
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

Website: http://www.chandpur.gov.bd/ 

 

সসটিকেন চার্ যার 

১. সিশন ও সিশন 

সিশন: দক্ষ ও োর্ যের িাঠ প্রশাসন। 

সিশন: প্রাসিষ্ঠাসনে স বৃসির িাধ্যকি এেটি দক্ষ, জসবামুখী েল্যাণধিী ও দায়বি িাঠপ্রশাসন গকে জিালা। 

২. প্রসিশ্রুি জসবাসমূহ 

২.১) নাগসরে জসবা: 

২.২ প্রাসিষ্ঠাসনে জসবা: 

২.৩ অিযন্তরীণ জসবা: 

০১. রােস্ব শাখা 

ক্র: 

নং 

জসবার নাি জসবা 

প্রদাকনর 

সকব যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়ােনীয় োগেপত্র প্রকয়ােনীয় োগেপত্র/ 

আকবদন ফরি প্রাসিস্থান 

জসবা মূল্য এবং 

পসরকশাধ পিসি (র্সদ 

থাকে) 

শাখার নািসহ দাসয়ত্বপ্রাি 

েি যেিযার পদবী, রুি নম্বর, জেলা/ 

উপকেলা জোড, অসফসসয়াল 

জর্সলকফান ও ইকিইল 

উর্ধ্যিন েি যেিযার পদবী, রুি নম্বর, 

জেলা/ উপকেলার জোডসহ অসফসসয়াল 

জর্সলকফান ও ইকিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ কৃসি খাস 

েসি বকদাবস্ত 

প্রস্তাব 

অনুকিাদন 

প্রদান 

১ িাস উপকেলা সনব যাহী অসফস হকি 

জপ্রসরি জেস নসথর সাকথ 

সনম্নবসণ যি োগেপত্র থােকি 

হকব 

১। উপকেলা কৃসি খাস েসি 

ব্যবস্থাপনা ও বকদাবস্ত েসিটির 

সিার অনুকিাদন সংক্রান্ত 

উপকেলা সনব যাহী 

অসফসাকরর োর্ যালয়/ 

সংসিষ্ট উপকেলা ভূসি 

অসফস 

সবনামূকল্য জরসিসনউ জডপুটি োকলক্টর, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৯ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

জফান:০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

ই-জিইল: 

rdcchandpur123@gmail.

com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 



োর্ যসববরণী 

২। স্বািী-স্ত্রীর জর্ৌথ ০২ েসপ 

সিযাসয়ি ছসবসহ সনধ যাসরি 

ফরকি সহোরী েসিশনার 

(ভূসি) বরাবর আকবদন পত্র 

৩। ভূসিহীন সনদ (সংসিষ্ট 

ইউসপ জচয়ারম্যান/ জিয়র, 

জপৌরসিা ের্তযে) 

৪। নাগসরে সনদ। 

০২ সরোসর 

দিকরর 

অনুকূকল 

অকৃসি খাস 

েসি বকদাবস্ত 

প্রদান 

৩ িাস ১। জেলা প্রশাসে বরাবর 

সংসিষ্ট দির ের্তযে সাদা 

োগকে আকবদনপত্র 

২। সংসিষ্ট িন্ত্রণালকয়র 

প্রশাসসনে অনুকিাদনপত্র 

৩। জসলািী পসরকশাকধ সক্ষি 

সেনা জস সংক্রান্ত প্রিযয়ন 

৪। জল-আউর্ প্লান। 

৫। প্রস্তাসবি েসির জরেডীয় 

অবস্থানসহ জেচ ম্যাপ 

৬। ৩০০/- র্াোর নন 

জুসডসশয়াল স্ট্যাকে হলফনািা। 

আকবদনোরী স্ব-

উকযাকগ সংগ্রহ েকর 

দাসখল েরকবন 

আকবদকনর উপর 

৩০/- র্াোর জোর্ য 

সফ(লাইকসন্স প্রাি 

জিন্ডাকরর সনের্ হকি 

সংগ্রহ েরা র্াকব) 

জরসিসনউ জডপুটি োকলক্টর, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৯ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

জফান:০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

ই-জিইল: 

rdcchandpur123@gmail.

com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

০৩ সরোসর 

সশক্ষা 

প্রসিষ্ঠাকনর 

অনুকূকল 

অকৃসি খাস 

েসি বকদাবস্ত 

প্রদান 

৩ িাস ১। জেলা প্রশাসে বরাবর 

সংসিষ্ট দির ের্তযে সাদা 

োগকে আকবদনপত্র 

২। সংসিষ্ট িন্ত্রণালকয়র 

প্রশাসসনে অনুকিাদনপত্র 

৩। জসলািী পসরকশাকধ সক্ষি 

সেনা জস সংক্রান্ত োগেপত্র 

৪। জল-আউর্ প্লান। 

আকবদনোরী স্ব-

উকযাকগ সংগ্রহ েকর 

দাসখল েরকবন 

আকবদকনর উপর 

৩০/- র্াোর জোর্ য 

সফ(লাইকসন্স প্রাি 

জিন্ডাকরর সনের্ হকি 

সংগ্রহ েরা র্াকব) 

জরসিসনউ জডপুটি োকলক্টর, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৯ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

জফান:০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

ই-জিইল: 

rdcchandpur123@gmail.

com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 



৫। প্রস্তাসবি েসির জরেডীয় 

অবস্থানসহ জেচ ম্যাপ 

৬। ৩০০/- র্াোর নন 

জুসডসশয়াল স্ট্যাকে হলফনািা। 

০৪ জবসরোসর 

সশক্ষা 

প্রসিষ্ঠাকনর 

অনুকূকল 

অকৃসি খাস 

েসি বকদাবস্ত 

প্রদান 

৩ িাস ১। জেলা প্রশাসে বরাবর 

সংসিষ্ট দির ের্তযে সাদা 

োগকে আকবদনপত্র 

২। সংসিষ্ট িন্ত্রণালকয়র 

প্রশাসসনে অনুকিাদনপত্র 

৩। জসলািী পসরকশাকধ সক্ষি 

সেনা জস সংক্রান্ত োগেপত্র 

৪। জল-আউর্ প্লান। 

৫। প্রস্তাসবি েসির জরেডীয় 

অবস্থানসহ জেচ ম্যাপ 

৬। গি:সন যং বসডর সিার 

োর্ যসববরণী 

৭।৩০০/- র্াোর নন জুসডসশয়াল 

স্ট্যাকে হলফনািা। 

আকবদনোরী স্ব-

উকযাকগ সংগ্রহ েকর 

দাসখল েরকবন 

আকবদকনর উপর 

৩০/- র্াোর জোর্ য 

সফ(লাইকসন্স প্রাি 

জিন্ডাকরর সনের্ হকি 

সংগ্রহ েরা র্াকব) 

জরসিসনউ জডপুটি োকলক্টর, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৯ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

জফান:০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

ই-জিইল: 

rdcchandpur123@gmail.

com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

০৫ সবসশষ্ট 

সশক্ষাসবদ, 

েসব, 

সাসহসিযে বা 

োিীয় পর্ যাকয় 

সনে 

আকবদকনর 

েন্য 

সবকশিিাকব 

স্বীকৃি ব্যসক্তর 

অনুকূকল 

৩ িাস ১। সাদা োগকে জেলা প্রশাসে 

বরাবর আকবদনপত্র 

২। সনে অবদাকনর অনুকূকল 

সনদপত্র 

৩। প্রস্তাসবি েসির জরেডীয় 

অবস্থানসহ জেচ ম্যাপ 

৪। োিীয় পসরচয় পকত্রর 

সিযাসয়ি েসপ 

৫। ৩০০/- র্াোর নন 

জুসডসশয়াল স্ট্যাকে হলফনািা 

আকবদনোরী স্ব-

উকযাকগ সংগ্রহ েকর 

দাসখল েরকবন 

আকবদকনর উপর 

৩০/- র্াোর জোর্ য 

সফ(লাইকসন্স প্রাি 

জিন্ডাকরর সনের্ হকি 

সংগ্রহ েরা র্াকব) 

জরসিসনউ জডপুটি োকলক্টর, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৯ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

জফান:০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

ই-জিইল: 

rdcchandpur123@gmail.

com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 



অকৃসি খাস 

েসি বকদাবস্ত 

প্রদান 

০৬ প্রাকৃসিে 

দুকর্ যাগেসনি 

োরকণ 

ক্ষসিগ্রস্থ 

পসরবাকরর 

অনুকূকল 

অকৃসি খাস 

েসি বকদাবস্ত 

প্রদান 

৩ িাস ১। সাদা োগকে জেলা প্রশাসে 

বরাবর আকবদনপত্র 

২। প্রাকৃসিে দুকর্ যাগেসনি 

োরকণ ক্ষসিগ্রস্থ সনদপত্র 

৩। প্রস্তাসবি েসির জরেডীয় 

অবস্থানসহ জেচ ম্যাপ 

৪। োিীয় পসরচয় পকত্রর 

সিযাসয়ি েসপ 

৫। ৩০০/- র্াোর নন 

জুসডসশয়াল স্ট্যাকে হলফনািা 

 

প্রাকৃসিে দুকর্ যাগেসনি 

ক্ষসিগ্রস্থ সংসিষ্ট UNO 

এর সনের্ হকি সংগ্রহ 

েরা র্াকব। অন্যান্য 

োগেপত্র আকবদনোরী 

স্ব-উকযাকগ সংগ্রহ 

েরকবন। 

১। ৩০/- র্াোর জোর্ য 

সফ আকবদকন সংযুক্ত 

েরকি হকব। 

২। অকৃসি খাস েসি 

বকদাবস্ত 

নীসিিালা,১৯৯৫ 

অনুর্ায়ী সনধ যাসরি 

জসলািী অথবা 

িন্ত্রণালয় ের্তযে 

অনুকিাসদি জসলািী 

জরসিসনউ জডপুটি োকলক্টর, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৯ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

জফান:০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

ই-জিইল: 

rdcchandpur123@gmail.

com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

০৭ প্রবাসীকদর 

সিবায় 

সসিসির 

িাধ্যকি বহুি 

িবন 

সনি যাকণর েন্য 

অকৃসি খাস 

েসি বকদাবস্ত 

প্রদান 

৩ িাস ১। সাদা োগকে জেলা প্রশাসে 

বরাবর আকবদনপত্র 

২। প্রস্তাসবি েসির জরেডীয় 

অবস্থানসহ জেচ ম্যাপ 

৩। োিীয় পসরচয় পকত্রর 

সিযাসয়ি েসপ 

৪। েসির সমুদয় মূল্য ববকদসশে 

মুদ্রায় পসরকশাকধ সক্ষি সংক্রান্ত 

সনদপত্র 

৫। ৩০০/- র্াোর নন 

জুসডসশয়াল স্ট্যাকে হলফনািা 

৬। সনবসিি সিবায় সসিসির 

সনদপকত্রর ফকর্ােসপ 

আকবদনোরী স্ব-

উকযাকগ সংগ্রহ েকর 

দাসখল েরকবন 

১। ৩০/- র্াোর জোর্ য 

সফ আকবদকন সংযুক্ত 

েরকি হকব। 

২। অকৃসি খাস েসি 

বকদাবস্ত 

নীসিিালা,১৯৯৫ 

অনুর্ায়ী সনধ যাসরি 

জসলািী অথবা 

িন্ত্রণালয় ের্তযে 

অনুকিাসদি জসলািী 

জরসিসনউ জডপুটি োকলক্টর, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৯ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

জফান:০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

ই-জিইল: 

rdcchandpur123@gmail.

com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

০৮ গবাসদ পশু বা 

দুগ্ধখািার, 

৩ িাস ১। সাদা োগকে জেলা প্রশাসে 

বরাবর আকবদনপত্র 

আকবদনোরী স্ব-

উকযাকগ সংগ্রহ েকর 

১। ৩০/- র্াোর জোর্ য 

সফ আকবদকন সংযুক্ত 

জরসিসনউ জডপুটি োকলক্টর, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৯ 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 



হাঁসমুরসগ 

খািার 

স্থাপকনর 

জক্ষকত্র সশল্প 

োরখানা 

স্থাপকনর েন্য 

অকৃসি খাস 

েসি বকদাবস্ত 

প্রদান 

২। সংসিষ্ট প্রেল্পটি িন্ত্রণালয় 

ের্তযে অনুকিাদন সংক্রান্ত পত্র 

৩। প্রস্তাসবি েসির জরেডীয় 

অবস্থানসহ জেচ ম্যাপ 

৪। প্রেকল্পর প্লান সডোইন 

৫। ৩০০/- র্াোর নন 

জুসডসশয়াল স্ট্যাকে হলফনািা 

 

দাসখল েরকবন েরকি হকব। 

২। অকৃসি খাস েসি 

বকদাবস্ত 

নীসিিালা,১৯৯৫ 

অনুর্ায়ী সনধ যাসরি 

জসলািী অথবা 

িন্ত্রণালয় ের্তযে 

অনুকিাসদি জসলািী 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

জফান:০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

ই-জিইল: 

rdcchandpur123@gmail.

com 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

০৯ ব্যসক্তর 

অনুকূকল 

অকৃসি খাস 

েসি বকদাবস্ত 

প্রদান 

৩িাস ১। সাদা োগকে জেলা প্রশাসে 

বরাবর আকবদনপত্র 

২। প্রস্তাসবি েসির জরেডীয় 

অবস্থানসহ জেচ ম্যাপ 

৩। োিীয় পসরচয় পকত্রর 

সিযাসয়ি েসপ 

৪। ২ েসপ সিযাসয়ি ছসব 

৫। ৩০০/- র্াোর নন 

জুসডসশয়াল স্ট্যাকে হলফনািা 

আকবদনোরী স্ব-

উকযাকগ সংগ্রহ েকর 

দাসখল েরকবন 

১। ৩০/- র্াোর জোর্ য 

সফ আকবদকন সংযুক্ত 

েরকি হকব। 

২। অকৃসি খাস েসি 

বকদাবস্ত নীসিিালা, 

১৯৯৫ অনুর্ায়ী 

সনধ যাসরি জসলািী 

অথবা িন্ত্রণালয় 

ের্তযে অনুকিাসদি 

জসলািী 

জরসিসনউ জডপুটি োকলক্টর, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৯ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

জফান:০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

ই-জিইল: 

rdcchandpur123@gmail.

com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

১০ ধিীয় স্থাপনার 

অনুকূকল 

অকৃসি খাস 

েসি বকদাবস্ত 

প্রদান 

৩ িাস ১। সাদা োগকে জেলা প্রশাসে 

বরাবর আকবদনপত্র 

২। প্রস্তাসবি েসির জরেডীয় 

অবস্থানসহ জেচ ম্যাপ 

৩। সংসিষ্ট প্রসিষ্ঠাকনর 

পসরচালনা েসিটির সিার 

োর্ যসববরণী  

৪। ৩০০/- র্াোর নন 

জুসডসশয়াল স্ট্যাকে হলফনািা 

আকবদনোরী স্ব-

উকযাকগ সংগ্রহ েকর 

দাসখল েরকবন 

১। ৩০/- র্াোর জোর্ য 

সফ আকবদকন সংযুক্ত 

েরকি হকব। 

২। অকৃসি খাস েসি 

বকদাবস্ত নীসিিালা, 

১৯৯৫ অনুর্ায়ী 

সনধ যাসরি জসলািী 

অথবা িন্ত্রণালয় 

ের্তযে অনুকিাসদি 

জসলািী 

জরসিসনউ জডপুটি োকলক্টর, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৯ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

জফান:০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

ই-জিইল: 

rdcchandpur123@gmail.

com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 



১১ সশল্পোরখানা 

স্থাপকনর েন্য 

অকৃসি খাস 

েসি বকদাবস্ত 

প্রদান 

৩ িাস ১। সাদা োগকে জেলা প্রশাসে 

বরাবর আকবদনপত্র 

২। প্রস্তাসবি েসির জরেডীয় 

অবস্থানসহ জেচ ম্যাপ 

৩। প্রেকল্পর প্লান 

সডোইনসংসিষ্ট প্রসিষ্ঠাকনর 

পসরচালনা েসিটির সিার 

োর্ যসববরণী  

৪। ৩০০/- র্াোর নন 

জুসডসশয়াল স্ট্যাকে হলফনািা 

আকবদনোরী স্ব-

উকযাকগ সংগ্রহ েকর 

দাসখল েরকবন 

১। ৩০/- র্াোর জোর্ য 

সফ আকবদকন সংযুক্ত 

েরকি হকব। 

২। অকৃসি খাস েসি 

বকদাবস্ত নীসিিালা, 

১৯৯৫ অনুর্ায়ী 

সনধ যাসরি জসলািী 

অথবা িন্ত্রণালয় 

ের্তযে অনুকিাসদি 

জসলািী 

জরসিসনউ জডপুটি োকলক্টর, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৯ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

জফান:০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

ই-জিইল: 

rdcchandpur123@gmail.

com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

১২ েলিহাল 

ইোরা প্রদান 

১িাস ১। সনবসিি প্রকৃি িৎসেীসব 

সংগঠন/ সসিসি সনধ যাসরি 

ফরকি আকবদন েরকবন 

২। আকবদকনর সাকথ প্রকৃি 

িৎসেীসব সিবায় সসিসির 

সদস্যকদর নাকির িাসলো 

(ঠিোনাসহ) এবং সনব যাহী 

সদকস্যর নাকির িাসলো 

(ঠিোনাসহ) সংযুক্ত েরকি হকব 

৩। আকবদকনর সাকথ সংসিষ্ট 

েলিহাকলর সরোসর মূকল্যর 

২০% অথ য োিানি সহসাকব 

জেলা প্রশাসে এর অনুকূকল 

জর্কোন িফসশলী ব্যাংকের 

িাধ্যকি ব্যাংে ড্রাফর্/ জপ-

অড যার দাসখল েরকি হকব। 

৪। আকবদকনর সাকথ সংগঠন/ 

সসিসির সনব যাসচি েসিটি, 

গঠনিকন্ত্রর েসপ, ব্যাংে 

 সনধ যাসরি ফরি এস.এ 

শাখা হকি সংগ্রহ েরা 

র্াকব। অন্যান্য োগেপত্র 

স্ব-উকযাকগ সংগ্রহ 

েরকি হকব। 

 জরসিসনউ জডপুটি োকলক্টর, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৯ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

জফান:০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

ই-জিইল: 

rdcchandpur123@gmail.

com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 



এোউকের জলনকদন সংক্রান্ত 

প্রিযয়নপত্র ও সিযাসয়ি ছসব 

সংকর্ােন েরকি হকব। 

৫। আকবদনোরী সিবায় সসিসি 

বিযিাকন োর্ের আকছ িার 

প্রিান স্বরূপ জেলা/উপকেলা 

সিবায়/ সিােকসবা েি যেিযা 

ের্তযে প্রদত্ত প্রিযয়নপত্র দাসখল 

েরকি হকব এবং সবগি দুই 

বছকরর অসডর্ সরকপার্ য দাসখল 

েরকি হকব। 

১৩ বালুিহাল 

ইোরা প্রদান 

১িাস ১। জেলা প্রশাসকনর িাসলোভুক্ত 

লাইকসন্সধারী ব্যসক্ত/ প্রসিষ্ঠান 

জেলা প্রশাসে বরাবর সনধ যাসরি 

ফরকি আকবদন েরকবন। 

২। আকবদনপকত্রর সাকথ উদ্ধৃি 

মূকল্যর ২৫% অথ য োিানি 

সহকসকব ব্যাংে ড্রাফর্/জপ-অড যার 

দাসখল েরকি হকব। 

৩। হালনাগাদ জেড লাইকসন্স, 

টিআইএন নম্বরসহ হালনাগাদ 

আয়ের প্রদাকনর সনদপত্র এবং 

িফসসলী ব্যাংে ের্তযে প্রদত্ত 

আসথ যে স্বচ্ছলিার সনদ দাসখল 

েরকি হকব। 

৪। ০৩েসপ পাসকপার্ য সাইকের 

ছসব এবং স্থায়ী বাসসদা সংক্রান্ত 

সনদপত্র দাসখল েরকি হকব। 

 সনধ যাসরি ফরি এস.এ 

শাখা হকি সংগ্রহ েরা 

র্াকব। অন্যান্য োগেপত্র 

স্ব-উকযাকগ সংগ্রহ 

েরকি হকব। 

 জরসিসনউ জডপুটি োকলক্টর, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৯ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

জফান:০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

ই-জিইল: 

rdcchandpur123@gmail.

com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

১৪ হার্ বাোকরর ১০ জেস নসথর সাকথ সনম্নবসণ যি স্ব-উকযাকগ োগেপত্র ৩০/- র্াোর জোর্ য সফ জরসিসনউ জডপুটি োকলক্টর, চাঁদপুর। অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 



চাসদনাসিটির 

লাইকসন্স 

অনুকিাদন 

প্রদান 

োর্ যসদব

স 

োগেপত্র থােকি হকব 

১। আকবদনপত্র 

২। জেড লাইকসন্স 

৩। োিীয় পসরচয় পকত্রর 

সিযাসয়ি েসপ 

৪। ২েসপ ছসব 

সংগ্রহ েরকি হকব আকবদকন সংযুক্ত 

েরকি হকব 

েক্ষ নং ৩০৯ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

জফান:০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

ই-জিইল: 

rdcchandpur123@gmail.

com 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

১৫ অসপ যি 

সেসত্তর 

এেসনা 

ইোরা নবায়ন 

(বাংলা সকনর 

সিসত্তকি 

এেবছর 

জিয়াদী 

ইোরা প্রদান 

েরা হয়) 

০৭(সাি) 

োর্ যসদব

স 

১। অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(রােস্ব) বরাবর সাদা োগকে 

আকবদন। 

২। সব যকশি সডসসআর এর 

ফকর্ােসপ 

৩। জপৌরের পসরকশাকধর 

রসশকদর ফকর্ােসপ 

স্ব-উকযাকগ  সাদা 

োগকে আকবদন েরকি 

হকব 

১। আকবদকনর সাকথ 

৩০/- র্াোর জোর্ যসফ। 

জপৌর এলাোর েন্য 

বাসি যে লীেিাসনর 

জেসণসিসত্তে হার 

(র্াহা সডসসআর 

িাধ্যকি গ্রহণ েরা 

হয়:) 

১। কৃসি েসি ১০০০/- 

র্াো প্রসি এের 

২। অকৃসি সিটি েসি 

৪০০০/- র্াো প্রসি 

এের 

৩। সশল্প বাসণেয 

োকে ব্যবহৃি েসি 

৫০০০/- প্রসি এের 

৪।আবাসসে োঁচা ঘর 

০৩/- র্াো প্রসি 

বগ যফুর্। 

৫। আবাসসে 

আধাপাো ঘর ০৪/- 

র্াো প্রসি বগ যফুর্ 

৬। আবাসসে পাো 

জরসিসনউ জডপুটি োকলক্টর, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৯ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

জফান:০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

ই-জিইল: 

rdcchandpur123@gmail.

com 

১। অসিকর্াকগর জক্ষকত্র:- 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

২।আনুষ্ঠাসনে আপীকলর জক্ষকত্র:- 

সবিাগীয় েসিশনার, চট্টগ্রাি সবিাগ, 

চট্টগ্রাি 

জিাবা: ০১৭১৩১২০৭৯৫ 

জফান: ০২৩৩৩৩৬৫৭৬৬ 

 

 



ঘর (দালান) ০৬/- 

র্াো প্রসিবগ যফুর্। 

৭। বাসণসেযে োঁচা 

ঘর ০৮/- র্াো প্রসি 

বগ যফুর্। 

৮। বাসণসেযে আধা 

পাো/ পাো ঘর ১২/- 

র্াো প্রসি বগ যফুর্ 

১৬ অসপ যি 

সেসত্ত 

এেসনা 

ইোরা গ্রহীিা 

ইোরা নবায়ন 

েরকি 

অসনচ্ছুে হকল 

সেংবা ইোরা 

গ্রহীিা 

মৃত্যযবরণ 

েসরকল নাি 

পসরবিযকনর 

িাধ্যকি 

ইোরা প্রদান 

েরা হকয় 

থাকে 

 

 

২০(সবশ) 

োর্ যসদব

স 

১। অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(রােস্ব) বরাবর সাদা োগকে 

সলসখি আকবদন পত্র। 

২। ইোরা গ্রহীিার মৃত্যয হকল 

ওয়াসরশকদর েন্য মৃত্যযসনদ 

এবং ওয়াসরশান সনদপত্র। 

৩। সেল ওয়াসরশ আকবদন না 

েরকল অবসশষ্ট ওয়াসরশকদর 

৩০০/- র্াোর ষ্টযাকে নাদাবী 

পত্র সদকি হকব। 

 

স্ব-উকযাকগ  সাদা 

োগকে আকবদন েরকি 

হকব 

১। আকবদকনর সাকথ 

৩০/- র্াোর জোর্ যসফ। 

জপৌর এলাোর েন্য 

বাসি যে লীেিাসনর 

জেসণসিসত্তে হার 

(র্াহা সডসসআর 

িাধ্যকি গ্রহণ েরা 

হয়:) 

১। কৃসি েসি ১০০০/- 

র্াো প্রসি এের 

২। অকৃসি সিটি েসি 

৪০০০/- র্াো প্রসি 

এের 

৩। সশল্প বাসণেয 

োকে ব্যবহৃি েসি 

৫০০০/- প্রসি এের 

৪।আবাসসে োঁচা ঘর 

০৩/- র্াো প্রসি 

বগ যফুর্। 

৫। আবাসসে আধা 

পাো ঘর ০৪/- র্াো 

জরসিসনউ জডপুটি োকলক্টর, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৯ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

জফান: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

ই-জিইল: 

rdcchandpur123@gmail.

com 

১। অসিকর্াকগর জক্ষকত্র:- 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

২।আনুষ্ঠাসনে আপীকলর জক্ষকত্র:- 

সবিাগীয় েসিশনার, চট্টগ্রাি সবিাগ, 

চট্টগ্রাি 

জিাবা: ০১৭১৩১২০৭৯৫ 

জফান: ০২৩৩৩৩৬৫৭৬৬ 

 



প্রসি বগ যফুর্ 

৬। আবাসসে পাো 

ঘর (দালান) ০৬/- 

র্াো প্রসিবগ যফুর্। 

৭। বাসণসেযে োঁচা 

ঘর ০৮/- র্াো প্রসি 

বগ যফুর্। 

৮। বাসণসেযে আধা 

পাো/ পাো ঘর ১২/- 

র্াো প্রসি বগ যফুর্ 

১৭ এেসনা 

ইোরাকৃি 

অসপ যি 

সেসত্তর ঘর 

জিরািি 

২০(সবশ) 

োর্ যসদব

স 

১। অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(রােস্ব) বরাবর সাদা োগকে 

আকবদন। 

২। সব যকশি সডসসআর এর 

ফকর্ােসপ। 

৩। জপৌরের পসরকশাকধর রসশদ 

এর ফকর্ােসপ 

স্ব-উকযাকগ  সাদা 

োগকে আকবদন েরকি 

হকব 

আকবদকনর সাকথ 

৩০/- র্াোর জোর্ য সফ 

জরসিসনউ জডপুটি োকলক্টর, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৯ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

জফান: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

ই-জিইল: 

rdcchandpur123@gmail.

com 

১। অসিকর্াকগর জক্ষকত্র:- 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

২।আনুষ্ঠাসনে আপীকলর জক্ষকত্র:- 

সবিাগীয় েসিশনার, চট্টগ্রাি সবিাগ, 

চট্টগ্রাি 

জিাবা: ০১৭১৩১২০৭৯৫ 

জফান: ০২৩৩৩৩৬৫৭৬৬ 

 

 

 

 

 



 

০২. আর, এি শাখা 

ক্র: 

নং 

জসবার নাি জসবা 

প্রদাকনর 

সকব যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়ােনীয় োগেপত্র প্রকয়ােনীয় োগেপত্র/ 

আকবদন ফরি প্রাসিস্থান 

জসবা মূল্য 

এবং পসরকশাধ 

পিসি (র্সদ 

থাকে) 

শাখার নািসহ দাসয়ত্বপ্রাি েি যেিযার পদবী, 

রুি নম্বর, জেলা/ উপকেলা জোড, 

অসফসসয়াল জর্সলকফান ও ইকিইল 

উর্ধ্যিন েি যেিযার পদবী, রুি নম্বর, 

জেলা/ উপকেলার জোডসহ অসফসসয়াল 

জর্সলকফান ও ইকিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ ষ্টযাে জিন্ডার 

লাইকসন্স 

প্রদান 

১৫ 

োর্ যসদব

স 

ে) সিযাসয়ি ২ েসপ পাসকপার্ য 

সাইকের ছসব এবং ৩০/- র্াোর 

জোর্ য সফসহ স্ব-উকযাকগ সাদা 

োগকে আকবদন েরকি হকব। 

খ) সশক্ষাগি জর্াগ্যিার সনকদর 

সিযাসয়ি ফকর্ােসপ। 

গ) ব্যাংে সলকিসন্স সাটি যসফকের্ 

(মূল েসপ) 

ঘ) নাগসরে সনকদর সিযাসয়ি 

ফকর্ােসপ 

ঙ) োিীয় পসরচয় পকত্রর 

সিযাসয়ি ফকর্ােসপ 

চ) জেড লাইকসকন্সর সিযাসয়ি 

ফকর্ােসপ 

ছ) সংসিষ্ট সাব-জরসেস্ট্রার এবং 

পুসলশ সুপার এর ইসিবাচে 

প্রসিকবদন 

 

স্ব-উকযাকগ সংগ্রহ 

েরকি হকব 

ে) আকবদন 

পকত্র ৩০/- 

র্াোর জোর্ য 

সফ 

খ) লাইকসন্স 

সফ ৭৫০/- 

র্াো ব্যাংকে 

চলাকনর 

িাধ্যকি ১-

১১০১-০০০১-

১৮৫৪ নং 

জোকড েিা 

েরকি হকব। 

সহোরী েসিশনার, আর. এি শাখা, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩১০ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

জফান:০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

ই-জিইল: 

rmchandpur123@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

০২ ষ্টযাে জিন্ডার 

লাইকসন্স 

নবায়ন 

৭ 

োর্ যসদব

স 

স্ব-উকযাকগ সাদা োগকে 

নবায়কনর আকবদকনর সাকথ 

৩০/- র্াোর জোর্ য সফ এবং মূল 

লাইকসন্স দাসখল েরকি হকব। 

স্ব-উকযাকগ সংগ্রহ 

েরকি হকব 

লাইকসন্স 

নবায়ন সফ 

৭৫০/- র্াো 

ব্যাংে 

সহোরী েসিশনার, আর. এি শাখা, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩১০ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 



চালাকনর 

িাধ্যকি১-

১১০১-০০০১-

১৮৫৪ নং 

জোকড এবং 

১৫% িযার্ 

বাবদ ১১৫ 

র্াো১-১১৩৩-

০০৪০-০৩১১ 

নং জোকড 

েিা প্রদান 

েরকি হকব 

জফান:০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

ই-জিইল: 

rmchandpur123@gmail.com 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

০৩ আিকিাক্তার 

নািা 

ববধেরণ 

১৫ 

োর্ যসদব

স 

সব যকশি িাসলোনা সেসেযি 

হাল (খসিয়ান/ েিাখাসরে) 

জরেকড যর োগেপত্র। 

জেলা জরেড যরুি ৩০/- র্াোর 

জোর্ য সফ এবং 

আিকিাক্তার 

নািা 

সরস্ট্যাসেং 

েরকণর েন্য 

১০০০/- 

র্াোর 

আঠাকলা 

স্ট্যাে। 

(জোর্ য সফ 

এবং স্ট্যাে 

জেোসর/ 

জিন্ডার এর 

সনের্ হকি 

সংগ্রহ েরা 

র্াকব) 

সহোরী েসিশনার, আর. এি শাখা, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩১০ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

জফান:০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

ই-জিইল: 

rmchandpur123@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

হাল সন পর্ যন্ত ভূসি উন্নয়ন ের 

পসরকশাকধর দাসখলা 

সংসিষ্ট ইউসনয়ন ভূসি 

অসফস 

সরোসর জোন স্বাথ য জনই এই 

িকি য সহোরী েসিশনার (ভূসি) 

ের্তযে প্রিযয়ন পত্র। 

সংসিষ্ট উপকেলা ভূসি 

অসফস 



০৪ সবসনিয় 

সেসত্ত 

অবমুক্তেরণ 

১ িাস িাসলোনার োগেপত্রসহ সাদা 

োগকে জেলা প্রশাসে বরাবকর 

আকবদন েরকি হকব। 

স্ব-উকযাকগ সংগ্রহ 

েরকি হকব 

৩০/- র্াোর 

জোর্ য সফ 

আকবদকনর 

সাকথ সংযুক্ত 

েরকি হকব 

সহোরী েসিশনার, আর. এি শাখা, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩১০ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

জফান:০১৭৩০০৬৭০৫৫ 

ই-জিইল: 

rmchandpur123@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

 

 

০৩. ভূসি অসধগ্রহণ শাখা 

ক্র: 

নং 

জসবার নাি জসবা 

প্রদাকনর 

সকব যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়ােনীয় োগেপত্র প্রকয়ােনীয় োগেপত্র/ 

আকবদন ফরি প্রাসিস্থান 

জসবা মূল্য 

এবং পসরকশাধ 

পিসি (র্সদ 

থাকে) 

শাখার নািসহ দাসয়ত্বপ্রাি েি যেিযার পদবী, 

রুি নম্বর, জেলা/ উপকেলা জোড, 

অসফসসয়াল জর্সলকফান ও ইকিইল 

উর্ধ্যিন েি যেিযার পদবী, রুি নম্বর, 

জেলা/ উপকেলার জোডসহ অসফসসয়াল 

জর্সলকফান ও ইকিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ সরোসর/ 

আধা সরোসর 

ও 

স্বায়ত্বশাসসি 

সংস্থার 

অনুকূকল েসি 

অসধগ্রহণ 

১২০ 

োর্ যসদব

স 

১। প্রশাসসনে অনুকিাদন পত্র 

মূল েসপ। 

২। ন্যযনিি েসির প্রকয়ােনীয়িা 

সংক্রান্ত প্রিযায়ন পত্র মূল েসপ/ 

সিযাসয়ি েসপ। 

৩। প্রস্তাসবি েসির দাগসূসচ মূল 

েসপ/ সিযাসয়ি েসপ। 

৪। জল-আউর্ প্লান মূল েসপ/ 

সিযাসয়ি েসপ। 

৫। সনধ যাসরি ছকে বণ যনা মূল 

েসপ/ সিযাসয়ি েসপ। 

৬। প্রস্তাসবি ভূসির নক্সা 

 

প্রস্তাসবি েসির দাগসূসচ 

জরেড যরুি হকি সংগ্রহ 

েরা র্াকব এবং অন্যান্য 

োগেপত্র প্রিযাশী সংস্থা 

স্ব-উকযাকগ সংগ্রহ েকর 

দাসখল েরকবন 

সবনামূকল্য ভূসি অসধগ্রহণ েি যেিযা, জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩১১ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৭ 

জফান: 

ই-জিইল: 

laochandpur@gmail.com 

১। অসিকর্াকগর জক্ষকত্র:- 

জেলা প্রশাসে, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

dcchandpur@mopa.gov.bd 

২।আনুষ্ঠাসনে আপীকলর জক্ষকত্র:- 

সবিাগীয় েসিশনার, চট্টগ্রাি সবিাগ, 

চট্টগ্রাি 

জিাবা: ০১৭১৩১২০৭৯৫ 

জফান: ০২৩৩৩৩৬৫৭৬৬ 



মূলেসপ 

৭। আসথ যে িঞ্জুসর পত্রমূল েসপ/ 

সিযাসয়ি েসপ। 

৮। ধিীয় প্রসিবিেিা প্রিযায়ন 

পত্র মূল েসপ/ সিযাসয়ি েসপ। 

৯। প্রেকল্পর সবস্তাসরি বণ যনা মূল 

েসপ/ সিযাসয়ি েসপ। 

১০। পুনব যাসন সংক্রান্ত প্রিযায়ন 

পত্র মূল েসপ/ সিযাসয়ি েসপ। 

১১। স্থাপনা সংক্রান্ত প্রিযায়ন 

পত্র মূল েসপ/ সিযাসয়ি েসপ। 

১২। অসি: মূল্য পসরকশাধ 

সংক্রান্ত প্রিযায়ন পত্র মূল েসপ/ 

সিযাসয়ি েসপ। 

 

০২ অসধগ্রহণকৃি 

েসির 

ক্ষসিপূরণ 

প্রদান 

(জরেডীয় 

িাসলকের 

জক্ষকত্র) 

০৩ 

োর্ যসদব

স 

১। প্রোসশি সব যকশি জরেকড যর 

পচ যার সইকিাহরীর নেল 

১। জরেড যরুি ৩০ র্াোর 

জোর্ য সফ 

(লাইকসন্স প্রাি 

জিন্ডাকরর 

সনের্ হকি 

সংগ্রহ েরা 

র্াকব) 

ভূসি অসধগ্রহণ েি যেিযা, জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩১১ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৭ 

জফান: 

ই-জিইল: 

laochandpur@gmail.com 

অসিকর্াকগর জক্ষকত্র:- 

জেলা প্রশাসে, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

dcchandpur@mopa.gov.bd 

 

২। ভূসি উন্নয়ন ের পসরকশাকধর 

দাসখলা 

২। ইউসনয়ন ভূসি অসফস 

৩। ২(দুইেসপ পাসকপার্ য 

সাইকের সিযাসয়ি ছসব) 

৩। আকবদনোরী স্বয়ং 

৪। জিার্ার আইসড োকড যর 

ফকর্ােসপ 

৪। আকবদনোরী স্বয়ং 

৫। সাদা োগকে সলসখি দরখাস্ত ৫। আকবদনোরী স্বয়ং 

০৩ ক্রয়সূকত্র 

িাসলকের 

জক্ষকত্র 

অসধগ্রহণকৃি 

েসির 

০৩ 

োর্ যসদব

স 

১। আদালকির রায় ও সডসক্রর 

সসহকিাহকরর েসপ 

১। জরেড যরুি ৩০ র্াোর 

জোর্ য সফ 

ভূসি অসধগ্রহণ েি যেিযা, জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩১১ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৭ 

জফান: 

অসিকর্াকগর জক্ষকত্র:- 

জেলা প্রশাসে, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 



ক্ষসিপূরণ 

প্রদান 

ই-জিইল: 

laochandpur@gmail.com 

ই-জিইল: 

dcchandpur@mopa.gov.bd 

    ২। আসপল হকয়কছ সেনা বা জস 

িকি য ইনফরকিশন সিপ 

২। ইউসনয়ন ভূসি অসফস  

৩। ২(দুইেসপ পাসকপার্ য 

সাইকের সিযাসয়ি ছসব) 

৩। আকবদনোরী স্বয়ং 

৪। জিার্ার আইসড োকড যর 

ফকর্ােসপ 

৪। আকবদনোরী স্বয়ং 

৫। সাদা োগকে সলসখি দরখাস্ত ৫। আকবদনোরী স্বয়ং 

০৪ ওয়াসরশ সূকত্র 

িাসলকের 

জক্ষকত্র 

অসধগ্রহণকৃি 

েসির 

ক্ষসিপূরণ 

প্রদান 

০৩ 

োর্ যসদব

স 

১। প্রোসশি সব যকশি জরেকড যর 

পচ যার সসহকিাহরীর নেল 

১। জরেড যরুি 

 

৩০ র্াোর 

জোর্ য সফ 

ভূসি অসধগ্রহণ েি যেিযা, জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩১১ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৭ 

জফান: 

ই-জিইল: 

laochandpur@gmail.com 

অসিকর্াকগর জক্ষকত্র:- 

জেলা প্রশাসে, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

dcchandpur@mopa.gov.bd 

 

২। ভূসি উন্নয়ন ের পসরকশাকধর 

দাসখলা 

২। ইউসনয়ন ভূসি অসফস 

৩।২(দুইেসপ পাসকপার্ য সাইকের 

সিযাসয়ি ছসব) 

৩। আকবদনোরী স্বয়ং 

৪। জিার্ার আইসড োকড যর 

ফকর্ােসপ 

৪। আকবদনোরী স্বয়ং 

৫। ওয়াসরশ সনদপত্র ৫। আকবদনোরী স্বয়ং 

৬। সাদা োগকে সলসখি দরখাস্ত ৬।আকবদনোরী স্বয়ং 

০৫ পাওয়ার অব 

এর্সন য এর 

িাধ্যকি 

িাসলোনার 

জক্ষকত্র 

অসধগ্রহণকৃি 

েসির 

ক্ষসিপূরণ 

প্রদান 

০৩ 

োর্ যসদব

স 

১। প্রোসশি সব যকশি জরেকড যর 

পচ যার সসহকিাহরীর নেল 

১। জরেড যরুি 

 

৩০ র্াোর 

জোর্ য সফ 

ভূসি অসধগ্রহণ েি যেিযা, জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩১১ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৭ 

জফান: 

ই-জিইল: 

laochandpur@gmail.com 

অসিকর্াকগর জক্ষকত্র:- 

জেলা প্রশাসে, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

dcchandpur@mopa.gov.bd 

 

২। ভূসি উন্নয়ন ের পসরকশাকধর 

দাসখলা 

২। ইউসনয়ন ভূসি অসফস 

৩।২(দুইেসপ পাসকপার্ য সাইকের 

সিযাসয়ি ছসব) 

৩। আকবদনোরী স্বয়ং 

৪। জিার্ার আইসড োকড যর 

ফকর্ােসপ 

 

৫। ওয়াসরশ অথবা েসির  



িাসলেগণ হকি ৩০০ র্াোর 

স্ট্যাকে ক্ষিিা প্রদান সংক্রান্ত 

 ৬।সাদা োগকে সলসখি দরখাস্ত ৬।আকবদনোরী স্বয়ং    

০৬ আদালকির 

িাধ্যকি 

িাসলোনা 

সনধ যাসরি 

অসধগ্রহণকৃি 

েসির 

ক্ষসিপূরণ 

প্রদান 

০৩ 

োর্ যসদব

স 

১। আদালকির রায় ও সডসক্রর 

সসহকিাহকরর েসপ 

১।আকবদনোরী স্বয়ং ৩০ র্াোর 

জোর্ য সফ 

ভূসি অসধগ্রহণ েি যেিযা, জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩১১ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৭ 

জফান: 

ই-জিইল: 

laochandpur@gmail.com 

অসিকর্াকগর জক্ষকত্র:- 

জেলা প্রশাসে, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

dcchandpur@mopa.gov.bd 

 

২। আসপল হকয়কছ সেনা বা জস 

িকি য ইনফরকিশন সিপ 

২।আকবদনোরী স্বয়ং 

৩। প্রোসশি সব যকশি জরেকড যর 

পচ যার সাটি যফাইড েসপ 

৩। জরেড যরুি 

 

০৪. জনোরি শাখা 

ক্র: 

নং 

জসবার নাি জসবা 

প্রদাকনর 

সকব যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়ােনীয় োগেপত্র প্রকয়ােনীয় োগেপত্র/ 

আকবদন ফরি প্রাসিস্থান 

জসবা মূল্য 

এবং পসরকশাধ 

পিসি (র্সদ 

থাকে) 

শাখার নািসহ দাসয়ত্বপ্রাি েি যেিযার পদবী, 

রুি নম্বর, জেলা/ উপকেলা জোড, 

অসফসসয়াল জর্সলকফান ও ইকিইল 

উর্ধ্যিন েি যেিযার পদবী, রুি নম্বর, 

জেলা/ উপকেলার জোডসহ অসফসসয়াল 

জর্সলকফান ও ইকিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ ে) আবাসসে 

জহাকর্ল 

সনবিন 

১৫ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি আকবদন ফরি 

পূরণ 

২। োিীয় পসরচয়পত্র 

৩। জেড লাইকসন্স 

৪। আয়ের সনদ 

৫।িাসলোনার োগেপত্র 

৬। সরোসর জোিাগাকর সনসদ যষ্ট 

সফ েিা প্রদাকনর চালাকনর মূল 

েসপ 

 

ফ্রে জডে 

www.chandpu

r.gov.bd 

জনোরি শাখা জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

সনবিন সফ: 

এে িারো= 

১০,০০০/- 

দুই 

িারো=২০,০

০০/- 

সনবিন/ 

জরসেকস্ট্রশন 

সফ েিা 

জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com 



৭। েি যচারীকদর জিসডকেল 

সাটি যসফকের্ 

৮। ছসব ২েসপ 

৯। ব্যাংে সলকিসন্স সাটি যসফকের্ 

১০। মূশে পসরকশাধ সংক্রান্ত 

সনদ 

১১। ফায়ার সাসি যকসর সনদ 

প্রদাকনর জোড 

(১-৫৩০১-

০০০১-১৮১৭) 

 খ) আবাসসে 

জহাকর্ল 

লাইকসন্স 

৩০ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি আকবদন ফরি 

পূরণ 

২। োিীয় পসরচয়পত্র 

৩। জেড লাইকসন্স 

৪। আয়ের সনদ 

৫।িাসলোনার োগেপত্র 

৬। সরোসর জোিাগাকর সনসদ যষ্ট 

সফ েিা প্রদাকনর চালাকনর মূল 

েসপ 

৭। েি যচারীকদর জিসডকেল 

সাটি যসফকের্ 

৮। ছসব ২েসপ 

৯। ব্যাংে সলকিসন্স সাটি যসফকের্ 

১০। সনবিন পকত্রর সিযাসয়ি 

ফকর্ােসপ 

১১। মূশে পসরকশাধ সনদ  

১২। ফায়ার সাসি যকসর সনদ 

 

ফ্রে জডে 

www.chandpu

r.gov.bd 

জনোরি শাখা জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

লাইকসন্স সফ: 

এে িারো= 

৩০,০০০/- 

দুই 

িারো=৫০,০

০০/- 

লাইকসন্স সফ 

েিা প্রদাকনর 

জোড 

(১-৫৩০১-

০০০১-১৮১৮) 

জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com 

 গ) আবাসসে 

জহাকর্ল 

সনবিন 

১০ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরকি আকবদন  

২।লাইকসন্স এর সিযাসয়ি 

ফকর্ােসপ 

৩। সরোসর জোিাগাকর সনসদ যষ্ট 

সফ েিা প্রদাকনর চালাকনর মূল 

 

ফ্রে জডে 

www.chandpu

r.gov.bd 

জনোরি শাখা জেলা 

লাইকসন্স সফ: 

এে িারো= 

৫,০০০/- 

দুই 

িারো=১০,০

জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 



েসপ 

৪। জেড লাইকসন্স 

৫। আয়ের সনদ 

৬। েি যচারীকদর জিসডকেল 

সাটি যসফকের্ 

৭। মূশে পসরকশাধ সনদ 

৮। অসডর্ সরকপার্ য 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

 

০০/- 

 সফ েিা 

প্রদাকনর জোড 

(১-৫৩০১-

০০০১-১৮১৮) 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmail.com 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com 

০২ জরকস্তাঁরা 

লাইকসন্স 

৩০ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি আকবদন ফরি 

পূরণ 

২। োিীয় পসরচয়পত্র 

৩। জেড লাইকসন্স 

৪। আয়ের সনদপত্র 

৫।িাসলোনার োগেপত্র 

৬। সরোসর জোিাগাকর সনসদ যষ্ট 

সফ েিা প্রদাকনর চালাকনর মূল 

েসপ 

৭। েি যচারীকদর জিসডকেল 

সাটি যসফকের্ 

৮। ছসব ২েসপ 

৯। ব্যাংে সলকিসন্স সাটি যসফকের্ 

১০। সনবিন পকত্রর সিযাসয়ি 

ফকর্ােসপ 

১১। মূশে পসরকশাধ সনদ  

১২। ফায়ার সাসি যকসর সনদ 

 

ফ্রে জডে 

www.chandpu

r.gov.bd 

জনোরি শাখা জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

৩০-১০০ 

আসন (এসস) 

লাইকসন্স সফ: 

১০,০০০/- 

৩০-১০০ 

আসন (নন 

এসস) 

লাইকসন্স সফ: 

৫,০০০/- 

১০১-২০০ 

আসন এর 

উকিয (এসস) 

লাইকসন্স সফ: 

১২,০০০/- 

১০১-২০০ 

আসন পর্ যন্ত 

(ননএসস) 

লাইকসন্স সফ: 

৬,৫০০/- 

লাইকসন্স সফ 

েিা প্রদাকনর 

জোড 

জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com 



(১-৫৩০১-

০০০১-১৮১৮) 

 

 

 (গ) জরকস্তাঁরা 

লাইকসন্স 

নবায়ন 

১০ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরকি আকবদন 

২। লাইকসন্স এর সিযাসয়ি 

ফকর্ােসপ 

৩। সরোসর জোিাগাকর সনসদ যষ্ট 

সফ েিা প্রদাকনর চালাকনর মূল 

েসপ 

৪।কেড লাইকসন্স 

৫।আয়ের সনদপত্র 

৬।েি যচারীকদর জিসডকেল 

সাটি যসফকের্ 

৭।মূশে পসরকশাধ সনদ  

৮।অসডর্ সরকপার্ য 

 

 

 ৩০-১০০ 

আসন (এসস) 

লাইকসন্স সফ: 

৫,০০০/- 

১০১-

২০০আসন 

পর্ যন্ত 

(ননএসস) 

নবায়ন সফ: 

৩,০০০/-  

১০১-২০০ 

আসন (এসস) 

নবায়ন সফ: 

৬,০০০/-  

১০১-

২০০আসন 

পর্ যন্ত 

(ননএসস) 

নবায়ন সফ: 

৪,০০০/- 

নবায়ন সফ 

েিা প্রদাকনর 

জোড 

(১-৫৩০১-

০০০১-১৮১৮) 

জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com 



 

 

০৩ পাসরবাসরে 

জপনশন (৪থ য 

জেণী) িঞ্জুরীর 

জপনশনাকরর 

মৃত্যয 

১৫ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরকি আকবদন 

(লাল রংকয়র) 

২। ৫ েসপ পাসকপার্ যসাইকের 

ছসব 

৩। ৫ আঙ্গুকলর ছাপ 

৪। ওয়াসরশ সনদ ৫ েসপ 

৫। মৃত্যয সনদ ৩ েসপ 

৬। ক্ষিা অপ যণ ৩ েসপ 

৭। সপআরএল িঞ্জুরীপত্র 

৮। চাকুরীবসহ 

৯। ইএলসপসস ৩ েসপ 

সনধ যাসরি আকবদন ফরি 

জনোরি শাখা হকি গ্রহণ 

েকর অন্যান্য োগেপত্র 

স্ব-উকযাকগ সংগ্রহ েকর 

দাসখল েরকি হকব। 

সবনামূকল্য জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com 

০৪ পাসরবাসরে 

জপনশন 

অনুকিাদন 

(৪থ য জেণী) 

অবসরিািা 

জিাগরি 

অবস্থায় 

জপনশন 

জিাগীর মৃত্যয 

হকল 

১৫ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরকি আকবদন 

(লাল রংকয়র) 

২। ৩ েসপ পাসকপার্ য সাইকের 

ছসব 

৩। ৫ আঙ্গুকলর ছাপ 

৪। ওয়াসরশ সনদ ৫ েসপ 

৫। মৃত্যয সনদ ৩ েসপ 

৬। ক্ষিা অপ যণ ৩ েসপ 

৭। জপনশন বসহ 

সনধ যাসরি আকবদন ফরি 

জনোরি শাখা হকি গ্রহণ 

েকর অন্যান্য োগেপত্র 

স্ব-উকযাকগ সংগ্রহ েকর 

দাসখল েরকি হকব। 

সবনামূকল্য জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com 

০৫ মৃি েি যচারীর 

েল্যাণ 

িহসবকলর 

অনুদান 

০৭ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরকি আকবদন ৩ 

েসপ 

২। ৩ েসপ োিীয় পসরচয় পত্র 

৩। ব্যাংে সহসাব ৩ েসপ 

৪। ক্ষসিগ্রস্থ অংকগর সববরণ ৩ 

েসপ 

সনধ যাসরি আকবদন ফরি 

জনোরি শাখা হকি গ্রহণ 

েকর অন্যান্য োগেপত্র 

স্ব-উকযাকগ সংগ্রহ েকর 

দাসখল েরকি হকব। 

সবনামূকল্য জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 



৫। মৃত্যয সনদ ৩ েসপ 

৬। ক্ষিা অপ যণ ৩ েসপ 

৭।রােস্ব খািভূক্ত সনদ 

৮। উত্তরাসধোর িকনানয়ন ও 

ক্ষিিা অপ যন-৩ েসপ 

৯। চাকুরীর বসহ 

chandpur.ndc@gmail.com adcgchandpur@gmail.com 

০৬ ৪থ য জেণীর 

েি যচারীকদর 

সাধারণ 

িসবষ্য 

িহসবল হকি 

১ি, ২য় ও 

৩য় অসগ্রি 

িঞ্জুর 

০৭ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরকি র্াো 

উকত্তালকনর োরণ, সহসাব নম্বর 

ও র্াোর পসরিাণ সংবসলি 

আকবদন (ফরি-২৬৩৯) 

২। িসবষ্য িহসবকল েিার 

সহসাব ১ েসপ 

সনধ যাসরি আকবদন ফরি 

জনোরি শাখা হকি 

অথবা জেলা সহসাব 

রক্ষণ অসফস হকি সংগ্রহ 

েরা র্াকব। 

সবনামূকল্য জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com 

০৭ ৪থ য জেণীর 

েি যচারীকদর 

সপআরএল 

িঞ্জুর 

১০ 

োর্ যসদব

স 

১। আকবদন ১েসপ 

২। চাকুসর বসহ ১েসপ 

৩। েন্ম িাসরখ ৫৯ বছর পূণ য 

হওয়ার সহসাব 

৪। ছুটির সহসাব 

৫। সব যকশি মূল জবিন 

সাদা োগকে 

আকবদনসহ অন্যান্য 

োগেপত্র সনে উকযাকগ 

সংগ্রহ েরকি হকব। 

সবনামূকল্য জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com 

০৮ ৪থ য জেণীর 

েি যচারীকদর 

অসেযি ছুটি 

িঞ্জুর 

০৭ 

োর্ যসদব

স 

১। আকবদন ১ েসপ 

২। ছুটি োরণ 

৩। সচসেৎসকের সনদ 

সাদা োগকে 

আকবদনসহ অন্যান্য 

োগেপত্র সনে উকযাকগ 

সংগ্রহ েরকি হকব। 

সবনামূকল্য জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com 

০৯ ৪থ য জেণীর ০৭ ১। আকবদন ১ েসপ সাদা োগকে সবনামূকল্য জনোরি জডপুটি োকলক্টর, অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 



েি যচারীকদর 

জলখাপোর 

অনুিসি প্রদান 

োর্ যসদব

স 

২। জর্ প্রসিষ্ঠান হকি সশক্ষা গ্রহণ 

েরকবন িার অনুিসি পত্র 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmail.com 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com 

১০ ৪থ য জেণীর 

েি যচারীকদর 

অসেযি ছুটি 

িঞ্জুর 

০৭ 

োর্ যসদব

স 

১। আকবদন ১ েসপ 

২।ছুটির োরণ 

৩। সচসেৎসকের সনদ 

সাদা োগকে 

আকবদনসহ অন্যান্য 

োগেপত্র সনে উকযাকগ 

সংগ্রহ েরকি হকব। 

সবনামূকল্য জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com 

১১ ৪থ য জেণীল 

েি যচারীকদর 

োসন্ত সবকনাদন 

ছুটি িঞ্জুর 

০৭ 

োর্ যসদব

স 

১। আকবদন ১ েসপ 

২। ই-এল ফরি 

৩। চাকুরী বসহ 

৪। ছুটির সহসাব 

সনধ যাসরি ফরি জনোরি 

শাখা হকি গ্রহণপূব যে 

অন্যান্য োগেপত্র সনে 

উকযাকগ সংগ্রহ েরকি 

হকব। 

সবনামূকল্য জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com 

১২ গৃহ সনি যাণ 

অসগ্রি িঞ্জুর 

০৭ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরকি আকবদন 

২। অসিোরনািা 

৩। েসি স্বকত্বর প্রািাসণে দসলল 

সনধ যাসরি ফরি জনোরি 

শাখা হকি গ্রহণপূব যে 

অন্যান্য োগেপত্র সনে 

উকযাকগ সংগ্রহ েরকি 

হকব। 

সবনামূকল্য জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com 

১৩ ইর্ 

প্রস্তুিেরকণর 

৩০ 

োর্ যসদব

১। পসরকবশ ছােপত্র 

২। োিীয় পসরচয়পত্র 

(ে) ফ্রে জডে 

(খ) 

চালাকনর 

িাধ্যকি সফ/ 

জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

১) অসিকর্াকগর জক্ষকত্র:- 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 



লাইকসন্স 

প্রদান 

স ৩। জেড লাইকসন্স 

৪। আয়ের সাটি যসফকের্ 

৫। িযার্ সনবিন সনদপত্র 

৬। খােনা আদাকয়র দাসখলা 

(বাসণসেযে হাকর) 

৭। িাসলোনা োগেপত্র 

৮। জেচ ম্যাপ 

৯। েসির নেশা 

১০। জল আউর্ প্লান 

www.chandpu

r.gov.bd 

জনোরি শাখা জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

চােয সরোসর 

জোিাগাকর 

েিা ৫০০০/- 

(নবায়ন সফ) 

জোড নং-১-

৪৫০১-০০০১-

১৮৫৪ 

িযার্=৭৫০/- 

জোড-১-

১১৩৩-০০০৫-

০৩১১ 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmail.com 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com 

২।আনুষ্ঠাসনে আপীকলর জক্ষকত্র:- 

সবিাগীয় েসিশনার, চট্টগ্রাি সবিাগ, 

চট্টগ্রাি 

জিাবা: ০১৭১৩১২০৭৯৫ 

জফান: ০২৩৩৩৩৬৫৭৬৬ 

১৪ সসকনিা হকলর 

লাইকসন্স 

প্রদান 

৩০ 

োর্ যসদব

স 

১। োিীয় পসরচয়পত্র 

২। দুই েসপ ছসব 

৩। জেড লাইকসন্স 

৪। িাসলোনা োগেপত্র 

৫। আয়ের সাটি যসফকের্ ও 

৬। জসন্সর জবাড য সাটি যসফকের্ 

(ে) ফ্রে জডে 

(খ) 

www.chandpu

r.gov.bd 

জনোরি শাখা জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

চালাকনর 

িাধ্যকি সফ/ 

চােয সরোসর 

জোিাগাকর 

েিা ২৫০/- 

জোড ১-

০৭৪২-০০০১-

২৬৮১ 

িযার্=৩৮/- 

জোড ১-

১১৩৩-০০০৫-

০৩১১ 

জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmail.com 

 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com 

 

১৫ সসকনিা হকলর 

লাইকসন্স 

নবায়ন 

১০ 

োর্ যসদব

স 

১। োিীয় পসরচয়পত্র 

২। দুই েসপ ছসব 

৩। জেড লাইকসন্স 

৪। িাসলোনা োগেপত্র 

৫। আয়ের সাটি যসফকের্ ও 

৬। জসন্সর জবাড য সাটি যসফকের্ 

(ে) ফ্রে জডে 

(খ) 

www.chandpu

r.gov.bd 

জনোরি শাখা জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চালাকনর 

িাধ্যকি সফ/ 

চােয সরোসর 

জোিাগাকর 

েিা ২৫০/- 

জোড ১-

জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 



চাঁদপুর ০৭৪২-০০০১-

২৬৮১ 

িযার্=৩৮/- 

জোড ১-

১১৩৩-০০০৫-

০৩১১ 

chandpur.ndc@gmail.com ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com 

 

১৬ সসকনিা হকলর 

ডুসপ্লকের্ 

লাইকসন্স 

প্রদান 

১৫ 

োর্ যসদব

স 

১। োিীয় পসরচয়পত্র 

২। দুই েসপ ছসব 

৩। জেড লাইকসন্স 

৪। িাসলোনা োগেপত্র 

৫। আয়ের সাটি যসফকের্ ও 

৬। জসন্সর জবাড য সাটি যসফকের্ 

(ে) ফ্রে জডে 

(খ) 

www.chandpu

r.gov.bd 

জনোরি শাখা জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

সবনামূকল্য জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmail.com 

 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com 

 

১৭ সসকনিা 

অপাকরর্র 

লাইকসন্স 

প্রদান 

১৫ 

োর্ যসদব

স 

১। োিীয় পসরচয়পত্র 

২। দুই েসপ ছসব 

৩। হল িাসলে ের্তযে 

অসিজ্ঞিার সাটি যসফকের্ 

(ে) ফ্রে জডে 

(খ) 

www.chandpu

r.gov.bd 

জনোরি শাখা জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

চালাকনর 

িাধ্যকি সফ/ 

চােয সরোসর 

জোিাগাকর 

েিা ১০০/- 

জোড ১-

০৭৪২-০০০১-

২৬৮১ 

িযার্=১৫/- 

জোড ১-

১১৩৩-০০০৫-

০৩১১ 

জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmail.com 

 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com 

 

 



০৫. জুসডসশয়াল মুসন্সখানা শাখা 

ক্র: 

নং 

জসবার নাি জসবা 

প্রদাকনর 

সকব যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়ােনীয় োগেপত্র প্রকয়ােনীয় োগেপত্র/ 

আকবদন ফরি প্রাসিস্থান 

জসবা মূল্য এবং পসরকশাধ 

পিসি (র্সদ থাকে) 

শাখার নািসহ দাসয়ত্বপ্রাি 

েি যেিযার পদবী, রুি নম্বর, 

জেলা/ উপকেলা জোড, 

অসফসসয়াল জর্সলকফান ও 

ইকিইল 

উর্ধ্যিন েি যেিযার পদবী, রুি নম্বর, 

জেলা/ উপকেলার জোডসহ অসফসসয়াল 

জর্সলকফান ও ইকিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ সাধারণ 

নাগসরকের 

েন্য বন্দুে/ 

রাইকফল এর 

লাইকসন্স 

প্রদান 

৬০ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি  ফরকি আকবদনপত্র 

২। সিযাসয়ি পাসকপার্ য সাইকের 

ছসব ৪ েসপ 

৩। নাগসরে সনদ। 

৪। োিীয় পসরচয়পত্র। 

৫। ৩০০/- র্াোর স্ট্যাকে 

এসফকডসফর্ 

৬।বাৎসসরে এে লক্ষ র্াো 

সহকসকব গি সিন অথ য বছকরর 

আয়ের প্রদাকনর প্রিযয়নপত্র। 

আকবদনোরীর বয়স ৩০ জথকে 

৭০ এর িকধ্য হকি হকব। 

 

 

ফ্রে জডে 

www.chandpu

r.gov.bd 

জুসডসশয়াল মুসন্সখানা 

শাখা, জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর 

বােী োগে সংসিষ্ট 

ব্যসক্ত/ প্রসিষ্ঠান জথকে 

সংগ্রহ েরকি হকব 

লাইকসন্স সফ বাবদঃ 

১। বন্দুকের জক্ষকত্র 

২০,০০০/- র্াো 

২। রাইকফকলর জক্ষকত্র 

২০,০০০/- র্াো উিয় 

ধরকণর অকস্ত্রর লাইকসন্স 

ইসুয সফ’র উপর ১০% 

িযার্ সরোসর জোিাগাকর  

লাইকসন্স সফ েিাদাকনর 

জোড নং-১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ 

িযার্ েিাদাকনর জোড নং-

১-১১৩৬-০০০৫-০৩১১ 

 

সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 

০২ সাধারণ 

নাগসরকের 

েন্য বন্দুে/ 

রাইকফল এর 

লাইকসন্স 

নবায়ন 

১৫ 

োর্ যসদব

স 

১। নবায়কনর েন্য সনধ যাসরি সফ 

জেোরী চালাকনর িাধ্যকি 

েিাদাকনর েসপ ও আকেয়াস্ত্রসহ 

লাইকসন্সধারীকে স্ব-শরীকর জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালকয়র জে.এি 

শাখায় উপসস্থি থােকি হকব 

-- লাইকসন্স নবায়ন সফ বাবদ 

১। বন্দুে এবং রাইকফকলর 

জক্ষকত্র ৫,০০০/- র্াো। 

উিয় ধরকনর অকস্ত্রর 

লাইকসন্স নবায়ন সফ’র 

উপর ১৫% িযার্ সরোসর 

জোিাগাকর নবায়ন সফ 

সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 



েিাদাকনর জোড নং-১-

২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

িযার্ েিাদাকনর জোড নং-

১-১১৩৬-০০০৫-০৩১১ 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

০৩ সাধারণ 

নাগসরকের 

েন্য সপস্তল/ 

সরিলবার এর 

লাইকসন্স 

প্রদান 

৬০ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি  ফরকি আকবদনপত্র 

২। সিযাসয়ি পাসকপার্ য সাইকের 

ছসব ৪ েসপ 

৩। নাগসরে সনদ। 

৪। োিীয় পসরচয়পত্র। 

৫। ৩০০/- র্াোর স্ট্যাকে 

এসফকডসফর্ 

৬।বাৎসসরে এে লক্ষ র্াো 

সহকসকব গি সিন অথ য বছকরর 

আয়ের প্রদাকনর প্রিযয়নপত্র। 

আকবদনোরীর বয়স ৩০ জথকে 

৭০ এর িকধ্য হকি হকব। 

 

(ে) ফ্রে জডে  

(খ) 

www.chandpu

r.gov.bd 

(গ) জুসডসশয়াল 

মুসন্সখানা শাখা, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

বােী োগে সংসিষ্ট 

ব্যসক্ত/ প্রসিষ্ঠান জথকে 

সংগ্রহ েরকি হকব 

লাইকসন্স সফ বাবদ সপস্তল/ 

সরিলবার এর জক্ষকত্র 

৩০,০০০/- র্াো উিয় 

ধরকণর অকস্ত্রর লাইকসন্স 

ইসুয সফ’র উপর ১৫% 

িযার্ সরোসর জোিাগাকর 

লাইকসন্স সফ েিাদাকনর 

জোড নং-১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ 

িযার্ েিাদাকনর জোড নং-

১-১১৩৬-০০০৫-০৩১১ 

সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 

০৪ সরোসর 

েি যেিযাকদর 

(সািসরে) 

েন্য বন্দুে/ 

রাইকফল এর 

লাইকসন্স 

প্রদান 

৫০ 

োর্ যসদব

স 

১। উিযিন ের্তযপক্ষ ের্তযে 

অগ্রগািীপত্র 

২। সনধ যাসরি ফরকি আকবদনপত্র 

৩। সিযাসয়ি পাসকপার্ য সাইকের 

ছসব ০৪ েসপ 

৪। নাগসরে সনদ 

৫। োিীয় পসরচয়পত্র 

৬। ৩০০/- র্াোর স্ট্যাকে 

এসফকডসফর্ 

৭।উিযিন ের্তযপক্ষ ের্তযে 

সুপাসরশপত্র। আকবদনোরীর 

বয়স ৩০ জথকে ৭০ এর িকধ্য 

(ে) ফ্রে জডে  

(খ) 

www.chandpu

r.gov.bd 

(গ) জুসডসশয়াল 

মুসন্সখানা শাখা, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

বােী োগে সংসিষ্ট 

ব্যসক্ত/ প্রসিষ্ঠান জথকে 

সংগ্রহ েরকি হকব 

 সফ মুক্ত সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 



হকি হকব। 

০৫ সরোসর 

েি যেিযাকদর 

(সািসরে) 

েন্য বন্দুে/ 

রাইকফল এর 

লাইকসন্স 

নবায়ন 

১০ 

োর্ যসদব

স 

আকেয়াস্ত্রসহ লাইকসন্সধারীকে 

স্ব-শরীকর জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালকয়র জে.এি শাখায় 

উপসস্থি থােকি হকব 

--  সফ মুক্ত সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 

০৬ সরোসর 

েি যেিযাকদর 

(সািসরে) 

েন্য সপস্তল/ 

সরিলবার এর 

লাইকসন্স 

প্রদান 

৫০ 

োর্ যসদব

স 

১। উিযিন ের্তযপক্ষ ের্তযে 

অগ্রগািীপত্র 

২। সনধ যাসরি ফরকি আকবদনপত্র 

৩। সিযাসয়ি পাসকপার্ য সাইকের 

ছসব ০৪ েসপ 

৪। নাগসরে সনদ 

৫। োিীয় পসরচয়পত্র 

৬। ৩০০/- র্াোর স্ট্যাকে 

এসফকডসফর্ 

৭।উিযিন ের্তযপক্ষ ের্তযে 

সুপাসরশপত্র। আকবদনোরীর 

বয়স ৩০ জথকে ৭০ এর িকধ্য 

হকি হকব। 

(ে) ফ্রে জডে  

(খ) 

www.chandpu

r.gov.bd 

(গ) জুসডসশয়াল 

মুসন্সখানা শাখা, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

বােী োগে সংসিষ্ট 

ব্যসক্ত/ প্রসিষ্ঠান জথকে 

সংগ্রহ েরকি হকব 

 সফ মুক্ত সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 

০৭ সরোসর 

েি যেিযাকদর 

(সািসরে) 

েন্য সপস্তল/ 

সরিলবার এর 

১০ 

োর্ যসদব

স 

আকেয়াস্ত্রসহ লাইকসন্সধারীকে 

স্ব-শরীকর জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালকয়র জে.এি শাখায় 

উপসস্থি থােকি হকব 

--  সফ মুক্ত সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 



লাইকসন্স 

নবায়ন 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

admchandpur@gmail.com 

০৮ সরোসর 

েি যেিযাকদর 

(জবসািসরে) 

েন্য বন্দুে/ 

রাইকফল এর 

লাইকসন্স 

প্রদান 

৫০ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরকি আকবদনপত্র 

২। সিযাসয়ি পাসকপার্ য সাইকের 

ছসব ০৪ েসপ 

৩। নাগসরে সনদ 

৪। োিীয় পসরচয়পত্র 

৫। ৩০০/- র্াোর স্ট্যাকে 

এসফকডসফর্ 

৬। েি যেিযার জগকের্। 

আকবদনোরীর বয়স ৩০ জথকে 

৭০ এর িকধ্য হকি হকব। 

(ে) ফ্রে জডে  

(খ) 

www.chandpu

r.gov.bd 

(গ) জুসডসশয়াল 

মুসন্সখানা শাখা, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

বােী োগে সংসিষ্ট 

ব্যসক্ত/ প্রসিষ্ঠান জথকে 

সংগ্রহ েরকি হকব 

 োিীয় জবিন জেকলর ৬ষ্ঠ 

ও িদুর্ধ্য জগ্রডভূক্ত 

চাকুসররি/ অবসরপ্রাি 

সরোসর েযাডার সাসি যকস 

েি যরি েি যেিযাকদর 

লাইকসন্স সফ প্রকর্ােয নয় 

প্রথি জেণীর স্থায়ী সরোসর 

েি যেিযাগণ 

(চাকুসররি/অবসরপ্রাি) 

লাইকসন্স সফ বাবদঃ 

১। বন্দুকের জক্ষকত্র 

২০,০০০/- র্াো 

২। রাইকফকলর জক্ষকত্র 

২০,০০০/- র্াো উিয় 

ধরকণর অকস্ত্রর লাইকসন্স 

ইসুয সফ’র উপর ১৫% 

িযার্ সরোসর জোিাগাকর 

লাইকসন্স সফ েিাদাকনর 

জোড নং-১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ িযার্ েিাদাকনর 

জোড নং-১-১১৩৬-০০০৫-

০৩১১ 

সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 

০৯ সরোসর 

েি যেিযাকদর 

১০ 

োর্ যসদব

আকেয়াস্ত্রসহ লাইকসন্সধারীকে 

স্ব-শরীকর জেলা প্রশাসকের 

(ে) ফ্রে জডে  

(খ) 

 োিীয় জবিন জেকলর ৬ষ্ঠ 

ও িদুর্ধ্য জগ্রডভূক্ত 

সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 



(জবসািসরে) 

েন্য বন্দুে/ 

রাইকফল এর 

লাইকসন্স 

নবায়ন 

স োর্ যালকয়র জে.এি শাখায় 

উপসস্থি থােকি হকব 

www.chandpu

r.gov.bd 

(গ) জুসডসশয়াল 

মুসন্সখানা শাখা, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

বােী োগে সংসিষ্ট 

ব্যসক্ত/ প্রসিষ্ঠান জথকে 

সংগ্রহ েরকি হকব 

চাকুসররি/ অবসরপ্রাি 

সরোসর েযাডার সাসি যকস 

েি যরি েি যেিযাকদর 

লাইকসন্স নবায়ন সফ 

প্রকর্ােয নয় 

প্রথি জেণীর স্থায়ী সরোসর 

েি যেিযাগণ 

(চাকুসররি/অবসরপ্রাি) 

লাইকসন্স নবায়ন সফ 

বাবদঃ 

১। বন্দুে এবং রাইকফকলর  

জক্ষকত্র ৫,০০০/- র্াো 

উিয় ধরকণর অকস্ত্রর 

লাইকসন্স নবায়ন সফ’র 

উপর ১৫% িযার্ সরোসর 

জোিাগাকর নবায়ন সফ 

েিাদাকনর জোড নং-১-

২২১১-০০০০-১৮৫৯ িযার্ 

েিাদাকনর জোড নং-১-

১১৩৬-০০০৫-০৩১১ 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 

১০ সরোসর 

েি যেিযাকদর 

(অসািসরে) 

েন্য 

সপস্তল/সরিল

বার এর 

লাইকসন্স 

প্রদান 

৫০ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরকি আকবদনপত্র 

২। সিযাসয়ি পাসকপার্ য সাইকের 

ছসব-০৪ েসপ 

৩। নাগসরে সনদ 

৪। োিীয় পসরচয়পত্র 

৫।৩০০/- র্াোর স্ট্যাকে 

এসফকডসফর্ 

৬। েি যেিযার জগকের্ 

আকবদনোরীর বয়স ৩০ জথকে 

(ে) ফ্রে জডে  

(খ) 

www.chandpu

r.gov.bd 

(গ) জুসডসশয়াল 

মুসন্সখানা শাখা, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

বােী োগে সংসিষ্ট 

 োিীয় জবিন জেকলর ৬ষ্ঠ 

ও িদুর্ধ্য জগ্রডভূক্ত 

চাকুসররি/ অবসরপ্রাি 

সরোসর েযাডার সাসি যকস 

েি যরি েি যেিযাকদর 

লাইকসন্স নবায়ন সফ 

প্রকর্ােয নয় 

প্রথি জেণীর স্থায়ী সরোসর 

েি যেিযাগণ (চাকুসররি/ 

সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 



৭০ এর িকধ্য হকি হকব। ব্যসক্ত/ প্রসিষ্ঠান জথকে 

সংগ্রহ েরকি হকব 

অবসরপ্রাি) 

লাইকসন্স সফ বাবদঃ 

সপস্তল/ সরিলবার এর    

জক্ষকত্র ৩০,০০০/- র্াো 

উিয় ধরকণর অকস্ত্রর 

লাইকসন্স ইসুয  সফ’র উপর 

১৫% িযার্ সরোসর 

জোিাগাকর লাইকসন্স সফ 

েিাদাকনর জোড নং-১-

২২১১-০০০০-১৮৫৯ িযার্ 

েিাদাকনর জোড নং-১-

১১৩৬-০০০৫-০৩১১ 

@gmail.com 

১১ সরোসর 

েি যেিযাকদর 

(অসািসরে) 

েন্য সপস্তল/ 

সরিলবার এর 

লাইকসন্স 

নবায়ন 

১০ 

োর্ যসদব

স 

আকেয়াস্ত্রসহ লাইকসন্সধারীকে 

স্ব-শরীকর জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালকয়র জে.এি শাখায় 

উপসস্থি থােকি হকব 

--  োিীয় জবিন জেকলর ৬ষ্ঠ 

ও িদুর্ধ্য জগ্রডভূক্ত 

চাকুসররি/ অবসরপ্রাি 

সরোসর েযাডার সাসি যকস 

েি যরি েি যেিযাকদর 

লাইকসন্স নবায়ন সফ 

প্রকর্ােয নয় 

প্রথি জেণীর স্থায়ী সরোসর 

েি যেিযাগণ (চাকুসররি/ 

অবসরপ্রাি) 

লাইকসন্স সফ বাবদঃ 

সপস্তল/ সরিলবার এর    

জক্ষকত্র ১০,০০০/- র্াো 

উিয় ধরকণর অকস্ত্রর 

লাইকসন্স নবায়ন সফ’র 

উপর ১৫% িযার্ সরোসর 

জোিাগাকর লাইকসন্স 

সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 



নবায়ন সফ েিাদাকনর 

জোড নং-১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ িযার্ েিাদাকনর 

জোড নং-১-১১৩৬-০০০৫-

০৩১১ 

১২ সপিা/ িািার 

বাধ যেযেসনি 

োরকণ 

উত্তরাসধোর 

বরাবর 

আকেয়াকস্ত্রর 

লাইকসন্স 

প্রদান 

৪০ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরকি আকবদনপত্র 

২। সিযাসয়ি পাসকপার্ য সাইকের 

ছসব-০২ েসপ 

৩। নাগসরে সনদ 

৪। োিীয় পসরচয়পত্র 

৫।৩০০/- র্াোর স্ট্যাকে 

এসফকডসফর্ 

৬। লাইকসন্সধারী ের্তযে ৩০০/-

র্াোর স্ট্যাকে এসফকডসফর্ 

আকবদনোরীর বয়স ৩০ জথকে 

৭০ এর িকধ্য হকি হকব। 

(ে) ফ্রে জডে  

(খ) 

www.chandpu

r.gov.bd 

(গ) জুসডসশয়াল 

মুসন্সখানা শাখা, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

বােী োগে সংসিষ্ট 

ব্যসক্ত/ প্রসিষ্ঠান জথকে 

সংগ্রহ েরকি হকব 

লাইকসন্স সফ বাবদ 

১। বন্দুকের জক্ষকত্র 

২০,০০০/- র্াো 

২। রাইকফকলর জক্ষকত্র 

২০,০০০/- র্াো 

৩। সপস্তকলর জক্ষকত্র 

৩০,০০০/-উিয় ধরকণর 

অকস্ত্রর লাইকসন্স ইসুয  

সফ’র উপর ১৫% িযার্ 

সরোসর জোিাগাকর 

লাইকসন্স সফ েিাদাকনর 

জোড নং-১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ িযার্ েিাদাকনর 

জোড নং-১-১১৩৬-০০০৫-

০৩১১ 

সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 

১৩ সপিা/ িািার 

মৃত্যযেসনি 

োরকণ 

উত্তরাসধোর 

বরাবর 

আকেয়াকস্ত্রর 

লাইকসন্স 

প্রদান 

৪০ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরকি আকবদনপত্র 

২। সিযাসয়ি পাসকপার্ য সাইকের 

ছসব-০২ েসপ 

৩। নাগসরে সনদ 

৪। োিীয় পসরচয়পত্র 

৫। ওয়াসরশ সনদ 

৬। মৃত্যয সনদ 

৭।৩০০/- র্াোর স্ট্যাকে 

এসফকডসফর্ 

(ে) ফ্রে জডে  

(খ) 

www.chandpu

r.gov.bd 

(গ) জুসডসশয়াল 

মুসন্সখানা শাখা, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

বােী োগে সংসিষ্ট 

লাইকসন্স সফ বাবদ 

১। বন্দুকের জক্ষকত্র 

২০,০০০/- র্াো 

২। রাইকফকলর জক্ষকত্র 

২০,০০০/- র্াো 

৩। সপস্তকলর জক্ষকত্র 

৩০,০০০/-উিয় ধরকণর 

অকস্ত্রর লাইকসন্স ইসুয  

সফ’র উপর ১৫% িযার্ 

সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 



৮। ওয়াসরশ ের্তযে ৩০০/-

র্াোর স্ট্যাকে এসফকডসফর্ 

আকবদনোরীর বয়স ৩০ জথকে 

৭০ এর িকধ্য হকি হকব। 

ব্যসক্ত/ প্রসিষ্ঠান জথকে 

সংগ্রহ েরকি হকব 

সরোসর জোিাগাকর 

লাইকসন্স সফ েিাদাকনর 

জোড নং-১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ িযার্ েিাদাকনর 

জোড নং-১-১১৩৬-০০০৫-

০৩১১ 

@gmail.com 

১৪ ডুসপ্লকের্ 

আকেয়াস্ত্র 

লাইকসন্স 

প্রদান 

৩০ 

োর্ যসদব

স 

১। জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্ বরাবর 

আকবদনপত্র দাসখল 

২। সিযাসয়ি পাসকপার্ য সাইকের 

ছসব-০২ েসপ 

৩। লাইকসকন্সর ফকর্ােসপ 

৪। সেসডর েসপ 

৫। ডুসপ্লকের্ লাইকসন্স ইসুয সফ 

েিা বাবদ চালাকনর মূল েসপ 

োগেপত্র সংসিষ্ট ব্যসক্ত 

ের্তযে সংগ্রহ েরকি 

হকব 

লাইকসন্স সফ বাবদ 

১। বন্দুকের জক্ষকত্র 

২০,০০০/- র্াো 

২। রাইকফকলর জক্ষকত্র 

২০,০০০/- র্াো 

৩। সপস্তকলর জক্ষকত্র 

৩০,০০০/-উিয় ধরকণর 

অকস্ত্রর লাইকসন্স ইসুয  

সফ’র উপর ১৫% িযার্ 

সরোসর জোিাগাকর 

লাইকসন্স সফ েিাদাকনর 

জোড নং-১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ িযার্ েিাদাকনর 

জোড নং-১-১১৩৬-০০০৫-

০৩১১ 

সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 

১৫ বন্দুে/ 

রাইকফল এর 

লাইকসন্স 

োন্সফার 

৩০ 

োর্ যসদব

স 

১। জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্ বরাবর 

সরাসসর আকবদন দাসখল েরকি 

হকব। 

২। মূল লাইকসন্স এর ফকর্ােসপ 

সংযুক্ত েরকি হকব 

 

১। জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্ 

বরাবর সরাসসর আকবদন 

দাসখল েরকি হকব। 

২। মূল লাইকসন্স এর 

ফকর্ােসপ সংযুক্ত 

েরকি হকব 

 

--- সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 



acjmchandpur2017

@gmail.com 

১৬ সপস্তল/ 

সরিলবার এর 

লাইকসন্স 

োন্সফার 

৩০ 

োর্ যসদব

স 

১। জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্ বরাবর 

সরাসসর আকবদন দাসখল েরকি 

হকব। 

২। মূল লাইকসন্স এর ফকর্ােসপ 

সংযুক্ত েরকি হকব 

 

১। জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্ 

বরাবর সরাসসর আকবদন 

দাসখল েরকি হকব। 

২। মূল লাইকসন্স এর 

ফকর্ােসপ সংযুক্ত 

েরকি হকব 

 

--- সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 

১৭ মুসক্তকর্ািার 

েন্য 

আকেয়াকস্ত্রর 

লাইকসন্স 

প্রদান 

৩০ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরকি আকবদনপত্র 

২। সিযাসয়ি পাসকপার্ য সাইকের 

ছসব-০৪ েসপ 

৩। নাগসরে সনদ 

৪। োিীয় পসরচয়পত্র 

৫।৩০০/- র্াোর স্ট্যাকে 

এসফকডসফর্ 

৬। মুসক্তকর্ািার জগকের্ 

আকবদনোরীর বয়স ৩০ জথকে 

৭০ এর িকধ্য হকি হকব। 

(ে) ফ্রে জডে  

(খ) 

www.chandpu

r.gov.bd 

(গ) জুসডসশয়াল 

মুসন্সখানা শাখা, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

বােী োগে সংসিষ্ট 

ব্যসক্ত/ প্রসিষ্ঠান জথকে 

সংগ্রহ েরকি হকব 

সফ মুক্ত সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 

১৮ আসথ যে 

প্রসিষ্ঠাকনর 

অনুকূকল 

আকেয়াকস্ত্রর 

লাইকসন্স 

প্রদান 

৬০ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরকি আকবদনপত্র 

২। প্রিযয়নপত্র 

৩। আকেয়াস্ত্র সংক্রান্ত প্রধান 

োর্ যালকয়র সনকদ যশনা 

৪। আকেয়াকস্ত্রর ধরণ 

৫। ব্যাংে শাখা/ প্রসিষ্ঠাকনর 

(ে) ফ্রে জডে  

(খ) 

www.chandpu

r.gov.bd 

(গ) জুসডসশয়াল 

মুসন্সখানা শাখা, জেলা 

লাইকসন্স সফ বাবদ 

১। বন্দুকের জক্ষকত্র 

২০,০০০/- র্াো 

২। রাইকফকলর জক্ষকত্র 

২০,০০০/- র্াো 

৩। সপস্তকলর জক্ষকত্র 

সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 



অগ যাকনাগ্রাি ও েনবল 

৬। আয়ের সংক্রান্ত িথ্যাসদ 

৭। ব্যাংকের/ প্রসিষ্ঠাকনর 

সনরাপত্তার সববরণী 

৮।গাকড যর অনুকূকল পুসলশ 

প্রসিকবদন 

৯। গাকড যর েীবন বৃত্তান্ত 

১০। গাকড যর অস্ত্র পসরচালনা 

সনদ 

১১। বােী িাো চুসক্তনািা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

বােী োগে সংসিষ্ট 

ব্যসক্ত/ প্রসিষ্ঠান জথকে 

সংগ্রহ েরকি হকব 

৩০,০০০/-উিয় ধরকণর 

অকস্ত্রর লাইকসন্স ইসুয  

সফ’র উপর ১৫% িযার্ 

সরোসর জোিাগাকর 

লাইকসন্স সফ েিাদাকনর 

জোড নং-১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ িযার্ েিাদাকনর 

জোড নং-১-১১৩৬-০০০৫-

০৩১১ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

১৯ সরোসর/ 

আধা-

সরোসর/ 

স্বায়ত্ব শাসসি 

প্রসিষ্ঠানকে 

এসসড 

লাইকসন্স 

প্রদান 

৬০ 

োর্ যসদব

স 

সনধ যাসরি ফরকি প্রসিষ্ঠান 

প্রধানকে আকবদন েরকি হকব 

(ে) ফ্রে জডে  

(খ) 

www.chandpu

r.gov.bd 

(গ) জুসডসশয়াল 

মুসন্সখানা শাখা, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

বােী োগে সংসিষ্ট 

ব্যসক্ত/ প্রসিষ্ঠান জথকে 

সংগ্রহ েরকি হকব 

লাইকসন্স সফ বাবদ 

সাধারণ ব্যবহার-১০ সলর্ার 

পর্ যন্ত সাধারণ-৫০০০/- 

র্াো েিাদাকনর জোড নং 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

মূল লাইকসকন্সর ১৫% 

িযার্ িযার্ েিাদাকনর 

জোড নং ১-১১৩৬-০০০৫-

০৩১১ 

সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 

২০ সরোসর/ 

আধা-

সরোসর/ 

স্বায়ত্ব শাসসি 

প্রসিষ্ঠাকনর 

প্রদত্ত এসসড 

লাইকসন্স 

নবায়ন 

১৫ 

োর্ যসদব

স 

১. লাইকসকন্সর মূলেসপ 

সিযাসয়ি অনুসলসপ 

২।লাইকসন্স প্রাসির সিয় জর্ 

সেল োগেপত্র েিা জদয়া 

হকয়কছ জস সেল সিযাসয়ি 

অনুসলসপ 

৩। নবায়ন সফ েিাদাকনর 

চালাকনর মূল েসপ 

-- নবায়ন সফ বাবদ 

নবায়ন মূল লাইকসন্স সফ-

এর ৫% েিাদাকনর জোড 

নং ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

িযার্ মূল লাইকসকন্সর 

১৫% িযার্ েিাদাকনর 

জোড নং ১-১১৩৬-০০০৫-

০৩১১ 

সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 



acjmchandpur2017

@gmail.com 

২১ সশক্ষা/ 

গকবিণা 

প্রসিষ্ঠানকে 

এসসড 

লাইকসন্স 

প্রদান 

৪০ 

োর্ যসদব

স 

১। লাইকসকন্সর মূলেসপ 

সিযাসয়ি অনুসলসপ 

২। লাইকসন্স প্রাসির সিয় জর্ 

সেল োগেপত্র েিা জদয়া 

হকয়কছ জস সেল সিযাসয়ি 

অনুসলসপ 

৩। নবায়ন সফ েিাদাকনর 

চালাকনর মূল েসপ 

(ে) ফ্রে জডে  

(খ) 

www.chandpu

r.gov.bd 

(গ) জুসডসশয়াল 

মুসন্সখানা শাখা, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

বােী োগে সংসিষ্ট 

ব্যসক্ত/ প্রসিষ্ঠান জথকে 

সংগ্রহ েরকি হকব 

সাধারণ ব্যবহার ১০ সলর্ার 

পর্ যন্ত সশক্ষা ও গকবিণা 

প্রসিষ্ঠাকনর েন্য ৩,০০০/- 

র্াো েিাদাকনর জোড নং 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 

২২ সশক্ষা/ 

গকবিণা 

প্রসিষ্ঠাকনর 

প্রদত্ত এসসড 

লাইকসন্স 

নবায়ন 

১৫ 

োর্ যসদব

স 

১। লাইকসকন্সর মূলেসপ 

সিযাসয়ি অনুসলসপ 

২। লাইকসন্স প্রাসির সিয় জর্ 

সেল োগেপত্র েিা জদয়া 

হকয়কছ জস সেল সিযাসয়ি 

অনুসলসপ 

৩। নবায়ন সফ েিাদাকনর 

চালাকনর মূল েসপ 

 নবায়ন সফ বাবদ 

নবায়ন মূল লাইকসন্স সফ-

এর ৫% েিাদাকনর জোড 

নং ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

িযার্ মূল লাইকসকন্সর 

১৫% িযার্ েিাদাকনর 

জোড নং ১-১১৩৬-০০০৫-

০৩১১ 

সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 

২৩ বাসণসেযে 

ব্যবহাকরর 

েন্য এসসড 

লাইকসন্স 

প্রদান 

৪০ 

োর্ যসদব

স 

োিীয় পসরচয়পত্র/ইউসপ 

সনদ/জদাোকনর 

িাসলোনা/িাোর স্বপকক্ষ 

প্রিানপত্র/ জেড লাইকসন্স/ 

আয়ের সনকের েসি হকল 

দসলকলর ছায়াসলসপ 

(ে) ফ্রে জডে  

(খ) 

www.chandpu

r.gov.bd 

(গ) জুসডসশয়াল 

মুসন্সখানা শাখা, জেলা 

লাইকসন্স সফ বাবদ 

ে) বাসণসেযে ব্যবহার: 

২৫,০০০/- র্াো 

খ) সাধারণ ব্যবহার ১০ সল: 

উকিয: ৭০০০/- র্াো 

েিাদাকনর জোড নং ১-

সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 



প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

বােী োগে সংসিষ্ট 

ব্যসক্ত/ প্রসিষ্ঠান জথকে 

সংগ্রহ েরকি হকব 

২২০১-০০০১-১৮৫৪ িযার্ 

মূল লাইকসকন্সর ১৫% 

িযার্ েিাদাকনর জোড 

নং১-১১৩৬-০০০৫-০৩১১ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

২৪ বাসণসেযে 

ব্যবহাকরর 

েন্য এসসড 

লাইকসন্স 

নবায়ন 

১৫ 

োর্ যসদব

স 

১। লাইকসকন্সর মূলেসপ 

সিযাসয়ি অনুসলসপ 

২। লাইকসন্স প্রাসির সিয় জর্ 

সেল োগেপত্র েিা জদয়া 

হকয়কছ জস সেল সিযাসয়ি 

অনুসলসপ 

৩। নবায়ন সফ েিাদাকনর 

চালাকনর মূল েসপ 

--- নবায়ন সফ বাবদ 

নবায়ন মূল লাইকসন্স সফ-

এর ৫% েিাদাকনর জোড 

নং ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

িযার্ মূল লাইকসকন্সর 

১৫% 

িযার্ েিাদাকনর জোড নং 

১-১১৩৬-০০০৫-০৩১১ 

সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 

২৫ এসসড 

পসরবহন 

লাইকসন্স 

প্রদান 

৪০ 

োর্ যসদব

স 

সনধ যাসরি ফরকি প্রসিষ্ঠান 

প্রধানকে আকবদন েরকি হকব 

(ে) ফ্রে জডে  

(খ) 

www.chandpu

r.gov.bd 

(গ) জুসডসশয়াল 

মুসন্সখানা শাখা, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

বােী োগে সংসিষ্ট 

ব্যসক্ত/ প্রসিষ্ঠান জথকে 

সংগ্রহ েরকি হকব 

লাইকসন্স সফ বাবদ 

এসসড পসরবহকনর লাইকসন্স 

সফ ১০০/- র্াো েিাদাকনর 

জোড নং ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 

২৬ এসসড 

পসরবহন 

লাইকসন্স 

১৫ 

োর্ যসদব

স 

লাইকসন্সধারীকে মূল 

লাইকসন্সসহ জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর এর জে.এি 

-- নবায়ন সফ বাবদ 

নবায়ন মূল লাইকসন্স সফ-

এর ৫% েিাদাকনর জোড 

সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 



নবায়ন শাখায় উপসস্থি হকি হকব নং ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

িযার্ মূল লাইকসকন্সর 

১৫% িযার্ েিাদাকনর 

জোড নং ১-১১৩৬-০০০৫-

০৩১১ 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 

২৭ এসসড সবক্রয় 

লাইকসন্স 

প্রদান 

৬০ 

োর্ যসদব

স 

সনধ যাসরি ফরকি প্রসিষ্ঠান 

প্রধানকে আকবদন েরকি হকব। 

োিীয় পসরচয়পত্র/ইউসপ সনদ/ 

জদাোকনর িাসলোনা/িাোর 

স্বপকক্ষ প্রিানপত্র/জেড 

লাইকসন্স/আয়ের সনকের েসি 

হকল দসলকলর ছায়াসলসপ 

(ে) ফ্রে জডে  

(খ) 

www.chandpu

r.gov.bd 

(গ) জুসডসশয়াল 

মুসন্সখানা শাখা, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

বােী োগে সংসিষ্ট 

ব্যসক্ত/ প্রসিষ্ঠান জথকে 

সংগ্রহ েরকি হকব 

লাইকসন্স সফ বাবদ এসসড 

সবক্রয় লাইকসন্স সফ 

৫,০০০/- র্াো েিাদাকনর 

জোড নং ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 

২৮ এসসড সবক্রয় 

লাইকসন্স 

নবায়ন 

১৫ 

োর্ যসদব

স 

১। লাইকসকন্সর মূলেসপ 

সিযাসয়ি অনুসলসপ 

২। লাইকসন্স প্রাসির সিয় জর্ 

সেল োগেপত্র েিা জদয়া 

হকয়কছ জস সেল সিযাসয়ি 

অনুসলসপ 

৩। নবায়ন সফ েিাদাকনর 

চালাকনর মূল েসপ 

-- নবায়ন সফ বাবদ নবায়ন 

মূল লাইকসন্স সফ-এর ৫% 

েিাদাকনর জোড নং ১-

২২০১-০০০১-১৮৫৪ িযার্ 

মূল লাইকসন্স সফ’র ১৫% 

িযার্ েিাদাকনর জোড নং 

১-১১৩৬-০০০৫-০৩১১ 

সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 

২৯ র্াত্রা/ জিলার ১৫ সরাসসর আকবদকনর িাধ্যকি সনে উকযাকগ আকবদন -- সহোরী েসিশনার, জেএি অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 



অনুিসি প্রদান োর্ যসদব

স 

অনুিসি প্রদান েরকি হকব শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 

৩০ সপসপ/ 

এসপসপকদর 

সম্মানী িািা 

প্রদান 

১৫ 

োর্ যসদব

স 

সবল দাসখল এবং সংসিষ্ট 

আদালকির প্রিযয়নপকত্রর 

আকলাকে বরাদ্দ প্রাসি 

সাকপকক্ষসবল পসরকশাধ েরা হয় 

(ে) ফ্রে জডে  

(খ) 

www.chandpu

r.gov.bd 

(গ) জুসডসশয়াল 

মুসন্সখানা শাখা, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

বােী োগে সংসিষ্ট 

ব্যসক্ত/ প্রসিষ্ঠান জথকে 

সংগ্রহ েরকি হকব 

-- সহোরী েসিশনার, জেএি 

শাখা, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৪ 

জিাবা: ০১৭১৭০৭৮৮০০ 

জফান: 

ই-জিইল: 

acjmchandpur2017

@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা ম্যাসেকস্ট্রর্, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৩ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৬৫১৯ 

ই-জিইল: 

admchandpur@gmail.com 

 

০৬. স্থানীয় সরোর শাখা 

ক্র: 

নং 

জসবার নাি জসবা 

প্রদাকনর 

সকব যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়ােনীয় োগেপত্র প্রকয়ােনীয় োগেপত্র/ 

আকবদন ফরি প্রাসিস্থান 

জসবা মূল্য এবং 

পসরকশাধ পিসি 

(র্সদ থাকে) 

শাখার নািসহ দাসয়ত্বপ্রাি 

েি যেিযার পদবী, রুি নম্বর, 

জেলা/ উপকেলা জোড, 

অসফসসয়াল জর্সলকফান ও 

ইকিইল 

উর্ধ্যিন েি যেিযার পদবী, রুি নম্বর, 

জেলা/ উপকেলার জোডসহ অসফসসয়াল 

জর্সলকফান ও ইকিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 



০১ েন্ম সনবিন 

সনদ 

সংকশাধকনর 

আকবদন 

প্রসিস্বাক্ষরের

ণ 

০১ 

োর্ যসদব

স 

১। জরসেস্ট্ার জেনাকরল, েন্ম ও 

মৃত্যয সনবিন, ঢাো বরাবর সনধ যাসরি  

ফরকি আকবদন 

২। প্রিানে সহকসকব এখসিয়ার 

সেন্ন ডাক্তাকরর/ হাসপািাকলর/ 

সিসনকের সনদ/ পাবসলে পরীক্ষার 

সনদ 

৩। পূকব য ইসুযকৃি েন্ম সনবিন সনদ 

 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর স্থানীয় সরোর শাখা 

(েক্ষ নং ২২২  ২য় িলা) 

www.chandpur.g

ov.bd 

 

সফ/ চােয মুক্ত 

 

উপপসরচালে, স্থানীয় সরোর, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২২২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৬ 

জফান: ০১৭৩০০৬৭০৫৬ 

ই-জিইল: 

ddlgchandpur@gmail

.com 

জেলা প্রশাসে, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১০ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

dcchandpur@mopa.gov.bd 

 

০২ ইউসনয়ন 

পসরিদ 

জচয়ারম্যান/ 

সদস্য এবং 

জপৌর 

োউসন্সলরকদর 

সবকদশ 

িযিকণর 

অনুিসি 

০২ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরকি আকবদন 

২। ববকদসশে ছুটির সবিকয় 

পসরিকদর অনুকিাদন 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর স্থানীয় সরোর শাখা 

(েক্ষ নং ২২২  ২য় িলা) 

www.chandpur.g

ov.bd 

 

সফ/ চােয মুক্ত 

 

উপপসরচালে, স্থানীয় সরোর, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২২২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৬ 

জফান: ০১৭৩০০৬৭০৫৬ 

ই-জিইল: 

ddlgchandpur@gmail

.com 

জেলা প্রশাসে, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১০ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

dcchandpur@mopa.gov.bd 

 

০৩ ইউসনয়ন 

পসরিদ 

সসচবকদর 

পাসকপার্ য 

ইসুয/ 

নবায়কনর 

ছােপত্র 

০৩ 

োর্ যসদব

স 

১। জেলা প্রশাসে বরাবর আকবদন 

২। সনধ যাসরি অনাপসত্ত ফরি পূরণ 

৩। োিীয় পসরচয় পত্র 

 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর স্থানীয় সরোর শাখা 

(েক্ষ নং ২২২  ২য় িলা) 

www.chandpur.g

ov.bd 

 

সফ/ চােয মুক্ত 

 

উপপসরচালে, স্থানীয় সরোর, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২২২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৬ 

জফান: ০১৭৩০০৬৭০৫৬ 

ই-জিইল: 

ddlgchandpur@gmail

.com 

জেলা প্রশাসে, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১০ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

dcchandpur@mopa.gov.bd 

 

০৪ মৃত্যয েসনি 

োরকণ ইউসপ 

সসচবকদর 

১০ 

োর্ যসদব

স 

১। ওয়াসরশের্তযে আকবদন 

২। ওয়াসরশ সনদ 

৩। মৃত্যয সনদ 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর স্থানীয় সরোর শাখা 

(েক্ষ নং ২২২  ২য় িলা) 

সফ/ চােয মুক্ত 

 

উপপসরচালে, স্থানীয় সরোর, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

জেলা প্রশাসে, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১০ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 



আনুকিাসিে/ 

ল্যািগ্রান্ড/ 

িসবষ্য 

িহসবল প্রদান 

৪। ওয়াসরশগণ প্রদত্ত ক্ষিিাপত্র 

৫। পাসকপার্ য সাইকের ০১েসপ ছসব 

www.chandpur.g

ov.bd 

 

েক্ষ নং ২২২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৬ 

জফান: ০১৭৩০০৬৭০৫৬ 

ই-জিইল: 

ddlgchandpur@gmail

.com 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

dcchandpur@mopa.gov.bd 

 

০৫ ইউসনয়ন 

পসরিদ 

সসচবকদর 

অসেযি ছুটি 

০৭ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরকি আকবদন 

২। প্রকয়ােনীয় জক্ষকত্র ডাক্তারী সনদ 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর স্থানীয় সরোর শাখা 

(েক্ষ নং ২২২  ২য় িলা) 

www.chandpur.g

ov.bd 

 

সফ/ চােয মুক্ত 

 

উপপসরচালে, স্থানীয় সরোর, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২২২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৬ 

জফান: ০১৭৩০০৬৭০৫৬ 

ই-জিইল: 

ddlgchandpur@gmail

.com 

জেলা প্রশাসে, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১০ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

dcchandpur@mopa.gov.bd 

 

০৬ ইউসনয়ন 

পসরিদ 

সসচবকদর 

িসবষ্য 

িহসবকলর 

েিাকৃি অথ য 

উকত্তালন 

০৩ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরকি আকবদন 

২। ব্যাংে সহসাব সববরণী 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর স্থানীয় সরোর শাখা 

(েক্ষ নং ২২২  ২য় িলা) 

www.chandpur.g

ov.bd 

 

সফ/ চােয মুক্ত 

 

উপপসরচালে, স্থানীয় সরোর, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২২২ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৬ 

জফান: ০১৭৩০০৬৭০৫৬ 

ই-জিইল: 

ddlgchandpur@gmail

.com 

জেলা প্রশাসে, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১০ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

dcchandpur@mopa.gov.bd 

 

 

 

০৭. সাধারণ শাখা 

ক্র: জসবার নাি জসবা প্রকয়ােনীয় োগেপত্র প্রকয়ােনীয় োগেপত্র/ জসবা মূল্য শাখার নািসহ দাসয়ত্বপ্রাি উর্ধ্যিন েি যেিযার পদবী, রুি নম্বর, 



নং প্রদাকনর 

সকব যাচ্চ 

সিয় 

আকবদন ফরি প্রাসিস্থান এবং 

পসরকশাধ 

পিসি (র্সদ 

থাকে) 

েি যেিযার পদবী, রুি নম্বর, জেলা/ 

উপকেলা জোড, অসফসসয়াল 

জর্সলকফান ও ইকিইল 

জেলা/ উপকেলার জোডসহ অসফসসয়াল 

জর্সলকফান ও ইকিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ “বীর 

মুসক্তকর্ািা 

সনদ পকত্রর 

আকবদন 

িন্ত্রণালকয় 

অগ্রায়ন” 

০৩ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরকি আকবদন 

২। সংসিষ্ট উপকেলা র্াচাই বাছাই 

েসিটির প্রসিকবদন 

প্রাসিস্থান: 

সংসিষ্ট উপকেলা সনব যাহী 

অসফসাকরর োর্ যালয় 

 

জোন সফ/ 

চােয সদকি 

হয় না 

 

সহোরী েসিশনার, সাধারণ শাখা 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২০৫ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৫৭৪ 

ই-জিইল: 

acgeneralchandpur@gm

ail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

০২ বীর 

মুসক্তকর্ািাকদর 

জগকেকর্র 

ভুল-ভ্রাসন্ত 

সংকশাধন 

সবিকয় 

িিািি জপ্ররণ 

১৫ 

োর্ যসদব

স 

সংসিষ্ট উপকেলা র্াচাই বাছাই 

েসিটির প্রসিকবদন 

প্রাসিস্থান: 

সংসিষ্ট উপকেলা সনব যাহী 

অসফসাকরর োর্ যালয় 

 

জোন সফ/ 

চােয সদকি 

হয় না 

 

সহোরী েসিশনার, সাধারণ শাখা 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২০৫ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৫৭৪ 

ই-জিইল: 

acgeneralchandpur@gm

ail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

০৩ বীর 

মুসক্তকর্ািাকদর 

িািা প্রাসির 

স্থান পসরবিযন 

সংক্রান্ত 

িিািি প্রদান 

০৩ 

োর্ যসদব

স 

এরূপ স্থান পসরবিযন সংক্রান্ত 

আকবদনপত্র 

প্রাসিস্থান: 

সংসিষ্ট উপকেলা সনব যাহী 

অসফসাকরর োর্ যালয় 

 

জোন সফ/ 

চােয সদকি 

হয় না 

 

সহোরী েসিশনার, সাধারণ শাখা 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২০৫ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৫৭৪ 

ই-জিইল: 

acgeneralchandpur@gm

ail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

০৪ িসসেদ/ 

িসদকরর 

অনুকূকল ধি য 

০৭ 

োর্ যসদব

স 

১। আকবদনপত্র ও আকবদনোরীর 

ছসব 

২। স্থানীয় জচয়ারম্যান ের্তযে নাগসরে 

প্রাসিস্থান: 

১। স্ব-উকযাকগ 

২। স্থানীয় সরোর পসরিদ 

জচে/ অথ য 

গ্রহকণর 

জক্ষকত্র ১০/- 

সহোরী েসিশনার, সাধারণ শাখা 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২০৫ 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 



িন্ত্রণালয় হকি 

প্রাি বরাদ্দ 

সবিরণ 

সনদ পত্র 

৩। েন্মসনবিন/ জিার্ার আইসড সনদ 

 জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৫৭৪ 

ই-জিইল: 

acgeneralchandpur@gm

ail.com 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

০৫ সংস্কৃসি 

সবিয়ে 

িন্ত্রণালকয়র 

অনুদান প্রাসির 

আকবদন 

অগ্রগািীেরণ 

০৭ 

োর্ যসদব

স 

প্রসিষ্ঠান ও আসথ যেিাকব অস্বচ্ছল 

সংস্কৃসিকসবীগণ আকবদন েরকি 

পারকবন 

১. সংস্কৃসি সবিয়ে িন্ত্রণালকয়র 

সনধ যাসরি িাসরকখ আকবদন েরকি 

হকব। 

২। আকবদন ফরকি সনধ যাসরি জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালকয় আকবদন েরকি 

হকব। 

৩। সোদেকে/ প্রসিষ্ঠাকনর জক্ষকত্র 

সিাপসি প্রসিষ্ঠাকনর প্যাকড আকবদন 

েরকি হকব 

১। জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালকয়র সাধারণ শাখা 

হকি আকবদন সংগ্রহ েরা 

র্াকব 

২। জেলা োলচারাল 

অসফসাকরর োর্ যালয় 

সবনামূকল্য সহোরী েসিশনার, সাধারণ শাখা 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২০৫ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৫৭৪ 

ই-জিইল: 

acgeneralchandpur@gm

ail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

০৬

। 

যুব ও ক্রীো 

িন্ত্রণালয় হকি 

প্রাি অনুদান 

প্রদান 

০৭ 

োর্ যসদব

স 

আসথ যেিাকব অস্বচ্ছল ক্রীোকসবীগণ 

আকবদন েরকি পারকবন 

১। যুব ও ক্রীোিন্ত্রণালকয়র সনধ যাসরি 

িাসরকখর িকধ্য আকবদন েরকি হকব। 

২। সনধ যাসরি আকবদন ফরকি জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালকয় আকবদন েরকি 

হকব। 

০১। জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালকয়র সাধারণ শাখা 

হকি আকবদন ফরি সংগ্রহ 

েরা র্াকব। 

০২। িন্ত্রণালকয়ল 

ওকয়বসাইর্ হকিও ফরি 

সংগ্রহ েরা র্াকব। 

সবনামূকল্য সহোরী েসিশনার, সাধারণ শাখা 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২০৫ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৫৭৪ 

ই-জিইল: 

acgeneralchandpur@gm

ail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

০৭

।  

জবসািসরে 

প্রশাসকন 

চাকুসররি 

অবস্থায় জোন 

সরোসর 

েি যেিযা/ 

১৫ 

(পকনকরা) 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরকি আকবদন। 

২। আকবদনোরীর ছসব 

৩। আকবদনোরী ও মৃি েি যচারীর 

োিীয় পসরচয় পত্র 

৪। উত্তরাসধোর ও নন ম্যাসরে 

সাটি যসফকের্ 

েনপ্রশাসন িন্ত্রণালকয়র 

ওকয়ব সাইর্ 

www.mopa.gov.

bd হকি ডাউনকলাড েরা 

র্াকব। জপৌরসিা / ইউসনয়ন 

পসরিদ/ হাসপািাল 

সবনামূকল্য সহোরী েসিশনার, সাধারণ শাখা 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২০৫ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৫৭৪ 

ই-জিইল: 

acgeneralchandpur@gm

ail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 



েি যচারীর 

মৃত্যযবরণ এবং 

গুরুির আহি 

হকয় স্থায়ী 

অক্ষিিােসন

ি োরকণ 

আসথ যে 

অনুদান প্রদান 

৫। ক্ষিিা অপ যন সনদ 

৬। মৃি েি যচারীর ই এলসপসস (সহসাব 

রক্ষণ েি যেিযা ের্তযে প্রসিস্বাক্ষসরি) 

৭। ২০১৫ সাকলর pay fixation 

এর েসপ 

৮। মৃত্যয সনদ (ডাক্তার ের্তযে ও 

স্থানীয় সরোর পসরিদ ের্তযে প্রদত্ত) 

৯। সাসি যস বইকয়র েসপ 

১০। MICR জচে বইকয়র উপকরর 

পািার েসপ 

জপৌরসিা, ইউসনয়ন পসরিদ/ 

সংসিষ্ট প্রসিষ্ঠান 

adcgchandpur@gmail.com  

০৮

। 

এনসেও এর 

অনুকূকল 

প্রিযয়ন পত্র 

প্রদান 

৩০ 

েি যসদবস 

১। এনসেও এর সনেস্ব প্যাকড 

আকবদন 

২। অনুকিাসদি এফসড-৬ এর েসপ 

১। স্ব উকযাকগ 

২। এনসেও সবিয়ে ব্যযকরা 

সবনামূকল্য সহোরী েসিশনার, সাধারণ শাখা 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২০৫ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৫৭৪ 

ই-জিইল: 

acgeneralchandpur@gm

ail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

০৯

। 

আবাসন 

সংক্রান্ত 

০৭ 

োর্ যসদব

স 

সলসখি আকবদন েি যেিযা/ েি যচারীর সলসখি 

আকবদন 

সবনামূকল্য সহোরী েসিশনার, সাধারণ শাখা 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২০৫ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৫৭৪ 

ই-জিইল: 

acgeneralchandpur@gm

ail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

১০

। 

বববাসহে 

অবস্থা সংক্রান্ত 

সনদ প্রদান 

৩০ 

োর্ যসদব

স 

১। আকবদনপত্র 

২। সিযাসয়ি পাসকপার্ য সাইকের 

ছসব-০২ েসপ 

৩। ৭০০/- জেোরী চালান 

৪। নাগসরে সনদপত্র 

োগেপত্র সংসিষ্ট ব্যসক্ত 

ের্তযে সংগ্রহ েরকি হকব 

সফ বাবদ 

েিা ৭০০/- 

র্াো েিার 

জোড নং ১-

২২০১-

সহোরী েসিশনার, সাধারণ শাখা 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২০৫ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৫৭৪ 

ই-জিইল: 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 



৫।েন্মসনবিন সনদ 

৬। ৩০০/- র্াোর স্ট্যাকে 

এসফকডসফর্ 

০০০১-২৬৮১ acgeneralchandpur@gm

ail.com 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

০৮. সংস্থাপন শাখা 

ক্র: 

নং 

জসবার নাি জসবা 

প্রদাকনর 

সকব যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়ােনীয় োগেপত্র প্রকয়ােনীয় োগেপত্র/ 

আকবদন ফরি প্রাসিস্থান 

জসবা মূল্য 

এবং 

পসরকশাধ 

পিসি (র্সদ 

থাকে) 

শাখার নািসহ দাসয়ত্বপ্রাি 

েি যেিযার পদবী, রুি নম্বর, জেলা/ 

উপকেলা জোড, অসফসসয়াল 

জর্সলকফান ও ইকিইল 

উর্ধ্যিন েি যেিযার পদবী, রুি নম্বর, 

জেলা/ উপকেলার জোডসহ অসফসসয়াল 

জর্সলকফান ও ইকিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ ননকগকেকর্ড 

েি যচারীকদর 

জপনশন 

অনুকিাদন 

(চাকুকরর 

সনকের অবসর 

গ্রহকণর জক্ষকত্র) 

১৫ 

োর্ যসদব

স 

১। জপনশন ফরি ২.১ 

২। সাসি যস বসহ 

৩। সপআরএলএ গিকনর িঞ্জুরীপত্র 

৪। সিযাসয়ি ছসব ০৫(পাঁচ) েসপ 

৫। উত্তরাসধোর জঘািণাপত্র ০৪(চার) 

েসপ 

৬। নমুনা স্বাক্ষর ও হাকির পাঁচ 

আংগুকলর ছাপ ০৪ (চার) েসপ 

৭। জশি জবিন প্রিযয়নপত্র 

৮।আকবদনোরী ের্তযে সাদা োগকে 

আকবদন 

জপনশন ফরি (ফরি নং-

২.১) সংসিষ্ট উপকেলা 

সনব যাহী অসফসাকরর োর্ যালয় 

ও সংস্থাপন শাখা জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয় এবং 

অন্যান্য োগেপত্র 

আকবদনোরী স্ব-উকযাকগ 

সংগ্রহপূব যে দাসখল েরকি 

হকব। 

 

সবনামূকল্য প্রশাসসনে েি যেিযা, সংস্থাপন শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২১৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১৯ 

ই-জিইল: 

chandpur.ao@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

০২ পাসরবাসরে 

জপনশন 

অনুকিাদন 

(জপনশন 

িঞ্জুরীর পূকব যই 

জপনশনাকরর 

মৃত্যয হকল) 

১৫ 

োর্ যসদব

স 

১। জপনশন ফরি ২.২ 

২। সপআরএলএ গিকনর িঞ্জুরীপত্র 

(প্রকর্ােয জক্ষকত্র) 

৩। সিযাসয়ি ছসব ০৫(পাঁচ) েসপ 

৪। উত্তরাসধোর জঘািণাপত্র ০৪(চার) 

েসপ 

৫। নমুনা স্বাক্ষর ও হাকির পাঁচ 

জপনশন ফরি (ফরি নং-

২.২) সংসিষ্ট উপকেলা 

সনব যাহী অসফসাকরর োর্ যালয় 

ও সংস্থাপন শাখা জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয় এবং 

অন্যান্য োগেপত্র 

আকবদনোরী স্ব-উকযাকগ 

সবনামূকল্য প্রশাসসনে েি যেিযা, সংস্থাপন শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২১৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১৯ 

ই-জিইল: 

chandpur.ao@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  



আংগুকলর ছাপ ০৪ (চার) েসপ 

৬। আকবদনোরী ের্তযে সাদা োগকে 

আকবদন 

সংগ্রহপূব যে দাসখল েরকি 

হকব। 

 

০৩ পাসরবাসরে 

জপনশন 

অনুকিাদন 

(অবসর িািা 

জিাগরি 

অবস্থায় 

জপনশনকিাসগ

র মৃত্যয হকল) 

১৫ 

োর্ যসদব

স 

১। জপনশন ফরি ২.২ 

২। উত্তরাসধোর সনদপত্র ও 

ননম্যাসরে সাটি যসফকের্ 

৩। সিযাসয়ি ছসব ০৫(পাঁচ) েসপ 

৪। অসিিাবে িকনানয়ন ও ক্ষিিা 

অপ যনপত্র 

৫। নমুনা স্বাক্ষর ও হাকির পাঁচ 

আংগুকলর ছাপ ০৪ (চার) েসপ 

৬। আকবদনোরী ের্তযে সাদা োগকে 

আকবদন 

জপনশন ফরি (ফরি নং-

২.২) সংসিষ্ট উপকেলা 

সনব যাহী অসফসাকরর োর্ যালয় 

ও সংস্থাপন শাখা জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয় এবং 

অন্যান্য োগেপত্র 

আকবদনোরী স্ব-উকযাকগ 

সংগ্রহপূব যে দাসখল েরকি 

হকব। 

 

সবনামূকল্য প্রশাসসনে েি যেিযা, সংস্থাপন শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২১৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১৯ 

ই-জিইল: 

chandpur.ao@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

০৪ অক্ষি 

েি যচারীর 

েল্যান 

িহসবকলর 

অনুদান 

িঞ্জুরীর 

আকবদন 

অগ্রায়ণ 

৩ 

োর্ যসদব

স 

েি যচারী েল্যাণ োষ্ট ের্তযে সনধ যাসরি 

ফরকি আকবদন 

আকবদন ফরি সংস্থাপন 

শাখা জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর এ পাওয়া 

র্াকব 

সবনামূকল্য প্রশাসসনে েি যেিযা, সংস্থাপন শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২১৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১৯ 

ই-জিইল: 

chandpur.ao@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

০৫ অক্ষি 

েি যচারীর 

জর্ৌথবীিার 

অথ য িঞ্জুরীর 

আকবদন 

অগ্রায়ন 

৩ 

োর্ যসদব

স 

েি যচারী েল্যাণ োষ্ট ের্তযে সনধ যাসরি 

ফরকি আকবদন 

আকবদন ফরি সংস্থাপন 

শাখা জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর এ পাওয়া 

র্াকব 

সবনামূকল্য প্রশাসসনে েি যেিযা, সংস্থাপন শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২১৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১৯ 

ই-জিইল: 

chandpur.ao@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

০৬ মৃি েি যচারীর ৩ েি যচারী েল্যাণ োষ্ট ের্তযে সনধ যাসরি আকবদন ফরি সংস্থাপন সবনামূকল্য প্রশাসসনে েি যেিযা, সংস্থাপন শাখা, অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 



েল্যাণ 

িহসবকলর 

অনুদান 

িঞ্জুরীর 

আকবদন 

অগ্রায়ন 

োর্ যসদব

স 

ফরকি আকবদন শাখা জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর এ পাওয়া 

র্াকব 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২১৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১৯ 

ই-জিইল: 

chandpur.ao@gmail.com 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

০৭ র্তিীয় জেণীর 

েি যচারীকদর 

সাধারণ 

িসবষ্য 

িহসবল হকি 

১ি ও ২য় 

অসগ্রি 

অনুকিাদন 

১০ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরকি আকবদন 

(বাংলাকদশ ফরি নং ২৬৩৯) 

২। সাদা োগকে আকবদন 

৩। সাধারণ িসবষ্য িহসবকল েিাকৃি 

র্াোর সিপ 

সনধ যাসরি ফরি (বাংলাকদশ 

ফরি নং ২৬৩৯) সংস্থাপন 

শাখায় এবং আকবদন 

(আকবদনোরীকে সাদা 

োগকে আকবদন দাসখল 

েরকি হকব) 

 

সবনামূকল্য প্রশাসসনে েি যেিযা, সংস্থাপন শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২১৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১৯ 

ই-জিইল: 

chandpur.ao@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

০৮ র্তিীয় জেণীর 

েি যচারীকদর 

সাধারণ 

িসবষ্য 

িহকবল হকি 

৩য় অসগ্রি 

অনুকিাদন 

১০ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরকি আকবদন 

(বাংলাকদশ ফরি নং ২৬৩৯) 

২। সাদা োগকে আকবদন 

৩। সাধারণ িসবষ্য িহসবকল েিাকৃি 

র্াোর সিপ 

সনধ যাসরি ফরি (বাংলাকদশ 

ফরি নং ২৬৩৯) সংস্থাপন 

শাখায় এবং আকবদন 

(আকবদনোরীকে সাদা 

োগকে আকবদন দাসখল 

েরকি হকব) 

 

সবনামূকল্য প্রশাসসনে েি যেিযা, সংস্থাপন শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২১৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১৯ 

ই-জিইল: 

chandpur.ao@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

০৯ র্তিীয় জেণীর 

েি যচারীকদর 

সপআরএল 

িঞ্জুর 

১০ 

োর্ যসদব

স 

১। চাকুরী বসহ 

২। অসেযি ছুটির ফরি (বাংলাকদশ 

ফরি নং ৪০) 

৩। সাদা োগকে সলসখি আকবদন 

অসেযি ছুটির ফরি সংসিষ্ট 

উপকেলা সনব যাহী অসফসাকরর 

োর্ যালয় ও সংস্থাপন শাখা 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয় 

এবং আকবদনোরীকে সাদা 

োগকে আকবদন দাসখল 

েরকি হকব। 

সবনামূকল্য প্রশাসসনে েি যেিযা, সংস্থাপন শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২১৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১৯ 

ই-জিইল: 

chandpur.ao@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

১০ র্তিীয় জেণীর ১০ ১। অসেযি ছুটির ফরি (বাংলাকদশ অসেযি ছুটির ফরি সংসিষ্ট সবনামূকল্য প্রশাসসনে েি যেিযা, সংস্থাপন শাখা, অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 



েি যচারীকদর 

অসেযি ছুটি 

িঞ্জুর 

োর্ যসদব

স 

ফরি নং ৪০) 

২। সাদা োগকে সলসখি আকবদন 

উপকেলা সনব যাহী অসফসাকরর 

োর্ যালয় ও সংস্থাপন শাখা 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয় 

এবং আকবদনোরীকে সাদা 

োগকে আকবদন দাসখল 

েরকি হকব। 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২১৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১৯ 

ই-জিইল: 

chandpur.ao@gmail.com 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

১১ র্তিীয় জেণীর 

েি যচারীকদর 

সশক্ষা ছুটি 

িঞ্জুর 

০৩ 

োর্ যসদব

স 

১। অসেযি ছুটির ফরি (বাংলাকদশ 

ফরি নং ৪০) 

২। সাদা োগকে সলসখি আকবদন 

অসেযি ছুটির ফরি সংসিষ্ট 

উপকেলা সনব যাহী অসফসাকরর 

োর্ যালয় ও সংস্থাপন শাখা 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয় 

এবং আকবদনোরীকে সাদা 

োগকে আকবদন দাসখল 

েরকি হকব। 

সবনামূকল্য প্রশাসসনে েি যেিযা, সংস্থাপন শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২১৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১৯ 

ই-জিইল: 

chandpur.ao@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

১২ র্তিীয় জেণীর 

েি যচারীকদর 

োসন্ত সবকনাদন 

ছুটি িঞ্জুর 

০৩ 

োর্ যসদব

স 

১। অসেযি ছুটির ফরি (বাংলাকদশ 

ফরি নং ৪০) 

২। সাদা োগকে সলসখি আকবদন 

অসেযি ছুটির ফরি সংসিষ্ট 

উপকেলা সনব যাহী অসফসাকরর 

োর্ যালয় ও সংস্থাপন শাখা 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয় 

এবং আকবদনোরীকে সাদা 

োগকে আকবদন দাসখল 

েরকি হকব। 

সবনামূকল্য প্রশাসসনে েি যেিযা, সংস্থাপন শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২১৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১৯ 

ই-জিইল: 

chandpur.ao@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

১৩ র্তিীয় জেণীর 

েি যচারীকদর 

উচ্চ সশক্ষার 

অনুিসি প্রদান 

০৩ 

োর্ যসদব

স 

১। অসেযি ছুটির ফরি (বাংলাকদশ 

ফরি নং ৪০) 

২। সাদা োগকে সলসখি আকবদন 

অসেযি ছুটির ফরি সংসিষ্ট 

উপকেলা সনব যাহী অসফসাকরর 

োর্ যালয় ও সংস্থাপন শাখা 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয় 

এবং আকবদনোরীকে সাদা 

োগকে আকবদন দাসখল 

েরকি হকব। 

সবনামূকল্য প্রশাসসনে েি যেিযা, সংস্থাপন শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২১৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১৯ 

ই-জিইল: 

chandpur.ao@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

১৪ িসহলা 

েি যেিযাকদর 

০৭ 

োর্ যসদব

১। ডাক্তারী সনদপত্র 

২। আকবদনোরী ের্তযে সাদা োগকে 

আকবদনোরী স্ব-উকযাকগ 

সংগ্রহ েরকবন 

সবনামূকল্য প্রশাসসনে েি যেিযা, সংস্থাপন শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 



িার্তযত্ব ছুটি 

িঞ্জুর 

স আকবদন েক্ষ নং ২১৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১৯ 

ই-জিইল: 

chandpur.ao@gmail.com 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

১৫ র্তিীয় জেণীর 

িসহলা 

েি যচারীকদর 

িার্তযত্ব ছুটি 

িঞ্জুর 

০৭ 

োর্ যসদব

স 

১। ডাক্তারী সনদপত্র 

২। আকবদনোরী ের্তযে সাদা োগকে 

আকবদন 

আকবদনোরী স্ব-উকযাকগ 

সংগ্রহ েরকবন 

সবনামূকল্য প্রশাসসনে েি যেিযা, সংস্থাপন শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২১৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১৯ 

ই-জিইল: 

chandpur.ao@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

১৬ েি যেিযাকদর 

চাকুরী 

স্থায়ীেরণ 

সংক্রান্ত 

আকবদন 

অগ্রায়ন 

০৩ 

োর্ যসদব

স 

১। আকবদনোরী ের্তযে সাদা োগকে 

আকবদন 

২। চাকুরীকি সনকয়াকগর প্রজ্ঞাপকনর 

অনুসলসপ 

৩। সবিাগীয় েসিশনাকরর োর্ যালকয় 

ন্যাস্তেরকণর প্রজ্ঞাপন 

৪। জেলা প্রশাসকের োর্ যালকয় বা 

অন্যান্য োর্ যালকয় পদায়কনর প্রজ্ঞাপন 

৫। প্রসশক্ষকণর সনদ 

৬। জেস এনাকর্শকনর সনদ 

৭। জেোরী প্রসশক্ষণ সনদ 

৮। সবিাগীয় পরীক্ষায় উত্তীকণ যর 

জগকেকর্র অনুসলসপ 

৯। বাসি যে জগাপনীয় অনুকবদন জপ্ররণ 

সংক্রান্ত পকত্রর অনুসলসপ 

আকবদনোরী স্ব-উকযাকগ 

সংগ্রহ েরকবন 

সবনামূকল্য প্রশাসসনে েি যেিযা, সংস্থাপন শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২১৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১৯ 

ই-জিইল: 

chandpur.ao@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

১৭ ৩য় জেণীর 

েি যচারীকদর 

৫ 

োর্ যসদব

১। আকবদনোরী ের্তযে সাদা োগকে 

আকবদন 

আকবদনোরী স্ব-উকযাকগ 

সংগ্রহ েরকবন 

সবনামূকল্য প্রশাসসনে েি যেিযা, সংস্থাপন শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 



চাকুরী 

স্থায়ীেরণ 

সংক্রান্ত 

আকবদন িঞ্জুর 

স ২। সংসিষ্ট ের্তযপকক্ষর চাকুরী 

সন্তুসষ্টেসণি সুপাসরশ 

েক্ষ নং ২১৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১৯ 

ই-জিইল: 

chandpur.ao@gmail.com 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

১৮ র্তিীয় জেণীর 

েি যচারীকদর 

গৃহ সনি যাণ 

অসগ্রি 

অনুকিাদন 

১৫ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরকি আকবদন (ফরি 

নং সেএফআর-২৮ ও বাংলাকদশ 

ফরি নং ৩০-এ) 

২। অংগীোর নািা। 

৩। েসি স্বকত্বর প্রািাসনে দসলল 

ফরি নং সেএফআর-২৮ ও 

বাংলাকদশ ফরি নং-৩০ এ 

সংস্থাপন শাখা, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয় এবং 

অন্যান্য োগেপত্র 

আকবদনোরী স্ব-উকযাকগ 

সংগ্রহ েকর দাসখল েরকি 

হকব। 

সবনামূকল্য প্রশাসসনে েি যেিযা, সংস্থাপন শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২১৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১৯ 

ই-জিইল: 

chandpur.ao@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

১৯ র্তিীয় জেণীর 

েি যচারীকদর 

গৃহ জিরািি 

অসগ্রি 

অনুকিাদন 

১৫ 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরকি আকবদন  

২। ফরি নং সেএফআর-২৮। 

৩। বাংলাকদশ ফরি নং ৩০-এ 

ফরি নং সেএফআর-২৮ ও 

বাংলাকদশ ফরি নং-৩০ এ 

সংস্থাপন শাখা, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয় এবং 

অন্যান্য োগেপত্র 

আকবদনোরী স্ব-উকযাকগ 

সংগ্রহ েকর দাসখল েরকি 

হকব। 

সবনামূকল্য প্রশাসসনে েি যেিযা, সংস্থাপন শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২১৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১৯ 

ই-জিইল: 

chandpur.ao@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

২০ েি যেিযাকদর 

অসেযি ছুটি 

অনুকিাদন 

(জদকশর 

অিযন্তকর) 

৭ 

োর্ যসদব

স 

১। অসেযি ছুটির ফরি (ফরি নং-

২৩৯৫) (জেলা/উপকেলা সহসাবরক্ষণ 

েি যেিযা ের্তযে ছুটির প্রিযয়নকৃি) 

২। আকবদনোরী ের্তযে সাদা োগকে 

আকবদন 

অসেযি ছুটির ফরি সংস্থাপন 

শাখা, জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয় এবং অন্যান্য 

োগেপত্র আকবদনোরী স্ব-

উকযাকগ সংগ্রহ েকর দাসখল 

েরকি হকব। 

সবনামূকল্য প্রশাসসনে েি যেিযা, সংস্থাপন শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২১৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১৯ 

ই-জিইল: 

chandpur.ao@gmail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

২১ েি যেিযাকদর ৭ ১। অসেযি ছুটির ফরি (ফরি নং- অসেযি ছুটির ফরি সংস্থাপন সবনামূকল্য প্রশাসসনে েি যেিযা, সংস্থাপন শাখা, অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (সাসব যে), 



অসেযি ছুটির 

আকবদন 

অগ্রায়ণ (বসহঃ 

অিযন্তকর) 

োর্ যসদব

স 

২৩৯৫) (জেলা/উপকেলা সহসাবরক্ষণ 

েি যেিযা ের্তযে ছুটির প্রিযয়নকৃি) 

২। আকবদনোরী ের্তযে সাদা োগকে 

আকবদন 

শাখা, জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয় এবং অন্যান্য 

োগেপত্র আকবদনোরী স্ব-

উকযাকগ সংগ্রহ েকর দাসখল 

েরকি হকব। 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ২১৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১৯ 

ই-জিইল: 

chandpur.ao@gmail.com 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.com  

০৯. জরেড যরুি শাখা 

ক্র: 

নং 

জসবার নাি জসবা 

প্রদাকনর 

সকব যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়ােনীয় োগেপত্র প্রকয়ােনীয় োগেপত্র/ 

আকবদন ফরি প্রাসিস্থান 

জসবা মূল্য 

এবং 

পসরকশাধ 

পিসি (র্সদ 

থাকে) 

শাখার নািসহ দাসয়ত্বপ্রাি 

েি যেিযার পদবী, রুি নম্বর, জেলা/ 

উপকেলা জোড, অসফসসয়াল 

জর্সলকফান ও ইকিইল 

উর্ধ্যিন েি যেিযার পদবী, রুি নম্বর, 

জেলা/ উপকেলার জোডসহ অসফসসয়াল 

জর্সলকফান ও ইকিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ জফৌেদাসর 

িািলার 

সাটি যফাইড 

েসপ সরবরাহ 

(েরুরী) 

প্রকয়ােনী

য় 

োগেপ

ত্র 

প্রাসিসা

জপকক্ষ 

০৫ 

োর্ যসদব

স 

১। িারপ্রাি েি যেিযা, জরেড যরুি শাখা 

বরাবর ৩০ র্াো জোর্ য সফসহ 

সনধ যাসরি ফরকি আকবদন জেলা ই-

জসবা জেকে দাসখল েরকি হকব। 

২। প্রকয়ােনীয় সংখ্যে ফসলও এবং 

জোর্ য সফ। 

জোর্ য প্রািন ও এর বাসহকর 

লাইকসন্সপ্রাি স্ট্যাে জিন্ডার 

এর জদাোন/ জডকে 

 

৩০ র্াোর 

জোর্ য সফ 

সহোরী েসিশনার, জরেড যরুি শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ১১২ 

জফান: ০১৭৭৩৪১১৭১৭ 

ই-জিইল: 

recordroom07@gma

il.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

০২ জফৌেদাসর 

িািলার 

সাটি যফাইড 

েসপ সরবরাহ 

প্রকয়ােনী

য় 

োগেপ

ত্র 

১। িারপ্রাি েি যেিযা, জরেড যরুি শাখা 

বরাবর ৩০ র্াো জোর্ য সফসহ 

সনধ যাসরি ফরকি আকবদন জেলা ই-

জসবা জেকে দাসখল েরকি হকব। 

জোর্ য প্রািন ও এর বাসহকর 

লাইকসন্সপ্রাি স্ট্যাে জিন্ডার 

এর জদাোন/ জডকে 

 

৩০ র্াোর 

জোর্ য সফ 

সহোরী েসিশনার, জরেড যরুি শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ১১২ 

জফান: ০১৭৭৩৪১১৭১৭ 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 



(সাধারণ) প্রাসিসা

জপকক্ষ 

০৭ 

োর্ যসদব

স 

২। প্রকয়ােনীয় সংখ্যে ফসলও এবং 

জোর্ য সফ। 

ই-জিইল: 

recordroom07@gma

il.com 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

০৩ সনব যাহী 

ম্যাসেকস্ট্রর্ 

আদালকি 

দাকয়রকৃি 

িািলার নেল 

সরবরাহ 

(েরুরী) 

প্রকয়ােনী

য় 

োগেপ

ত্র 

প্রাসিসা

জপকক্ষ 

০৭ 

োর্ যসদব

স 

১। িারপ্রাি েি যেিযা, জরেড যরুি শাখা 

বরাবর ৩০ র্াো জোর্ য সফসহ 

সনধ যাসরি ফরকি আকবদন জেলা ই-

জসবা জেকে দাসখল েরকি হকব। 

২। প্রকয়ােনীয় সংখ্যে ফসলও এবং 

জোর্ য সফ। 

জোর্ য প্রািন ও এর বাসহকর 

লাইকসন্সপ্রাি স্ট্যাে জিন্ডার 

এর জদাোন/ জডকে 

 

৩০ র্াোর 

জোর্ য সফ 

সহোরী েসিশনার, জরেড যরুি শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ১১২ 

জফান: ০১৭৭৩৪১১৭১৭ 

ই-জিইল: 

recordroom07@gma

il.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

০৪ সনব যাহী 

ম্যাসেকস্ট্রর্ 

আদালকি 

দাকয়রকৃি 

িািলার নেল 

সরবরাহ 

(সাধারণ) 

প্রকয়ােনী

য় 

োগেপ

ত্র 

প্রাসিসা

জপকক্ষ 

০৭ 

োর্ যসদব

স 

১। িারপ্রাি েি যেিযা, জরেড যরুি শাখা 

বরাবর ৩০ র্াো জোর্ য সফসহ 

সনধ যাসরি ফরকি আকবদন জেলা ই-

জসবা জেকে দাসখল েরকি হকব। 

২। প্রকয়ােনীয় সংখ্যে ফসলও এবং 

জোর্ য সফ। 

জোর্ য প্রািন ও এর বাসহকর 

লাইকসন্সপ্রাি স্ট্যাে জিন্ডার 

এর জদাোন/ জডকে 

 

৩০ র্াোর 

জোর্ য সফ 

সহোরী েসিশনার, জরেড যরুি শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ১১২ 

জফান: ০১৭৭৩৪১১৭১৭ 

ই-জিইল: 

recordroom07@gma

il.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

০৫ অসিসরক্ত 

জেলা 

ম্যাসেকস্ট্রর্ 

এর আদালকি 

দাকয়রকৃি 

িািলা ও 

প্রকয়ােনী

য় 

োগেপ

ত্র 

প্রাসিসা

জপকক্ষ 

১। িারপ্রাি েি যেিযা, জরেড যরুি শাখা 

বরাবর ৩০ র্াো জোর্ য সফসহ 

সনধ যাসরি ফরকি আকবদন জেলা ই-

জসবা জেকে দাসখল েরকি হকব। 

২। প্রকয়ােনীয় সংখ্যে ফসলও এবং 

জোর্ য সফ। 

জোর্ য প্রািন ও এর বাসহকর 

লাইকসন্সপ্রাি স্ট্যাে জিন্ডার 

এর জদাোন/ জডকে 

 

৩০ র্াোর 

জোর্ য সফ 

সহোরী েসিশনার, জরেড যরুি শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ১১২ 

জফান: ০১৭৭৩৪১১৭১৭  

ই-জিইল: 

recordroom07@gma

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 



আসপল 

িািলার নেল 

সরবরাহ 

(েরুরী) 

০৭ 

োর্ যসদব

স 

il.com adcrchandpur@gmail.com 

০৬ অসিসরক্ত 

জেলা 

ম্যাসেকস্ট্রর্ 

এর আদালকি 

দাকয়রকৃি 

িািলা ও 

আসপল 

িািলার নেল 

সরবরাহ 

(সাধারণ) 

প্রকয়ােনী

য় 

োগেপ

ত্র 

প্রাসিসা

জপকক্ষ 

০৭ 

োর্ যসদব

স 

১। িারপ্রাি েি যেিযা, জরেড যরুি শাখা 

বরাবর ৩০ র্াো জোর্ য সফসহ 

সনধ যাসরি ফরকি আকবদন জেলা ই-

জসবা জেকে দাসখল েরকি হকব। 

২। প্রকয়ােনীয় সংখ্যে ফসলও এবং 

জোর্ য সফ। 

জোর্ য প্রািন ও এর বাসহকর 

লাইকসন্সপ্রাি স্ট্যাে জিন্ডার 

এর জদাোন/ জডকে 

 

৫০ র্াোর 

জোর্ য সফ 

সহোরী েসিশনার, জরেড যরুি শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ১১২ 

জফান: ০১৭৭৩৪১১৭১৭ 

ই-জিইল: 

recordroom07@gma

il.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

০৭ রােস্ব 

িািলার 

সাটি যফাইড 

েসপ সরবরাহ 

(েরুরী) 

প্রকয়ােনী

য় 

োগেপ

ত্র 

প্রাসিসা

জপকক্ষ 

০৫ 

োর্ যসদব

স 

১। িারপ্রাি েি যেিযা, জরেড যরুি শাখা 

বরাবর ৩০ র্াো জোর্ য সফসহ 

সনধ যাসরি ফরকি আকবদন জেলা ই-

জসবা জেকে দাসখল েরকি হকব। 

২। প্রকয়ােনীয় সংখ্যে ফসলও এবং 

জোর্ য সফ। 

জোর্ য প্রািন ও এর বাসহকর 

লাইকসন্সপ্রাি স্ট্যাে জিন্ডার 

এর জদাোন/ জডকে 

 

৩০ র্াোর 

জোর্ য সফ 

সহোরী েসিশনার, জরেড যরুি শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ১১২ 

জফান: ০১৭৭৩৪১১৭১৭  

ই-জিইল: 

recordroom07@gma

il.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

০৮ রােস্ব 

িািলার 

সাটি যফাইড 

েসপ সরবরাহ 

(সাধারণ) 

প্রকয়ােনী

য় 

োগেপ

ত্র 

প্রাসিসা

জপকক্ষ 

১। িারপ্রাি েি যেিযা, জরেড যরুি শাখা 

বরাবর ৩০ র্াো জোর্ য সফসহ 

সনধ যাসরি ফরকি আকবদন জেলা ই-

জসবা জেকে দাসখল েরকি হকব। 

২। প্রকয়ােনীয় সংখ্যে ফসলও এবং 

জোর্ য সফ। 

জোর্ য প্রািন ও এর বাসহকর 

লাইকসন্সপ্রাি স্ট্যাে জিন্ডার 

এর জদাোন/ জডকে 

 

৫০ র্াোর 

জোর্ য সফ 

সহোরী েসিশনার, জরেড যরুি শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ১১২ 

জফান:০১৭৭৩৪১১৭১৭ 

ই-জিইল: 

recordroom07@gma

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 



০৭ 

োর্ যসদব

স 

il.com adcrchandpur@gmail.com 

০৯ সস.এস. 

খসিয়ান এর 

সাটি যফাইড 

েসপ সরবরাহ 

(েরুরী) 

প্রকয়ােনী

য় 

োগেপ

ত্র 

প্রাসিসা

জপকক্ষ 

০৩ 

োর্ যসদব

স 

১। িারপ্রাি েি যেিযা, জরেড যরুি শাখা 

বরাবর ৩০ র্াো জোর্ য সফসহ 

সনধ যাসরি ফরকি আকবদন জেলা ই-

জসবা জেকে দাসখল েরকি হকব। 

২। প্রকয়ােনীয় সংখ্যে ফসলও/ 

োটি যে। (সাধারণি ২টি ও খসিয়ান 

বে হকল িা সাকপকক্ষ) 

জোর্ য প্রািন ও এর বাসহকর 

লাইকসন্সপ্রাি স্ট্যাে জিন্ডার 

এর জদাোন/ জডকে 

 

৫০ র্াোর 

জোর্ য সফ 

সহোরী েসিশনার, জরেড যরুি শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ১১২ 

জফান: ০১৭৭৩৪১১৭১৭ 

ই-জিইল: 

recordroom07@gma

il.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

১০ সস.এস. 

খসিয়ান এর 

সাটি যফাইড 

েসপ সরবরাহ 

(সাধারণ) 

প্রকয়ােনী

য় 

োগেপ

ত্র 

প্রাসিসা

জপকক্ষ 

০৫ 

োর্ যসদব

স 

১। িারপ্রাি েি যেিযা, জরেড যরুি শাখা 

বরাবর ৩০ র্াো জোর্ য সফসহ 

সনধ যাসরি ফরকি আকবদন জেলা ই-

জসবা জেকে দাসখল েরকি হকব। 

২। প্রকয়ােনীয় সংখ্যে ফসলও/ 

োটি যে। (সাধারণি ২টি ও খসিয়ান 

বে হকল িা সাকপকক্ষ) 

জোর্ য প্রািন ও এর বাসহকর 

লাইকসন্সপ্রাি স্ট্যাে জিন্ডার 

এর জদাোন/ জডকে 

 

৩০ র্াোর 

জোর্ য সফ 

সহোরী েসিশনার, জরেড যরুি শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ১১২ 

জফান: ০১৭৭৩৪১১৭১৭ 

ই-জিইল: 

recordroom07@gmail.co

m 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

১১ এস.এ. 

খসিয়ান এর 

সাটি যফাইড 

েসপ সরবরাহ 

(েরুরী) 

প্রকয়ােনী

য় 

োগেপ

ত্র 

প্রাসিসা

জপকক্ষ 

০৩ 

োর্ যসদব

১। িারপ্রাি েি যেিযা, জরেড যরুি শাখা 

বরাবর ৩০ র্াো জোর্ য সফসহ 

সনধ যাসরি ফরকি আকবদন জেলা ই-

জসবা জেকে দাসখল েরকি হকব। 

২। প্রকয়ােনীয় সংখ্যে ফসলও/ 

োটি যে। (সাধারণি ২টি ও খসিয়ান 

বে হকল িা সাকপকক্ষ) 

জোর্ য প্রািন ও এর বাসহকর 

লাইকসন্সপ্রাি স্ট্যাে জিন্ডার 

এর জদাোন/ জডকে 

 

৫০ র্াোর 

জোর্ য সফ 

সহোরী েসিশনার, জরেড যরুি শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ১১২ 

জফান: ০১৭৭৩৪১১৭১৭  

ই-জিইল: 

recordroom07@gmail.co

m 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 



স 

১২ এস.এ. 

খসিয়ান এর 

সাটি যফাইড 

েসপ সরবরাহ 

(সাধারণ) 

প্রকয়ােনী

য় 

োগেপ

ত্র 

প্রাসিসা

জপকক্ষ 

০৩ 

োর্ যসদব

স 

১। িারপ্রাি েি যেিযা, জরেড যরুি শাখা 

বরাবর ৩০ র্াো জোর্ য সফসহ 

সনধ যাসরি ফরকি আকবদন জেলা ই-

জসবা জেকে দাসখল েরকি হকব। 

২। প্রকয়ােনীয় সংখ্যে ফসলও/ 

োটি যে। (সাধারণি ২টি ও খসিয়ান 

বে হকল িা সাকপকক্ষ) 

জোর্ য প্রািন ও এর বাসহকর 

লাইকসন্সপ্রাি স্ট্যাে জিন্ডার 

এর জদাোন/ জডকে 

 

৩০ র্াোর 

জোর্ য সফ 

সহোরী েসিশনার, জরেড যরুি শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ১১২ 

জফান: ০১৭৭৩৪১১৭১৭ 

ই-জিইল: 

recordroom07@gmail.co

m 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

১৩ সব.এস. 

খসিয়ান এর 

সাটি যফাইড 

েসপ সরবরাহ 

(েরুরী) 

প্রকয়ােনী

য় 

োগেপ

ত্র 

প্রাসিসা

জপকক্ষ 

০৩ 

োর্ যসদব

স 

১। িারপ্রাি েি যেিযা, জরেড যরুি শাখা 

বরাবর ৩০ র্াো জোর্ য সফসহ 

সনধ যাসরি ফরকি আকবদন জেলা ই-

জসবা জেকে দাসখল েরকি হকব। 

২। প্রকয়ােনীয় সংখ্যে ফসলও/ 

োটি যে। (সাধারণি ১টি ও খসিয়ান 

বে হকল িা সাকপকক্ষ) 

জোর্ য প্রািন ও এর বাসহকর 

লাইকসন্সপ্রাি স্ট্যাে জিন্ডার 

এর জদাোন/ জডকে 

 

৫০ র্াোর 

জোর্ য সফ 

সহোরী েসিশনার, জরেড যরুি শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ১১২ 

জফান: ০১৭৭৩৪১১৭১৭ 

ই-জিইল: 

recordroom07@gmail.co

m 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

১৪ সব.এস. 

খসিয়ান এর 

সাটি যফাইড 

েসপ সরবরাহ 

(সাধারণ) 

প্রকয়ােনী

য় 

োগেপ

ত্র 

প্রাসিসা

জপকক্ষ 

০৫ 

োর্ যসদব

স 

১। িারপ্রাি েি যেিযা, জরেড যরুি শাখা 

বরাবর ৩০ র্াো জোর্ য সফসহ 

সনধ যাসরি ফরকি আকবদন জেলা ই-

জসবা জেকে দাসখল েরকি হকব। 

২। প্রকয়ােনীয় সংখ্যে ফসলও/ 

োটি যে। (সাধারণি ১টি ও খসিয়ান 

বে হকল িা সাকপকক্ষ) 

জোর্ য প্রািন ও এর বাসহকর 

লাইকসন্সপ্রাি স্ট্যাে জিন্ডার 

এর জদাোন/ জডকে 

 

৩০ র্াোর 

জোর্ য সফ 

সহোরী েসিশনার, জরেড যরুি শাখা, 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ১১২ 

জফান: ০১৭৭৩৪১১৭১৭ 

ই-জিইল: 

recordroom07@gmail.co

m 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

১৫ জিৌো ম্যাপ প্রকয়ােনী ১। িারপ্রাি েি যেিযা, জরেড যরুি শাখা জোর্ য প্রািন ও এর বাসহকর জসানালী সহোরী েসিশনার, জরেড যরুি শাখা, অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে (রােস্ব) 



সরবরাহ য় 

োগেপ

ত্র 

প্রাসিসা

জপকক্ষ 

০৭ 

োর্ যসদব

স 

বরাবর ৩০ র্াো জোর্ য সফসহ 

সনধ যাসরি ফরকি আকবদন জেলা ই-

জসবা জেকে দাসখল েরকি হকব। 

 

লাইকসন্সপ্রাি স্ট্যাে জিন্ডার 

এর জদাোন/ জডকে 

 

ব্যাংে প্রধান 

শাখায় ১-

৪৬৩৭-

০০০১-

১২২১জোকড 

জেোসর 

জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ১১২ 

জফান: ০১৭৭৩৪১১৭১৭ 

ই-জিইল: 

recordroom07@gmail.co

m 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmail.com 

চালাকন ৫০০/- র্াো েিা সদকি হকব। মূল চালানসহ ৩০/- জোর্ য সফসহ সনধ যাসরি 

ফরকি আকবদন েরকি হকব। 

১০. জেনাকরল সাটি যসফকের্ শাখা 

ক্র: 

নং 

জসবার নাি জসবা 

প্রদাকনর 

সকব যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়ােনীয় োগেপত্র প্রকয়ােনীয় 

োগেপত্র/ 

আকবদন ফরি 

প্রাসিস্থান 

জসবা মূল্য এবং পসরকশাধ পিসি (র্সদ থাকে) শাখার নািসহ দাসয়ত্বপ্রাি 

েি যেিযার পদবী, রুি নম্বর, 

জেলা/ উপকেলা জোড, 

অসফসসয়াল জর্সলকফান ও 

ইকিইল 

উর্ধ্যিন েি যেিযার পদবী, রুি 

নম্বর, জেলা/ উপকেলার 

জোডসহ অসফসসয়াল 

জর্সলকফান ও ইকিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 সরোরী 

রােস্ব 

আদাকয়র 

লকক্ষয সবসিন্ন 

িফসসলভূক্ত 

ব্যাংে/ 

সরোরী 

সবসিন্ন দির/ 

সংস্থা হকি 

সাটি যসফকের্ 

গ্রহণ এবং 

সপসডআর 

এযাক্ট অনুসাকর 

সংসিষ্ট 

জদনাদাকর

র োছ 

জথকে 

দাবী 

আদায় না 

হওয়া 

পর্ যন্ত 

দাবীদার পকক্ষর সনের্ হকি 

সাটি যসফকের্ িািলা দাকয়করর সনসিত্ত 

অনুকরাধ পত্র পাওয়ার পর সঠিেিা 

র্াচাই েকর সাটি যসফকের্ িািলা 

আিকল জনয়া হয়। 

১। সাটি যসফকেকর্র সনসিত্ত অনুকরাধ 

পত্র। 

 

২। এযাডকিালাকরি সফ 

(জোর্ য সফ) ৬ নং 

েলাকি উসিসখি হাকর জোর্ য সফ 

আদায় েরা হয়। 

৩। প্রকসস সফ- ১,০০,০০০/- র্াোর 

১। জেনাকরল 

সাটি যসফকের্ 

শাখা। 

 

২। জেোরী 

শাখা 

 

১৮৭০ সাকলর জোর্ য সফ আইন জিািাকবে 

দাবীর পসরিাণ অনুর্ায়ী িািলা দাকয়র োলীন 

সিকয় জোর্ য সফ ও প্রকসস সফ দাবীদার 

প্রসিষ্ঠান ের্তযে দাসখল েরা হয়। 

জোর্ য সফস এর পসরিাণ 

১। দাবীর পসরিাণ ১০,০০০/- হাোর র্াো 

পর্ যন্ত ১০% হাকর। 

২। ১০,০০০/- র্াোর অসধে সেন্তু ২০,০০০/- 

র্াোর উকর্ধ্য পর্ যন্ত ১,০০০/- র্াোসহ 

১০,০০০/- র্াোর উর্ধ্য পসরিাকনর উপর ৮% 

হাকর। 

৩। ২০,০০০/- র্াোর উকর্ধ্য সেন্তু ৫০,০০০/- 

র্াোর অসধে নকহ পর্ যন্ত ১,৮০০/- সহ 

সহোরী েসিশনার, 

জরেড যরুি শাখা, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ১১২ 

জফান:  

ই-জিইল: 

recordroom07@gm

ail.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(রােস্ব) চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫২ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৮৯ 

ই-জিইল: 

adcrchandpur@gmai

l.com 



িািলা 

সনষ্পসত্তেরণ 

উর্ধ্য পসরিাণ দাবীর উপর ৫৭/- র্াো 

হাকর প্রকসস সফস আদায় েরা হয়। 

৪। জদনাদার ের্তযে দাসখলকৃি 

আকবদন পকত্রর সাকথ-২০/- র্াো 

হাকর জোর্ য সফ আদায় েরা হয়। 

২০,০০০/-র্াোর উকর্ধ্য পসরিাকনর উপর ৬% 

হাকর। 

৪। ৫০,০০০/- র্াোর উকর্ধ্য সেন্তু -১,০০,০০০/- 

লক্ষ র্াোর অসধে নকহ পসরিাকনর উপর-৩, 

৬০০/- র্াোসহ ৫০,০০০/- র্াোর উকর্ধ্য 

পসরিাকনর উপর ৩% হাকর। 

৫। ১,০০,০০০/- র্াোর উকর্ধ্য সেন্তু 

২,০০,০০০/- র্াোর সনকম্ন পসরিাকণর উপর 

৫,১০০/- র্াো সহ ১,০০,০০০/- র্াোর উকর্ধ্য 

পসরিাকনর উপর ২% হাকর। 

৬। ২,০০,০০০/- র্াোর উকর্ধ্য পসরিাকনর উপর 

১% হাকর সেন্তু জিার্ সফ এর পসরিান-

৪০,০০০/- র্াোর উর্ধ্য হইকব না। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১১. জেোসর শাখা 

ক্র: 

নং 

জসবার নাি জসবা 

প্রদাকনর 

সকব যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়ােনীয় োগেপত্র প্রকয়ােনীয় োগেপত্র/ 

আকবদন ফরি 

প্রাসিস্থান 

জসবা মূল্য এবং 

পসরকশাধ পিসি 

(র্সদ থাকে) 

শাখার নািসহ দাসয়ত্বপ্রাি 

েি যেিযার পদবী, রুি নম্বর, 

জেলা/ উপকেলা জোড, 

অসফসসয়াল জর্সলকফান ও 

ইকিইল 

উর্ধ্যিন েি যেিযার পদবী, রুি 

নম্বর, জেলা/ উপকেলার 

জোডসহ অসফসসয়াল 

জর্সলকফান ও ইকিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 জুসডসসয়াল 

স্ট্যাে, েসপ 

স্ট্যাে, 

োসে যে জপপার 

ইিযাসদ 

সরবরাহ 

০২ 

োর্ যসদব

স 

১. জেোসর চালাকনর মূলেসপ 

২. চাসহদাপত্র 

জেোসর চালাকনর িাধ্যকি অথ য েিা প্রদাকনর জোড 

সমূহঃ জুসডসসয়াল স্ট্যাে (জোড নং- ১-২১৪১-

০০০০-২৩১৭) নন জুসডসসয়াল স্ট্যাে, সবকশি 

আঠাকলা স্ট্যাে, রােস্ব স্ট্যাে, (জোড নং- ১-

২১৪১-০০০০-১৩০১), েসপ স্ট্যাে (জোড নং- ১-

২১৪১-০০০০-২৩১৭), জপাস্ট্াল পাবসলে, জপাস্ট্াল 

খাি, জপাস্ট্ োড য, স্মারে ডাে টিকের্ (জোড নং- 

১-৫৪৩১-০০০০-৩২০১) সরোসর ডাে টিকের্, 

সাসি যস (জোড নং- ১-৫৪৩১-০০০০-৩২১১), 

োটি যে জপপার (জোড নং-১-০৭৫১-০০০১-২৩১৬) 

চালান ফরি (টিআর 

ফরি নং-৬) এর প্রাসি 

স্থান 

১. ফরিস এন্ড 

জষ্টশনারী শাখা, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

২। জসানালী ব্যাংে সলঃ 

প্রধান শাখা, চাঁদপুর 

 

সফ্র/ চােযমুক্ত জেোসর অসফসার, জেলা 

প্রশাসকের োর্ যালয়, চাঁদপুর 

েক্ষ নং ১২৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬০৬ 

ই-জিইল: 

ndcchandpur@mopa.g

ov.bd 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সাসব যে), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gma

il.com 

 

১২. ত্রাণ শাখা 

ক্র: 

নং 

জসবার নাি জসবা 

প্রদাকনর 

সকব যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়ােনীয় োগেপত্র প্রকয়ােনীয় োগেপত্র/ 

আকবদন ফরি 

প্রাসিস্থান 

জসবা মূল্য এবং 

পসরকশাধ পিসি 

(র্সদ থাকে) 

শাখার নািসহ দাসয়ত্বপ্রাি 

েি যেিযার পদবী, রুি নম্বর, 

জেলা/ উপকেলা জোড, 

অসফসসয়াল জর্সলকফান ও 

ইকিইল 

উর্ধ্যিন েি যেিযার পদবী, রুি 

নম্বর, জেলা/ উপকেলার 

জোডসহ অসফসসয়াল 

জর্সলকফান ও ইকিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 



১। গ্রািীণ 

অবোঠাকিা 

রক্ষণাকবক্ষণ 

েি যসূসচ 

(টিআর) 

৫০ 

োর্ যসদব

স 

টিআর পসরপত্র অনুর্ায়ী সংসিষ্ট িাননীয় সংসদ 

সদস্য, সংরসক্ষি িসহলা আসকনর িাননীয় সংসদ 

সদস্য উপকেলা পসরিদ জচয়ারম্যান এবং 

জপৌরসিার জিয়রগণ ের্তযে প্রণীি িাসলোয় বসণ যি 

প্রেল্প সমূহ বাস্তবায়কনর েন্য এ োর্ যালয় হকি 

উপবরাদ্দ আকদশ োরী েরা হয়। 

জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, উপকেলা 

সনব যাহী অসফসাকরর 

োর্ যালয়, উপকেলা 

পসরিদ ও ইউসনয়ন 

পসরিদ। 

 

সবনামূকল্য জেলা ত্রাণ ও পুনব যাসন েি যেিযা, 

চাঁদপুর 

েক্ষ নং  

জিাবাইল:০১৭৩০০৬৭০৭৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৯৬ 

ই-জিইল: 

drrochandpur123@gm

ail.com 

জেলা প্রশাসে, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

dcchandpur@mopa.

gov.bd 

 

২।  গ্রািীণ 

অবোঠাকিা 

সংোর 

(োসবখা) 

েি যসূসচ 

৫০ 

োর্ যসদব

স 

োসবখা পসরপত্র অনুর্ায়ী সংসিষ্ট িাননীয় সংসদ 

সদস্য, সংরসক্ষি িসহলা আসকনর িাননীয় সংসদ 

সদস্য এবং উপকেলা পসরিদ জচয়ারম্যান ের্তযে 

প্রণীি িাসলোয় বসণ যি প্রেল্প সমূহ বরাদ্দ- 

বাস্তবায়কনর েন্য এ োর্ যালয় হকি উপবরাদ্দ 

আকদশ োরী েরা হয়। 

জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, উপকেলা 

সনব যাহী অসফসাকরর 

োর্ যালয়, উপকেলা 

পসরিদ ও ইউসনয়ন 

পসরিদ। 

 

সবনামূকল্য জেলা ত্রাণ ও পুনব যাসন েি যেিযা, 

চাঁদপুর 

েক্ষ নং  

জিাবাইল:০১৭৩০০৬৭০৭৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৯৬ 

ই-জিইল: 

drrochandpur123@gm

ail.com 

জেলা প্রশাসে, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

dcchandpur@mopa.

gov.bd 

 



৩। সিসেএফ 

েি যসূসচর 

আওিায় খায 

সহায়িা প্রদান 

দুকর্ যাগো

লীন 

সিয় 

উপকেলা ও জপৌরসিা ের্তযে প্রণীি িাসলো 

অনুর্ায়ী গরীব ও দুঃস্থ পসরবাকরর িাকে সবিরণ 

েরা হয়। 

জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, উপকেলা 

সনব যাহী অসফসাকরর 

োর্ যালয়, উপকেলা 

পসরিদ ও ইউসনয়ন 

পসরিদ। 

 

সবনামূকল্য জেলা ত্রাণ ও পুনব যাসন েি যেিযা, 

চাঁদপুর 

েক্ষ নং  

জিাবাইল:০১৭৩০০৬৭০৭৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৯৬ 

ই-জিইল: 

drrochandpur123@gm

ail.com 

জেলা প্রশাসে, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

dcchandpur@mopa.

gov.bd 

 

৪। অসিদসরদ্রকদর 

েন্য 

েি যসংস্থান 

েি যসূসচ 

৪০ 

োর্ যসদব

স 

অসিদসরদ্রকদর েন্য েি যসংস্থান েি যসূসচ সংক্রান্ত 

পসরপত্র অনুসরকণ সংসিষ্ট উপকেলা ের্তযে গৃহীি 

প্রেল্প বাস্তবায়ন েরা হয় 

জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, উপকেলা 

সনব যাহী অসফসাকরর 

োর্ যালয়, উপকেলা 

পসরিদ ও ইউসনয়ন 

পসরিদ। 

 

সবনামূকল্য জেলা ত্রাণ ও পুনব যাসন েি যেিযা, 

চাঁদপুর 

েক্ষ নং  

জিাবাইল:০১৭৩০০৬৭০৭৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৯৬ 

ই-জিইল: 

drrochandpur123@gm

ail.com 

জেলা প্রশাসে, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

dcchandpur@mopa.

gov.bd 

 



৫। নগদ অথ য 

সহায়িা 

(সেআর) 

প্রাকৃসিে 

ও 

িনুষ্যসৃষ্ট 

দুকর্ যাকগর 

পর 

িাৎক্ষসণ

েিাকব 

ক্ষসিগ্রস্ত 

পসরবাকর

র িাকে 

সবিরণ 

ক্ষসিগ্রস্ত ব্যসক্ত ের্তযে সাদা োগকে সলসখি 

আকবদন 

জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, উপকেলা 

সনব যাহী অসফসাকরর 

োর্ যালয়, উপকেলা 

পসরিদ ও ইউসনয়ন 

পসরিদ। 

 

সবনামূকল্য জেলা ত্রাণ ও পুনব যাসন েি যেিযা, 

চাঁদপুর 

েক্ষ নং  

জিাবাইল:০১৭৩০০৬৭০৭৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৯৬ 

ই-জিইল: 

drrochandpur123@gm

ail.com 

জেলা প্রশাসে, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

dcchandpur@mopa.

gov.bd 

 

৬। খায সহায়িা 

(সেআর) 

প্রাকৃসিে 

ও 

িনুষ্যসৃষ্ট 

দুকর্ যাকগর 

পর 

িাৎক্ষসণ

েিাকব 

ক্ষসিগ্রস্ত 

পসরবাকর

র িাকে 

সবিরণ 

ক্ষসিগ্রস্ত ব্যসক্ত ের্তযে সাদা োগকে সলসখি 

আকবদন 

জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, উপকেলা 

সনব যাহী অসফসাকরর 

োর্ যালয়, উপকেলা 

পসরিদ ও ইউসনয়ন 

পসরিদ। 

 

সবনামূকল্য জেলা ত্রাণ ও পুনব যাসন েি যেিযা, 

চাঁদপুর 

েক্ষ নং  

জিাবাইল:০১৭৩০০৬৭০৭৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৯৬ 

ই-জিইল: 

drrochandpur123@gm

ail.com 

জেলা প্রশাসে, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

dcchandpur@mopa.

gov.bd 

 



৭। শীিবস্ত্র 

সহায়িা 

(সেআর) 

শীিোলী

ন সিকয় 

গরীব ও 

দু:স্থ 

ব্যসক্তকদর 

িাকে 

সবিরণ 

দুঃস্থ ও স্থানীয় চাসহদার সিসত্তকি জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, উপকেলা 

সনব যাহী অসফসাকরর 

োর্ যালয়, উপকেলা 

পসরিদ ও ইউসনয়ন 

পসরিদ। 

 

সবনামূকল্য জেলা ত্রাণ ও পুনব যাসন েি যেিযা, 

চাঁদপুর 

েক্ষ নং  

জিাবাইল:০১৭৩০০৬৭০৭৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৯৬ 

ই-জিইল: 

drrochandpur123@gm

ail.com 

জেলা প্রশাসে, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

dcchandpur@mopa.

gov.bd 

 

৮। টি/ জঢউটিন 

সহায়িা 

(সেআর) 

প্রাকৃসিে 

ও 

িনুষ্যষ্ট 

দুকর্ যাকগর 

পর 

িাৎক্ষসণ

েিাকব 

ক্ষসিগ্রস্থ 

প্রসিষ্ঠান 

এবং 

পসরবাকর

র িাকে 

সবিরণ 

১। প্রাকৃসিে দুকর্ যাকগ ক্ষসিগ্রস্থ ব্যসক্ত ের্তযে সাদা 

োগকে সলসখি আকবদন। 

২। “সড” ফরি পূরণ। 

৩। অসেোকন্ডর জক্ষকত্র “এফ” ফরি পূরণ েকর 

আকবদকনর সাকথ সংযুক্ত েরকি হকব। 

জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, উপকেলা 

সনব যাহী অসফসাকরর 

োর্ যালয়, উপকেলা 

পসরিদ ও ইউসনয়ন 

পসরিদ। 

 

সবনামূকল্য জেলা ত্রাণ ও পুনব যাসন েি যেিযা, 

চাঁদপুর 

েক্ষ নং  

জিাবাইল:০১৭৩০০৬৭০৭৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৯৬ 

ই-জিইল: 

drrochandpur123@gm

ail.com 

জেলা প্রশাসে, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

dcchandpur@mopa.

gov.bd 

 



৯। নদীিাংগকন 

ক্ষসিগ্রস্তকদর 

সাহায্য প্রদান 

৩ 

োর্ যসদব

স 

আকবদনোরী ের্তযে সাদা োগকে আকবদনপত্র জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, উপকেলা 

সনব যাহী অসফসাকরর 

োর্ যালয়, উপকেলা 

পসরিদ ও ইউসনয়ন 

পসরিদ। 

 

সবনামূকল্য জেলা ত্রাণ ও পুনব যাসন েি যেিযা, 

চাঁদপুর 

েক্ষ নং  

জিাবাইল:০১৭৩০০৬৭০৭৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৯৬ 

ই-জিইল: 

drrochandpur123@gm

ail.com 

জেলা প্রশাসে, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

dcchandpur@mopa.

gov.bd 

 

১০ ঘূসণ যেে/ 

র্কণ যকডাসহ 

সবসিন্ন দুকর্ যাকগ 

ক্ষসিগ্রস্তকদর 

সাহায্য প্রদান 

৩ 

োর্ যসদব

স 

আকবদনোরী ের্তযে সাদা োগকে আকবদনপত্র জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, উপকেলা 

সনব যাহী অসফসাকরর 

োর্ যালয়, উপকেলা 

পসরিদ ও ইউসনয়ন 

পসরিদ। 

 

সবনামূকল্য জেলা ত্রাণ ও পুনব যাসন েি যেিযা, 

চাঁদপুর 

েক্ষ নং  

জিাবাইল:০১৭৩০০৬৭০৭৯ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭৫৯৬ 

ই-জিইল: 

drrochandpur123@gm

ail.com 

জেলা প্রশাসে, চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

dcchandpur@mopa.

gov.bd 

 

 

১৩. সশক্ষা শাখা 

ক্র: 

নং 

জসবার নাি জসবা 

প্রদাকনর 

সকব যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়ােনীয় োগেপত্র প্রকয়ােনীয় োগেপত্র/ 

আকবদন ফরি 

প্রাসিস্থান 

জসবা মূল্য এবং 

পসরকশাধ পিসি 

(র্সদ থাকে) 

শাখার নািসহ দাসয়ত্বপ্রাি 

েি যেিযার পদবী, রুি নম্বর, 

জেলা/ উপকেলা জোড, 

অসফসসয়াল জর্সলকফান ও 

উর্ধ্যিন েি যেিযার পদবী, রুি 

নম্বর, জেলা/ উপকেলার 

জোডসহ অসফসসয়াল 

জর্সলকফান ও ইকিইল 



ইকিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১। সশক্ষা 

িন্ত্রণালয় হকি 

প্রাি জচে 

প্রসিষ্ঠানকে 

প্রদান 

০৭ 

(সাি) 

োর্ যসদব

স 

সংসিষ্ট উপকেলা সনব যাহী অসফসার ের্তযে 

প্রসিষ্ঠাকনর অনুকিাদন প্রিযয়ন পত্র 

সনে উকযাকগ সংগ্রহ 

েরকি হকব। 

 

সবনামূকল্য সহোরী েসিশনার 

সশক্ষা শাখা 

জফান: 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সশক্ষা ও আইসসটি), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

adcictchandpur@gm

ail.com 

 

২। সশক্ষা 

িন্ত্রণালয় হকি 

প্রাি জচে 

ব্যসক্তকে 

প্রদান 

০৭ 

(সাি) 

োর্ যসদব

স 

সংসিষ্ট সশক্ষা প্রসিষ্ঠাকনর প্রধান ের্তযে জচে 

গ্রহণোরীর সিযাসয়ি ছসব ও প্রিযয়ন পত্র 

সনে উকযাকগ সংগ্রহ 

েরকি হকব। 

 

সবনামূকল্য সহোরী েসিশনার 

সশক্ষা শাখা 

জফান: 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সশক্ষা ও আইসসটি), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

adcictchandpur@gm

ail.com 

 



৩। ম্যাকনসেং 

েসিটি 

সনব যাচন এর 

লকক্ষয 

সপ্রোইসডং 

অসফসার 

সনকয়াগ 

০৩ 

(সিন) 

োর্ যসদব

স 

সাদা োগকে আকবদন এবং উপকেলা সনব যাহী 

অসফসার এর অগ্রায়ণ পত্র 

উপকেলা সনব যাহী 

অসফসাকরর োর্ যালয় 

অথবা জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয় 

সবনামূকল্য সহোরী েসিশনার 

সশক্ষা শাখা 

জফান: 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সশক্ষা ও আইসসটি), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

adcictchandpur@gm

ail.com 

 

৪। পরীক্ষা জেে 

স্থাপন ও 

পসরবিযন/ 

পাবসলে 

পরীক্ষা 

সংক্রান্ত 

১৫ সদন 

(প্রসিকবদ

ন প্রাসি 

সাকপকক্ষ) 

১। প্রসিষ্ঠান প্রধান ের্তযে আকবদন েরকি হকব 

২। প্রস্তাসবি জেকে পরীক্ষাথীর সংখ্যা 

৩। উপকেলা সনব যাহী অসফসার ের্তযে সুস্পষ্ট 

িিািিসহ পসরদশ যন প্রসিকবদন 

স্ব স্ব ের্তযপক্ষ আকবদকনর সাকথ 

২০/- র্াোর জোর্ য 

সফ। 

সহোরী েসিশনার 

সশক্ষা শাখা 

জফান: 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সশক্ষা ও আইসসটি), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

adcictchandpur@gm

ail.com 

 



৫।  জবসরোসর 

সশক্ষা 

প্রসিষ্ঠাকনর 

জবিন 

িািসদর সবল 

প্রসিস্বাক্ষর 

০৩ 

(সিন) 

োর্ যসদব

স 

স্ব স্ব প্রসিষ্ঠান ের্তযে জবিন িািাসদর সবল স্ব স্ব ের্তযপক্ষ - সহোরী েসিশনার 

সশক্ষা শাখা 

জফান: 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সশক্ষা ও আইসসটি), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

adcictchandpur@gm

ail.com 

 

৬। সরোসর উচ্চ 

সবযালকয়র 

অসডকর্াসরয়াি 

এবং 

সবযালকয়র 

িাঠ ব্যবহাকরর 

অনুিসি 

০৭ 

(সাি) 

োর্ যসদব

স 

স্ব স্ব প্রসিষ্ঠান ের্তযে অসডকর্াসরয়াি এবং িাঠ 

ব্যবহাকরর েন্য আকবদন েরকি হকব। 

- আকবদকনর সাকথ 

২০/- র্াোর জোর্ য 

সফ। 

সহোরী েসিশনার 

সশক্ষা শাখা 

জফান: 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সশক্ষা ও আইসসটি), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

adcictchandpur@gm

ail.com 

 



৭। সবসিন্ন সবিকয় 

অসিকর্াগ 

০৭ 

(সাি) 

োর্ যসদব

স 

স্কুল/ েকলকের সিস্যা এবং সশক্ষকের সবরুকি 

জোন অসিকর্াগ 

- আকবদকনর সাকথ 

২০/- র্াোর জোর্ য 

সফ। 

সহোরী েসিশনার 

সশক্ষা শাখা 

জফান: 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সশক্ষা ও আইসসটি), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

adcictchandpur@gm

ail.com 

 

 

১৪. িথ্য, অসিকর্াগ ও লাইকেরী শাখা 

ক্র: 

নং 

জসবার নাি জসবা 

প্রদাকনর 

সকব যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়ােনীয় োগেপত্র প্রকয়ােনীয় োগেপত্র/ 

আকবদন ফরি 

প্রাসিস্থান 

জসবা মূল্য এবং 

পসরকশাধ পিসি 

(র্সদ থাকে) 

শাখার নািসহ দাসয়ত্বপ্রাি 

েি যেিযার পদবী, রুি নম্বর, 

জেলা/ উপকেলা জোড, 

অসফসসয়াল জর্সলকফান ও 

ইকিইল 

উর্ধ্যিন েি যেিযার পদবী, রুি 

নম্বর, জেলা/ উপকেলার 

জোডসহ অসফসসয়াল 

জর্সলকফান ও ইকিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 



১। িথ্য প্রাসির 

আকবদন 

সনষ্পসত্ত 

২০ 

(সবশ) 

োর্ যসদব

স 

সনধ যাসরি ফরকি আকবদন (সরাসসর/অনলাইন) সনে উকযাকগ সংগ্রহ 

েরকি হকব। 

 

প্রকর্ােয জক্ষকত্র 

জেোরী চালাকনর 

িাধ্যকি মূল্য 

পসরকশাধ 

সহোরী েসিশনার 

সশক্ষা শাখা 

জফান: 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সশক্ষা ও আইসসটি), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

adcictchandpur@gm

ail.com 

 

২। অসিকর্াগ 

গ্রহণ ও 

সনস্পসত্ত 

সংক্রান্ত 

২০ 

(সবশ) 

োর্ যসদব

স 

স্ব উকযাকগ সলসখি আকবদন সনে উকযাকগ সংগ্রহ 

েরকি হকব। 

 

সবনামূকল্য সহোরী েসিশনার 

সশক্ষা শাখা 

জফান: 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সশক্ষা ও আইসসটি), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ৩০৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫০ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৫৬১১ 

ই-জিইল: 

adcictchandpur@gm

ail.com 

 

 

১৫. ব্যবসা বাসণেয শাখা 

ক্র: 

নং 

জসবার নাি জসবা 

প্রদাকনর 

সকব যাচ্চ 

সিয় 

প্রকয়ােনীয় োগেপত্র প্রকয়ােনীয় োগেপত্র/ 

আকবদন ফরি 

প্রাসিস্থান 

জসবা মূল্য এবং 

পসরকশাধ পিসি 

(র্সদ থাকে) 

শাখার নািসহ দাসয়ত্বপ্রাি 

েি যেিযার পদবী, রুি নম্বর, 

জেলা/ উপকেলা জোড, 

অসফসসয়াল জর্সলকফান ও 

উর্ধ্যিন েি যেিযার পদবী, রুি 

নম্বর, জেলা/ উপকেলার জোডসহ 

অসফসসয়াল জর্সলকফান ও 

ইকিইল 



ইকিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১। স্বণ য জুকয়লারী 

সডসলং 

লাইকসন্স 

প্রদান 

৩০ 

(সত্রশ) 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরি 

২। োিীয় পসরচয়পত্র 

৩। জেড লাইকসন্স 

৪। িাসলোনার োগেপত্র 

৫। ০২ েসপ ছসব 

৬। সরোসর জোিাগাকর অথ য েিাদাকনর চালাকনর 

মূল েসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং জোকড েিা 

েরকি হকব) 

৭। ব্যাংে সলকিসন্স সাটি যসফকের্ 

৮। আয়ের সাটি যসফকের্ ও িযার্ সাটি যসফকের্ 

ফ্রে জডে 

www.chandp

ur.gov.bd 

ব্যবসা বাসণেয শাখা, 

জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর 

 

৩০০০/- (সিন 

হাোর র্াো) জোড 

নং ১-০৭৪২-০০০০-

২৬৮১ 

জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmai

l.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সাসব যে), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.

com 

২।  স্বণ য োসরগসর 

সডসলং 

লাইকসন্স 

নবায়ন 

০৭ 

(সাি) 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরি 

২। পূব যবিী বছকরর নবাসয়ি/ মূল লাইকসকন্সর 

ফকর্ােসপ (সিযাসয়ি) 

৩। সরোসর জোিাগাকর র্াো েিা প্রদাকনর 

চালাকনর মূল েসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং 

জোকড েিা েরকি হকব) জেড লাইকসন্স 

৪। িাসলোনার োগেপত্র 

৫।০২ েসপ ছসব 

 

ফ্রে জডে 

www.chandp

ur.gov.bd 

ব্যবসা বাসণেয শাখা, 

জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর 

 

১০০০/- (এে হাোর 

র্াো) জোড নং ১-

০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmai

l.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সাসব যে), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.

com 



৩। পাইোরী ও 

খুচরা োপে 

সবক্রকয়র 

সডসলং 

লাইকসন্স 

প্রদান 

১৪ 

(জচৌদ্দ) 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরি 

২। োিীয় পসরচয়পত্র 

৩। জেড লাইকসন্স 

৪। িাসলোনার োগেপত্র 

৫। ০২ েসপ ছসব 

৬। সরোসর জোিাগাকর অথ য েিাদাকনর চালাকনর 

মূল েসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং জোকড েিা 

েরকি হকব) 

৭। ব্যাংে সলকিসন্স সাটি যসফকের্ 

৮। আয়ের সাটি যসফকের্ ও িযার্ সাটি যসফকের্ 

ফ্রে জডে 

www.chandp

ur.gov.bd 

ব্যবসা বাসণেয শাখা, 

জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর 

 

১। পাইোরী 

৩০০০/- (সিন 

হাোর র্াো)  

২। খুচরা-১০০০/- 

র্াোকোড নং ১-

০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmai

l.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সাসব যে), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.

com 

৪। পাইোরী ও 

খুচরা োপে 

সবক্রকয়র 

সডসলং 

লাইকসন্স 

নবায়ন 

০৭ 

(সাি) 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরি 

২। পূব যবিী বছকরর নবাসয়ি/ মূল লাইকসকন্সর 

ফকর্ােসপ (সিযাসয়ি) 

৩। সরোসর জোিাগাকর র্াো েিা প্রদাকনর 

চালাকনর মূল েসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং 

জোকড েিা েরকি হকব)  

ফ্রে জডে 

www.chandp

ur.gov.bd 

ব্যবসা বাসণেয শাখা, 

জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর 

 

১। পাইোরী ১৫০০/- 

(এে হাোর পাঁচশি 

র্াো)  

২। খুচরা-৫০০/- 

র্াো জোড নং ১-

০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmai

l.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সাসব যে), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.

com 



৫। জলৌহোিদ্রব্য 

সবক্রকয়র 

সডসলং 

লাইকসন্স 

প্রদান 

০৭ 

(সাি) 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি আকবদন ফরি 

২। জেড লাইকসন্স সিযাসয়ি েসপ 

৩। িাসলোনা োগেপত্র/ িাোটিয়া চুসক্তনািা 

সিযাসয়ি েসপ 

৪। ব্যাংে সলকিসন্সর সিযাসয়ি েসপ 

৫। হালনাগাদ আয়ের সনদ সিযাসয়ি েসপ 

৬। োিীয় পসরচয় পকত্রর সিযাসয়ি েসপ 

৭। ০২ েসপ পাসকপার্ য সাইকের সিযাসয়ি ছসব 

স্ব স্ব উপকেলা সনব যাহী 

অসফসাকরর োর্ যালয়, 

জপৌরসিা, ইউসনয়ন 

পসরিদ দির, এছাোও 

www.forms.g

ov.bd এই একড্রকস 

পাওয়া র্াকব 

১। সফ ৩০০০ র্াো 

(১-১৭৩৫-০০০০-

১৮১৬ নং জোকড 

েিা েরকি হকব) 

২। মূল্য সংকর্ােন 

ের ৪৫০ র্াো (১-

১১৪০-০১৩০-০১১১ 

নং জোকড েিা 

েরকি হকব) 

জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmai

l.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সাসব যে), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.

com 

৬। জলৌহোিদ্রব্য 

সবক্রকয়র 

সডসলং 

লাইকসন্স 

নবায়ন 

০৭ 

(সাি) 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরি 

২। পূব যবিী বছকরর নবাসয়ি/ মূল লাইকসকন্সর 

ফকর্ােসপ (সিযাসয়ি) 

৩। সরোসর জোিাগাকর েিা প্রদাকনর চালাকনর 

মূল েসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং জোকড েিা 

েরকি হকব) 

ফ্রে জডে 

www.chandp

ur.gov.bd 

ব্যবসা বাসণেয শাখা, 

জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর 

 

১৫০০/- (এে হাোর 

পাঁচশি র্াো) 

জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmai

l.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সাসব যে), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.

com 



৭। সসকিে 

সবক্রকয়র 

সডসলং 

লাইকসন্স 

প্রদান 

১৪ 

(জচৌদ্দ) 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরি 

২। োিীয় পসরচয়পত্র 

৩। জেড লাইকসন্স 

৪। িাসলোনার োগেপত্র 

৫। ০২ েসপ ছসব 

৬। সরোসর জোিাগাকর অথ য েিাদাকনর চালাকনর 

মূল েসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং জোকড েিা 

েরকি হকব) 

৭। ব্যাংে সলকিসন্স সাটি যসফকের্ 

৮। আয়ের সাটি যসফকের্ ও িযার্ সাটি যসফকের্ 

ফ্রে জডে 

www.chandp

ur.gov.bd 

ব্যবসা বাসণেয শাখা, 

জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর 

 

১৫০০/- (এে হাোর 

পাঁচশি র্াো) (১-

০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

নং জোকড েিা 

েরকি হকব) 

জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmai

l.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সাসব যে), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.

com 

৮। সসকিে 

সবক্রকয়র 

সডসলং 

লাইকসন্স 

নবায়ন 

৭ (সাি) 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরি 

২। পূব যবিী বছকরর নবাসয়ি/ মূল লাইকসকন্সর 

ফকর্ােসপ (সিযাসয়ি) 

৩। সরোসর জোিাগাকর েিা প্রদাকনর চালাকনর 

মূল েসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং জোকড েিা 

েরকি হকব) 

ফ্রে জডে 

www.chandp

ur.gov.bd 

ব্যবসা বাসণেয শাখা, 

জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর 

 

৭৫০/- (সািশি 

পঞ্চাশ র্াো) (১-

০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

নং জোকড েিা 

েরকি হকব) 

জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmai

l.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সাসব যে), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.

com 



৯। সিল্ক ফুড 

সবক্রকয়র 

সডসলং 

লাইকসন্স 

প্রদান 

১৫ 

(পকনর) 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরি 

২। োিীয় পসরচয় পকত্রর সিযাসয়ি েসপ 

 ৩। জেড লাইকসন্স সিযাসয়ি েসপ 

৪।িাসলোনা োগেপত্র/ িাোটিয়া চুসক্তনািা 

৫। ০২ েসপ ছসব (সিযাসয়ি) 

৬। সরোসর জোিাগাকর অথ য েিাদাকনর চলাকনর 

মূল েসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং জোকড েিা 

েরকি হকব)  

৭। ব্যাংে সলকিসন্স সাটি যসফকের্ 

৮। আয়ের সাটি যসফকের্ ও িযার্ সাটি যসফকের্ 

 

ফ্রে জডে 

www.chandp

ur.gov.bd 

ব্যবসা বাসণেয শাখা, 

জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর 

 

১৫০০/- (এে হাোর 

পাঁচশি র্াো) (১-

০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

নং জোকড েিা 

েরকি হকব) 

জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmai

l.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সাসব যে), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.

com 

১০ সসগাকরর্ 

সবক্রকয়র 

সডসলং 

লাইকসন্স 

৩০ 

(সত্রশ) 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরি 

২। োিীয় পসরচয় পত্র 

 ৩। জেড লাইকসন্স 

৪।িাসলোনা োগেপত্র/ িাোটিয়া চুসক্তনািা 

৫। ০২ েসপ ছসব 

৬। সরোসর জোিাগাকর অথ য েিাদাকনর চলাকনর 

মূল েসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং জোকড েিা 

েরকি হকব)  

৭। ব্যাংে সলকিসন্স সাটি যসফকের্ 

৮। আয়ের সাটি যসফকের্ ও িযার্ সাটি যসফকের্ 

 

ফ্রে জডে 

www.chandp

ur.gov.bd 

ব্যবসা বাসণেয শাখা, 

জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর 

 

৩০০০/- (সিন 

হাোর র্াো) (১-

০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

নং জোকড েিা 

েরকি হকব) 

জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmai

l.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সাসব যে), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.

com 



১১ সসগাকরর্ 

সবক্রকয়র 

সডসলং 

লাইকসন্স 

নবায়ন 

৩০ 

(সত্রশ) 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরি 

২। পূব যবিী বছকরর নবাসয়ি/ মূল লাইকসকন্সর 

ফকর্ােসপ (সিযাসয়ি) 

৩। সরোসর জোিাগাকর েিা প্রদাকনর চালাকনর 

মূল েসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং জোকড েিা 

েরকি হকব) 

ফ্রে জডে 

www.chandp

ur.gov.bd 

ব্যবসা বাসণেয শাখা, 

জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর 

 

১৫০০/- (এে হাোর 

পাঁচশি র্াো) (১-

০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

নং জোকড েিা 

েরকি হকব) 

জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmai

l.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সাসব যে), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.

com 

১২ সুিা সবক্রকয়র 

সডসলং 

লাইকসন্স 

৩০ 

(সত্রশ) 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরি 

২। োিীয় পসরচয় পত্র 

 ৩। জেড লাইকসন্স 

৪।িাসলোনা োগেপত্র/ িাোটিয়া চুসক্তনািা 

৫। ০২ েসপ ছসব 

৬। সরোসর জোিাগাকর অথ য েিাদাকনর চলাকনর 

মূল েসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং জোকড েিা 

েরকি হকব)  

৭। ব্যাংে সলকিসন্স সাটি যসফকের্ 

৮। আয়ের সাটি যসফকের্ ও িযার্ সাটি যসফকের্ 

 

ফ্রে জডে 

www.chandp

ur.gov.bd 

ব্যবসা বাসণেয শাখা, 

জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর 

 

১২০০/- (এে হাোর 

দুইশি র্াো) (১-

০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

নং জোকড েিা 

েরকি হকব) 

জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmai

l.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সাসব যে), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.

com 



১৩ সুিা সবক্রকয়র 

সডসলং 

লাইকসন্স 

নবায়ন 

০৭ 

(সাি) 

োর্ যসদব

স 

১। সনধ যাসরি ফরি 

২। পূব যবিী বছকরর নবাসয়ি/ মূল লাইকসকন্সর 

ফকর্ােসপ (সিযাসয়ি) 

৩। সরোসর জোিাগাকর েিা প্রদাকনর চালাকনর 

মূল েসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং জোকড েিা 

েরকি হকব) 

ফ্রে জডে 

www.chandp

ur.gov.bd 

ব্যবসা বাসণেয শাখা, 

জেলা প্রশাসকের 

োর্ যালয়, চাঁদপুর 

 

১৫০০/- (এে হাোর 

পাঁচশি র্াো) (১-

০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

নং জোকড েিা 

েরকি হকব) 

জনোরি জডপুটি োকলক্টর, 

 জেলা প্রশাসকের োর্ যালয়, 

চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২১৩ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫৪ 

জফান: ০২৩৩৪৪৬৩৫০৫ 

ই-জিইল: 

chandpur.ndc@gmai

l.com 

অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সাসব যে), চাঁদপুর। 

েক্ষ নং ২০৪ 

জিাবা: ০১৭৩০০৬৭০৫১ 

জফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-জিইল: 

adcgchandpur@gmail.

com 

 

৩) আওিাধীন দিরের্তযে প্রদত্ত জসবা 

i. উপকেলা োর্ যালয়, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর- http://sadar.chandpur.gov.bd/ 

ii. উপকেলা োর্ যালয়, হােীগঞ্জ, চাঁদপুর- http://hajigonj.chandpur.gov.bd/  

iii. উপকেলা োর্ যালয়, শাহরাসস্ত, চাঁদপুর- http://shahrasti.chandpur.gov.bd/ 

iv. উপকেলা োর্ যালয়, েচুয়া, চাঁদপুর-  http://kachua.chandpur.gov.bd/ 

v. উপকেলা োর্ যালয়, িিলব দসক্ষণ, চাঁদপুর- http://matlabsouth.chandpur.gov.bd/  

vi. উপকেলা োর্ যালয়, িিলব উত্তর, চাঁদপুর-http://matlabnorth.chandpur.gov.bd/ 

vii. উপকেলা োর্ যালয়, ফসরদগঞ্জ, চাঁদপুর-http://faridgonj.chandpur.gov.bd/ 

viii. উপকেলা োর্ যালয়, হাইিচর, চাঁদপুর-http://haimchar.chandpur.gov.bd/ 

৪) আপনার োকছ আিাকদর প্রিযাশা  

ক্রসিে নং প্রসিশ্রুি/োসিি জসব প্রাসির লকক্ষয েরণীয় 

১ স্বয়ংসম্পূণ য আকবদন েিা প্রদান 

২ প্রকয়ােনীয় জক্ষকত্র জর্াগাকর্াকগর েন্য ব্যসক্তর নাি, ঠিোনা ও জিাবাইল নম্বর আকবদকন উকিখ েরা  

৩ সাক্ষাকির েন্য সনধ যাসরি সিকয়র পূকব যই উপসস্থি থাো  

৪ অনাবশ্যে জফান/ িদসবর না েরা  



৫ প্রকর্ােয জক্ষকত্র জিাবাইল ম্যাকসে/ ই-জিইকলর সনকদ যশনা অনুসরণ েরা  

 

 

৫) অসিকর্াগ ব্যবস্থাপনা পিসি (GRS)  

ক্রসিে 

নং 
েখন জর্াগাকর্াগ েরকবন োর সকি জর্াগাকর্াগ েরকবন জর্াগাকর্াকগর ঠিোনা সনষ্পসত্তর সিয়সীিা 

১ 
দাসয়ত্বপ্রাি েি যেিযা সিাধান সদকি 

ব্যথ য হকল 

অসিকর্াগ সনষ্পসত্ত েি যেিযা 

(অসনে) 

ইিসিয়াে জহাকসন 

উপপসরচালে (িারপ্রাি), স্থানীয় সরোর, অসিসরক্ত জেলা প্রশাসে 

(সাসব যে) 

চাঁদপুর জেলা 

জর্সলকফান: ০২৩৩৪৪৮৭১৩৩ 

ই-মেইল: adcgchandpur@gmail.com 

ওকয়ব: http://www.chandpur.gov.bd/ 

 

৩০ োর্ যসদবস  

২ 
অসিকর্াগ সনষ্পসত্ত েি যেিযা সনসদ যষ্ট 

সিকয় সিাধান সদকি ব্যথ য হকল 
আসপল েি যেিযা 

ড. প্রোশ োসন্ত জচৌধুরী 

অসিসরক্ত সবিাগীয় েসিশনার, রােস্ব 

চট্টগ্রাি সবিাগ 

জর্সলকফান: ০২-৪১৩৬০৮০৩ 

ই-জিইল: 

adldivcomrchattogram@mopa.gov.bd 

ওকয়ব: http://www.chittagongdiv.gov.bd/ 

 

২০ োর্ যসদবস 

৩ 
আসপল েি যেিযা সনসদ যষ্ট সিকয় 

সিাধান সদকি ব্যথ য হকল 

িসন্ত্রপসরিদ সবিাকগর অসিকর্াগ 

ব্যবস্থাপনা জসল 

অসিকর্াগ গ্রহণ জেে 

৫নং জগইর্, বাংলাকদশ সসচবালর্, ঢাো 

ওকয়ব: www.grs.gov.bd 

৬০ োর্ যসদবস 

 

mailto:adcgenlakshmipur@gmail.com
http://www.chittagongdiv.gov.bd/bn/site/officer_list/ndwh-%E0%A6%A1-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A7%8C%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%80
tel:%E0%A7%A6%E0%A7%A8-%E0%A7%AA%E0%A7%A7%E0%A7%A9%E0%A7%AC%E0%A7%A6%E0%A7%AE%E0%A7%A6%E0%A7%A9
mailto:adldivcomrchattogram@mopa.gov.bd

