রাপ্য জনদনয বফধ উত্তযারধকায 

জঘালণাত্র (মূরকপ) 

জনন আদফদন পযভ ২.১  

ক) জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্টদডস্ক 

খ) www.forms.gov.bd    

গ)www.rangamati.go

v.bd এফং 

ঘ) পযভ ও জেনারয াখা 

ঙ) গনজাযত াখা 

-এ াওয়া মায় 

 

 

রপ/চাজয মুক্ত 

 

 

জনজাযত  জডপুটি কাদরক্টয 

জপানঃ +৮৮০-৩৫১-৬২৩০৪ ই-

জভইর : 

ndcrangamati2016@gma
il.com 

 

 

জজরা প্রাক, যািাভাটি 
জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২২১১ 

e-mail-

dcangamati@mopa.go

v.bd 
 

mailto:ndcrangamati2016@gmail.com
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com
http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com
http://www.forms.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

সনফ বাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয 

স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয 

(জেজারয চারাদনয 

খাত ফা জকাড 

কখন, রকবাদফ জভা 

জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযা দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/ 

উদজরা জকাড জেররদপান 

নম্বয ও ই-জভইর) 

4.  ারযফারযক জনন  

(জনন ভঞ্জুরযয 

পূদফ যই জননাদযয 

মৃত্যয দর) 

১৩ (জতয) 
কাম য রদফ 

১. পনধ বাপযত পযনভ পূযেকৃত ও স্বাক্ষযকৃত 

আনফদনে 

২. রআযএর-এ গভদনয ভঞ্জুরযদত্রয তযারয়ত 

কর 
৩. প্রতযারত জল জফতন দত্রয মূর কর  

৪. ারযফারযক জনদনয আদফদন পযভ ২.২ 

৫. আদফদনকাযীয ছরফ (১ কর াদাে য ও ১ 

কর েযাম্প) 
৬. জৌযবা/ইউরনয়ন রযলদ কর্তযক প্রদত্ত 

উত্তযারধকায নদ এয মূর কর  

৭. জৌযবা/ইউরনয়ন রযলদ কর্তযক প্রদত্ত নন-

ম্যারযজ াটি যরপদকে এয মূরকর  

৮. আদফদনকাযীদক অন্যান্য উত্তযারধকাযগদণয 

অরববাফক ভদনানয়ন এফাং অফয বাতা ও 

আনুদতারলক উদত্তারন কযায জন্য  েভতা  

অযণ নদ এয মূরকর  
৯. জৌযবা/ইউরনয়ন রযলদ কর্তযক প্রদত্ত 

মৃত্যয নদ এয মূরকর 

১০. জননায যাজস্বখাতভুক্ত কভযচাযী রছদরন 

ভদভ য জনজাযত জডপুটি কাদরক্টয কর্তযক প্রদত্ত 

প্রতযয়নত্র 

১১. আদফদনকাযীদক রফরবন্ন বাতারদ 

উদত্তারদনয প্রারনক অনুদভাদনদত্রয 

ছায়াররর 

১২. আদফদনকাযী এফাং জননাদযয জাতীয় 

রযচয়দত্রয তযারয়ত কর  
১৩. জনন ভঞ্জুরয আদদদয তযারয়ত কর  

জনন আদফদন পযভ ২.২  

ক) জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্টদডস্ক 

খ) www.forms.gov.bd    

গ)www.rangamati.go

v.bd এফং 

ঘ) পযভ ও জেনারয াখা 

ঙ) গনজাযত াখা 

-এ াওয়া মায় 

রপ/ চাজয মুক্ত জনজাযত  জডপুটি কাদরক্টয 

জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৪ ই-

জভইর : 

ndcrangamati2016@gma
il.com 

জজরা প্রাক, যািাভাটি 
জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২২১১ 

e-mail-

dcangamati@mopa.go

v.bd 
 

5.  ারযফারযক জনন  

(অফযবাতা 

জবাগযত অফস্থায় 

জননদবাগীয মৃত্যয 

১৩ (জতয) 
কাম য রদফ 

১. ারযফারযক জনন আদফদন পযভ ২.২২.  

২. ০১ (এক) কর দ্যদতারা াদাে য 

াইদজয তযারয়ত যরিন ছরফ 

৩. জৌযবা/ইউরনয়ন রযলদ কর্তযক প্রদত্ত 

জনন আদফদন পযভ ২.২  

ক) জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্টদডস্ক 

খ) www.forms.gov.bd    

রপ/ চাজয মুক্ত জনজাযত  জডপুটি কাদরক্টয 

জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৪ ই-

জভইর : 

ndcrangamati2016@gma

জজরা প্রাক, যািাভাটি 

জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২২১১ 

e-mail-

dcangamati@mopa.go

http://www.forms.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com
http://www.forms.gov.bd/
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

সনফ বাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয 

স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয 

(জেজারয চারাদনয 

খাত ফা জকাড 

কখন, রকবাদফ জভা 

জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযা দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/ 

উদজরা জকাড জেররদপান 

নম্বয ও ই-জভইর) 

দর) উত্তযারধকায নদ এয মূর কর  

৪. জৌযবা/ইউরনয়ন রযলদ কর্তযক প্রদত্ত নন-

ম্যারযজ াটি যরপদকে এয মূরকর 

৫. নমুনা স্বােয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা 

৬. আদফদনকাযীদক অন্যান্য উত্তযারধকাযগদণয 

অরববাফক ভদনানয়ন এফাং অফয বাতা ও 

আনুদতারলক উদত্তারন কযায জন্য  েভতা  

অযণ নদ এয মূরকর  
৭. জৌযবা/ইউরনয়ন রযলদ কর্তযক প্রদত্ত  

মৃত্যয নদ  দত্রয তযারয়ত কর  

গ)www.rangamati.go

v.bd এফং 

ঘ) পযভ ও জেনারয াখা 

ঙ) গনজাযত াখা-এ াওয়া মায় 

 

 

 

 

il.com v.bd 
 

6.  অেভ কভ যচাযীয  

কল্যাণ তরফদরয 

অনুদান প্রদান 

১৩ (জতয) 
কাম য রদফ 

১. কল্যাণ তরফদরয অনুদান ভঞ্জুযীয জন্য 

পনধ বাপযত পযনভ পূযেকৃত ও স্বাক্ষযকৃত 

আনফদনে 
২. ০১ (এক) কর দ্যদতারা াদাে য 

াইদজয তযারয়ত যরিন ছরফ  
৩. অফয গ্রদণয আদদদত্রয তযারয়ত কর 

৪. ওয়ারয নদ দত্রয তযারয়ত কর  
৫. স্ত্রীয জেদত্র পুনযায় রফফা না ওয়ায এফাং 

কন্যা ও বরিয জেদত্র রফফা না ওয়ায  নদ 

ত্র (জৌযবায জভয়য/কাউরন্পরয, ইউর 

জচয়াযম্যান কর্তযক প্রদত্ত) (মূরকর)  
৬. আদফদনকাযীদক কর দস্য কর্তযক প্রদত্ত  

েভতাত্র (মূরকর)  
৭. জল জফতদনয প্রতযয়নদত্রয তযারয়ত কর  

ক) জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্টদডস্ক 

খ) www.forms.gov.bd    

গ)www.rangamati.go

v.bd 

ঘ) www.bkkb.gov.bd   

এফং 

ঙ) পযভ ও জেনারয াখা 

চ) গনজাযত াখা-এ াওয়া মায় 

রপ/ চাজয মুক্ত জনজাযত  জডপুটি কাদরক্টয 

জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৪ ই-

জভইর : 

ndcrangamati2016@gma
il.com 

জজরা প্রাক, যািাভাটি 
জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২২১১ 

e-mail-

dcangamati@mopa.go

v.bd 
 

http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.bkkb.gov.bd/
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

সনফ বাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয 

স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয 

(জেজারয চারাদনয 

খাত ফা জকাড 

কখন, রকবাদফ জভা 

জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযা দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/ 

উদজরা জকাড জেররদপান 

নম্বয ও ই-জভইর) 

7.  অেভ কভ যচাযীয  

জমাথফীভায অথ য ভঞ্জুয  
১৩ (জতয) 
কাম য রদফ 

 

১. কল্যাণ তরফদরয অনুদান ভঞ্জুযীয জন্য 

পনধ বাপযত পযনভ পূযেকৃত ও স্বাক্ষযকৃত 

আনফদনে 
২. ০১ (এক) কর দ্যদতারা াদাে য 

াইদজয তযারয়ত যরিন ছরফ  
৩. অফয গ্রদণয আদদদত্রয তযারয়ত কর 

৪. ওয়ারয নদ দত্রয তযারয়ত কর  
৫. স্ত্রীয জেদত্র পুনযায় রফফা না ওয়ায এফাং 

কন্যা ও বরিয জেদত্র রফফা না ওয়ায  নদ 

ত্র (জৌযবায জভয়য/কাউরন্পরয, ইউর 

জচয়াযম্যান কর্তযক প্রদত্ত) (মূরকর)  
৬. আদফদনকাযীদক কর দস্য কর্তযক প্রদত্ত  

েভতাত্র (মূরকর)  
৭. জল জফতদনয প্রতযয়নদত্রয তযারয়ত কর  

ক) জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্টদডস্ক 

খ) www.forms.gov.bd    

গ)www.rangamati.go

v.bd 

ঘ) www.bkkb.gov.bd   

এফং 

ঙ) পযভ ও জেনারয াখা 

চ) গনজাযত াখা 

-এ াওয়া মায় 

 

 

 

 

রপ/ চাজয মুক্ত 

 

 

 

 

জনজাযত  জডপুটি কাদরক্টয 

জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৪ ই-

জভইর : 

ndcrangamati2016@gma
il.com 

 

 

 

 

জজরা প্রাক, যািাভাটি 
জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২২১১ 

e-mail-

dcangamati@mopa.go

v.bd 

8.  ৪থ য জশ্ররণয 

কভ যচাযীদদয াধাযণ 

বরফষ্যত তরফর 

দত অরগ্রভ ভঞ্জুযী 

১০ (দ) 
কাম য রদফ 

১. ভঞ্জুযীয জন্য রনধ যারযত আদফদন পযভ 

২. রাফ যেণ অরপ কর্তযক প্রদত্ত রি 
ক) জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্ট ডডস্ক 

খ)www.rangamati.go

v.bd 

গ) গনজাযত াখা 

রপ/ চাজয মুক্ত জনজাযত  জডপুটি কাদরক্টয 

জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৪ ই-

জভইর : 

ndcrangamati2016@gma
il.com 

জজরা প্রাক, যািাভাটি 
জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২২১১ 

e-mail-

dcangamati@mopa.go

v.bd 
9.  ৪থ য জশ্ররণয 

কভ যচাযীদদয  

রআযএর ভঞ্জুয 

১০ (দ) 
কাম য রদফ 

১. ন ি র্ ধা ন ি ত  আদফদন ত্র 

(রররখত/োইকৃত)  

 

 

ক) জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্ট ডডস্ক 

খ)www.rangamati.go

v.bd 

গ) গনজাযত াখা 

রপ/ চাজয মুক্ত জনজাযত  জডপুটি কাদরক্টয 

জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৪ ই-

জভইর : 

ndcrangamati2016@gma
il.com 

জজরা প্রাক, যািাভাটি 
জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২২১১ 

e-mail-

dcangamati@mopa.go

v.bd 
10.  ৪থ য জশ্ররণয 

কভ যচাযীদদয অরজযত 

ছুটি ভঞ্জুয 

১০ (দ) 
কাম য রদফ 

১. ভঞ্জুযীয জন্য রনধ যারযত আদফদন পযভ 

 
ক) জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্ট ডডস্ক 

খ)www.rangamati.go

v.bd 

গ) গনজাযত াখা 

রপ/ চাজয মুক্ত জনজাযত  জডপুটি কাদরক্টয 

জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৪ ই-

জভইর : 

ndcrangamati2016@gma
il.com 

জজরা প্রাক, যািাভাটি 
জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২২১১ 

e-mail-

dcangamati@mopa.go

v.bd 
 

http://www.forms.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.bkkb.gov.bd/
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com
http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com
http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com
http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

সনফ বাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয 

স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয 

(জেজারয চারাদনয 

খাত ফা জকাড 

কখন, রকবাদফ জভা 

জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযা দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/ 

উদজরা জকাড জেররদপান 

নম্বয ও ই-জভইর) 

11.  ৪থ য জশ্ররণয 

কভ যচাযীদদয শ্রারি 

রফদনাদন ছুটি ভঞ্জুয 

১০ (দ) 
কাম য রদফ 

১. ভঞ্জুযীয জন্য রনধ যারযত আদফদন পযভ 

 

 

ক) জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্ট ডডস্ক 

খ)www.rangamati.go

v.bd 

গ) গনজাযত াখা 

রপ/ চাজয মুক্ত জনজাযত  জডপুটি কাদরক্টয 

জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৪ ই-

জভইর : 

ndcrangamati2016@gma
il.com 

জজরা প্রাক, যািাভাটি 
জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২২১১ 

e-mail-

dcangamati@mopa.go

v.bd 

12.  ৪থ য জশ্ররণয ভররা 

কভ যচাযীদদয প্রসূরত 

ছুটি ভঞ্জুয 

 

 

১০ (দ) 
কাম য রদফ 

১. ভঞ্জুযীয জন্য রনধ যারযত আদফদন পযভ 

 
ক) জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

ফ্রন্ট ডডস্ক 

খ)www.rangamati.go

v.bd 

গ) গনজাযত াখা 

রপ/ চাজয মুক্ত জনজাযত  জডপুটি কাদরক্টয 

জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৪ ই-

জভইর : 

ndcrangamati2016@gma
il.com 

জজরা প্রাক, যািাভাটি 
জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২২১১ 

e-mail-

dcangamati@mopa.go

v.bd 

 

http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com
http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
http://www.rangamati.gov.bd/
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com


গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
www.rangamati.gov.bd 

নাগরযক নদ       

(Citizen’s Charter) 

ব্যফা ও ফারণজয াখা 

ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয  

(গেজাযী চারাননয খাত ফা 

গকাডসি কখন, পকবানফ 

জভা গদয়া মানফ তায উনেখ 

থাকনত িনফ।) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

1.  স্বণ য 

জুদয়রাযী 

রডররাং 

রাইদন্প 

প্রদান  

১৪ 

কাম যরদফ 

 

১। জজরা প্রাক 

ফযাফয রনধ যারযত পযগভ 

আনফদন।  

২। জাতীয় পযচয়নেয 

তযারয়ত পদোকর 

৩। জেড রাইদন্প এয     

তযারয়ত পদোকর 

৪।  বাড়ায চুরক্তত্র 

(তযারয়ত)/ জভা ফরিয 

নকর কর 

৫। ২ কর াদাে য 

াইদজয যরঙন ছরফ 

(তযারয়ত) 

৬। যকারয জকালাগাদয  

১০০০/-োকা জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর (১-১৭01-০০০১-

2681 নাং জকাদড জভা 

কযদত দফ)  

৭। জৌযবা/ইউরনয়ন 

রযলদদয স্থায়ী 

১। পনধ বাপযত পযভ জজরা প্রাদকয 

কাম যারয়,  ব্যফা-ফারণজয াখা, 

রযয়ায ব্লক-৩ ১ভ তরা) দত/ 

জল্পদডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাে যার। 

(www.rangamati.gov.bd) 

   রাইনসন্স পপ ফাফদ 

1,000/-  োকা চারাননয 

ভাধ্যনভ গকাড নং-১-

১৭01-০০০১-2681 জভা 

প্রদান কযনত িনফ।  

 

বযাে পিসানফ রাইনসন্স 

পপ’য ১৫% গেজাপয 

চারাননয ভাধ্যনভ জভা 

পদনত িনফ।  

 

 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান: +৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 

admrangamati@gmail.com  

mailto:admrangamati@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয  

(গেজাযী চারাননয খাত ফা 

গকাডসি কখন, পকবানফ 

জভা গদয়া মানফ তায উনেখ 

থাকনত িনফ।) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ফারিায নদ 

৮। ব্যাাংক রদবরন্প 

নদ (মূরকর) 

2.  স্বণ য 

জুদয়রাযী 

রডররাং   

রাইদন্প 

নফায়ন 

 

২ 

কাম যরদফ 

(১)  রাইদন্প এয 

মূরকর 

(২) যকারয জকালাগাদয  

৩,০০০/- (রতন াজায) 

োকা জভা প্রদাদনয 

চারাদনয মূর কর (১-

১৭01-০০০১-2681 নাং 

জকাদড জভা কযদত 

দফ)  

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা, রযয়ায ব্লক-৩ 

১ভ তরা) দত/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

ওদয়ফ জাে যার।  

(www.rangamati.gov.bd) 

    

যকারয জকালাগাদয  

৩,০০০/- (রতন াজায) 

োকা জভা প্রদাদনয 

চারাদনয মূর কর (১-

১৭01-০০০১-2681 নাং 

জকাদড জভা কযদত দফ)  

বযাে পিসানফ রাইনসন্স 

পপ’য ১৫% গেজাপয 

চারাননয ভাধ্যনভ জভা 

পদনত িনফ।  

 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 
admrangamati@gmail.com 

3.  স্বণ যকায 

কারযগরয 

রডররাং   

রাইদন্প 

প্রদান  

১৪ 

কাম যরদফ 

 

 

১। জজরা প্রাক 

ফযাফয  রনধ যারযত পযগভ 

আনফদন।  

২। জাতীয় রযচয়দত্রয 

তযারয়ত  পদোকর 

৩। জেড রাইদন্প এয     

তযারয়ত  পদোকর 

৪। বাড়ায চুরক্তত্র 

(তযারয়ত) /জভা ফরিয 

নকর কর 

৫। ২ কর াদাে য 

াইদজয যরঙন ছরফ 

(তযারয়ত) 

6। জৌযবা/ইউরনয়ন 

রযলদদয স্থায়ী 

ফারিায নদ 

7। ব্যাাংক রদবরন্প 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয ১৫০০/- োকা 

জকাড নাং-১-১৭01-০০০১-2681 

জানারী ব্যাাংদকয জম জকান 

াখায়।তরা) দত/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

ওদয়ফ জাে যার।  

(www.rangamati.gov.bd) 

    

যকারয জকালাগাদয  

১০০/-োকা জভা প্রদাদনয 

চারাদনয মূর কর (১-

১৭01-০০০১-2681 নাং 

জকাদড জভা কযদত দফ) 

 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 

admrangamati@gmail.com 

mailto:admrangamati@gmail.com
mailto:admrangamati@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয  

(গেজাযী চারাননয খাত ফা 

গকাডসি কখন, পকবানফ 

জভা গদয়া মানফ তায উনেখ 

থাকনত িনফ।) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

নদ (মূরকর) 

4.  স্বণ যকায 

কারযগরয 

রডররাং   

রাইদন্প 

নফায়ন 

২ রদন (১)  রাইদন্প এয 

মূরকর 

(২) যকারয জকালাগাদয  

রনরদ যষ্ট্ রপ  জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর। ৫০০/-(াঁচত 

োকা) জকাড নাং-(১-

১৭01-০০০১-2681) 

জানারী ব্যাাংদকয জম 

জকান াখায়। 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা, রযয়ায ব্লক-৩ 

১ভ তরা)  দত জল্পদডস্ক/ জজরা 

ওদয়ফ জাে যার  

(www.rangamati. gov.bd) 

 

যকারয জকালাগাদয  

৫০০/-োকা জভা প্রদাদনয 

চারাদনয মূর কর (১-

১৭01-০০০১-2681 নাং 

জকাদড জভা কযদত দফ) 

 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 

admrangamati@gmail.com 

5.  াইকাযী ও 

খুচযা কাড় 

রফক্রদয়য 

রডররাং 

রাইদন্প 

প্রদান 

১৪ রদন 

 

১। জজরা প্রাক 

ফযাফয  রনধ যারযত পযগভ 

আনফদন।  

২। জাতীয় রযচয়দত্রয 

তযারয়ত  পদোকর 

৩। জেড রাইদন্প এয     

তযারয়ত  পদোকর 

৪। বাড়ায চুরক্তত্র 

(তযারয়ত) জভা ফরিয 

নকর কর 

৫। ২ কর াদাে য 

াইদজয যরঙন ছরফ 

(তযারয়ত) 

৬। জৌযবা/ইউরনয়ন 

রযলদদয স্থায়ী 

ফারিায নদ 

৭। ব্যাাংক রদবরন্প 

নদ (মূরকর) 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা, রযয়ায ব্লক-৩ 

১ভ তরা) দত/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

ওদয়ফ জাে যার।  

(www.rangamati. gov.bd) 

   যকারয জকালাগাদয 

াইকাযী- ৩০০০/- খুচযা-   

১০০০/-োকা জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর (১-১৭01-০০০১-

2681 নাং জকাদড জভা 

কযদত দফ)  

 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com  

 

  

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 
admrangamati@gmail.com 

mailto:admrangamati@gmail.com
mailto:admrangamati@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয  

(গেজাযী চারাননয খাত ফা 

গকাডসি কখন, পকবানফ 

জভা গদয়া মানফ তায উনেখ 

থাকনত িনফ।) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

6.  াইকাযী ও 

খুচযা কাড় 

রফক্রদয়য 

রডররাং 

রাইদন্প 

নফায়ন 

২ রদন (১)  রাইদন্প এয 

মূরকর 

(২)যকারয জকালাগাদয  

রনরদ যষ্ট্ রপ  জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর। াইকাযী- 

১৫০০/=োকা ও  খুচযা- 

৫০০/-জকাড নাং -(১-

১৭01-০০০১-2681 

জানারী ব্যাাংদকয জম 

জকান াখায়। 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা, রযয়ায ব্লক-৩ 

১ভ তরা)  দত জল্পদডস্ক/ জজরা 

ওদয়ফ জাে যার  

(www.rangamati.gov.bd) 

 

যকাযী জকালাগাদয 

াইকাযী-১৫০০/=োকা ও  

খুচযা- ৫০০/-জকাড নাং -

(১-১৭01-০০০১-2681 

জানারী ব্যাাংদকয জম 

জকান াখায়। 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 
admrangamati@gmail.com 

7.  াইকাযী ও 

খুচযা কাড় 

পফক্রনয়য 

ডুপিনকে 

রডররাং 

রাইদন্প 

প্রদান 

০৫ 

কাম বপদফস 

১। জজরা প্রাক 

ফযাফয রনধ যারযত পযদভ 

আদফদনত্র 

২। রাইদন্প ারযদয় 

জগদর থানায রজরডয 

কর(তযারয়ত/মূরকর) 

৩। জযাজীণ য পুযাদনা 

রাইদন্প এয কর  

৪। জেড রাইদন্প এয     

তযারয়ত  পদোকর 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা, রযয়ায ব্লক-৩ 

১ভ তরা)  দত জল্পদডস্ক/ জজরা 

ওদয়ফ জাে যার 

(www.rangamati.gov.bd) 

যকাযী জকালাগাদয 

াইকাযী-৬০০/=োকা ও  

খুচযা- ২০০/-জকাড নাং -

(১-১৭01-০০০১-2681 

জানারী ব্যাাংদকয জম 

জকান াখায়। 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 
admrangamati@gmail.com 

8.  জরৌজাতদ্রব্য 

দ্রব্য রফক্রদয়য 

রডররাং 

রাইদন্প 

প্রদান 

১৪ 

কাম যরদফ 

 

১। জজরা প্রাক 

ফযাফয  রনধ যারযত পযগভ 

আনফদন।  

২। জাতীয় রযচয়দত্রয 

তযারয়ত  পদোকর 

৩। জেড রাইদন্প এয     

তযারয়ত  পদোকর 

৪। বাড়ায চুরক্তত্র 

(তযারয়ত)/জভা ফরিয 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা, রযয়ায ব্লক-৩ 

১ভ তরা) দত/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

ওদয়ফ জাে যার।  

(www.rangamati.gov.bd) 

 যকারয জকালাগাদয  

৩,০০০/-োকা জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর (১-১৭01-০০০১-

2681 নাং জকাদড জভা 

কযদত দফ)  

 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 

admrangamati@gmail.com 

http://www.rangamati.gov.bd/
mailto:admrangamati@gmail.com
mailto:admrangamati@gmail.com
mailto:admrangamati@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয  

(গেজাযী চারাননয খাত ফা 

গকাডসি কখন, পকবানফ 

জভা গদয়া মানফ তায উনেখ 

থাকনত িনফ।) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

নকর কর 

৫। ২ কর াদাে য 

াইদজয যরঙন ছরফ 

(তযারয়ত) 

৭। জৌযবা/ইউরনয়ন 

রযলদদয স্থায়ী 

ফারিায নদ 

৮। ব্যাাংক রদবরন্প 

নদ (মূরকর) 

9.  জরৌজাতদ্রব্য 

দ্রব্য রফক্রদয়য 

রডররাং 

রাইদন্প 

নফায়ন  

০২ 

কাম যরদফ 

(১)  রাইদন্প এয 

মূরকর 

(২) যকারয জকালাগাদয  

রনরদ যষ্ট্ রপ  জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর।  

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

ব্যফা-ফারণজয াখা, রযয়ায ব্লক-৩ 

১ভ তরা)  দত জল্পদডস্ক/ জজরা 

ওদয়ফ জাে যার 

(www.rangamati.gov.bd 

যকারয জকালাগাদয  

রনরদ যষ্ট্ রপ  জভা প্রদাদনয 

চারাদনয মূর কর। 

১৫০০/-(এক াজায 

াঁচত োকা জকাড নাং ১-

(১-১৭01-০০০১-২681 

জানারী ব্যাাংদকয জম 

জকান াখায়। 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 

admrangamati@gmail.com 

10.  জরৌজাত 

দ্রব্য এয 

ডুরিদকে 

রাইদন্প 

নফায়ন 

০৫ পদন ১। জজরা প্রাক 

ফযাফয রনধ যারযত পযদভ 

আদফদনত্র 

২। রাইদন্প ারযদয় 

জগদর থানায রজরডয 

কর 

(তযারয়ত/মূরকর) 

৩। জযাজীণ য পুযাদনা 

রাইদন্প এয কর  

৪। জেড রাইদন্প এয     

তযারয়ত  পদোকর 

৫। যকারয জকালাগাদয 

রনরদ যষ্ট্    রপ জভা 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা, রযয়ায ব্লক-৩ 

১ভ তরা)  দত জল্পদডস্ক/ জজরা 

ওদয়ফ জাে যার  

(www.rangamati.gov.bd) 

 

৬০০/-োকা যকারয 

জকালাগাদয    জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর (১-১৭01-০০০১-

2681 নাং জকাদড জভা 

কযদত দফ) 

 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 
admrangamati@gmail.com 

mailto:admrangamati@gmail.com
mailto:admrangamati@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয  

(গেজাযী চারাননয খাত ফা 

গকাডসি কখন, পকবানফ 

জভা গদয়া মানফ তায উনেখ 

থাকনত িনফ।) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর  

11.  রদভন্ট 

রফক্রদয়য 

রডররাং 

রাইদন্প 

প্রদান 

১৪ 

কাম যরদফ 

 

১। জজরা প্রাক 

ফযাফয  রনধ যারযত পযগভ 

আনফদন।  

২। জাতীয় রযচয়দত্রয 

তযারয়ত  পদোকর 

৩। জেড রাইদন্প এয     

তযারয়ত  পদোকর 

৪। বাড়ায চুরক্তত্র 

(তযারয়ত) /জভা ফরিয 

নকর কর 

৫। ২ কর াদাে য 

াইদজয যরঙন ছরফ 

(তযারয়ত) 

৬। যকারয জকালাগাদয  

রনরদ যষ্ট্ রপ জভা প্রদাদনয 

চারাদনয মূর কর 

৭। জৌযবা/ইউরনয়ন 

রযলদদয স্থায়ী 

ফারিায নদ 

৮। ব্যাাংক রদবরন্প 

নদ (মূরকর) 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা,  রযয়ায ব্লক- 

১ভ তরা) দত/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

ওদয়ফ জাে যার। 

(www.rangamati.gov.bd) 

  

 যকারয জকালাগাদয  

১৫০০/-োকা জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর (১-১৭01-০০০১-

2681 নাং জকাদড জভা 

কযদত দফ)  

 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 

admrangamati@gmail.com 

12.  রদভন্ট 

রফক্রদয়য 

রডররাং 

রাইদন্প 

নফায়ন 

0২ 

কাম যরদফ 

(১)  রাইদন্প এয 

মূরকর 

(২) যকারয জকালাগাদয  

রনরদ যষ্ট্ রপ  জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর। 7৫০/-(াতত 

ঞ্চা ) োকা জকাড নাং 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা, রযয়ায ব্লক-৩ 

১ভ তরা)  দত জল্পদডস্ক/ জজরা 

ওদয়ফ জাে যার 

:www.rangamati.gov.bd 

যকারয জকালাগাদয  

রনরদ যষ্ট্ রপ  জভা প্রদাদনয 

চারাদনয মূর কর। 

7৫০/-(াতত ঞ্চা ) 

োকা জকাড নাং (১-১৭01-

০০০১-২681 জানারী 

ব্যাাংদকয জম জকান াখায়। 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 

admrangamati@gmail.com 

mailto:admrangamati@gmail.com
mailto:admrangamati@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয  

(গেজাযী চারাননয খাত ফা 

গকাডসি কখন, পকবানফ 

জভা গদয়া মানফ তায উনেখ 

থাকনত িনফ।) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

(১-১৭01-০০০১-২681 

জানারী ব্যাাংদকয জম 

জকান াখায়। 

13.  রদভন্ট 

রফক্রদয়য 

ডুরিদকে 

রাইদন্প 

প্রদান 

০৫ পদন ১। জজরা প্রাক 

ফযাফয রনধ যারযত পযদভ 

আদফদনত্র 

২। রাইদন্প ারযদয় 

জগদর থানায রজরডয 

কর(তযারয়ত/মূরকর) 

৩। জযাজীণ য পুযাদনা 

রাইদন্প এয কর  

৪। জেড রাইদন্প এয     

তযারয়ত  পদোকর 

যকারয জকালাগাদয    

জভা প্রদাদনয চারাদনয 

মূর কর । 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা, রযয়ায ব্লক-৩ 

১ভ তরা)  দত জল্পদডস্ক/ জজরা 

ওদয়ফ জাে যার : 

www.rangamati.gov.bd 

 

৩০০/- যকারয 

জকালাগাদয    জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর (১-১৭01-০০০১-

2681 নাং জকাদড জভা 

কযদত দফ) 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 
admrangamati@gmail.com 

14.  দুগ্ধ জাত 

দ্রব্য রফক্রদয়য 

রডররাং 

রাইদন্প 

প্রদান  

১৪ 

কাম যরদফ 

 

১। জজরা প্রাক 

ফযাফয  রনধ যারযত পযগভ 

আনফদন।  

২। জাতীয় রযচয়দত্রয 

তযারয়ত  পদোকর 

৩। জেড রাইদন্প এয     

তযারয়ত  পদোকর 

৪। বাড়ায চুরক্তত্র 

(তযারয়ত)/জভা ফরিয 

নকর কর 

৫। ২ কর াদাে য 

াইদজয যরঙন ছরফ 

(তযারয়ত) 

৬। যকারয জকালাগাদয  

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা, রযয়ায ব্লক-৩ 

১ভ তরা) দত/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

ওদয়ফ জাে যার। 

:www.rangamati.gov.bd 

 

 

যকারয জকালাগাদয  

৩০০/-োকা জভা প্রদাদনয 

চারাদনয মূর কর (১-

১৭01-০০০১-2681 নাং 

জকাদড জভা কযদত দফ) 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com  

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 

admrangamati@gmail.com 

mailto:admrangamati@gmail.com
mailto:admrangamati@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয  

(গেজাযী চারাননয খাত ফা 

গকাডসি কখন, পকবানফ 

জভা গদয়া মানফ তায উনেখ 

থাকনত িনফ।) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

জভা প্রদাদনয চারাদনয 

মূর কর । 

৭। জৌযবা/ইউরনয়ন 

রযলদদয স্থায়ী 

ফারিায নদ 

৮। ব্যাাংক রদবরন্প 

নদ (মূরকর) 

15.  দুগ্ধ জাত 

দ্রব্য রফক্রদয়য 

রডররাং 

রাইদন্প 

নফায়ন   

০২ 

কাম যরদফ 

(১)  রাইদন্প এয 

মূরকর 

(২) যকারয জকালাগাদয  

রনরদ যষ্ট্ রপ  জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর।  

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা, রযয়ায ব্লক-৩ 

১ভ তরা)  দত জল্পদডস্ক/ জজরা 

ওদয়ফ জাে যার  

:www.rangamati.gov.bd 

যকারয জকালাগাদয  

রনরদ যষ্ট্ রপ  জভা প্রদাদনয 

চারাদনয মূর কর। ১৫০/-

(একত ঞ্চা 

োকা)জকাড নাং-(১-১৭01-

০০০১-2681  জানারী 

ব্যাাংদকয জম জকান াখায়। 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 

admrangamati@gmail.com 

16.  দুগ্ধ জাত 

দ্রব্য রফক্রদয়য  

ডুরিদকে 

রাইদন্প 

প্রদান   

০৫ পদন ১। জজরা প্রাক 

ফযাফয রনধ যারযত পযদভ 

আদফদনত্র 

২। রাইদন্প ারযদয় 

জগদর থানায রজরডয 

কর(তযারয়ত/মূরকর) 

৩। জযাজীণ য পুযাদনা 

রাইদন্প এয কর  

৪। জেড রাইদন্প এয     

তযারয়ত  পদোকর 

৫। যকারয জকালাগাদয    

জভা প্রদাদনয চারাদনয 

মূর কর । 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা, রযয়ায ব্লক-৩ 

১ভ তরা)  দত জল্পদডস্ক/ জজরা 

ওদয়ফ জাে যার 

:www.rangamati.gov.bd ৬০/-োকা যকারয 

জকালাগাদয    জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর (১-১৭01-০০০১-

2681 নাং জকাদড জভা 

কযদত দফ) 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 
admrangamati@gmail.com 

17.  আফারক 

জাদের 

রনফন্ধন 

১৫ 

কাম যরদফ 

 

(১) জজরা প্রাক 

ফযাফয রনধ যারযত পযদভ 

আদফদন।  

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা, রযয়ায ব্লক-৩ 

১ভ তরা)  দত জল্পদডস্ক/ জজরা 

যকারয জকালাগাদয    

এক তাযকাভাদনয  

আদফদন রপ ২,০০০/-এফাং 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

mailto:admrangamati@gmail.com
mailto:admrangamati@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয  

(গেজাযী চারাননয খাত ফা 

গকাডসি কখন, পকবানফ 

জভা গদয়া মানফ তায উনেখ 

থাকনত িনফ।) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

২) বাড়ায চুরক্তত্র 

(তযারয়ত)/জভা ফরিয 

নকর কর 

৩ ) বফন রনভ যাদণয 

জেদত্র  িযান অনুদভাদন 

(মূরকর) 

৪) জাতীয় রযচয়ত্র 

/জন্নদ/ নাগরযকত্ব 

নদ এয তযারয়ত 

পদোকর। (৫) জেড 

রাইদন্প। 
(৬) ব্যাাংক রদবরন্প 

(মূরকর) 

৭) যকারয জকালাগাদয  

রনরদ যষ্ট্রপ  জভা প্রদাদনয 

চারাদনয মূর কর।  

৮) প্রস্তারফত আফারক 

জাদেদরয নকা 

ওদয়ফ জাে যার 

(www.rangamati.gov.bd) 

রনফন্ধন রপ ১০,০০০/- 

োকা দুই তাযকাভাদনয  

আদফদন রপ ৩,০০০/-এফাং 

রনফন্ধন রপ ২০,০০০/- 

োকা প্রদাদনয জকাড নাং-

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭) 

পনফন্ধন পপ এয উয  মূল্য 

াংদমাজন কয ১৫% 

প্রদাদনয জকাড নাং- (১-

১১৩৩-০০২৫-০৩১১)জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর। রপ জভা জানারী 

ব্যাাংদকয জম জকান াখায়।  

actradermt@gmail.com জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 
admrangamati@gmail.com 

18.  আফারক 

জাদের 

রাইদন্প    

প্রদান 

 

২০ 

কাম যরদফ 

১। জজরা প্রাক 

ফযাফয রনধ যারযত 

আদফদন 

২। জরভয ভাররকানায 

জভাফরি নকর/ ফারড় 

বাড়ায চুরক্তত্র 

৩। বফন রনভ যাদণয 

জেদত্র  িযান অনুদভাদন 

৪। জাতীয় রযচয়ত্র 

/জন্নদ/ নাগরযকত্ব 

নদ এয তযারয়ত 

পদোকর। 

১) জানারী ব্যাাংদকয জম জকান 

াখা 

 

একতাযকা ভাদনয 

৩০,০০০/-োকা ও 

দুইতাযকা ভাদনয 

৫০,০০০/-োকা রাইদন্প 

রপ জভা প্রদাদনয জকাড 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

এফাং রাইদন্প রপয উয 

মূল্য াংদমাজন কয ১৫% 

োকা াদয জভা প্রদাদনয 

জকাড নম্বয  (১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) জানারী 

ব্যাাংদকয জম জকান াখায়। 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 

admrangamati@gmail.com 

mailto:admrangamati@gmail.com
mailto:admrangamati@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয  

(গেজাযী চারাননয খাত ফা 

গকাডসি কখন, পকবানফ 

জভা গদয়া মানফ তায উনেখ 

থাকনত িনফ।) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

৫। জেড রাইদন্প এয     

তযারয়ত  পদোকর 

 ৬। রনফন্ধন দত্রয 

তযারয়ত পদোকর 

যকারয জকালাগাদয  

রনরদ যষ্ট্ রপ  জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর।  

৮। যকারয জকালাগাদয  

রনরদ যষ্ট্ রাইদন্প রপয 

উয ১৫%  মূল্য 

াংদমাজন কয জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর 

৯।  ব্যাাংক রদবরন্পয 

মূর নদ  

19.  আফারক 

জাদের 

রাইদন্প   

নফায়ন 

০৩ 

কাম যরদফ 

(১)  রাইদন্প এয 

মূরকর 

(২)যকারয জকালাগাদয  

রনরদ যষ্ট্ রপ  জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর।  

(৩) যকারয জকালাগাদয  

রনরদ যষ্ট্ রাইদন্প নফায়ন 

রপয উয ১৫%  মূল্য 

াংদমাজন কয জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর  

 

 

১) জানারী ব্যাাংদকয জম জকান 

াখা 

এক তাযকা ভাদনয 

৫০০০/-োকা 

দুইতাযকা ভাদনয 

১০,০০০/-োকা 

নফায়ন রপ জভা প্রদাদনয 

জকাড নম্বয 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

এফাং নফায়ন রপয উয 

মূল্য াংদমাজন কয ১৫% 

োকা জভা প্রদাদনয জকাড 

নম্বয (১-১১৩৩-০০২৫-

০৩১১) জানারী ব্যাাংদকয 

জম জকান াখায়  

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 

admrangamati@gmail.com 

mailto:admrangamati@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয  

(গেজাযী চারাননয খাত ফা 

গকাডসি কখন, পকবানফ 

জভা গদয়া মানফ তায উনেখ 

থাকনত িনফ।) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

20.  জাদের 

(আফারক) 

এয ডুরিদকে 

রাইদন্প 

প্রদান 

   

০৫ পদন ১। জজরা প্রাক 

ফযাফয রনধ যারযত পযদভ 

আদফদনত্র 

২। রাইদন্প ারযদয় 

জগদর থানায রজরডয 

কর(তযারয়ত/মূরকর) 

৩। জযাজীণ য পুযাদনা 

রাইদন্প এয কর  

৪। জেড রাইদন্প এয     

তযারয়ত  পদোকর 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা, রযয়ায ব্লক-৩ 

১ভ তরা)  দত জল্পদডস্ক/ জজরা 

ওদয়ফ 

জাে যার(www.rangamati.gov.bd) 

 

এক তাযকা ভাদনয 

৫০০০/-োকা 

দুই তাযকা ভাদনয 

১০,০০০/-োকা 

নফায়ন রপ জভা প্রদাদনয 

জকাড নম্বয 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

এফাং নফায়ন রপয উয 

মূল্য াংদমাজন কয ১৫% 

োকা জভা প্রদাদনয জকাড 

নম্বয (১-১১৩৩-০০২৫-

০৩১১) জানারী ব্যাাংদকয 

জম জকান াখায় 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 
admrangamati@gmail.com 

21.  জযদস্তাযা 

রনফন্ধন: 

 

১৫ 

কাম যরদফ 

 

(১) জজরা প্রাক 

ফযাফয রনধ যরযত পযদভ 

আদফদন। 
২)  জরভয ভাররকানায 

জাদফদা 

নকর/নাভজাযীয কর / 

ফারড় বাড়ায চুরক্তত্র 

(তযারয়ত) 

৩ ) বফন রনভ যাদণয 

জেদত্র  িযান অনুদভাদন 

৪) জাতীয় রযচয়ত্র 

/জন্নদ/ নাগরযকত্ব 

নদ এয তযারয়ত 

পদোকর। 
৫। জেড রাইদন্প এয     

তযারয়ত  পদোকর 

৬) যকারয জকালাগাদয  

১) জযকড যরূভ/ভূরভঅরপ/ 

ব্যরক্ত/ভাররক 

২)জৌযবা/ইউর 

৩)রনফ যাচনঅরপ/  

জৌযবা/ইউর 

৪)জৌযবা/ইউর 

৫)জানারীব্যাাংদকয জম জকান 

াখা 

৩০-১০০ আন 

(ননএর) 

রনফন্ধন রপঃ ১৫০০/- 

১০০ আন উদবয 

(ননএর) 

রনফন্ধন রপঃ ২০০০/- 

৩০-১০০আন (এর) 

রনফন্ধন রপঃ ২৫০০/- 

১০০ আন উদবয  

(এর) 

রনফন্ধনরপঃ ৩০০০/- 

রনফন্ধন রপ জভা প্রদাদনয 

জকাড নম্বয 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭) 

জানারী ব্যাাংদকয জম 

জকান াখায় 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 

admrangamati@gmail.com 

mailto:admrangamati@gmail.com
mailto:admrangamati@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয  

(গেজাযী চারাননয খাত ফা 

গকাডসি কখন, পকবানফ 

জভা গদয়া মানফ তায উনেখ 

থাকনত িনফ।) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

রনরদ যষ্ট্ রপ  জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর  

৭) ব্যাাংক রদবরন্প 

(মূরকর) 

22.  জযদস্তাযা 

রাইদন্প 

প্রদান   

১০ 

কামরদফ 

(১) জজরা প্রাক 

ফযাফয রনধ যারযত পযদভ 

আদফদন। 
 (২)  যকারয 

জকালাগাদয  রনরদ যষ্ট্ 

রাইদদন্প রপ জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর  

(৩) যকারয জকালাগাদয  

রনরদ যষ্ট্ রাইদন্প নফায়ন 

রপয উয ১৫%  মূল্য 

াংদমাজন কয জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর।  

 

 

১) জানারী ব্যাাংদকয জম জকান 

াখা 

৩০-১০০ আন (ননএর) 

রাইদন্প রপ-50০০/- 

১০০ আন উদবয(ননএর) 

রাইদন্প রপ-6,৫০০/-

োকা 

৩০-১০০ আন (এর) 

রাইদন্প রপ-১0,০০০/-

োকা 

১০০ আন এয উদধয 

(এর) 

রাইদন্প রপ-১2,০০০/-

োকা 

রাইদন্প রপ জভা প্রদাদনয 

জকাড নম্বয 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

এফাং রাইদন্প রপয উয 

মূল্য াংদমাজন কয ১৫% 

োকা াদয জভা প্রদাদনয 

জকাড নম্বয (১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) জানারী 

ব্যাাংদকয জম জকান াখায় 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 

admrangamati@gmail.com 

23.  জযদস্তাযা 

রাইদন্প 

নফায়ন  

০৩ 

কাম যরদফ 

(১)  রাইদন্প এয 

মূরকর 

(২)যকারয জকালাগাদয  

রনরদ যষ্ট্ রপ  জভা 

১) জানারীব্যাাংদকয জম  

     জকান াখা 

৩০-১০০ আন(ননএর) 

নফায়নরপ- ৩,০০০/- 

১০০ আন উদবয 

(ননএর) 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

mailto:admrangamati@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয  

(গেজাযী চারাননয খাত ফা 

গকাডসি কখন, পকবানফ 

জভা গদয়া মানফ তায উনেখ 

থাকনত িনফ।) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর  

(৩) যকারয জকালাগাদয  

রনরদ যষ্ট্ রাইদন্প নফায়ন 

রপয উয ১৫%  মূল্য 

াংদমাজন কয জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর  

 

নফায়নরপ- ৪০০০/- 

৩০-১০০ আন  (এর) 

নফায়নরপ- ৫০০০/- 

১০০ আনএয উদধয  

(এর) 

নফায়নরপ- ৬০০০/- 

জভা প্রদাদনয জকাড নম্বয 

(১-৫৩০১-০০০১-

১৮১৮)এফাং নফায়ন  রপয 

উয মূল্য াংদমাজন কয 

১৫% োকা জভা প্রদাদনয 

জকাড নম্বয (১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) জানারী 

ব্যাাংদকয জম জকান াখায় 

email: 

admrangamati@gmail.com 

24.  জযদস্তাযাঁয 

ডুরিদকে 

রাইদন্প 

প্রদান 

 

০৫ পদন ১। জজরা প্রাক 

ফযাফয রনধ যারযত পযদভ 

আদফদনত্র 

২। রাইদন্প ারযদয় 

জগদর থানায রজরডয 

কর(তযারয়ত/মূরকর) 

৩। জযাজীণ য পুযাদনা 

রাইদন্প এয কর  

৪। জেড রাইদন্প এয     

তযারয়ত  পদোকর 

 

 

 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা, রযদয়র ব্লক-৩ 

১ভ তরা)  দত জল্পদডস্ক/ জজরা 

ওদয়ফ জাে যার  

(www.rangamati.gov.bd) 

 

৩০-১০০ আন (ননএর) 

নফায়নরপ- ৪,০০০/- 

১০০ আন উদবয  

(ননএর) 

নফায়নরপ- ৬০০০/- 

৩০-১০০ আন  (এর) 

নফায়নরপ- ৭৫০০/- 

১০০ আনএয উদধয   

(এর) 

নফায়ন রপ- ১০,০০০/-

োকানফায়ন রপ জভা 

প্রদাদনয জকাড নম্বয 

(১-৫৩০১-০০০১-

১৮১৮)এফাং নফায়ন  রপয 

উয মূল্য াংদমাজন কয 

১৫% োকা জভা প্রদাদনয 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 
admrangamati@gmail.com 

mailto:admrangamati@gmail.com
mailto:admrangamati@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয  

(গেজাযী চারাননয খাত ফা 

গকাডসি কখন, পকবানফ 

জভা গদয়া মানফ তায উনেখ 

থাকনত িনফ।) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

জকাড নম্বয (১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১) জানারী 

ব্যাাংদকয জম জকান াখায় 

25.  রগাদযে 

(াইকাযী 

রফদক্রতা ও 

ফন্টনকাযী) 

রডররাং   

রাইদন্প 

প্রদান 

২ 

কাম যরদফ 

(১)  রাইদন্প এয 

মূরকর 

(২)যকারয জকালাগাদয  

রনরদ যষ্ট্ রপ  জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর।  

 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা রযয়ায ব্লক-৩, 

১ভ তরা)  দত  

জল্পদডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাে যার  

www.rangamati.gov.bd 

৩০০০/- োকা 

জকাড নাং-১-১৭01-০০০১-

2681 জানারী ব্যাাংদকয 

জম জকান াখায়। 

 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

 
 

actradermt@gmail.com 

 

26.  রগাদযে 

(াইকাযী 

রফদক্রতা ও 

ফন্টনকাযী) 

রডররাং   

রাইদন্প 

নফায়ন 

২ 

কাম যরদফ 

(১)  রাইদন্প এয 

মূরকর 

(২)যকারয জকালাগাদয  

রনরদ যষ্ট্ রপ  জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর। ১৫০০/-(এক 

াজায াঁচত) োকা 

জকাড নাং-১-১৭01-

০০০১-2681 জানারী 

ব্যাাংদকয জম জকান 

াখায়। 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা রযয়ায ব্লক-৩, 

১ভ তরা)  দত  

জল্পদডস্ক/ জজরা ওদয়ফ জাে যার  

www.rangamati.gov.bd 

১৫০০/- োকা 

জকাড নাং-১-১৭01-০০০১-

2681 জানারী ব্যাাংদকয 

জম জকান াখায়। 

 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

 
 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 
admrangamati@gmail.com 

27.  রগাদযে 

(াইকাযী 

রফদক্রতা ও 

ফন্টনকাযী) 

রফক্রদয়য 

ডুরিদকে   

রাইদন্প 

প্রদান 

০৫ পদন ১। জজরা প্রাক 

ফযাফয রনধ যারযত পযদভ 

আদফদন। 
২। রাইদন্প ারযদয় 

জগদর থানায রজরডয 

কর 

(তযারয়ত/মূরকর) 

৩। জযাজীণ য পুযাদনা 

রাইদন্প এয কর  

৪। জেড রাইদন্প এয     

তযারয়ত  পদোকর 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা রযয়ায ব্লক-৩, 

১ভ তরা)  দত জল্পদডস্ক/ জজরা 

ওদয়ফ জাে যার  

(www.rangamati.gov.bd) 

 

৬০০/- োকা 

জকাড নাং-১-১৭01-০০০১-

2681 জানারী ব্যাাংদকয 

জম জকান াখায়। 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 
admrangamati@gmail.com 

mailto:admrangamati@gmail.com
mailto:admrangamati@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয  

(গেজাযী চারাননয খাত ফা 

গকাডসি কখন, পকবানফ 

জভা গদয়া মানফ তায উনেখ 

থাকনত িনফ।) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

৫। ৬০০/-োকা যকারয 

জকালাগাদয    জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর (১-১৭01-০০০১-

2681 নাং জকাদড জভা 

কযদত দফ) 

28.   সুতা 

াইকাযী ও 

খুচযা রডররাং   

রাইদন্প 

প্রদান  

১৪ 

কাম যরদফ 

 

১। জজরা প্রাক 

ফযাফয াদা কাগদজ 

আদফদনত্র রনধ যারযত 

পযভ পূযণ 

২। জাতীয় রযচয়দত্রয 

তযারয়ত  পদোকর 

৩। জেড রাইদন্প এয     

তযারয়ত  পদোকর 

৪। বাড়ায 

চুরক্তত্র/দররর 

কর(তযারয়ত) 

৫। ২ কর াদাে য 

াইদজয যরঙন 

ছরফ(তযারয়ত) 

৬। জৌযবা/ইউরনয়ন 

রযলদদয স্থায়ী 

ফারিায নদ 

(তযারয়ত) 

৭।  ব্যাাংক রদবরন্প 

নদ (মূরকর) 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা রযয়ায ব্লক-৩, 

১ভ তরা) দত/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

ওদয়ফ জাে যার।  

(www.rangamati.gov.bd) 

 

 

াইকাযী ১২০০ /-োকা 

এফাং খুচযা ৫০০/- 

যকারয জকালাগাদয    

জভা প্রদাদনয চারাদনয 

মূর কর (১-১৭01-০০০১-

2681 নাং জকাদড জভা 

কযদত দফ) 

 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 

admrangamati@gmail.com 

29.  সুতা 

াইকাযী ও 

খুচযা রডররাং   

রাইদন্প 

২ 

কাম যরদফ 

(১)  রাইদন্প এয 

মূরকর 

(২)যকারয জকালাগাদয  

রনরদ যষ্ট্ রপ  জভা 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা রযয়ায ব্লক-৩, 

১ভ তরা  দত জল্পদডস্ক/ জজরা 

ওদয়ফ জাে যার 

 াইকাযী- ৬০০/=োকা 

 খুচযা-২৫০/-োকা 

জকাড নাং   

(১-১৭01-০০০১-2681 

 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

mailto:admrangamati@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয  

(গেজাযী চারাননয খাত ফা 

গকাডসি কখন, পকবানফ 

জভা গদয়া মানফ তায উনেখ 

থাকনত িনফ।) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

নফায়ন প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর  

 

www.rangamati.gov.bd জানারী ব্যাাংদকয জম 

জকান াখায় 

actradermt@gmail.com email: 

admrangamati@gmail.com 

30.  সুতা 

াইকাযী ও 

খুচযা 

রফক্রদয়য  

ডুরিদকে 

রাইদন্প 

প্রদান 

০৫ পদন ১। জজরা প্রাক 

ফযাফয রনধ যারযত পযদভ 

আদফদন। 
২। রাইদন্প ারযদয় 

জগদর থানায রজরডয 

কর(তযারয়ত/মূরকর) 

৩। জযাজীণ য পুযাদনা 

রাইদন্প এয কর  

৪। জেড রাইদন্প এয 

তযারয়ত  পদোকর 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা রযয়ায ব্লক-৩, 

১ভ তরা)  দত জল্পদডস্ক/ জজরা 

ওদয়ফ জাে যার  

www.rangamati.gov.bd 

৫। াইকাযী-২৪০/-োকা  

খুচযা-১০০/= যকারয 

জকালাগাদয    জভা 

প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কর (১-১৭01-০০০১-

2681 নাং জকাদড জভা 

কযদত দফ) 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 
admrangamati@gmail.com 

31.  গনোপরয়াভ 

জাত দ্রব্য 

পফপক্রয 

অনাপিে 

প্রদান 

২০ 

কাম যরদফ 

 

১। জজরা প্রাক 

ফযাফয রনধ যারযত পযদভ 

আদফদন। 
২। জাতীয় রযচয়দত্রয 

তযারয়ত  পদোকর 

৩। জেড রাইদন্প এয     

তযারয়ত  পদোকর 

৪। বাড়ায 

চুরক্তত্র(তযারয়ত) 

/জভা ফরিয নকর কর  

৫। ৪ কর াদাে য 

াইদজয যরঙন ছরফ 

(তযারয়ত) 

৬। ব্যাাংক রদবরন্প 

নদ  

 ৭। প্রস্তারফত জদাকাদনয 

অফস্থাদনয নকা 

১। জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

ব্যফা-ফারণজয াখা, রযয়ায ব্লক-

৩, ১ভ তরা) দত/ জল্পদডস্ক/ জজরা 

ওদয়ফ জাে যার।  

(www.rangamati.gov.bd) 

 

  এ কাম যারয় দত এ 

াংক্রাি জকান রাইদন্প 

প্রদান /নফায়ন কযা 

য়না।শুধুভাত্র অনারত্ত 

নদত্র জদয়া য়।   

 

কাযী করভনায 

ব্যফা-ফারণজয াখা 

জপান+৮৮-0351-৬1750 

actradermt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে  

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

কে নাং- ০৪ (২য় তরা)  

জপান+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

email: 

admrangamati@gmail.com 

mailto:admrangamati@gmail.com
mailto:admrangamati@gmail.com
mailto:admrangamati@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ 

রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয  

(গেজাযী চারাননয খাত ফা 

গকাডসি কখন, পকবানফ 

জভা গদয়া মানফ তায উনেখ 

থাকনত িনফ।) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয ও ই-জভইর) 

৮। জৌযবা/ইউরনয়ন 

রযলদদয স্থায়ী 

ফারিায নদ 

৯। ব্যাাংক রদবরন্প 

নদ 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
www.rangamati.gov.bd 

নাগরযক নদ       

(Citizen’s Charter) 

াযরভে াখা 
 

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ প্রদয়াজনীয় 

দফাচ্চয 

ভয় 

(ঘন্টা/রদন/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র প্রারিয 

স্থান 

জফামূল্য/রপ/ 

চাদজয (জেজারয 

চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, 

রকবাদফ জভা 

জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত 

দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড,জজরা/উদজরা 

জকাড জঠররদপান নম্বয 

  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ আীর কযা 

মাদফ/ অভবযমোগ জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড,জজরা/উদজরা জকাড জঠররদপান নম্বয 

 ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. কভ যকতযা/ 

কভ যচাযীয 

ফদরীজরনত 

কাযদন 

আফাফত্র 

স্থানািদযয 

অনুভরতত্র 

প্রদান।  

০৩(রতন) 

 কাম যরদফ 

১। রনধ যারযত পযদভদে আদফদন ত্র। 
২। াদাে য াইজ তযারয়ত ছরফ-০২কর 

৩।  ফদরীয আদদদয পদোকর। 
৪।  উর্ধ্যতন কতৃযজেয সুারয   

     প্রতযয়ন। 
৫। যকারয জকালাগাদয োকা জভায 

জেজারয চারাদনয কর 

 

ক) জজরা 

প্রাদকয 

কাম যারদয়য 

ফ্রন্টদডস্ক 

খ) াযরভে াখা 

 

১-০৭৪২-০০০০-

২৬৮১  

জকাদড ৩০০/-

(রতনত) োকায 

চারান। 

কাযী করভনায (াযরভে 

াখা) 

জজরা প্রাদকয কামার যয় 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৪ 

ndcrangamati2016@gm

ail.com  

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা 

জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২১০৪ 

adcgrangamati@mopa.gov.bd 

mailto:ndcrangamati2016@gmail.com
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com
mailto:adcgrangamati@mopa.gov.bd


০২.  জজাত 

াযরভদেয জন্য 

প্রাি আদফদন 

াংরিষ্ট ফন 

রফবাদগ জপ্রযণ । 

২৫ (পঁভি) 

কাম যরদফ 

১। রনধ যারযত ক পযদভ ৪ (চায) জে 

আদফদনত্র 

২। প্ররতটি আদফদনদত্রয উয াংরিষ্ট 

জডম্যান কতৃযক তযারয়ত ১ (এক) কর 

কদয জভাে ৪ (চায) কর াদাে য 

াইদজয ছরফ। 

২। জকাে য রপ 

৩। জভৌজা জডম্যাদনয ারনাগাদ  

খাজনা যরদ এয মূরকর এফাং                                            

তযারয়ত-০৩কর। 

৪। জভাফরিয াটি যপাইড মূরকর  

কানুনদগা কতৃযক তযারয়ত ০৩কর। 

৫। আযফদনিোযী জভভয ভোভরযিয 

য়ারয দর য়ারযন নদ  অন্যান্য 

য়ারযগদণয নাদাফীজত্রয মূরকর ও 

তযোভয়ত ৩ িভ 

ক) জজরা 

প্রাদকয 

কাম যারদয়য 

ফ্রন্টদডস্ক 

খ) াযরভে াখা  

 

 

রপ/চাজয মুক্ত 

কাযী করভনায (াযরভে 

াখা) 

জজরা প্রাদকয কামার যয় 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৪ 

ndcrangamati2016@gm

ail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজে) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা 

জপানঃ +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

adcrangamati@gmail.co

m 

 

mailto:ndcrangamati2016@gmail.com
mailto:ndcrangamati2016@gmail.com


গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
www.rangamati.gov.bd 

নাগরযক নদ       

(Citizen’s Charter) 

জগানীয় াখা 
 

ক্রভ জফায নাভ প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ ভয় 

(ঘন্টা/রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয 

স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয 

(জেজারয চারাদনয খাত 

ফা জকাড কখন, 

রকবাদফ জভা জদয়া 

মাদফ তায উদেখ থাকদত 

দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয  ই-জভইর) 

 উধ্বতন িভ ধিতধো, মোয িোযে আীর 

িযো মোযফ/অভবযমোগ জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড জেররদপান নাং, ই জভইর)। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. স্থায়ী ফারিা 

নদ প্রদান। 
 

০৩ (রতন) রদন ১। জজরা প্রাক ভদাদয় ফযাফদয 

যারয/াংরিষ্ট উদজরা রনফ যাী অরপাদযয 

ভাধ্যদভ রনরদ যষ্ট পযদভ আদফদন। 
২। জন্ নদদয তযরয়ত ছায়াররর। 
৩। জভয়য (ডৌযবো)/জচয়াযম্যান (ইউরনয়ন 

রযলদ) ির্তধি নাগরযকদত্বয নদদয তযারয়ত 

ছায়াররর। 

ফ্রন্ট ডডস্ক , ডজরো প্রোযিয 

িোম ধোরযয়য ওযয়ফোইট , ডজরো 

প্রোি ভযোদযয়য ডগোনীয় 

োখো 

www.rangamati.gov.bd 

ভফনোমূল্য কাযী করভনায 

(জগানীয়) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

যাঙ্গাভাটি। 
+৮৮-০৩৫১-৬৩০১৬ 

acconrangamati@gm

ail.com 

জজরা প্রাক  জজরা ম্যারজদেে 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
+৮৮-০৩৫১-৬২২১১ 

dcrangamati@mopa.gov.bd 
 

২. উত্তযারধকায 

নদ প্রদান। 
১৫ (দনয) রদন ১। জজরা প্রাক ভদাদয় ফযাফদয রনরদ যষ্ট পযদভ 

আদফদন।  
২। জভয়য (ডৌযবো)/জচয়াযম্যান (ইউরনয়ন 

রযলদ) ির্তধি নদদয তযারয়ত ছায়াররর। 
৩। জভৌজা জডম্যান কতৃযক প্রদত্ত নদদয 

তযারয়ত ছায়াররর। 

ফ্রন্ট ডডস্ক , ডজরো প্রোযিয 

িোম ধোরযয়য ওযয়ফোইট , ডজরো 

প্রোি ভযোদযয়য ডগোনীয় 

োখো 

www.rangamati.gov.bd 

ভফনোমূল্য কাযী করভনায 

(জগানীয়) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

যাঙ্গাভাটি। 
+৮৮-০৩৫১-৬৩০১৬ 

acconrangamati@gm

ail.com 

জজরা প্রাক  জজরা ম্যারজদেে 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
+৮৮-০৩৫১-৬২২১১ 

dcrangamati@mopa.gov.bd 
 

৩. রফফারত/ 

অরফফারত 

নদ প্রদান। 

১৫ (দনয) রদন ১। জজরা প্রাক ভদাদয় ফযাফদয রনরদ যষ্ট পযদভ 

আদফদন। 
 ২। ভফফোভযতয ডেযে রফফা রনফন্ধক কতৃযক 

কারফননাভায তযারয়ত পদোকর।  

৩। নদত্র রপ ফাফদ রনধ যারযত যকাযী রপ  

৭০০/- (াতত)োকা চারাদনয ভাধ্যদভ জভা 

প্রদান। জকাড নাং-১-২২০১-০০০১-২৬৮১। 

ফ্রন্ট ডডস্ক , ডজরো প্রোযিয 

িোম ধোরযয়য ওযয়ফোইট , ডজরো 

প্রোি ভযো দযয়য ডগোনীয় 

োখো 

www.rangamati.gov.bd 

রনধ যারযত যকাযী রপ 

ফাফদ  ৭০০/- 

(াতত) োকা 

চারাদনয ভাধ্যদভ জভা 

প্রদান।  
জকাড নাং-১-২২০১-

০০০১-২৬৮১। 

কাযী করভনায 

(জগানীয়) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

যাঙ্গাভাটি। 
+৮৮-০৩৫১-৬৩০১৬ 

acconrangamati@gm

ail.com 

জজরা প্রাক  জজরা ম্যারজদেে 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
+৮৮-০৩৫১-৬২২১১ 

dcrangamati@mopa.gov.bd 
 

mailto:dcrangamati@mopa.gov.bd
mailto:dcrangamati@mopa.gov.bd
mailto:dcrangamati@mopa.gov.bd


৪। জচয়াযম্যান/য়াড য করভনায কতৃযক প্রদত্ত 

নাগরযকদত্বয নদদয তযরয়ত ছায়াররর। 
৫। াদাে য াইদজয ০২ (দুই) কর তযারয়ত 

ছরফ।  
৬। অভফফোভত নযদয ডেযে ডভয়য (ডৌযবো, 

ওয়োড ধ িোউভিরয, ডিয়োযম্যোন (ইউভনয়ন ভযলদ) 

ির্তধি অভফফোভত নযদয তযোভয়ত পযটোিভ।  

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, যািাভাটি  াফ যতয জজরা 

www.rangamati.gov.bd 

নাগরযক নদ 

(Citizen’s Charter) 

রো ও কল্যাণ াখা  
ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ ভয় 

(ঘণ্টা/রদন/ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয 

স্থান 

জফামূল্য/রপ/ 

চাদজয (জেজারয 

চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, 

রকবাদফ জভা 

জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত 

দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি 

কভ যকতযা(দফী,ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড জেররদপান 

নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ আীর কযা 

মাদফ/ অভবযমোগ জোনোযনো মোযফ 

 (কমৃকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড জেররদপান নম্বয ও ই-

জভইর) 

১ ২ ৩ ৪  ৫  ৬ ৭ ৮ 

১। রফরবন্ন ধভীয় 

প্ররতষ্ঠাদনয 

অনুদাদনয  আদফদন 

অগ্রায়ন।  

 

 

০৩ কাম যরদফ 

 

 

 

১) রচফ, ধভ য রফলয়ক   

ভন্ত্রণারয় ফযাফয রনধ যারযত 

পযভ-১  ও পযভ-২ মূদর 

আদফদন। ( ধভ য রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় কর্তযক রনধ যারযত।) 
২) ম্ভাব্য খযদচয  

    প্রাক্করন।  
 

ফ্রন্ট গডস্ক, জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ওদয়ফাইে, রো 

ও কল্যাণ াখা/ ইউএনও 

অরপ / ধভ য রফলয়ক 

ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফ াইে। 

www.rangamati.gov.bd 
 

 

রফনামূদল্য 

 

 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

রো ও কল্যাণ াখা 

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

জপান : +৮৮-০৩৫১-৬৩০২৪ 

acednrmt@gmail.com 

 

 

অপতপযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

জপানঃ+৮৮- ০৩৫১-৬২১০৪ 

adcgrangamati@mopa.gov.bd 

২। রো ভন্ত্রণারদয়য 

অনুদান প্রদান।  

 

০৩ কাম যরদফ 

 

 

 

১) রচফ, রো ভন্ত্রণারয় 

ফযাফয  পনপদ বষ্ট পযনভ 

আদফদনত্র। 

২) াংরিষ্ট্ উদজরা রনফ যাী 

অরপায কর্তযক সুারয।            

ফ্রন্ট গডস্ক, জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ওদয়ফাইে, রো 

ও কল্যাণ াখা  

www.rangamati.gov.bd 
 

 

রফনামূদল্য 

 

 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

রো ও কল্যাণ াখা 

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

জপান : +৮৮-০৩৫১-৬৩০২৪ 

acednrmt@gmail.com 

 

 

 

অপতপযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

যািাভাটি াফ যতয জজরা 

জপানঃ+৮৮- ০৩৫১-৬২১০৪ 

adcgrangamati@mopa.gov.bd 

 

 

http://www.rangamati.gov.bd/
mailto:dcgrangamati@mopa.gov.bd
mailto:dcgrangamati@mopa.gov.bd


গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
www.rangamati.gov.bd 

নাগরযক নদ       

(Citizen’s Charter) 

রাইদেরয াখা 
 

ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ ভয় 

(ঘন্টা/ রদন/ ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয 

স্থান 

জফামূল্য/রপ/ 

চাদজয (জেজারয 

চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, 

রকবাদফ জভা 

জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত 

দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা (দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান নম্বয  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ আীর 

কযা মাদফ/ অভবযমোগ জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/ উদজরা জকাড জেররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

    ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১। আইন াংক্রাি রফরবন্ন 

ফই যফযাকযণ। 

তাৎেরণক 

 

চারদাত্র রাইদেরয াখা রফনামূদল্য কাযী করভনায 

রাইদেরয াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরা। 
জপান-+৮৮-০৩৫১-৬৩০২৪ 

aclibraryrmt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান- +৮৮-০৩৫১-৬২১০৪ 

adcgrangamati@mopa.gov.bd 

 

mailto:adcgrangamati@mopa.gov.bd


গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
www.rangamati.gov.bd 

নাগরযক নদ       

(Citizen’s Charter) 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা াখা: 
 

ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ রদন/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/চাদজয 

(জেজারয চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, রকবাদফ 

জভা জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয  ই-জভইর) 

১. ভেো/ গযফলণো 

প্রভতষ্ঠোযন এভড 

ব্যফোযযয 

রোইযি প্রদোন 

৩০ (রত্র )  

কাম যরদফ 

১. যিোভয রনধ যারযত ‘ঝ’ পযদভ আদফদন িযযত যফ।  

২. জম এরড ব্ফায কযা দফ তায ফারণরজযক নাভ। 

৩. এরড ব্ফাযকাযীয নাভ  দফী।  

৪. জফাড য কতৃযক প্রদত্ত রো প্ররতষ্ঠাদন রফজ্ঞান রফবাগ 

চালূয েীকৃরত াংক্রাি কাগজত্র।  

৫. প্ররতষ্ঠাদনয নকা/বাড়ায চুরক্তত্র  যরদদয 

পদোকর (তযারয়ত)। 

৬. প্রভতষ্ঠোন প্রধোযনয াদ যাে াইদজয তযারয়ত 

যরঙ্গন ছরফ-০৩ (রতন) কর 

৭. ডেজোযী িোরোযনয মূরিভ। 

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

www.ranagamati.gov.bd 

রাইদন্প রপ ১,৫০০/-(এক 

াজায াঁচত) ভাত্র 

জকাডনাং-১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ জানারী ব্াাংক 

াখায় জভা রদদত দফ।  

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@

gmail.com 
 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

gmail.com 

 

২. ফারণরজযক 

ব্ফাদযয জন্য 

এরড রাইদন্প 

প্রদান। 

৩০ (রত্র 

কাম যরদফ) 

১. রনধ যারযত ‘ঝ’ পযদভ আদফদন কযদত দফ।  

২. আযফদনিোযীয নোভ, ভতোয নোভ,ভোতোয নোভ, স্থোয়ী 

ও ফতভোন ঠিিোনো, জোতীয়তো, আয়িয ভযভিভত নম্বয 

(মভদ থোযি) ইতযোভদ আযফদযন উযেখ িযযত যফ।  

২. জম এরড ব্ফায কযা দফ তায ফারণরজযক নাভ। 

৩. প্ররতষ্ঠাদনয নকা/বাড়ায চুরক্তত্র  যরদদয 

পদোকর (তযারয়ত)। 

৪. জেড রাইদন্প এয পযটোিভ (তযারয়ত)। 

৫. নাগরযকত্ব নদদত্রয পদোকর (তযারয়ত)। 

৬. তপররী ব্াাংক কতৃযক প্রদত্ত আরথ যক েচ্ছরতা 

নদত্র (মরদ থাদক) 

৭. আযফদনিোযীয াদ যাে াইদজয তযারয়ত যরঙ্গন 

ছরফ-০৩ (রতন) কর 

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

www.ranagamati.gov.bd 

ফারণরজযক রাইদন্প রপ 

২৫,০০০/- (রচ াজায )

োকা জানারী ব্াাংদকয 

জকাড নাং-১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪-জত জভা রদদত দফ।  

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@

gmail.com 
 

 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

gmail.com 

 

mailto:acjmrangamati@gmail.com
mailto:acjmrangamati@gmail.com
mailto:acjmrangamati@gmail.com
mailto:acjmrangamati@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ রদন/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/চাদজয 

(জেজারয চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, রকবাদফ 

জভা জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয  ই-জভইর) 

৮.ডেজোযী িোরোযনয মূরিভ। 

৩. এরড ব্ফাদযয   

রাইদন্প নফায়ন 

১০ (দ) 

িোম ধভদফ 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন কযদত দফ।  

২. মূর রাইদন্প এয মূর কর  

৩. নফায়ন রপ জভা প্রদাদনয জেজাযী চারাদনয মূরকর 

৪ .োরনোগোদ ডেড রোইযি এয তযোভয়ত িভ। 

৫. এভড ব্যফোযযয ভোফ ফভ (তযোভয়ত) 

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

www.ranagamati.gov.bd 

নফায়ন রপ মূর রাইদন্প 

রপ’য  (মূর রাইনসন্স পপ 

ফাপেপজযক ২৫,০০০/- ও 

োধোযণ ৫,০০০/-) এয 

৫% াদয ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ নাং জকাড এ 

জানারী ব্াাংক াখায় 

জভা রদদত দফ।  

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@

gmail.com 
 

 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

gmail.com 

 

৪. এরদডয ডুরিদকে 

রাইদন্প প্রদান 

(ফারণরজযক/ 

রোপ্ররতষ্ঠান) 

০৭ (োত) 

িোম ধভদফ  

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন কযদত দফ।  

২. রোইযি োভযযয় ডগযর থানায় াধাযণ ডাদয়রযয 

অনুররর প্রদান কযদত দফ।  

৩. ডেজোযী িোরোযনয মুরিভ 

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

www.ranagamati.gov.bd 

নফায়ন রপ মূর রাইদন্প 

রপ’য  (মূর রাইনসন্স পপ 

ফাপেপজযক ২৫,০০০/- ও 

োধোযণ ৫,০০০/-) এয 

২% াদয ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ নাং জকাড এ 

জানারী ব্াাংক াখায় 

জভা রদদত দফ।  

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@

gmail.com 
 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

gmail.com 

 

৫. ব্রক্ত ম যাদয় 

ফন্দুদকয রাইদন্প 

প্রদান  

৬০ (লাে) 

কভ যরদফ 

১) আদফদনকাযীদক ফাাংরাদদদয নাগরযক দত দফ 

এফাং রনধ যারযত আদফদন পযদভ আদফদন কযদত দফ।  

২) ফয় ৩০-৭০ ফছয (ফয় প্রভাজণয জন্য জাতীয় 

রযচয়ত্র  জন্রনফন্ধন নদ), 

৩) জজরায স্থায়ী ফারিায নদত্র, 

৪) আদফদনকাযী কতৃযক (আদফদদনয পূফ যফতী ০৩(রতন) 

কয ফছদয ধাযাফারকবাদফ রস্তর/রযবরফায/যাইদপর 

এযদেদত্র ফাৎরযক ৩(রতন) রে োকা এফাং েগান 

এয জেদত্র নূন্যতভ ১(এক) রে োকা আয়কয রদদত 

দফ।) রযদারধত আয়কদযয রযভাণ উদেখ 

এনরফআয কতৃযক ইস্যযকৃত প্রতযয়ন আদফদদনয াদথ 

দারখর কযদত দফ। 

৫) প্রফাী ফাাংরাদদী/ফাাংরাদদী দ্বৈত নাগরযদকয 

জেদত্র (আদেয়াদস্ত্রয রাইদদন্পয জন্য জমাগ্যতা  রদদফ 

ধাযাফারকবাদফ ফ যদল ৩ ফছদয প্ররতফছয নূযনতভ 

১২(ফায) রে োকা াদয জযরভদেন্প এফাং রফদদদ 

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

www.ranagamati.gov.bd 

ইসুয রপ : 

১) ফন্দুক(একনরা /দু’নরা, 

যাইদপর)- ২০,০০০/-(রফ 

াজায) োকা জকাড নাং-১-

২২১১-০০০০-১৮৫৯ এ 

জানারী ব্াাংদক জভা 

রদদত দফ। 

২) েগান এয জন্য 

২০,০০০/-(রফ াজায) 

োকা জকাড নাং-১-২২১১-

০০০০-১৮৫৯ এ জানারী 

ব্াাংদক জভা রদদত দফ। 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@

gmail.com 
 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

gmail.com 
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ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ রদন/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/চাদজয 

(জেজারয চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, রকবাদফ 

জভা জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয  ই-জভইর) 

আয়কয প্রদাদনয প্রভাণ থাকদত দফ। জযরভদেন্পকৃত অথ য 

শুধু জম কর যকারয ফা জফযকারয ব্াাংক এয ভাধ্যদভ 

জপ্রযণ কযা দয়দছ) জযরভদেন্প জপ্রযদণয জেদত্র ব্াাংদকয 

প্রতযয়ন দারখর কযদত দফ। 

৬) অন্য জকান আদেয়াস্ত্র যদয়দছ রকনা এ ম্পদকয ৩০০/-

(রতনত) োকায নন-জুরডরয়ার স্ট্যাদম্প রপনাভা 

আদফদদনয াদথ প্রদান কযদত দফ। 

৭) য়ারযদয রনকে আদেয়াস্ত্র স্তািদযয জেদত্র ৩০০/-

রতনত) োকায নন-জুরডরয়ার স্ট্যাদম্প না-দাফীনাভা 

আদফদদনয াদথ দারখর কযদত দফ। 

৮) আদফদদনয াদথ দ্য জতারা াদাে য াইদজয 

ছরফ-০২(দুই) কর। 

৬ ব্রক্ত ম যাদয় 

ফন্দুদকয রাইদন্প 

নফোয়ন। 

০২(দুু্ই) 

কভ যরদফ 

১) ভনধ ধোভযত পযযভ আযফদন িযযত যফ।  

২) আদেয়াদস্ত্রয নফায়দনয ভয় রাইদদন্পয মূরকর 

দারখর কযদত দফ এফাং আদেয়াস্ত্র আফরিকবাদফ 

প্রদ যন কযদত দফ। 

৩) জকান কাযণ ফত আদেয়াস্ত্র প্রদ যন কযা ম্ভফ না 

দর জমৌরক্তক কাযদণ থানায় ফা জকান জপ রকরাং এ 

জভা যাখা দর তায প্রভাণ দঙ্গ আনদত দফ। 

৪) আদেয়াস্ত্র রাইদন্প নফায়দনয ভয় যকাযী খাদত 

জভাকৃত চারাদনয মূরকর রাইদদন্পয াদথ দারখর 

কযদত দফ। 

 

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

www.ranagamati.gov.bd 

১) ফন্দুক (েগান, একনরা/ 

দু’নরা, যাইদপর)- ৫,০০০/-

(াঁচ াজায) োকা 

জকাড নাং-১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ এ জানারী ব্াাংদক 

জভা রদদত দফ। 

৩) বযাে: রাইদন্প নফায়ন 

রপ এয উয ১৫% াদয  

জকাড নাং- ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১ জত বযাে 

জভা রদদত দফ। 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@

gmail.com 
 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

gmail.com 

 

৭ আভথ ধি প্রভতষ্ঠোন ফো 

ব্যোাংি ম ধোয় 

ফন্দুদকয রাইদন্প 

প্রদোন। 

৬০ (লাে) 

কভ যরদফ 

১) ভনধ ধোভযত পযযভ আযফদন িযযত যফ।  

২) আরথ যক প্ররতষ্ঠান ফা ব্াাংক কতৃযদেয আদফদদনয 

রবরত্তদত শুধুভাত্র েগান/ এনররফ যাইদপর এয 

আদেয়াদস্ত্রয রাইদন্প াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয ব্ফস্থাদকয 

অনুকূদর রাইদন্প প্রদান কযা দফ। 

৩) ব্াাংক ফা আরথ যক প্ররতষ্ঠাদন নগদ াংযেদণয রন্দুক 

ীভা অনুমায়ী াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান প্রধান কাম যারয় কতৃযক 

রনরিতপূফ যক াখামূদ রনম্নফরণ যত বাদফ ফন্দুদকয 

রাইদন্প প্রদান কযা দফ। 

ক) রন্দুক ীভা-১(এক) জকাটি দর-০২টি; 

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

www.ranagamati.gov.bd 

ইসুয রপ : 

ফন্দুক(েগান, যাইদপর)- 

২০,০০০/-(রফ াজায) 

োকা জকাড নাং-১-২২১১-

০০০০-১৮৫৯ এ জানারী 

ব্াাংদক জভা রদদত দফ। 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

( জজ এভ াখা) 

জপান নম্বয: 

+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@

gmail.com 
 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

gmail.com 

 

mailto:acjmrangamati@gmail.com
mailto:acjmrangamati@gmail.com
mailto:acjmrangamati@gmail.com
mailto:acjmrangamati@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ রদন/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/চাদজয 

(জেজারয চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, রকবাদফ 

জভা জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয  ই-জভইর) 

খ) রন্দুক ীভা-৫(াঁচ) জকাটি দর-০৩টি; 

গ) রন্দুক ীভা ৫(াঁচ)জকাটিয জফী-০৪টি 

৪) আদেয়াস্ত্র ব্ফাযকাযী গাড য রনদয়াগ াংক্রাি 

কাগজত্র প্ররতষ্ঠানটিয প্রদান কাম যারয় কতৃযক প্রতযয়ন 

কযদত দফ। 

৫) আদফদনকাযীদক অফিই এ জেদত্র আরথ যক 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ, ঠিকানা, নত্যন াখা জখারায 

প্রতযয়নত্র, আদেয়াস্ত্র ক্রয় াংক্রাি প্রধান কাম যারদয়য 

রনদদ যনা, প্রারথ যত আদেয়াদস্ত্রয ধযণ, আদফরদত ব্াাংক 

াখা/আরথ যক প্ররতষ্ঠাদনয অগ যাদনাগ্রাভ  জনফর, 

আয়কয াংক্রাি তথ্যারদ, ব্াাংক/প্ররতষ্ঠাদনয রনযাত্তা 

রফফযণী, ফতযভান ভাররকানায় আদেয়াদস্ত্রয াংখ্যা,গাদড যয 

জীফন বৃত্তাি, গাদড যয অস্ত্র রযচারনা নদত্র, অস্ত্র 

প্ররেণ প্রাি কভ যচাযীয াংখ্যা এফাং প্ররেণ াংক্রাি 

নদত্র, ফারড় বাড়ায চুরক্ত ইতযারদ আদফদনত্র 

যকাদযয রফদফচনায 

জন্য জজরা ম্যারজদেদেয কাম যারদয় দারখর কযদত দফ। 

৮ আভথ ধি প্রভতষ্ঠোন ফো 

ব্যোাংি ম ধোয় 

ফন্দুদকয রাইদন্প 

নফোয়ন। 

০২(দুু্ই) 

কভ যরদফ 

১) ভনধ ধোভযত পযযভ আযফদন িযযত যফ।  

২) আদেয়াদস্ত্রয রাইদন্প নফায়দনয ভয় রাইদদন্পয 

মূরকর দারখর কযদত দফ এফাং আদেয়াস্ত্র 

আফরিকবাদফ প্রদ যন কযদত দফ। 

৩) আদেয়াস্ত্র প্রদ যন কযা ম্ভফ না দর জমৌরক্তক কাযদণ 

থানায় ফা জকান জপ রকরাং এ জভা যাখা দর তায 

প্রভাণ দঙ্গ আনদত দফ। 

৪) আদেয়াস্ত্র রাইদন্প নফায়দনয ভয় যকাযী খাদত 

জভাকৃত চারাদনয মূরকর রাইদদন্পয াদথ দারখর 

কযদত দফ। 

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

www.ranagamati.gov.bd 

১) নফায়ন রপ : ফন্দুক 

(েগান, যাইদপর)- 

৫,০০০/-(াঁচ াজায) 

োকা জকাড নাং-১-২২১১-

০০০০-১৮৫৯ এ জানারী 

ব্াাংদক জভা রদদত দফ। 

৩) বযাে: রাইদন্প নফায়ন 

রপ এয উয ১৫% াদয  

জকাড নাং- ১-১১৩৩-

০০২৫-০৩১১-জত বযাে 

জভা রদদত দফ। 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@

gmail.com 
 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

gmail.com 

 

৯ প্রভতষ্ঠোন ম ধোয় 

(যকাযী/আধায

কাযী/ 

োয়ত্বারত/ 

জফযকাযী 

৬০ (লাে) 

কভ যরদফ 

১) রনধ যারযত পযভ আদফদন কযদত দফ।  

২) আদফদদনয াদথ প্ররতষ্ঠাদনয জেড রাইদন্প, 

জভদভাদযন্ডাভ অফ এদারদয়ন এফাং আটি যদকর অফ 

এদারদয়ন আদফদদনয াদথ দারখর কযদত দফ। 

৩) প্রাইদবে রররভদেড এয জেদত্র জকাম্পানীয কর 

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

www.ranagamati.gov.bd 

ইসুয রপ : 

ফন্দুক(েগান, যাইদপর)- 

৫০,০০০/-(ঞ্চা াজায) 

োকা; 

 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

( জজ এভ াখা) 

জপান নম্বয: 

+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

gmail.com 

mailto:acjmrangamati@gmail.com
mailto:acjmrangamati@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ রদন/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/চাদজয 

(জেজারয চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, রকবাদফ 

জভা জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয  ই-জভইর) 

প্ররতষ্ঠান ফা 

অাংরদাযী 

প্রারতষ্ঠান/ 

রররভদেড 

জকাম্পানী/ 

কদ যাদযে 

প্রারতষ্ঠান)  

ফন্দুদকয রাইদন্প 

প্রদোন। 

রযচারদকয জীফন বৃত্তাি আদফদদনয াদথ দারখর 

কযদত দফ। 

৪) জফযফাযী প্ররতষ্ঠান ফা অাংীদাযী প্ররতষ্ঠান/রররভদেড 

জকাম্পানী/কদ যাদযে প্রারতষ্ঠাদনয জেদত্র রযদারধত 

মূরধদনয রযভাণ নূযনতভ ১০(দ) জকাটি দত দফ।  

৫) যকাযী/ আধাযকাযী/ োয়ত্বারত/ জফযকাযী 

প্ররতষ্ঠান ফা অাংীদাযী প্রারতষ্ঠান/ রররভদেড জকাম্পানী/ 

কদ যাদযে প্রারতষ্ঠাদনয অনুকূদর রাইদন্প প্রদাদনয জেদত্র  

প্ররতষ্ঠাদনয নোভ, ঠিিোনো, মোভিত অযে ধযণ, ফতধভোযন  

ভফদ্যভোন ভনভলদ্ধ ফো  অভনভলদ্ধ ডফোযযয আযেয়োেয 

াংখ্যো, গোযড ধযজীফন বৃত্তোন্ত ও পুভর প্রভতযফদন, অে 

প্রভেণপ্রোপ্ত গোড ধ/ িভ ধিোযীয াংখ্যো এফাং প্রভেণ 

াংক্রোন্ত নদ প্রযমোজয ডেযে াংভিষ্ট ভন্ত্রণোরযয়য 

প্রোভনি অনুযভোদন আযফদনে ভফযফিনোয জন্য 

ডজরো ম্যোভজযেট ফযোযফ আযফদন িযযত যফ।   

জকাড নাং-১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ এ জানারী ব্াাংদক 

জভা রদদত দফ। 

acjmrangamati@

gmail.com 
 

 

১০ প্রভতষ্ঠোন ম ধোয় 

(যকাযী/আধায

কাযী/ 

োয়ত্বারত/ 

জফযকাযী 

প্ররতষ্ঠান ফা 

অাংরদাযী 

প্রারতষ্ঠান/ 

রররভদেড 

জকাম্পানী/ 

কদ যাদযে 

প্রারতষ্ঠান)  

ফন্দুদকয রাইদন্প 

নফোয়ন। 

০২(দুু্ই) 

কভ যরদফ 

১) রনধ যারযত পযভ আদফদন কযদত দফ।  

২) আদেয়াদস্ত্রয নফায়দনয ভয় রাইদদন্পয মূরকর 

দারখর কযদত দফ এফাং আদেয়াস্ত্র আফরিকবাদফ 

প্রদ যন কযদত দফ। 

৩) জকান কাযণ ফত আদেয়াস্ত্র প্রদ যন কযা ম্ভফ না 

দর জমৌরক্তক কাযদণ থানায় ফা জকান জপ রকরাং এ 

জভা যাখা দর তায প্রভাণ দঙ্গ আনদত দফ। 

৪) আদেয়াস্ত্র রাইদন্প নফায়দনয ভয় যকাযী খাদত 

জভাকৃত চারাদনয মূরকর রাইদদন্পয াদথ দারখর 

কযদত দফ। 

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

www.ranagamati.gov.bd 

১) নফায়ন রপ : 

ফন্দুক (েগান, যাইদপর)- 

৫,০০০/-(াঁচ াজায) োকা 

জকাড নাং-১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ এ জানারী ব্াাংদক 

জভা রদদত দফ। 

৩) বযাে: 

রাইদন্প নফায়ন রপ এয 

উয ১৫% াদয  জকাড 

নাং- ১-১১৩৩-০০২৫-

০৩১১-জত বযাে জভা রদদত 

দফ। 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

( জজ এভ াখা) 

জপান নম্বয: 

+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@

gmail.com 
 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

gmail.com 

 

১১ াভরযক ফারনীয 

করভন্ড প্রাি ১ভ 

জেরণয 

কভ যকতযাদদয 

৬০(লাে) 

কভ যরদফ 

১) আদফদনকাযীদক ফাাংরাদদদয নাগরযক দত দফ 

এফাং রনধ যারযত আদফদন পযদভ আদফদন কযদত দফ।  

২) ফয় ৩০-৭০ ফছয (ফয় প্রভাজণয জন্য আইরড কাড য 

 জন্রনফন্ধন নদ), 

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

রফনামূদল্য কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

( জজ এভ াখা) 

জপান নম্বয: 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

mailto:acjmrangamati@gmail.com
mailto:acjmrangamati@gmail.com
mailto:acjmrangamati@gmail.com
mailto:acjmrangamati@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ রদন/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/চাদজয 

(জেজারয চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, রকবাদফ 

জভা জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয  ই-জভইর) 

(কভ যযত/ 

অফযপ্রাি) 

ফন্দুদকয রাইদন্প 

প্রদান। 

৩) জজরায স্থায়ী ফারিায নদত্র, 

৪) াভরযক ফারনীদত কভ যযত াংরিষ্ট অরধনায়দকয 

অনারত্ত াংক্রাি প্রতযয়নত্র। 

৫) াভরযক ফারনীয জালাদক দ্যদতারা াদাে য 

াইদজয ছরফ-২কর। 

www.ranagamati.gov.bd +৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@
gmail.com 

 

gmail.com 

 

১২ াভরযক ফারনীয 

করভন্ড প্রাি ১ভ 

জেরণয 

কভ যকতযাদদয 

(কভ যযত/ 

অফযপ্রাি) 

ফন্দুদকয রাইদন্প 

নফায়ন। 

০২(দুু্ই) 

কভ যরদফ 

১) রনধ যারযত পযভ আদফদন কযদত দফ।  

২) আদেয়াদস্ত্রয নফায়দনয ভয় রাইদদন্পয মূরকর 

দারখর কযদত দফ এফাং আদেয়াস্ত্র আফরিকবাদফ 

প্রদ যন কযদত দফ। 

৩) জকান কাযণ ফত আদেয়াস্ত্র প্রদ যন কযা ম্ভফ না 

দর জমৌরক্তক কাযদণ থানায় ফা জকান জপ রকরাং এ 

জভা যাখা দর তায প্রভাণ দঙ্গ আনদত দফ। 

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

www.ranagamati.gov.bd 

রফনামূদল্য কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

( জজ এভ াখা) 

জপান নম্বয: 

+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@

gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

gmail.com 

 

১৩ যকাযী 

কভ যকতযাদদয 

(জফাভরযক) 

ফন্দুদকয রাইদন্প 

প্রদান। 

৬০ (লাে 

কভ যরদফ 

১) রনধ যারযত আদফদন পযদভ আদফদন কযদত দফ।  

২) ফয় ৩০-৭০ ফছয (ফয় প্রভাজণয জন্য আইরড কাড য 

 জন্রনফন্ধন নদ), 

৩) জজরায স্থায়ী ফারিায নদত্র, 

৪) আদফদনকাযী কতৃযক আদফদদনয পূফ যফতী ০৩(রতন) 

কয ফছদয ধাযাফারক আয়কয নদত্র (কভ যকতযাদদয 

জেদত্র রনধ যারযত আয়কয রযদাদধ ফাধ্যফধকতা জনই)। 

৫) জগদজদেড কভ যকতযা ভথ যদন যকাযী জগদজদেয 

পদোকর। 

৬) যকাযী কভ যকতযা/কভ যচাযীগণ মথামথ কতৃযদেয 

সুারয কভ যযত এরাকায়/ স্থায়ী রনজ জজরা 

ম্যারজদেে ফযাফয আদফদন কযদত াযদফন। 

৭) অন্য জকান আদেয়াস্ত্র যদয়দছ রকনা এ ম্পদকয ৩০০/-

(রতনত) োকায নন-জুরডরয়ার স্ট্যাদম্প রপনাভা 

আদফদদনয াদথ প্রদান কযদত দফ। 

৮) য়ারযদয রনকে আদেয়াস্ত্র স্তািদযয জেদত্র ৩০০/-

রতনত) োকায নন-জুরডরয়ার স্ট্যাদম্প  না-দাফীনাভা 

আদফদদনয াদথ দারখর কযদত দফ। 

৯) আদফদদনয াদথ দ্য জতারা াদাে য াইদজয 

ছরফ-০২(দুই) কর। 

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

www.ranagamati.gov.bd 

চাকুযী ফয় ১০(দ) 

ফছদযয উদর্ধ্য দর  

রফনামূদল্য; 

অন্যথোয়,  

১) ফন্দুক(একনরা /দু’নরা, 

যাইদপর)- ২০,০০০/-(রফ 

াজায) োকা জকাড নাং-১-

২২১১-০০০০-১৮৫৯ এ 

জানারী ব্াাংদক জভা 

রদদত দফ। 

২) েগান এয জন্য 

২০,০০০/-(রফ াজায) 

োকা জকাড নাং-১-২২১১-

০০০০-১৮৫৯ এ জানারী 

ব্াাংদক জভা রদদত দফ। 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

( জজ এভ াখা) 

জপান নম্বয: 

+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@

gmail.com 
 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

gmail.com 
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ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ রদন/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/চাদজয 

(জেজারয চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, রকবাদফ 

জভা জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয  ই-জভইর) 

১৪ যকাযী 

কভ যকতযাদদয 

(জফাভরযক) 

ফন্দুদকয রাইদন্প 

নফায়ন। 

০২(দুু্ই) 

কভ যরদফ 

১) রনধ যারযত আদফদন পযদভ আদফদন কযদত দফ।  

২) আদেয়াদস্ত্রয নফায়দনয ভয় রাইদদন্পয মূরকর 

দারখর কযদত দফ এফাং আদেয়াস্ত্র আফরিকবাদফ 

প্রদ যন কযদত দফ। 

৩) আদেয়াস্ত্র প্রদ যন কযা ম্ভফ না দর জমৌরক্তক কাযদণ 

থানায় ফা জকান জপ রকরাং এ জভা যাখা দর তায 

প্রভাণ দঙ্গ আনদত দফ। 

৪) আদেয়াস্ত্র রাইদন্প নফায়দনয ভয় যকাযী খাদত 

জভাকৃত চারাদনয মূরকর রাইদদন্পয াদথ দারখর 

কযদত দফ। 

ভনধ ধোভযত আডফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

www.ranagamati.gov.bd 

অস্ত্র আইন ১৮৭৮ এফাং 

আদেয়াস্ত্র রফরধভারা ১৯২৪ 

রফরধয ৩০ (গ) ধাযা ভদত 

নদপ্রাি (যকারয 

জগদজদে রফজ্ঞারি) 

মুরক্তদমাদ্ধা  জাতীয় 

জফতন জস্কদরয ৬ষ্ঠ  তদূর্ধ্য 

জগ্রডভূক্ত চাকুযীযত/ 

অফযপ্রাি যকারয 

কযাডায ারব য 

কভ যকতযাদদয জেদত্র 

রস্তর/রযবরফায/েগান / 

যাইদপর আদেয়াদস্ত্রয 

রাইদন্প রপ এফাং নফায়ন 

রপ প্রদয়াজয দফ না।   

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

( জজ এভ াখা) 

জপান নম্বয: 

+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@
gmail.com 

 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

gmail.com 

 

১৫ যকাযী জগদজদে 

রফজ্ঞারত 

নদত্রাি 

মুরক্তদমাদ্ধাদদয 

ফন্দুদকয রাইদন্প 

প্রদান। 

৬০ (লাে) 

কভ যরদফ 

১) রনধ যারযত আদফদন পযদভ আদফদন কযদত দফ।  

২) ফয় ৩০-৭০ ফছয (ফয় প্রভাজণয জন্য আইরড কাড য 

 জন্রনফন্ধন নদ), 

৩) জজরায স্থায়ী ফারিায নদত্র, 

৪) যকাযী জগদজদে রফজ্ঞারত নদত্রাি মুরক্তদমাদ্ধায 

নদত্র। 

৫) অন্য জকান আদেয়াস্ত্র যদয়দছ রকনা এ ম্পদকয ৩০০/-

(রতনত) োকায নন-জুরডরয়ার স্ট্যাদম্প রপনাভা 

আদফদদনয াদথ প্রদান কযদত দফ। 

৬) য়ারযদয রনকে আদেয়াস্ত্র স্তািদযয জেদত্র ৩০০/-

রতনত) োকায নন-জুরডরয়ার স্ট্যাদম্প না-দাফীনাভা 

আদফদদনয াদথ দারখর কযদত দফ। 

৭) আদফদদনয াদথ দ্য জতারা াদাে য াইদজয 

ছরফ-০২(দুই) কর। 

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

www.ranagamati.gov.bd 

রফনামূদল্য কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

( জজ এভ াখা) 

জপান নম্বয: 

+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@

gmail.com 
 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

gmail.com 

 

১৬ যকাযী জগদজদেড 

রফজ্ঞারত 

নদত্রাি 

মুরক্তদমাদ্ধাদদয 

 ১) রনধ যারযত আদফদন পযদভ আদফদন কযদত দফ।  

২) আদেয়াদস্ত্রয নফায়দনয ভয় রাইদদন্পয মূরকর 

দারখর কযদত দফ এফাং আদেয়াস্ত্র আফরিকবাদফ 

প্রদ যন কযদত দফ। 

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

রফনামূদল্য কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

( জজ এভ াখা) 

জপান নম্বয: 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 
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mailto:acjmrangamati@gmail.com
mailto:acjmrangamati@gmail.com
mailto:acjmrangamati@gmail.com


ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ রদন/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/চাদজয 

(জেজারয চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, রকবাদফ 

জভা জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয  ই-জভইর) 

ফন্দুদকয রাইদন্প 

নফায়ন। 

৩) জকান কাযণ ফত আদেয়াস্ত্র প্রদ যন কযা ম্ভফ না 

দর জমৌরক্তক কাযদণ থানায় ফা জকান জপ রকরাং এ 

জভা যাখা দর তায প্রভাণ দঙ্গ আনদত দফ। 

৪) আদেয়াস্ত্র রাইদন্প নফায়দনয ভয় যকাযী খাদত 

জভাকৃত চারাদনয মূরকর রাইদদন্পয াদথ দারখর 

কযদত দফ। 

www.ranagamati.gov.bd +৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@
gmail.com 

 

gmail.com 

 

১৭ রতায 

ফাধ যকযজরনত 

কাযদণ 

উত্তযারধকায 

ফযাফয আদেয়াস্ত্র 

রাইদন্প প্রদান 

 

৪৫ 

(পঁয়তারে

)কাম যরদফ 

১.রনধ যারযত পযদভ আদফদন িযযত যফ।  

২.ফয়  ৩০ ফছয প্রভাদণয রনরভত্ত জাতীয় 

রযচয়ত্র/জন্ নদ/ যীো াদয নদ (তযারয়ত) 

৩.নাগরযকত্ব নদত্র (তযারয়ত) 

৪. ৩০০/- টোিোয নন-জুভডভয়োর স্টোযে ভতো ির্তধি 

ন্তোযনয ভনিট আযেয়োে স্তোন্তযযয অঙ্গীিোযনোভো।  

৫.য়ারযান নদদয তযারয়ত কর 

৬. অন্যান্য উত্তযারধকাযগণ প্রদত্ত অনারত্তত্র  

৭. ইদতাপূদফ য অস্ত্র ক্রয় কদযনরন ভদভ য রপনাভা 

৪. াদ যাে াইদজয যরঙ্গন ছরফ-০৩ (রতন) কর 

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

www.ranagamati.gov.bd 

ভফনোমূযল্য কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@
gmail.com 

 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

gmail.com 

 

১৮ রতায মৃত্যযজরনত 

কাযদণ 

উত্তযারধকায 

ফযাফয আদেয়াস্ত্র 

রাইদন্প প্রদান 

 

৪৫ 

(পঁয়তারে

)কাম যরদফ 

১.রনধ যারযত পযদভ আদফদন িযযত যফ।  

২.ফয়  ৩০ ফছয প্রভাদণয রনরভত্ত জাতীয় 

রযচয়ত্র/জন্ নদ/ যীো াদয নদ (তযারয়ত) 

৩.নাগরযকত্ব নদত্র (তযারয়ত) 

৪.রতায মৃত্যযনদদয তযারয়ত কর 

৫.য়ারযান নদদয তযারয়ত কর 

৬. অন্যান্য উত্তযারধকাযগণ প্রদত্ত অনারত্তত্র  

৭. ৩০০/- টোিোয নন-জুভডভয়োর স্টোযে ইদতাপূদফ য অস্ত্র 

ক্রয় কদযনরন ভদভ য রপনাভা  ০৩ কর যরঙ্গন ছরফ 

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

www.ranagamati.gov.bd 

ভফনোমূযল্য কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@
gmail.com 

 

 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

gmail.com 

১৯ রদনভা দরয 

রাইদন্প প্রদান 

৩০ ভদন ১. পযভ ভফ মূযর জজরা প্রাক ফযাফয আদফদন কযদত 

দফ।  
২. জাতীয় রযচয়ত্র/জন্ নদ, নাগরযকত্ব নদত্র 

৩.আরথ যক েচ্ছরতা ম্পরকযত ব্াাংক নদত্র  

৪. জরভয দররর/ বাড়ায চুরক্তত্র 

৫. অউজোতীয়যদয ডেযে আয়কয াংক্রাি নদত্র  

৬. াদাে য াইদজয যরঙ্গন ছরফ-০২ কর  

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

www.ranagamati.gov.bd 

১. রোইযি অনুযভোদন 

ওয়োয য ৪০০/- ডেজোযী 

িোরোযনয ভযেযভ ইস্যয ভপ 

জভো ভদযত যফ (ভটি 

কদ যাদযদনয ফাইদয)। 

রপ জভা প্রদাদনয জকাড 

(১-০৭৪২.০০০০.২৬৮১) 

ডেজোযী িোরোযনয ভোধযভ। 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@

gmail.com 
 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

gmail.com 
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ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ রদন/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/চাদজয 

(জেজারয চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, রকবাদফ 

জভা জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয  ই-জভইর) 

২০ রদনভা দরয 

রাইদন্প নফায়ন 

৭ ভদন (১) ভনধ ধোভযত পযযভ  জজরা প্রাক ফযাফয  আদফদন 

কযদত দফ।  
(২) মূর রাইদন্প দারখর কদয নফায়ন কযদত দফ।| 

(৩) যকারয জকালাগাদয  রনরদ যষ্ট রপ জেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ জভা প্রদান।  

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

www.ranagamati.gov.bd 

নফায়ন রপ- ২৫০/- 

নফায়ন রপ জভা প্রদাদনয 

জকাড 

(১-০৭৪২.০০০০.২৬৮১) 

ডেজোযী িোরোযনয ভোধযভ 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@
gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

gmail.com 

২১ রদনভাদোগ্রাপ 

অাদযেয 

রাইদন্প প্রদান   

৩০ (ভে) 

িোম ধভদফ 

(১) জজরা প্রাক ফযাফয রনধ যারযত পযদভ আদফদন 

(২) দুই জন ডমোগ্যতো েন্ন অোযযটয ির্তধি নদে 

(৩) অরে রনফাক অরবজ্ঞতা নদত্র 

(৪) দ্বফদুযরতক কাদজয অরবজ্ঞতা নদত্র 

(৫) রদনভা দরয ম্যাদনজায কতৃযক অরবজ্ঞতা নদত্র 

(৬) জাতীয় রযচয়ত্র/ নাগরযকত্ব নদ। 

(৭) চারযরত্রক নদ  

(৮) রোগত জমাগ্যতায নদত্র। 
(৯) াদাে য াইদজয ছরফ ২কর । 

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

www.ranagamati.gov.bd 

১.৩৫ এভএভ প্রদজক্টয 

রাইদন্প ইসুয রপ-৫০/- 

২.১৬ এভএভ প্রদজক্টয 

ইসুয রপ ৩০/- 

১.৩৫ এভএভ প্রদজক্টয 

রাইদন্প নফায়ন  রপ-৩০/- 

২.১৬ এভএভ প্রদজক্টয 

রাইদন্প নফায়ন রপ ২০/- 

জভা প্রদাদনয জকাড 

(১-০৭৪২.০০০০.২৬৮১) 

ডেজোযী িোরোযনয ভোধযভ 

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@

gmail.com 
 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

gmail.com 

 

২২ রত্রকা রডক্লাদযন 

প্রদান  

৩০ ( রত্র)  

কাম যরদফ 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন 

২. ভেোগত ডমোগ্যতোয নদ/জাতীয় রযচয়ত্র/জন্ 

নদ, নাগরযকত্ব নদ ত্র। 

৩. চারযরত্রক নদ 

৪. প্রস্তারফত ছাাখানা ভাররকানায জায়গায দররর/চুরক্ত 

নাভা 

৫. াংরিষ্ট রফলদয় অরবজ্ঞতা/প্ররেণ াংক্রাি নদত্র। 

৬. ররবর াজযন কতৃযক নদত্র  

৭. আরথ যক েচ্ছরতা ম্পরকযত ব্াাংক নদ 

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

www.ranagamati.gov.bd 

৩০০/- (ভতনত) টোিোয 

নন-জুভডভয়োর স্টযোযে 

ডঘোলণোে প্রদোন িযযত 

যফ।  

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@
gmail.com 

 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

gmail.com 

 

২৩ ছাাখানা 

রডক্লাদযন প্রদান  

৩০ ( রত্র)  

কাম যরদফ 

 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন 

২. জাতীয় রযচয়ত্র/জন্ নদ, নাগরযকত্ব নদদয 

তযারয়ত কর 

৩. চারযরত্রক নদ 

৪. প্রস্তারফত ছাাখানা ভাররকানা চুরক্তনাভা  

৫. াংরিষ্ট রফলদয় অরবজ্ঞতা/প্ররেণ াংক্রাি নদত্র। 

৬. আরথ যক েচ্ছরতা ম্পরকযত ব্াাংক নদ  

৭. যরঙ্গন ছরফ-০২ কর  

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

www.ranagamati.gov.bd 

৩০০/- (ভতনত) টোিোয 

নন-জুভডভয়োর স্টযোযে 

ডঘোলণোে প্রদোন িযযত 

যফ।  

কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@

gmail.com 
 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

gmail.com 
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ক্ররভক 

নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

(ঘন্টা/ রদন/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রারিয স্থান 

জফামূল্য/রপ/চাদজয 

(জেজারয চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, রকবাদফ 

জভা জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/ উদজরা জকাড 

জেররদপান নম্বয  ই-জভইর) 

২৪ ভনিোহ্ াংক্রোন্ত 

িোগজে আইন 

ভন্ত্রণোরযয় অগ্রোয়ণ 

 

০৭ (াত) 

কাম যরদফ 

 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন 

(উদদষ্টা করভটিয সুারযক্রদভ) 

২. রোগত জমাগ্যতায নদত্র 

৩. নাগরযকত্ব নদত্র 

৪. াদাে য াইদজয ছরফ-২ কর 

৫. জাতীয় রযচয়দত্রয তযারয়ত কর। 

ভনধ ধোভযত আযফদন পযভ 

ফ্রন্টযডস্ক/ ডজ.এভ োখো, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরায় ায়া মাদফ 

www.ranagamati.gov.bd 

ভফনোমূযল্য কাযী করভনায 

জুরডরয়ার মুরন্পখানা 

+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

acjmrangamati@
gmail.com 

 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

+৮৮-০৩৫১-৬৩১০২ 

admrangamati@ 

gmail.com 

 

mailto:acjmrangamati@gmail.com
mailto:acjmrangamati@gmail.com


গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
www.rangamati.gov.bd 

নাগরযক নদ       

(Citizen’s Charter) 

যাজে াখা 
 

ক্ররভক 

নাং 

 

 

জফায নাভ প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ ভয় 

(ঘন্টা/ 

কভ যরদফ/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্রপ্রারিয 

স্থান 

জফামূল্য/রপ/ 

চাদজয (জেজারয 

চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, 

রকবাদফ জভা 

জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত 

দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা ( 

দফী,ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরাু্/উদজরা  জকাড 

জেররদপান নম্বয  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরাু্/উদজরা  জকাড 

জেররদপান নম্বয  ই-জভইর ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. 

 

(১.১) জযকড যভূক্ত 

জরভয নাভজাযী  

জভা খারযদজয রনরভত্ত 

প্রাি আদফদন নরথ 

পূফ যানুদভাদদনয জন্য 

জজরা রযলদদ জপ্রযণ। 

 

(১.২) জজরা রযলদ কতৃযক 

অনুদভাদনপ্রাি  নরথ 

রনষ্পরত্ত 

১৫ রদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৫ রদন 

০১. জজরা প্রাক, যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা ভদাদয় ফযাফয 

ভনধ ধোভযত পযযভ জরভ নাভজারযয আদফদন।  

০২. আদফদদন াংরিষ্ট জভৌজা জডম্যাদনয সুারয। 

০৩. জক্রতা রফদক্রতায াদাে য াইদজয ছরফ জডম্যান কতৃযক 

তযারয়ত। 

০৪. জডম্যান কতৃযক প্রদানকৃত ারনাগাদ খাজনা রযদাদধয 

দারখরা। 

০৫. প্রস্তারফত জরভয ারদনয  জভাফরি এফাং জক্রতায জরভয 

জভাফরি। 

০৬. কৃরল ব্াাংক কতৃযক প্রদানকৃত ঋণমুক্ত নযদয মূর কর। 

০৭. জজরা প্রাক কতৃযক প্রদানকৃত জক্রতায স্থায়ী ফারিায 

নদদয তযারয়ত কর।  

০৮. আদফদদনয উয ২০/- োকায জকাে য রপ। 

ডজরো প্রোযিয 

কাম যারদয়য ফ্রণ্ট 

ডডস্ক 

 

 

 

জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য 

জযকড যরুভ 

২০/- োকায 

জকাে য রপ। 

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয, 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা 

জপান: +৮৮-০৩৫১-৬৩০৯২ 

rdcrangamati@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক(যাজে) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা 

+৮৮০৩৫১-৬২৩০৬ 

adcrrangamati@gmail.com 

০২. (২.১) যকাযী প্ররতষ্ঠাদনয 

অনুকূদর খা জরভ 

ফদিাফদস্তয আদফদন 

জজরা রযলদদ 

পূফ যানুদভাদদনয জন্য 

জপ্রযণ। 

(২.২) াফ যতয চট্টগ্রাভ 

১০ রদন 

 

 

 

 

 

০১. জজরা প্রাক, যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা ভদাদয় ফযাফয 

ভনধ ধোভযত পযযভ জরভ ফদিাফদস্তয জন্য াংরিষ্ট যকারয 

প্ররতষ্ঠাদনয আদফদন। 

০২. আদফদদন াংরিষ্ট জভৌজা জডম্যাদনয সুারয 

প্ররতদফদন  

০৩. াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান কতৃযদেয প্রারনক অনুদভাদন ত্র। 

০৪. আদফদদনয উয ২০/- োকায জকাে য রপ। 

 

ডজরো প্রোযিয 

কাম যারদয়য ফ্রণ্ট 

ডডস্ক 

২০/- োকায 

জকাে য রপ। 

 

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয, 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা  

জপান: +৮৮-০৩৫১-৬৩০৯২ 

rdcrangamati@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক(যাজে) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা 

+৮৮০৩৫১-৬২৩০৬ 

adcrrangamati@gmail.com 

০৬ রদন  



ক্ররভক 

নাং 

 

 

জফায নাভ প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ ভয় 

(ঘন্টা/ 

কভ যরদফ/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্রপ্রারিয 

স্থান 

জফামূল্য/রপ/ 

চাদজয (জেজারয 

চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, 

রকবাদফ জভা 

জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত 

দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা ( 

দফী,ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরাু্/উদজরা  জকাড 

জেররদপান নম্বয  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরাু্/উদজরা  জকাড 

জেররদপান নম্বয  ই-জভইর ) 

রফলয়ক ভন্ত্রণারয় কতৃযক 

অনুদভাদদনয য চুড়াি 

ফদিাফস্ত প্রদান। 

০৩. আদারদতয 

যায়/রডরগ্রমূদর নাভজারয, 

জভা খারযজ   রনফন্ধন। 

৩০ রদন ০১.আদারত কতৃযক জপ্ররযত আদদমূদর রফরফধ ভাভরা 

রুজু। 

০২.  আদফদদনয উয ২০/- োকায জকাে য রপ। 

 

-- ২০/- োকায 

জকাে য রপ। 

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয, 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা জপান: 

+৮৮-০৩৫১-৬৩০৯২ 

rdcrangamati@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক(যাজে) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা 

+৮৮০৩৫১-৬২৩০৬ 

adcrrangamati@gmail.com 

০৪. 

 

ব্রক্ত ভাররকানাধীন জরভ 

ফন্ধক প্রদাদনয অনুভরত  

১৫রদন ০১. জজরা প্রাক, যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা ভদাদয় ফযাফয 

ভনধ ধোভযত পযযভ  জরভ ফন্ধকীয আদফদন।  

০২. প্রস্তারফত জরভয ারদনয  জভাফরি। 

০৩. কর ফারণরজযক ব্াাংক  কতৃযক ঋণমুক্ত নদদয মুর  

কর।  

০৪. ারনাগাদ খাজনা রযদাদধয দারখরা। 

০৫. আদফদনকাযীয জাতীয় নদদয তযারয়ত ছায়াররর। 

০৬. আদফদদনয উয  ২০/- োকায জকাে য রপ। 

 

ডজরো প্রোযিয 

কাম যারদয়য ফ্রণ্ট 

ডডস্ক ২০/- োকায 

জকাে য রপ। 

 

 

 

জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয, 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা জপান: 

+৮৮-০৩৫১-৬৩০৯২ 

rdcrangamati@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক(যাজে) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা 

+৮৮০৩৫১-৬২৩০৬ 

adcrrangamati@gmail.com 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
www.rangamati.gov.bd 

নাগরযক নদ       

(Citizen’s Charter) 

রনফন্ধন াখা 
ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ ভয় 

(ঘন্টা/কভ যরদফ

/ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র প্রারিয 

স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয 

(জেজারয চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, রকবাদফ 

জভা জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

দফী,ফাাংরাদদদয 

জকাড,জজরা/উদজরা জকাড 

জঠররদপান নম্বয  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ আীর 

কযা মাদফ/ অভবযমোগ জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায নাভ, দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড,জজরা/উদজরা জকাড জঠররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. ভূরভ স্তািদযয 

জেদত্র রফরক্র 

কফরা রনফন্ধন 

০১ িোম ধভদফ ৩০০/= োকায ষ্টযাডে 

দভরর 

 

ষ্টযাম্প - জবন্ডায রনফন্ধন রপ 

রফরক্র জেদত্র – ০.৫০/- 

 (ভো ডযল অভপ ির্তধি 

চারাদনয ভাধ্যদভ 

 ১-২১৬১-০০০০-১৮৭১ 

জকাড এ জভা প্রদান) 

রনফন্ধনকাযী অরপায  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়                                              

 যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান -+০৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

E mail : 

acregrmt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজে) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান -+০৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

E mail : 

adcrrangamati@gmail.com 

০২. ভূরভ স্তািদযয 

জেদত্র দান 

কফরা রনফন্ধন 

০১ িোম ধভদফ ৩০০/= োকায ষ্টযাডে 

দভরর 

 

 

ষ্টযাম্প - জবন্ডায রনফন্ধন রপ 

দাদনয জেদত্র- ১.০০ /-  

(ভো ডযল অভপ ির্তধি 

চারাদনয ভাধ্যদভ 

 ১-২১৬১-০০০০-১৮৭১ 

জকাড এ জভা প্রদান) 

রনফন্ধনকাযী অরপায  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়                                              

 যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান -+০৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

E mail : 

acregrmt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজে) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান -+০৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

E mail : 

adcrrangamati@gmail.com 

০৩.  ভূরভ স্তািদযয 

জেদত্র 

ফায়নানাভা  

০১ িোম ধভদফ ১. ৩০০/= োকায ষ্টযাডে 

দভরর 

২. ারদনয  জভাফিীয মূর 

কর 

৩. জবাোয আই.রড কাদড যয  

তযরয়ত কর  

৪. াংরিষ্ট জভৌজা জডম্যান 

কতৃযক দাতা- ০২ কর 

গ্রীতায-০২ কর াদাে য 

াইদজয তযারয়ত ছরফ। 

১. ষ্টযাম্প – 

জবন্ডায 

২. জভাফিী- 

জযকড যরুভ াখা 

জজরা প্রভাদকয 

কাম যারয়, 

যাঙ্গাভাটি। 

রনফন্ধন রপ 

ফায়নানাভায জেদত্র- ১.০০ 

/- 

 (ভো ডযল অভপ ির্তধি 

চারাদনয ভাধ্যদভ 

 ১-২১৬১-০০০০-১৮৭১ 

জকাড এ জভা প্রদান) 

রনফন্ধনকাযী অরপায  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়                                              

 যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান -+০৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

E mail : 

acregrmt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজে) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান -+০৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

E mail : 

adcrrangamati@gmail.com 

০৪. ভূরভ স্তািদযয ০১ িোম ধভদফ ১. ৩০০/= োকায ষ্টযাম্প ১. ষ্টযাম্প - রনফন্ধন রপ রনফন্ধনকাযী অরপায  অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজে) 



ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ ভয় 

(ঘন্টা/কভ যরদফ

/ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র প্রারিয 

স্থান 

জফামূল্য/রপ/ চাদজয 

(জেজারয চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, রকবাদফ 

জভা জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত দফ) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

দফী,ফাাংরাদদদয 

জকাড,জজরা/উদজরা জকাড 

জঠররদপান নম্বয  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ আীর 

কযা মাদফ/ অভবযমোগ জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায নাভ, দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড,জজরা/উদজরা জকাড জঠররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

জেদত্র উইরনাভা 

রনফন্ধন 

২. ারদনয জভাফিীয মূর 

কর 

৩. জবাোয আই.রড  

কাদড যয  তযরয়ত কর  

৪. াংরিষ্ট জভৌজায জডম্যান  

কতৃযক দাতা- ০২ কর-

গ্রীতায-০২কর  াদাে য 

াইদজয তযারয়ত ছরফ। 

জবন্ডায 

২. জভাফিী- 

জযকড যরুভ াখা 

জজরা প্রভাদকয 

কাম যারয়, 

যাঙ্গাভাটি। 

 

উইরনাভায জেদত্র-১.০০/- 

 (ভো ডযল অভপ ির্তধি 

চারাদনয ভাধ্যদভ 

 ১-২১৬১-০০০০-১৮৭১ 

জকাড এ জভা প্রদান) 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়                                              

 যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান -+০৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

E mail : 

acregrmt@gmail.com 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান -+০৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

E mail : 

adcrrangamati@gmail.com 

০৫. অসুস্থতায 

কাযদণ দররর 

জযরজদেদনয 

জন্য করভনায 

রনদয়াগ 

০৪ িোম ধভদফ ১. জম জকান কাগদজ আদফদন 

২.  অসুস্থতায েদে ডাক্তাযী  

    নদ । 
৩. জযরজদেদনয জন্য 

৩০০/= োকায ষ্টযাদম্প দররর 

রদদত দফ। 

ষ্টযাম্প - 

জঢন্ডায 

 

রনফন্ধন রপ 

রফরক্র জেদত্র – ০.৫০/- 

দাদনয জেদত্র- ১.০০ /- 

উইরনাভায জেদত্র -

১.০০/- 

রনফন্ধনকাযী অরপায  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়                                              

 যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান -+০৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

E mail : 

acregrmt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজে) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান -+০৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

E mail : 

adcrrangamati@gmail.com 

০৬. রফরবন্ন 

ব্াাংক/আরথ যক 

প্ররতষ্ঠাদনয 

ফন্ধকী দররর 

রনফন্ধন 

০২ িোম ধভদফ ৩০০/= োকায ষ্টযাম্প এ 

দররর   

ষ্টযাম্প-- 

জবন্ডায 

 

রনফন্ধন রপ 

 

১.০০ /- 

রনফন্ধনকাযী অরপায  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়                                              

 যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান -+০৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

E mail : 

acregrmt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজে) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান -+০৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

E mail : 

adcrrangamati@gmail.com 

০৭. চুরক্তদত্রয 

ভাধ্যদভ  

অরপ/ফাা 

বাড়া/জদাকান 

বাড়া 

জযরজদেন 

০১ িোম ধভদফ ১. ৩০০/= োকায ষ্টযাম্প 

২. ারদনয জভাফিীয মূর 

কর 

৩. জবাোয আই.রড কাদড যয  

তযরয়ত  কর  

৪. াংরিষ্ট জভৌজাযদডম্যান 

কতৃযক দাতা- ০২  কর 

গ্রীতায -০২ কর াদাে য 

াইদজয তযারয়ত ছরফ। 

১. ষ্টযাম্প -- 

জবন্ডায 

২. জভাফিী -

জযকড য াখা 

জজরা প্রাদকয 

কাম যারয়, 

যাঙ্গাভাটি। 
 

রনফন্ধন রপ 

 

১.০০ /- 

রনফন্ধনকাযী অরপায  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়                                              

 যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান -+০৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

E mail : 

acregrmt@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (যাজে) 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
জপান -+০৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

E mail : 

adcrrangamati@gmail.com 

 

 

mailto:adcrrangamati@gmail.com


গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
www.rangamati.gov.bd 

নাগরযক নদ       

(Citizen’s Charter) 

স্থোনীয় যিোয োখো  

ক্রভভি 

নাং 

ডফোয নোভ প্রদয়াজনীয় 

দফ যাচ্চ ভয় 

(ঘন্টা/রদন/ভা) 

প্রযয়োজনীয় িোগজে প্রযয়োজনীয় িোগজে প্রোভপ্তয স্থোন জফামূল্য/রপ/ 

চাদজয (জেজারয 

চারাদনয খাত ফা 

জকাড কখন, 

রকবাদফ জভা 

জদয়া মাদফ তায 

উদেখ থাকদত 

দফ) 

দোভয়ত্বপ্রোপ্ত িভ ধিতধো (দফী, 

ফোাংরোযদযয ডিোড, 

ডজরো/উযজরো ডিোড 

ডটভরযপোন নম্বয ও ই-

ডভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ আীর কযা 

মাদফ/ অভবযমোগ জোনোযনো মোযফ 

 (িভ ধিতধোয, দফী, ফোাংরোযদযয ডিোড 

ডটভরযপোন নাং, ই ডভইর)। 

১. এনভজও িোম ধক্রভ 

েভিধত নদে প্রদোন 

০৭ (োত) 

িোম ধভদফ 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন কযদত দফ। 

 

১। আযফদন পযভটি ফ্রন্ট ডডস্ক , 

ডজরো প্রোযিয ওযয়ফোইট ,  

স্থোনীয় যিোয োখো যত োওয়ো 

মোযফ। 

www.rangamati.gov.bd 

ভফনোমূল্য 

 

িোযী িভভনোয  

(স্থোনীয় যিোয োখো) 

+৮৮-০৩৫১-৬২২০১ 

aclgrangamati@gmail.
com 

    উ-ভযিোরি 

স্থোনীয় যিোয 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো। 

+৮৮-০৩৫১-৬২৩০৭ 

ddlgrangamati@gmail.com 

২. মৃত্যয নদ প্রদোযনয ৯০ 

(নব্বই) ভদন অভতক্রোন্ত 

ফোয য মৃত্যয নদ 

াংযোধন  

আযফদন প্রভতস্বোেযিযণ 

০৩ (ভতন) 

িোম ধভদফ 

১। রনধ যারযত পযদভ আদফদন কযদত দফ। 

২। ইরতপূদফ য াংগৃীত মৃত্যয নদদত্রয মূর 

কর। 

৩। াংভিষ্ট ইউভনয়ন ভযলদ ডিয়োযম্যো ন যত 

প্রতযয়ন ে। 

১। আযফদন পযভটি ফ্রন্ট ডডস্ক , 

ডজরো প্রোযিয ওযয়ফোইট ,  

স্থোনীয় যিোয োখো যত োওয়ো 

মোযফ। 

www.rangamati.gov.bd 

ভফনোমূল্য িোযী িভভনোয  

(স্থোনীয় যিোয োখো) 

+৮৮-০৩৫১-৬২২০১ 

aclgrangamati@gmail.

com 

উ-ভযিোরি 

স্থোনীয় যিোয 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো। 

+৮৮-০৩৫১-৬২৩০৭ 

ddlgrangamati@gmail.com 

৩. ইউভনয়ন ভযলদ 

ডিয়োযম্যোন/দস্য ও ডৌয 

িোউভিরযযদয ভফযদ 

ভ্রভযণয অনুভভত প্রদোন 

০৩ (ভতন) 

িোম ধভদফ 

১।  ভফযদ ভ্রভযণয িোযণ উযেখ পূফ ধি 

রনধ যারযত পযদভ রচফ, স্থানীয় যকায 

ভন্ত্রণারয় ফযাফয জজরা প্রাক, যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরা এয ভাধ্যদভ আদফদন কযদত 

দফ। 

২।  োযোযট ধয তযোভয়ত পযটোিভ। 

১। আযফদন পযভটি ফ্রন্ট ডডস্ক , 

ডজরো প্রোযিয ওযয়ফোইট ,  

স্থোনীয় যিোয োখো যত োওয়ো 

মোযফ। 

www.rangamati.gov.bd 

ভফনোমূল্য িোযী িভভনোয  

(স্থোনীয় যিোয োখো) 

+৮৮-০৩৫১-৬২২০১ 

aclgrangamati@gmail.
com 

      উ-ভযিোরি 

স্থোনীয় যিোয 

 যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো। 

+৮৮-০৩৫১-৬২৩০৭ 

ddlgrangamati@gmail.com 

http://www.dcrangamati.gov.bd/
mailto:ddlgrangamati@gmail.com
http://www.dcrangamati.gov.bd/
mailto:ddlgrangamati@gmail.com
http://www.dcrangamati.gov.bd/
mailto:ddlgrangamati@gmail.com


৪ ইউভনয়ন ভযলদ 

ভিফযদয োযোট ধ 

ইস্যয/নফোয়যনয েোড়ে 

প্রদোন 

০৪ (িোয) 

িোম ধভদফ 

১। ভফযদ ভ্রভযণয িোযণ উযেখ পূফ ধি 

রনধ যারযত পযদভ রচফ, স্থানীয় যকায 

ভন্ত্রণারয় ফযাফয জজরা প্রাক, যাঙ্গাভাটি 

াফ যতয জজরা এয ভাধ্যদভ আদফদন কযদত 

দফ। 

২। াংভিষ্ট ইউএনও এফাং ইউভ ডিয়োযম্যোন 

এয স্যোভযে 

১। আযফদন পযভ স্থোনীয় যিোয 

োখো,    ডজরো প্রোযিয 

িোম ধোরয়, যোঙ্গোভোটি োফ ধতয 

ডজরোয় োওয়ো মোযফ। 

www.rangamati.gov.bd 

ভফনোমূল্য  

িোযী িভভনোয  

(স্থোনীয় যিোয োখো) 

+৮৮-০৩৫১-৬২২০১ 

aclgrangamati@gmail.
com 

 

                  উ-ভযিোরি 

স্থোনীয় যিোয 

 যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো। 

+৮৮-০৩৫১-৬২৩০৭ 

ddlgrangamati@gmail.com 

৫ জন্ম নদ প্র দোযনয ৯০ 

(নব্বই) ভদন অভতক্রোন্ত 

ফোয য জন্ম নদ 

াংযোধন আযফদন 

প্রভতস্বোেযিযণ 

০৩ (ভতন) 

িোম ধভদফ 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন কযদত দফ। 

২. ইরতপূদফ য াংগৃীত জন্ম নদদত্রয মূর 

কর। 

৩। াংভিষ্ট ইউভনয়ন ভযলদ ডিয়োযম্যোন যত 

প্রতযয়ন ে 

১। আযফদন পযভ স্থোনীয় য িোয 

োখো,    ডজরো প্রোযিয 

িোম ধোরয়, যোঙ্গোভোটি োফ ধতয 

ডজরোয় োওয়ো মোযফ। 

www.rangamati.gov.bd 

ভফনোমূল্য  

িোযী িভভনোয  

(স্থোনীয় যিোয োখো) 

+৮৮-০৩৫১-৬২২০১ 

aclgrangamati@gmail.
com 

উ-ভযিোরি 

স্থোনীয় যিোয 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো। 

+৮৮-০৩৫১-৬২৩০৭ 

ddlgrangamati@gmail.com 

 

http://www.dcrangamati.gov.bd/
mailto:ddlgrangamati@gmail.com
http://www.dcrangamati.gov.bd/
mailto:ddlgrangamati@gmail.com


গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
www.rangamati.gov.bd 

নাগরযক নদ       

(Citizen’s Charter) 

ডযিড ধরুভ োখো 
 

ক্রভভি 

নাং 

ডফোয নোভ প্রযয়োজনীয় 

যফ ধোচ্চ 

ভয় (ঘন্টো/ 

ভদন/ ভো) 

প্রযয়োজনীয় িোগজে প্রযয়োজনীয় িোগজে প্রোভপ্তয 

স্থোন 

ডফোমূল্য/ভপ/িোযজধ 

(ডেজোভয িোরোযনয খোত 

ফো ডিোড িখন, 

ভিবোযফ জভো ডদওয়ো 

মোযফ তোয উযেখ থোিযত 

যফ) 

দোভয়ত্বপ্রোপ্ত িভ ধিতধো (দফী, 

ফোাংরোযদযয ডিোড, 

ডজরো/উযজরো ডিোড 

ডটভরযপোন নম্বয ও ই-ডভইর) 

ঊধ্বধতন িভ ধিতধো, মোয িোযে 

আীর িযো মোযফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 

০১ 

 

জভোফভি নির োটি ধপোইড 

িভ যফযো 

(োধোযণ)। 

 ০৭ ভদন ডজরো প্রোি ভযোদয় 

ফযোফয ফোাংরোযদ পযভ 

নাং-৮৮ ডত আযফদন 

পযভ নাং-৮৮ ভনযয়োগকৃত 

ডবন্ডোয/ ফ্রন্ট ডডক্স 

ডজরো প্রোযিয িোম ধোরয় 

  ১৫/-টোিোয ডিোট ভপ  ডযিড ধরুভ ডডপুটি িোযরক্টয 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন-+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

rrdcrangamati@gmail.com 

অভতভযক্ত ডজরো প্রোি(যোজস্ব) 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন- +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

adrrangamati@gmail.com 

০২ জভোফভি নির োটি ধপোইড 

িভ যফযো(জরুযী) 

 ০৩ ভদন ডজরো প্রোি ভযোদয় 

ফযোফয ফোাংরোযদ পযভ 

নাং-৮৮ ডত আযফদন  

পযভ নাং-৮৮ ভনযয়োগকৃত 

ডবন্ডোয/ ফ্রন্ট ডডক্স 

ডজরো প্রোযিয িোম ধোরয় 

  ২৫/- টোিোয ডিোট ধ ভপ  ডযিড ধরুভ ডডপুটি িোযরক্টয 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন-+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

rrdcrangamati@gmail.com 

অভতভযক্ত ডজরো প্রোি(যোজস্ব) 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন- +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

adrrangamati@gmail.com 

 

০৩ 

 

ি ধো /খভতয়োন এয নির 

যফযো। (োধোযণ) 

 ০৭ ভদন ডজরো প্রোি ভযোদয় 

ফযোফয ফোাংরোযদ পযভ 

নাং-৮৮ ডত আযফদন  

পযভ নাং-৮৮ ভনযয়োগকৃত 

ডবন্ডোয/ ফ্রন্ট ডডক্স 

ডজরো প্রোযিয িোম ধোরয় 

  ১৫/-টোিোয ডিোট ভপ  ডযিড ধরুভ ডডপুটি িোযরক্টয 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন-+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

rrdcrangamati@gmail.com 

 

অভতভযক্ত ডজরো প্রোি(যোজস্ব) 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন- +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

adrrangamati@gmail.com 

০৪ ি ধো/খভতয়োন এয নির 

যফযো। 

(জরুযী) 

 ০৩ ভদন ডজরো প্রোি ভযোদয় 

ফযোফয ফোাংরোযদ পযভ 

নাং-৮৮ ডত আযফদন  

পযভ নাং-৮৮ ভনযয়োগকৃত 

ডবন্ডোয/ ফ্রন্ট ডডক্স 

ডজরো প্রোডিয িোম ধোরয় 

  ২৫/- টোিোয ডিোট ধ ভপ  ডযিড ধরুভ ডডপুটি িোযরক্টয 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন-+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

rrdcrangamati@gmail.com 

অভতভযক্ত ডজরো প্রোি(যোজস্ব) 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন- +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

adrrangamati@gmail.com 

০৫ ডপৌজদোযী ভোভরোয 

োটি ধপোইড িভ যফযো। 

(োধোযণ)। 

 ০৭ ভদন ডজরো প্রোি ভযোদয় 

ফযোফয ফোাংরোযদ পযভ 

নাং-৮৮ ডত আযফদন  

পযভ নাং-৮৮ ভনযয়োগকৃত 

ডবন্ডোয/ ফ্রন্ট ডডক্স 

ডজরো প্রোযিয িোম ধোরয় 

  ১৫/-টোিোয ডিোট ভপ  ডযিড ধরুভ ডডপুটি িোযরক্টয 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন-+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

rrdcrangamati@gmail.com 

অভতভযক্ত ডজরো প্রোি(যোজস্ব) 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন- +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

mailto:rrdcrangamati@gmail.com
mailto:rrdcrangamati@gmail.com
mailto:rrdcrangamati@gmail.com
mailto:rrdcrangamati@gmail.com


ক্রভভি 

নাং 

ডফোয নোভ প্রযয়োজনীয় 

যফ ধোচ্চ 

ভয় (ঘন্টো/ 

ভদন/ ভো) 

প্রযয়োজনীয় িোগজে প্রযয়োজনীয় িোগজে প্রোভপ্তয 

স্থোন 

ডফোমূল্য/ভপ/িোযজধ 

(ডেজোভয িোরোযনয খোত 

ফো ডিোড িখন, 

ভিবোযফ জভো ডদওয়ো 

মোযফ তোয উযেখ থোিযত 

যফ) 

দোভয়ত্বপ্রোপ্ত িভ ধিতধো (দফী, 

ফোাংরোযদযয ডিোড, 

ডজরো/উযজরো ডিোড 

ডটভরযপোন নম্বয ও ই-ডভইর) 

ঊধ্বধতন িভ ধিতধো, মোয িোযে 

আীর িযো মোযফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

adrrangamati@gmail.com 

০৬ ডপৌজদোযী ভোভরোয 

োটি ধপোইড িভ যফযো।  

(জরুযী) 

 ০৩ ভদন ডজরো প্রোি ভযোদয় 

ফযোফয ফোাংরোযদ পযভ 

নাং-৮৮ ডত আযফদন 

পযভ নাং-৮৮ ভনযয়োগকৃত 

ডবন্ডোয/ ফ্রন্ট ডডক্স 

ডজরো প্রোযিয িোম ধোরয় 

  ২৫/- টোিোয ডিোট ধ ভপ  ডযিড ধরুভ ডডপুটি িোযরক্টয 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন-+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

rrdcrangamati@gmail.com 

অভতভযক্ত ডজরো প্রোি(যোজস্ব) 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন- +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

adrrangamati@gmail.com 

০৭ ভনফ ধোী ম্যোভজযেট আদোরযত 

দোযয়যকৃত ভোভরোয নির 

যফযো যফযো।(োধোযণ) 

 ০৭ ভদন 

 

ডজরো প্রোি ভযোদয় 

ফযোফয ফোাংরোযদ পযভ 

নাং-৮৮ ডত আযফদন  

পযভ নাং-৮৮ ভনযয়োগকৃত 

ডবন্ডোয/ ফ্রন্ট ডডক্স 

ডজরো প্রোযিয িোম ধোরয় 

 ১৫/-টোিোয ডিোট ভপ  ডযিড ধরুভ ডডপুটি িোযরক্টয 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন-+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

rrdcrangamati@gmail.com 

অভতভযক্ত ডজরো প্রোি(যোজস্ব) 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন- +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

adrrangamati@gmail.com 

০৮ ভনফ ধোী ম্যোভজযেট আদোরযত 

দোযয়যকৃত ভোভরোয নির 

যফযো যফযো।(জরুযী) 

 ০৩ ভদন ডজরো প্রোি ভযোদয় 

ফযোফয ফোাংরোযদ পযভ 

নাং-৮৮ ডত আযফদন  

পযভ নাং-৮৮ ভনযয়োগকৃত 

ডবন্ডোয/ ফ্রন্ট ডডক্ 

ডজরো প্রোযিয িোম ধোরয় 

  ২৫/- টোিোয ডিোট ধ ভপ   ডযিড ধরুভ ডডপুটি িোযরক্টয 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন-+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

rrdcrangamati@gmail.com 

অভতভযক্ত ডজরো প্রোি(যোজস্ব) 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন- +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

adrrangamati@gmail.com 

০৯ অভতভযক্ত ডজরো ম্যোভজযেট 

এয আদোরযত দোযয়যকৃত 

ভোভরোও আীর ভোভরোয 

নির যফযো 

(োধোযণ)  

 ০৭ ভদন ডজরো প্রোি ভযোদয় 

ফযোফয ফোাংরোযদ পযভ 

নাং-৮৮ ডত আযফদন  

পযভ নাং-৮৮ ভনযয়োগকৃত 

ডবন্ডোয/ ফ্রন্ট ডডক্স 

ডজরো প্রোযিয িোম ধোরয় 

  ১৫/-টোিোয ডিোট ভপ  ডযিড ধরুভ ডডপুটি িোযরক্টয 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন-+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

rrdcrangamati@gmail.com 

অভতভযক্ত ডজরো প্রোি(যোজস্ব) 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন- +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

adrrangamati@gmail.com 

১০ অভতভযক্ত ডজরো ম্যোভজযেট 

এয আদোরযত দোযয়যকৃত 

ভোভরোও আীর ভোভরোয 

নির যফযো (জরুযী) 

 ০৩ ভদন ডজরো প্রোি ভযোদয় 

ফযোফয ফোাংরোযদ পযভ 

নাং-৮৮ ডত আযফদন  

পযভ নাং-৮৮ ভনযয়োগকৃত 

ডবন্ডোয/ ফ্রন্ট ডডক্স 

ডজরো প্রোযিয িোম ধোরয় 

  ২৫/- টোিোয ডিোট ধ ভপ  ডযিড ধরুভ ডডপুটি িোডরক্টয 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন-+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

rrdcrangamati@gmail.com 

অভতভযক্ত ডজরো প্রোি(যোজস্ব) 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন- +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

adrrangamati@gmail.com 

১১ যোজস্ব ভোভরোয োটি ধপোইড 

িভ যফযো। 

(োধোযণ) 

 ০৭ ভদন ডজরো প্রোি ভযোদয় 

ফযোফয ফোাংরোযদ পযভ 

নাং-৮৮ ডত আযফদন  

পযভ নাং-৮৮ ভনযয়োগকৃত 

ডবন্ডোয/ ফ্রন্ট ডডক্স 

ডজরো প্রোযিয িোম ধোরয় 

  ১৫/-টোিোয ডিোট ভপ  ডযিড ধরুভ ডডপুটি িোযরক্টয 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন-+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

rrdcrangamati@gmail.com 

অভতভযক্ত ডজরো প্রোি(যোজস্ব) 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন- +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

adrrangamati@gmail.com 

১২ যোজস্ব ভোভরোয োটি ধপোইড 

িভ যফযো। 

(জরুযী) 

 ০৩ ভদন ডজরো প্রোি ভযোদয় 

ফযোফয ফোাংরোযদ পযভ 

নাং-৮৮ ডত আযফদন  

পযভ নাং-৮৮ ভনযয়োগকৃত 

ডবন্ডোয/ ফ্রন্ট ডডক্স 

ডজরো প্রোযিয িোম ধোরয় 

 ২৫/- টোিোয ডিোট ধ ভপ  ডযিড ধরুভ ডডপুটি িোযরক্টয 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন-+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

অভতভযক্ত ডজরো প্রোি(যোজস্ব) 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন- +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

adrrangamati@gmail.com 

১৩ ডভৌজোয ম্যো ও ভোঠখড়ো  ০৭ ভদন ডজরো প্রোি ভযোদয় পযভ নাং-৮৮ ভনযয়োগকৃত   ১৫/-টোিোয ডিোট ভপ  ডযিড ধরুভ ডডপুটি িোযরক্টয অভতভযক্ত ডজরো প্রোি(যোজস্ব) 

mailto:rrdcrangamati@gmail.com
mailto:rrdcrangamati@gmail.com
mailto:rrdcrangamati@gmail.com
mailto:rrdcrangamati@gmail.com
mailto:rrdcrangamati@gmail.com
mailto:rrdcrangamati@gmail.com


ক্রভভি 

নাং 

ডফোয নোভ প্রযয়োজনীয় 

যফ ধোচ্চ 

ভয় (ঘন্টো/ 

ভদন/ ভো) 

প্রযয়োজনীয় িোগজে প্রযয়োজনীয় িোগজে প্রোভপ্তয 

স্থোন 

ডফোমূল্য/ভপ/িোযজধ 

(ডেজোভয িোরোযনয খোত 

ফো ডিোড িখন, 

ভিবোযফ জভো ডদওয়ো 

মোযফ তোয উযেখ থোিযত 

যফ) 

দোভয়ত্বপ্রোপ্ত িভ ধিতধো (দফী, 

ফোাংরোযদযয ডিোড, 

ডজরো/উযজরো ডিোড 

ডটভরযপোন নম্বয ও ই-ডভইর) 

ঊধ্বধতন িভ ধিতধো, মোয িোযে 

আীর িযো মোযফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

এয নির যফযো। 

(োধোযণ) 

ফযোফয ফোাংরোযদ পযভ 

নাং-৮৮ ডত আযফদন  

ডবন্ডোয/ ফ্রন্ট ডডক্স 

ডজরো প্রোযিয িোম ধোরয় 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন-+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

rrdcrangamati@gmail.com 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন- +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

adrrangamati@gmail.com 

১৪ ডভৌজোয ম্যো ও ভোঠখড়ো 

এয নির যফযো। 

(জরুযী) 

 ০৩ ভদন ডজরো প্রোি ভযোদয় 

ফযোফয ফোাংরোযদ পযভ 

নাং-৮৮ ডত আযফদন  

পযভ নাং-৮৮ ভনযয়োগকৃত 

ডবন্ডোয/ ফ্রন্ট ডডক্স 

ডজরো প্রোযিয িোম ধোরয় 

  ২৫/- টোিোয ডিোট ধ ভপ  ডযিড ধরুভ ডডপুটি িোযরক্টয 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন-+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

rrdcrangamati@gmail.com 

অভতভযক্ত ডজরো প্রোি(যোজস্ব) 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন- +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

adrrangamati@gmail.com 

১৫ জোয়গো ভফভক্র িফরো নির 

যফযো। 

(োধোযণ) 

 ০৭ ভদন ডজরো প্রোি ভযোদয় 

ফযোফয ফোাংরোযদ পযভ 

নাং-৮৮ ডত আযফদন  

পযভ নাং-৮৮ ভনযয়োগকৃত 

ডবন্ডোয/ ফ্রন্ট ডডক্স 

ডজরো প্রোযিয িোম ধোরয় 

 ১৫/-টোিোয ডিোট ভপ  ডযিড ধরুভ ডডপুটি িোযরক্টয 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন-+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

rrdcrangamati@gmail.com 

অভতভযক্ত ডজরো প্রোি(যোজস্ব) 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন- +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

adrrangamati@gmail.com 

১৬ জোয়গো ভফভক্র িফরো নির 

যফযো। 

(জরুযী) 

০৩ ভদন ডজরো প্রোি ভযোদয় 

ফযোফয ফোাংরোযদ পযভ 

নাং-৮৮ ডত আযফদন  

পযভ নাং-৮৮ ভনযয়োগকৃত 

ডবন্ডোয/ ফ্রন্ট ডডক্স 

ডজরো প্রোযিয িোম ধোরয় 

  ২৫/- টোিোয ডিোট ধ ভপ  ডযিড ধরুভ ডডপুটি িোযরক্টয 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন-+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

rrdcrangamati@gmail.com 

অভতভযক্ত ডজরো প্রোি(যোজস্ব) 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন- +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

adrrangamati@gmail.com 

১৭ ভভি ভোভরো (উত্তযোভধিোয) 

এয নির যফযো। 

(োধোযণ) 

 ০৭ ভদন ডজরো প্রোি ভযোদয় 

ফযোফয ফোাংরোযদ পযভ 

নাং-৮৮ ডত আযফদন  

পযভ নাং-৮৮ ভনযয়োগকৃত 

ডবন্ডোয/ ফ্রন্ট ডডক্স 

ডজরো প্রোযিয িোম ধোরয় 

  ১৫/-টোিোয ডিোট ভপ  ডযিড ধরুভ ডডপুটি িোযরক্টয 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন-+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

rrdcrangamati@gmail.com 

অভতভযক্ত ডজরো প্রোি(যোজস্ব) 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন- +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

adrrangamati@gmail.com 

১৮ ভভি ভোভরো (উত্তযোভধিোয) 

এয নির যফযো। 

জরুযী) 

 ০৩ ভদন ডজরো প্রোি ভযোদয় 

ফযোফয ফোাংরোযদ পযভ 

নাং-৮৮ ডত আযফদন  

পযভ নাং-৮৮ ভনযয়োগকৃত 

ডবন্ডোয/ ফ্রন্ট ডডক্স 

ডজরো প্রোযিয িোম ধোরয় 

 ২৫/- টোিোয ডিোট ধ ভপ ডযিড ধরুভ ডডপুটি িোযরক্টয 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন-+৮৮-০৩৫১-৬২০১৬ 

rrdcrangamati@gmail.com 

অভতভযক্ত ডজরো প্রোি(যোজস্ব) 

যোঙ্গোভোটি োফ ধতয ডজরো 

ডপোন- +৮৮-০৩৫১-৬২৩০৬ 

adrrangamati@gmail.com 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা। 
www.rangamati.gov.bd 

নাগরযক নদ       

(Citizen’s Charter) 

ভূরভ অরধগ্রণ াখা 

ক্ররভ

ক নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

যফ ধোচ্চ ভয় 

(ঘন্টা/ 

কভ যরদফ/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রারিয স্থান 

জফামূল্য /রপ/ 

চাদজয (োকা 

জভাদাদনয 

জকাড/খাত  

প্রদান এয 

ভয়) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায নাভ, দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/ 

উদজরা জকাড জেররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

যকাযী, 

আধাযকারয,

োয়ত্তারত  

জফযকাযী 

াংস্থায জন্য 

ভূরভ অরধগ্রণ 

কযা। 
 

 

 

 

 

 

 

 

৯০ (নব্বই) 

কভ যরদফ 

 

 

 

 

 

 

ডজরো প্রোি ফযোফয দোভখর িযযত যফ- 

১। রনধ যারযত ছদক ফণ যনা ম্বভরত আযফদন। 

২। াংরিষ্ট ভন্ত্রণারদয়য প্রারনক অনুদভাদন। 

৩। নূযনতভ জরভয প্রদয়াজনীয়তা াংক্রাি াংরিষ্ট াংস্থায 

প্রতযয়ন ত্র। 

৪। প্রস্তোভফত জরভয দাগস্যচী (জভৌজা, জজ.এর নাং, 

খরতয়ান/জারডাং, দাগ নাং, জচৌরি, জরভয জেণী) 

৫। জর আউে িযান। 
৬। জস্কচম্যা (রার কারর ৈাযা রচরিত) 

৭। প্রকদেয জন্য ফাদজে ফযািত্র। 

৮। প্রকদেয রফস্তারযত ফণ যনা (প্রকদেয নাভ, প্রকদেয 

জভয়াদ, প্রকদেয ফযাি, একদনক কতৃযক অনুদভাদদনয 

তারযখ, প্রকদেয জন্য প্রস্তারফত জরভয রযভাণ, জকান 

জকান কাদজয জন্য জরভয প্রযয়োজনীয়তোয রযভাণ)। 

*প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ০৫ পিয কদয জভা রদদত দফ। 

১। ভূভভ অভধগ্রণ োখো, 

ডজরো প্রোযিয িোম ধোরয়, 

যোঙ্গোভোটি। 

২। প্রস্তোভফত দোগসূভি ডজরো 

ডযিড ধরুভ যত াংগ্র িযো 

মোযফ। 

৩। ডস্কিম্যো ডজরো 

ডযিড ধরুভ যত াংগ্র িযো 

মোযফ। 

 

 

ভপ/িোজধ মুক্ত 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভূরভ অরধগ্রণ 

কভ যকতযা 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয 

জজরা। জপান নঃ 

+৮৮০৩৫১-৬২০৬২ 

laorangamati@

gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক 

(যাজে), 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা 

জপানঃ +৮৮০৩৫১-৬২৩০৬ 

E mail: 

adcrrangamati@gmail.co

m 

 

২ অরধগ্রণকৃত 

জরভয 

েরতপূযণ প্রদান 

(জযকডীয় 

০৭ (াত) 

কভ যরদফ 

 

 

১। েরতপূযদণয োকা ায়ায জন্য জজরা প্রাক 

ফযাফদয াদা কাগদজ আদফদন । 
২। াদাে য াইদজয ০২ (দুই)কর যরঙ্গন ছরফ 

অঙ্গীকায নাভা  

১। জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ই-জফা 

জকন্দ্র/ইউরনয়ন রডরজোর 

জন্টাদয আদফদদনয  

 ১০/- মূদল্যয 

জকাে য রপ। 
 

 

ভূরভ অরধগ্রণ 

কভ যকতযা 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক 

(যাজে), 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা 

জপানঃ +৮৮০৩৫১-৬২৩০৬ 



ক্ররভ

ক নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

যফ ধোচ্চ ভয় 

(ঘন্টা/ 

কভ যরদফ/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রারিয স্থান 

জফামূল্য /রপ/ 

চাদজয (োকা 

জভাদাদনয 

জকাড/খাত  

প্রদান এয 

ভয়) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায নাভ, দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/ 

উদজরা জকাড জেররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

ভাররদকয 

জেদত্র) 

৩। জরভয ারনাগাদ খরতয়ান 

( জভাফরি)। 
৪। ারদনয ভূরভ উন্নয়ন কয রযদাদধয যরদ (খাজনা 

রযদাদধয দারখরা) এয তযারয়ত অনুররর। 
৫। জাতীয় রযচয় ত্র / নাগরযকত্ব নদ (তযারয়ত 

অনুররর)। 

ভাধ্যদভ, জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য জযকড যরুভ াখা 

দত জভাফরি যফযা 

কযা দয় থাদক। 

২। জভৌজা জডম্যাদনয 

রনকে দত ারদনয ভূরভ 

উন্নয়ন কয রযদাদধয 

যরদ (খাজনা রযদাদধয 

দারখরা)  

জজরা। জপান নঃ 

+৮৮০৩৫১-৬২০৬২ 

laorangamati@

gmail.com 

E mail: 

adcrrangamati@gmail.co

m 

 

৩ অরধগ্রণকৃত 

জরভয 

েরতপূযণ প্রদান 

(ক্রয়স্যদত্র 

ভাররদকয 

জেদত্র) 

১০ (দ) 

কভ যরদফ 

১। েরতপূযদণয োকা ায়ায জন্য জজরা প্রাক 

ফযাফদয াদা কাগদজ আদফদন । 
২। াদাে য াইদজয ০২ (দুই) কর যরঙ্গন ছরফ 

অঙ্গীকায নাভা  

৩। জরভয ারনাগাদ খরতয়ান 

( জভাফরি)। 
৪। ারদনয ভূরভ উন্নয়ন কয রযদাদধয যরদ (খাজনা 

রযদাদধয দারখরা) এয তযারয়ত অনুররর। 
৫। জাতীয় রযচয় ত্র / নাগরযকত্ব নদ (তযারয়ত 

অনুররর)। 
৬। দররর/ফায়াদররজরয তযারয়ত অনুররর। 

 

১। জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ই-জফা 

জকন্দ্র/ইউরনয়ন রডরজোর 

জন্টাদয আদফদদনয  

ভাধ্যদভ, জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য জযকড যরুভ াখা 

দত জভাফরি যফযা 

কযা দয় থাদক। 

২। জভৌজা জডম্যাদনয 

রনকে দত ারদনয ভূরভ 

উন্নয়ন কয রযদাদধয 

যরদ (খাজনা রযদাদধয 

দারখরা) 

১০/- মূদল্যয 

জকাে য রপ। 
 

 

ভূরভ অরধগ্রণ 

কভ যকতযা 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয 

জজরা। জপান নঃ 

+৮৮০৩৫১-৬২০৬২ 

laorangamati@

gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক 

(যাজে), 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা 

জপানঃ +৮৮০৩৫১-৬২৩০৬ 

E mail: 

adcrrangamati@gmail.co

m 

 



ক্ররভ

ক নাং 
জফায নাভ 

প্রদয়াজনীয় 

যফ ধোচ্চ ভয় 

(ঘন্টা/ 

কভ যরদফ/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রারিয স্থান 

জফামূল্য /রপ/ 

চাদজয (োকা 

জভাদাদনয 

জকাড/খাত  

প্রদান এয 

ভয়) 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড জেররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা, মায কাদছ 

আীর কযা মাদফ/ অভবযমোগ 

জোনোযনো মোযফ 

 (কভ যকতযায নাভ, দফী, 

ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/ 

উদজরা জকাড জেররদপান 

নম্বয  ই-জভইর) 

৪ অরধগ্রণকৃত 

জরভয 

েরতপূযণ প্রদান 

(য়ারয স্যদত্র 

ভাররদকয 

জেদত্র) 

১০ (দ) 

কভ যরদফ 

১। েরতপূযদণয োকা ায়ায জন্য জজরা প্রাক 

ফযাফদয াদা কাগদজ আদফদন । 
২। াদাে য াইদজয ০২ (দুই) কর যরঙ্গন ছরফ 

অঙ্গীকায নাভা  

৩। জরভয ারনাগাদ খরতয়ান 

( জভাফরি)। 
৪। ারদনয ভূরভ উন্নয়ন কয রযদাদধয যরদ (খাজনা 

রযদাদধয দারখরা) এয তযারয়ত অনুররর। 
৫। জাতীয় রযচয় ত্র / নাগরযকত্ব নদ (তযারয়ত 

অনুররর)। 
৬। য়ারযন নদ (তযারয়ত অনুররর)। 

১। জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ই-জফা 

জকন্দ্র/ইউরনয়ন রডরজোর 

জন্টাদয আদফদদনয  

ভাধ্যদভ, জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য জযকড যরুভ াখা 

দত জভাফরি যফযা 

কযা দয় থাদক। 

২। জভৌজা জডম্যাদনয 

রনকে দত ারদনয ভূরভ 

উন্নয়ন কয রযদাদধয 

যরদ (খাজনা রযদাদধয 

দারখরা)  

১০/- মূদল্যয 

জকাে য রপ। 
 

 

 

 

 

 

 

ভূরভ অরধগ্রণ 

কভ যকতযা 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয 

জজরা। জপান নঃ 

+৮৮০৩৫১-৬২০৬২ 

laorangamati@

gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক 

(যাজে), 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা 

জপানঃ +৮৮০৩৫১-৬২৩০৬ 

E mail: 

adcrrangamati@gmail.co

m 

 

৫ অরধগ্রণকৃত 

জরভয 

েরতপূযণ প্রদান 

(ায়ায অপ 

এযােরন য- এয 

ভাধ্যদভ 

ভাররকানায 

জেদত্র) 

১০(দ)  

কভ যরদফ 

১। েরতপূযদণয োকা ায়ায জন্য জজরা প্রাক 

ফযাফদয াদা কাগদজ আদফদন । 
২। াদাে য ০২ (দুই) কর ছরফ অঙ্গীকায নাভা  

৩। জরভয ারনাগাদ খরতয়ান 

( জভাফরি)। 
৪। ারদনয ভূরভ উন্নয়ন কয রযদাদধয যরদ (খাজনা 

রযদাদধয দারখরা) এয তযারয়ত অনুররর। 
৫। জাতীয় রযচয় ত্র / নাগরযকত্ব নদ (তযারয়ত 

অনুররর)। 
৬। দররর/ফায়াদররজরয তযারয়ত অনুররর। (প্রদমাজয 

জেদত্র)  

৭। জজরা প্রাদকয কাম যারয় কতৃযক প্রদদয় ায়ায অপ 

এযেনীয মূর / াটি যপাইড কর। 

১। জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য ই-জফা 

জকন্দ্র/ইউরনয়ন রডরজোর 

জন্টাদয আদফদদনয  

ভাধ্যদভ, জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য জযকড যরুভ াখা 

দত জভাফরি যফযা 

কযা দয় থাদক। 

২। জভৌজা জডম্যাদনয 

রনকে দত ারদনয ভূরভ 

উন্নয়ন কয রযদাদধয 

যরদ (খাজনা রযদাদধয 

দারখরা)  

 ১০/- মূদল্যয 

জকাে য রপ। 
 

 

 

 

 

ভূরভ অরধগ্রণ 

কভ যকতযা 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয 

জজরা। জপান নঃ 

+৮৮০৩৫১-৬২০৬২ 

laorangamati@

gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক 

(যাজে), 

যাঙ্গাভাটি াফ যতয জজরা 

জপানঃ +৮৮০৩৫১-৬২৩০৬ 

E mail: 

adcrrangamati@gmail.co
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