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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয। 

(আইসটি াখা) 

www.lakshmipur.gov.bd 
 

সটিদজন চাট যায  

১. সবন ও সভন 

                সবন: দক্ষ ও কাম যকয ভাঠ প্রান। 

               সভন: প্রাসতষ্ঠাসনক ক্ষভতা বৃসিয ভাধ্যদভ একটি দক্ষ, জফামুখী কল্যাণধভী ও দায়ফি ভাঠপ্রান গদে জতারা। 

            ২. প্রসতশ্রুত জফামূ:  

২.১ নাগসযক জফা: 

২.২ প্রাসতষ্ঠাসনক জফা: 

২.৩ অবযন্তযীণ জফা: 
 

০১.যাজস্ব াখা  

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

অনফদন পযভ 

প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. অকৃসল খাজসভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

(যকাসয দপ্তদযয 

অলকূদর)  

৬০ সদন 

 

১। আদফদন 

২। তপসর (দাগ ,খসতয়ান উদখখ কযদত দফ)  

৩। জরাভী সযদাদধয ক্ষভতাত্র 

৪। ভন্ত্রণারদয়য প্রাসনক অলদভাদন 

৫। ন্যযনতাভ চাসদাত্র 

৬। প্রতীকী মূদল্যয জক্ষদত্র মথামথ কাযণ 

১। তৃতীয় তরা ,

কক্ষ নাং- ০৭  

২। াংসিষ্ট দপ্তয 

জসভয মূল্য 

১। জৌয এরাকায ফাজায 

মূদল্যয সিগুণ। 

২। জৌয এরাকায ফাসদয 

ফাজয মূূ্দল্যয জদেগুন 

(প্রস্তাফ অলদভাদদনয য 

খা জসভয মূদল্য প্রদান 

কযদত দফ)  

জনাফ আভত জাান তুপ্তন 

জযসবসনউ জডপুটি কাদরক্টয  

রক্ষ্মীপুয 

তৃতীয় তরা, কক্ষ নাং-০৭  

জপান ০২৩৩৪৪৪১২৫০ 

rdclakshmipur@gmail.co

m 

জনাফ াসজয়া াযবীন, 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)  

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং - ১১  

জপান নাং-০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং - ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪  

adcrlakshmipur@yah

oo.com 

০২. অকৃসল খাজসভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

(সক্ষা প্রসতষ্ঠান)  

৬০ সদন 

 

১। আদফদন 

২। তপসর (দাগ ,খসতয়ান উদখখ কযদত দফ)  

৩। জরাভী সযদাদধয ক্ষভতাত্র 

৪। ভন্ত্রণারদয়য প্রাসনক অলদভাদন 

৫। ন্যযনতাভ চাসদাত্র 

৬। প্রতীকী মূদল্যয জক্ষদত্র মথামথ কাযণ 

১। তৃতীয় তরা ,

কক্ষ নাং- ০৭  

২। সক্ষা 

ভন্ত্রণারয় 

জসভয জভাট গে মূদল্যযা 

১০% )প্রস্তাফ 

অলদভাদদনয য খা 

জসভয মূল্য প্রদান কযদত 

দফ(  

জনাফ আভত জাান তুপ্তন 

জযসবসনউ জডপুটি কাদরক্টয  

রক্ষ্মীপুয 

তৃতীয় তরা, কক্ষ নাং-০৭  

জপান ০২৩৩৪৪৪১২৫০ 

rdclakshmipur@gmail.co

m 

জনাফ াসজয়া াযবীন, 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)  

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং - ১১  

জপান নাং-০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং - ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪  

adcrlakshmipur@yah

oo.com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

অনফদন পযভ 

প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৩

. 

অকৃসল খাজসভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

(জফযকাসয প্রসতষ্ঠান)  

৬০ সদন 

 

১। আদফদন 

২। তপসর (দাগ ,খসতয়ান উদখখ কযদত দফ)  

৩। আদফদনকাযীদক প্রদয়াজনীয় জসভয সতন -চেথ যাাংদয ভাসরকানা আদছ 

এফাং ভথ যদন ল্পণদমাএ কাগজত্র সদদত দফ এফাং প্রকদ য ভয়ীভা 

উদখখ কযদত দফ। 

১। তৃতীয় তরা , 

কক্ষ নাং - ০৭  

 

জসভয মূল্য 

১। জৌয এরাকায ফাজায 

মূদল্যয সিগুণ। 

২। জৌয এরাকায ফাসদয 

ফাজয মূূ্দল্যয জদেগুন 

)প্রস্তাফ অলদভাদদনয য 

খা জসভয মূদল্য প্রদান 

কযদত দফ( 

জনাফ আভত জাান তুপ্তন 

জযসবসনউ জডপুটি কাদরক্টয  

রক্ষ্মীপুয 

তৃতীয় তরা, কক্ষ নাং-০৭  

জপান ০২৩৩৪৪৪১২৫০ 

rdclakshmipur@gmail.co

m 

জনাফ াসজয়া াযবীন, 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)  

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং - ১১  

জপান নাং-০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং - ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪  

adcrlakshmipur@yah

oo.com 

০৪. অকৃসল খাজসভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

(েসক্তয অলকূদর)  

৬০ সদন ১। আদফদন 

২। তপসর (দাগ ,খসতয়ান উদখখ কযদত দফ)  

৩। োাংক রদবসন্প নদ 

৪। পূণ যাঙ্গ ইনদবষ্টদভন্ট সসডউর 

৫। প্রকদ য ভয়ীভা 

৬। সফসনদয়াগকৃত মূরধদনয সযভাণ 

৭। অদথ যয উৎ 

৮। ভফাদয়য কাগজত্রাসদ 

৯। মথামথ কতৃযদক্ষয অনাসি াটি যসপদকট 

১০। রপনাভা 

১। তৃতীয় তরা , 

কক্ষ নাং - ০৭  

২। াংসিষ্ট দপ্তয 

জসভয মূল্য 

১। জৌয এরাকায ফাজায 

মূদল্যয সিগুণ। 

২। জৌয এরাকায ফাসদয 

ফাজয মূূ্দল্যয জদেগুন 

)প্রস্তাফ অলদভাদদনয য 

খা জসভয মূদল্য প্রদান 

কযদত দফ( 

জনাফ আভত জাান তুপ্তন 

জযসবসনউ জডপুটি কাদরক্টয  

রক্ষ্মীপুয 

তৃতীয় তরা, কক্ষ নাং-০৭  

জপান ০২৩৩৪৪৪১২৫০ 

rdclakshmipur@gmail.co

m 

জনাফ াসজয়া াযবীন, 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং - ১১  

জপান নাং-০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং - ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪  

adcrlakshmipur@yah

oo.com 

০৫

. 

কৃসল খাজসভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

৬০ সদন ১। সনধ যাসযত পযদভ আদফদনত্র 

২। ইউসনয়ন সযলদ জচয়াযম্যান কতৃযক ভূসভীন নদত্র।  

৩। জাতীয় সযচয়দত্রয তযাসমত পদটাকস। 

১। তৃতীয় তরা , 

কক্ষ নাং - ০৭  

২। াংসিষ্ট দপ্তয 

১ )এক( টাকা। 

)প্রস্তাফ অলদভাদদনয য 

খা জসভয মূদল্য প্রদান 

কযদত দফ( 

জনাফ আভত জাান তুপ্তন 

জযসবসনউ জডপুটি কাদরক্টয  

রক্ষ্মীপুয 

তৃতীয় তরা, কক্ষ নাং-০৭  

জপান ০২৩৩৪৪৪১২৫০ 

rdclakshmipur@gmail.co

m 

জনাফ াসজয়া াযবীন, 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)  

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং - ১১  

জপান নাং-০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং - ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪  

adcrlakshmipur@yah

oo.com 

০৬

. 

ায়যাত ভর 

েফস্থানা ২০ 

একদযয উদিয ফি 

জরভার ইজাযা 

প্রদান 

৩০ সদন ১। সনধ যাসযত পযদভ আদফদনত্র 

২। াংগঠন  /সভসতয সনফ যাসচত কসভটি  

৩। গঠনতদন্ত্রয কস 

৪। োাংক একাউদন্টয জরনদদন াংক্রান্ত প্রতযয়নত্র 

৫। াদাট য াইদজয তযাসয়ত ছসফ 

৬। ভৎস্য চাল/উৎাদন/সুষু্ঠ েফস্থানা সযক না/রূদযখা 

৭। উদজরা ভফায় কভ যকতযা  /াংসিষ্ট ভাজ জফা কভ যকতযা কতৃযক 

প্রতযয়নত্র এফাং সফগত বই ফছদযয অসডট সযদাট য 

৮। আদফদদন উদ্ধৃত দদযয উয ২০% াদয জাভানত সাদফ োাংক ড্রাপট/ 

জ-অড যায 

১। তৃতীয় তরা , 

কক্ষ নাং - ০৭  

২। াংসিষ্ট 

উদজরা সনফ যাী 

অসপাদযয 

কাম যারয়। 

১। আদফদনত্র মূল্য 

৫০০ টাকা 

২। ইজাযা মূল্য 

৩। ইজাযা মূদল্যয ১৫ %

বযাট 

৫। ইজাযা মূদল্যয ৫ %

আয়কয 

জনাফ আভত জাান তুপ্তন 

জযসবসনউ জডপুটি কাদরক্টয  

রক্ষ্মীপুয 

তৃতীয় তরা, কক্ষ নাং-০৭  

জপান ০২৩৩৪৪৪১২৫০ 

rdclakshmipur@gmail.co

m 

 

জনাফ াসজয়া াযবীন, 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)  

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং - ১১  

জপান নাং-০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং - ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪  

adcrlakshmipur@yah

oo.com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

অনফদন পযভ 

প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৭ রঞ্চ ঘাট/দটম্পু ঘাট/ 

জফাট ভার/ ট্রাক ঘাট 

ইজাযা প্রদান 

৩০ সদন সনধ যাসযত পযদভ আদফদনত্র ১। তৃতীয় তরা , 

কক্ষ নাং - ০৭  

২। াংসিষ্ট 

উদজরা সনফ যাী 

অসপাদযয 

কাম যারয়। 

১। আদফদনত্র মূল্য 

৫০০ টাকা 

২। ইজাযা মূল্য 

৩। ইজাযা মূদল্যয ১৫ %

বযাট 

৫। ইজাযা মূদল্যয ৫ %

আয়কয 

জনাফ আভত জাান তুপ্তন 

জযসবসনউ জডপুটি কাদরক্টয  

রক্ষ্মীপুয 

তৃতীয় তরা, কক্ষ নাং-০৭  

জপান ০২৩৩৪৪৪১২৫০ 

rdclakshmipur@gmail.co

m 

জনাফ াসজয়া াযবীন, 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)  

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং - ১১  

জপান নাং-০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং - ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪  

adcrlakshmipur@yah

oo.com 

০৮ ীভানা সনধ যাযণ 

)যকাসয ভূসভয 

াদথ েসক্ত 

ভাসরকানা ভূসভ( 

০৭ 

কাম যসদফ 

১। াদা কাগদজ আদফদনত্র 

২। জসভয তপসর 

৩। খসতয়াদনয কস 

প্রদমাজয নয় নাই জনাফ আভত জাান তুপ্তন 

জযসবসনউ জডপুটি কাদরক্টয  

রক্ষ্মীপুয 

তৃতীয় তরা, কক্ষ নাং-০৭  

জপান ০২৩৩৪৪৪১২৫০ 

rdclakshmipur@gmail.co

m 

জনাফ াসজয়া াযবীন, 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)  

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং - ১১  

জপান নাং-০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং - ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪  

adcrlakshmipur@yah

oo.com 

০৯ ভূখসি জফয দখর ০৭ 

কাম যসদফ 

১। াদা কাগদজ আদফদনত্র 

২। জসভয তপসর 

৩। খসতয়াদনয কস 

প্রদমাজয নয় নাই জনাফ আভত জাান তুপ্তন 

জযসবসনউ জডপুটি কাদরক্টয  

রক্ষ্মীপুয 

তৃতীয় তরা, কক্ষ নাং-০৭  

জপান ০২৩৩৪৪৪১২৫০ 

rdclakshmipur@gmail.co

m 

জনাফ াসজয়া াযবীন, 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব)  

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং - ১১  

জপান নাং-০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং - ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪  

adcrlakshmipur@yah

oo.com 
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০২.আয, এভ াখা 

 
ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাননয 

নফ বাচ্চ ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন পযভ 

প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ যকায দক্ষ জদওয়ানী 

ভাভরা রুজু ও 

সযচারনা াংক্রান্ত 

সফলয়াসদ ।  

প্রদমাজয নয় ০১। কাযী কসভনায )ভূসভ( দত প্রাপ্ত 

প্রসতদফদন 

০২। াংসিষ্ট খসতয়াদনয সদভায নকর 

উদজরা ভূসভ অসপ  প্রদমাজয নয় জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

আয.এভ াখা 

তৃতীয় তরা,  

কক্ষ নাং- ০৪ 

জভাফাইর নাং- ০১৯১২-৬৮০৩০৪ 

acrmlakshmipur@g

mail.com 

জনাফ াসজয়া াযবীন 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং- ১১ 

জপান নাং- ০২৩৩৪-৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং- ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪ 

adcrlakshmipur@yah

oo.com 
০২ জদওয়ানী ভাভরায 

এ.এপ ততযী ও জপ্রযণ 

সফলয় 

সফজ্ঞ জদওয়ানী 

আদারত জথদক 

সনধ যাসযত ভয় 

জভাতাদফক 

সফজ্ঞ আদারত কতৃযক সনধ যাসযত উদজরা ভূসভ অসপ/ াংসিষ্ট 

ইউসনয়ন ভূসভ অসপ 

প্রদমাজয নয় জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

আয.এভ াখা 

তৃতীয় তরা,  

কক্ষ নাং- ০৪ 

জভাফাইর নাং- ০১৯১২-৬৮০৩০৪ 

acrmlakshmipur@g

mail.com 

জনাফ াসজয়া াযবীন 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং- ১১ 

জপান নাং- ০২৩৩৪-৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং- ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪ 

adcrlakshmipur@yah

oo.com 
০৩ জদওয়ানী আীর 

দাদয়য সফলয় 

ক( জদওয়ানী 

ভাভরায জক্ষদত্র ৩০ 

)সত্রন( সদন 

খ( ট্রাইব্যযনার 

ভাভরায জক্ষদত্র 

৪৫)পঁয়তাসখ সদন( 

সফজ্ঞ আদারত কতৃযক যায়/সডসক্রয সদভায 

নকর 

াংসিষ্ট জদওয়ানী আদারত  প্রদমাজয নয় জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

আয.এভ াখা 

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং- ০৪ 

জভাফাইর নাং- ০১৯১২-৬৮০৩০৪ 

acrmlakshmipur@g

mail.com 

জনাফ াসজয়া াযবীন 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং- ১১ 

জপান নাং- ০২৩৩৪-৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং- ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪ 

adcrlakshmipur@yah

oo.com 
০৪ সজস/এসজসগদণয 

বাতা প্রদান াংক্রান্ত 

১৫ (দনয )সদন  ক( সফজ্ঞ সজস/এসজসগদণয সনদয়াগ আদদ 

খ( সফজ্ঞ সজস/এসজস কতৃযক স্বাক্ষসযত 

সফদরয কস 

 

আয .এভ াখা , তৃতীয় তরা 

কক্ষ নাং ০৪ 

প্রদমাজয নয় জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

আয.এভ াখা 

তৃতীয় তরা,  

কক্ষ নাং- ০৪ 

জভাফাইর নাং- ০১৯১২-৬৮০৩০৪ 

acrmlakshmipur@g

mail.com 

জনাফ াসজয়া াযবীন 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং- ১১ 

জপান নাং- ০২৩৩৪-৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং- ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪ 

adcrlakshmipur@yah

oo.com 
০৫ অফমূল্যাসয়ত দসরদরয 

ভাভরা রুজু ও সনষ্পসি 

াংক্রান্ত 

৩০ (সত্র )সদন  ক( াংসিষ্ট াফ-জযসজস্ট্রায দত প্রাপ্ত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র। 

খ( জট্রজাসয চারাদনয মূরকস 

াংসিষ্ট াফ-জযসজস্ট্রায অসপ প্রদমাজয নয় জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

আয.এভ াখা 

তৃতীয় তরা,  

কক্ষ নাং- ০৪ 

জভাফাইর নাং- ০১৯১২-৬৮০৩০৪ 

acrmlakshmipur@g

mail.com 

জনাফ াসজয়া াযবীন 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং- ১১ 

জপান নাং- ০২৩৩৪-৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং- ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪ 

adcrlakshmipur@yah

oo.com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাননয 

নফ বাচ্চ ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন পযভ 

প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬ সফসনভয় খসি 

াংসিষ্ট ভাভরায 

কাম যক্রভ 

৩০ (সত্র )সদন  ক( আদফদনত্র 

খ( াংসিষ্ট অন্যান্য কাগজত্র 

 

আযএভ াখা/দজরা প্রাদকয 

ওদয়ফাইট 

৩০/-  টাকায জকাট য সপ  

আদফদদনয াদথ  

াংমৄক্ত কযদত দফ 

জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

আয.এভ াখা 

তৃতীয় তরা,  

কক্ষ নাং- ০৪ 

জভাফাইর নাং- ০১৯১২-৬৮০৩০৪ 

acrmlakshmipur@g

mail.com 

জনাফ াসজয়া াযবীন 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং- ১১ 

জপান নাং- ০২৩৩৪-৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং- ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪ 

adcrlakshmipur@yah

oo.com 
০৭ আভদভাক্তাযনাভা সয-

িংযাসখাং 

২০ (সফ )সদন  

)াংসিষ্ট কাযী 

কসভনায )ভূসভ( 

এয প্রসতদফদন প্রাসপ্ত 

াদদক্ষ( 

ক  মূর আভদভাক্তাযনাভা  

খ ল্পীতায জবাটায আইসড কাদড যয ছায়াসরস 

০১ কস  

গ ২০/- টাকায জকাট য সপ ম্বসরত 

আদফদনত্র 

ঘ( ফ যদল ভাসরকানা খসকযত ার 

খসতয়ান/জভা খাসযজ( জযকদড যয কাগজত্র 

ঙ( ার ন ম যন্ত ভূসভ উন্নয়ন কয 

সযদাদধয দাসখরা। 

চ( যকাসয জকান স্বাথ য জনই এই ভদভ য 

কাযী কসভনায )ভূসভ( কতৃযক প্রতযয়নত্র 

আযএভ াখা/দজরা প্রাদকয 

ওদয়ফাইট 

কাযী কসভনায 

(ভূসভ )দত প্রসতদফদন 

প্রাসপ্তয য ১, ৫০০ /- 

টাকা মূর্ূ্মভাদনয 

আঠাদরা িংযাখ। 

জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

আয.এভ াখা 

তৃতীয় তরা,  

কক্ষ নাং- ০৪ 

জভাফাইর নাং- ০১৯১২-৬৮০৩০৪ 

acrmlakshmipur@g

mail.com 

জনাফ াসজয়া াযবীন 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং- ১১ 

জপান নাং- ০২৩৩৪-৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং- ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪ 

adcrlakshmipur@yah

oo.com 

০৮ ক( ওয়াকপ খসি 

সদদফ তাসরকাভূসক্ত  

খ( ওয়াকপ ওদিংদটয 

খসি দত অবফধ 

দখরদাযদদয উদেদ 

গ( জভাতায়াখীয দাসয়ত্ব 

ব্যসঝদয় জদয়া 

৩০ (সত্র )সদন  

)াংসিষ্ট কাযী 

কসভনায )ভূসভ( 

এয প্রসতদফদন প্রাসপ্ত 

াদদক্ষ 

ওয়াকপ প্রাক কতৃযক যফযাকৃত পযভ তাসরকাভুসক্তয আদফদন পযভ ওয়াকপ 

প্রাক  ,ঢাকা দত াওয়া মায়।  

প্রদমাজয নয় জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

আয.এভ াখা 

তৃতীয় তরা,  

কক্ষ নাং- ০৪ 

জভাফাইর নাং- ০১৯১২-৬৮০৩০৪ 

acrmlakshmipur@g

mail.com 

জনাফ াসজয়া াযবীন 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং- ১১ 

জপান নাং- ০২৩৩৪-৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং- ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪ 

adcrlakshmipur@yah

oo.com 
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০৩.   ভূসভ অসধল্পণ াখা 

 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন পযভ 

প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ অসধল্পণকৃত জসভয 

ক্ষসতপূযণ প্রদান 

(জযকযসডয় ভাসরদকয 

জক্ষদত্র) 

১০ কভ য 

সদফ 

১। ভাসরকানায সফফযণ আদফদনত্র 

২। ছসফ (তযাসয়ত( 

৩। জাতীয় সযচয়দত্রয তযাসয়ত পদটাকস 

৪। নাগসযক নদ 

৫। খসতয়ান )মূর/ইদভায নকর( 

৬। দাসখরা 

১। কক্ষ নাং-০৬ 

২। জভয়য/ইউস/দচয়াযম্যান/কাউসন্পর 

এয কাম যারয় 

৩। জজরা জযকড যরুভ 

৪। ইউসনয়ন ভূসভ অসপ 

নাই জনাফ আভত জাান তুপ্তন 

ভূপ্তভ প্তধগ্রণ কভ বকতবা, সজরা 

প্রানকয কাম বারয়, রক্ষ্মীপুয। 

সভাফাঃ ০১৬৭৪৭১৭৪১৬ 

laolakshmipur@gmail.com 

 

জনাফ াসজয়া াযবীন 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং- ১১ 

জপান নাং- ০২৩৩৪-৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং- ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪ 

adcrlakshmipur@yahoo.com  

০২ অসধল্পণকৃত জসভয 

ক্ষসতপূযণ প্রদান 

(ক্রয়সূদত্র ভাসরদকয 

জক্ষদত্র) 

১০ কভ য 

সদফ 

১। ভাসরকানায সফফযণ আদফদনত্র 

২। ছসফ (তযাসয়ত( 

৩। জাতীয় সযচয়দত্রয তযাসয়ত পদটাকস 

৪। নাগসযক নদ 

৫। দসররমূ 

৬। খসতয়ান )মূর/ইদভায নকর( 

৭। খাসযসজ খসতয়ান 

৮। দাসখরা 

১। কক্ষ নাং-০৬ 

২। জভয়য/ইউস/দচয়াযম্যান/কাউসন্পর 

এয কাম যারয় 

৩। াফ জযসজষ্ট্রায অসপ 

৪। জজরা জযকড যরুভ 

৫। উদজরা ভূসভ অসপ 

৬। ইউসনয়ন ভূসভ অসপ 

নাই জনাফ আভত জাান তুপ্তন 

ভূপ্তভ প্তধগ্রণ কভ বকতবা, সজরা 

প্রানকয কাম বারয়, রক্ষ্মীপুয। 

সভাফাঃ ০১৬৭৪৭১৭৪১৬ 

laolakshmipur@gmail.com 

 

জনাফ াসজয়া াযবীন 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং- ১১ 

জপান নাং- ০২৩৩৪-৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং- ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪ 

adcrlakshmipur@yahoo.com  

০৩ অসধল্পণকৃত জসভয 

ক্ষসতপূযণ প্রদান 

(ওয়াসয সূদত্র 

ভাসরদকয জক্ষদত্র) 

১০ কভ য 

সদফ 

১। ভাসরকানায সফফযণ আদফদনত্র 

২। ছসফ (তযাসয়ত( 

৩। জাতীয় সযচয়দত্রয তযাসয়ত পদটাকস 

৪। নাগসযক নদ 

৫। ওয়াসয নদ 

৬। খসতয়ান )মূর/ইদভায নকর( 

৭। খাসযসজ খসতয়ান 

৮। দাসখরা 

১। কক্ষ নাং-০৬ 

২। জভয়য/ইউস/দচয়াযম্যান/কাউসন্পর 

এয কাম যারয় 

৩। জজরা জযকড যরুভ 

৪। উদজরা ভূসভ অসপ 

৫। ইউসনয়ন ভূসভ অসপ 

নাই জনাফ আভত জাান তুপ্তন 

ভূপ্তভ প্তধগ্রণ কভ বকতবা, সজরা 

প্রানকয কাম বারয়, রক্ষ্মীপুয। 

সভাফাঃ ০১৬৭৪৭১৭৪১৬ 

laolakshmipur@gmail.com 

 

জনাফ াসজয়া াযবীন 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং- ১১ 

জপান নাং- ০২৩৩৪-৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং- ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪ 

adcrlakshmipur@yahoo.com  

০৪ অসধল্পণকৃত জসভয 

ক্ষসতপূযণ প্রদান 

(াওয়ায অফ এযাটসন য 

এয ভাধ্যদভ) 

১০ কভ য 

সদফ 

১। ভাসরকানায সফফযণ আদফদনত্র 

২। ছসফ (তযাসয়ত( 

৩। জাতীয় সযচয়দত্রয তযাসয়ত পদটাকস 

৪। নাগসযক নদ 

৫। ওয়াসয নদ 

৬। খসতয়ান )মূর/ইদভায নকর( 

৭। খাসযসজ খসতয়ান 

৮। দাসখরা 

৯। াওয়ায অফ এযাটসন য দসরর 

১০। াওয়ায দাতায ছসফ 

১। কক্ষ নাং-০৬ 

২। জভয়য/ইউস/দচয়াযম্যান/কাউসন্পর 

এয কাম যারয় 

৩। াফ জযসজষ্ট্রায অসপ 

৪। জজরা জযকড যরুভ 

৫। উদজরা ভূসভ অসপ 

৬। ইউসনয়ন ভূসভ অসপ 

নাই জনাফ আভত জাান তুপ্তন 

ভূপ্তভ প্তধগ্রণ কভ বকতবা, সজরা 

প্রানকয কাম বারয়, রক্ষ্মীপুয। 

সভাফাঃ ০১৬৭৪৭১৭৪১৬ 

laolakshmipur@gmail.com 

 

জনাফ াসজয়া াযবীন 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং- ১১ 

জপান নাং- ০২৩৩৪-৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং- ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪ 

adcrlakshmipur@yahoo.com  
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন পযভ 

প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৫ অসধল্পণকৃত জসভয 

ক্ষসতপূযণ প্রদান 

(আদারদতয যায় 

জভাতাদফক) 

১০ কভ য 

সদফ 

১। ভাসরকানায সফফযণ আদফদনত্র 

২। ছসফ (তযাসয়ত( 

৩। জাতীয় সযচয়দত্রয তযাসয়ত পদটাকস 

৪। নাগসযক নদ 

৫। ওয়াসয নদ 

৬। খসতয়ান )মূর/ইদভায নকর( 

৭। খাসযসজ খসতয়ান 

৮। দাসখরা 

৯। আদারদতয যাদয়য াটি যপাইড কস 

১০। যায় জভাতাদফক জযকযডত্র াংদাসধত চ যায কস 

১। কক্ষ নাং-০৬ 

২। জজরা জযকড যরুভ 

৩। উদজরা ভূসভ অসপ 

৪। ইউসনয়ন ভূসভ অসপ 

৫। জজ জকাট য 

নাই জনাফ আভত জাান তুপ্তন 

ভূপ্তভ প্তধগ্রণ কভ বকতবা, সজরা 

প্রানকয কাম বারয়, রক্ষ্মীপুয। 

সভাফাঃ ০১৬৭৪৭১৭৪১৬ 

laolakshmipur@gmail.com 

 

জনাফ াসজয়া াযবীন 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং- ১১ 

জপান নাং- ০২৩৩৪-৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং- ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪ 

adcrlakshmipur@yahoo.com  

০৬ অসধল্পণ ভূসভয াদথ 

েসক্ত ভাসরকানা ভূসভয 

ীভানা সনধ যাযণ 

১৫ কভ য 

সদফ 

১। কাযণ উদখখপূফ যক আদফদন 

২। এর.এ জক নাং ,দাগ নাং ,খসতয়ান ,জভৌজা  

    উদখখ পূফ যক জসভয তপসর  

৩। ভাসরকানা াংক্রান্ত দসরর 

১। কক্ষ নাং-০৬ 

২। জজরা জযকড যরুভ 

৩। াফ জযসজষ্ট্রায অসপ 

 

নাই জনাফ আভত জাান তুপ্তন 

ভূপ্তভ প্তধগ্রণ কভ বকতবা, সজরা 

প্রানকয কাম বারয়, রক্ষ্মীপুয। 

সভাফাঃ ০১৬৭৪৭১৭৪১৬ 

laolakshmipur@gmail.com 

 

জনাফ াসজয়া াযবীন 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং- ১১ 

জপান নাং- ০২৩৩৪-৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং- ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪ 

adcrlakshmipur@yahoo.com  

০৭ অসধল্পণ ভূসভয 

সফফযণকৃত অদথ যয তথ্য  

প্রাসপ্ত 

 ১। কাযণ উদখখপূফ যক আদফদন 

২। এর.এ জক নাং ,দাগ নাং ,খসতয়ান ,জভৌজা  

    উদখখ পূফ যক জসভয তপসর  

 

১। কক্ষ নাং-০৬ 

২। জজরা জযকড যরুভ 

৩। উদজরা ভূসভ অসপ 

নাই জনাফ আভত জাান তুপ্তন 

ভূপ্তভ প্তধগ্রণ কভ বকতবা, সজরা 

প্রানকয কাম বারয়, রক্ষ্মীপুয। 

সভাফাঃ ০১৬৭৪৭১৭৪১৬ 

laolakshmipur@gmail.com 

 

জনাফ াসজয়া াযবীন 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

তৃতীয় তরা, 

কক্ষ নাং- ১১ 

জপান নাং- ০২৩৩৪-৪৪২০৩০ 

জভাফাইর নাং- ০১৭৮৮৫৭৭৭০৪ 

adcrlakshmipur@yahoo.com  
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০৪.জনজাযত াখা 

 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন পযভ 

প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1| 

 

(ক) অফাপ্তক সানের 

প্তনফন্ধন 

১৫ 

কাম বপ্তদফ 

১) প্তনধ বাপ্তযত অনফদন পযভ পূযণ 

২) জাতীয় প্তযচয়ত্র 

3) সেড রাআনন্প 

৪) অয়কয নদত্র 

5) ভাপ্তরকানায কাগজত্র 

6) যকাপ্তয সকালাগানয প্তনপ্তদ বষ্ট প্তপ জভা প্রদাননয 

চারাননয মূর কপ্ত  

৭) কভ বচাযীনদয ম্যাপ্তডনকর ার্ট ব: 

৮) ছপ্তফ ০২ কপ্ত 

৯) ব্াংক রনবপ্তন্প ার্ট ব: 

১০) মূক প্তযনাধ ংক্রান্ত নদ 

১১) পায়ায াপ্তব বনয নদ 

ফ্রন্ট সডস্ক 

www.lakshmipur.gov.bd 
জনজাযত াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয। 

প্তনফন্ধন প্তপ : 

এক তাযকা = 

১০,০00/- 

দুআ তাযকা = ২০,000/- 

প্তনফন্ধন/সযপ্তজনেন প্তপ 

জভা প্রদাননয সকাড 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭) 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

dclakshmipur@gmail.com 

 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail.com 

 

 

 (খ)  অফাপ্তক 

সানের রাআনন্প 

 

৩০ 

কাম বপ্তদফ 

১) প্তনধ বাপ্তযত অনফদন পযভ পূযণ 

২) জাতীয় প্তযচয়ত্র 

3) সেড রাআনন্প 

৪) অয়কয নদত্র 

5) ভাপ্তরকানায কাগজত্র 

6) যকাপ্তয সকালাগানয প্তনপ্তদ বষ্ট প্তপ জভা প্রদাননয 

চারাননয মূর কপ্ত  

৭) কভ বচাযীনদয ম্যাপ্তডনকর ার্ট ব: 

৮) ছপ্তফ ০২ কপ্ত 

৯) ব্াংক রনবপ্তন্প ার্ট ব: 

১০) প্তনফন্ধন নত্রয তযাপ্তয়ত পনো কপ্ত 

১১) মূক প্তযনাধ নদ 

১২) পায়ায াপ্তব বনয নদ 

ফ্রন্ট সডস্ক 

www.lakshmipur.gov.bd 
জনজাযত াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয। 

 রাআনন্প প্তপ : 

এক তাযকা = 

৩০,০00/- 

দুআ তাযকা = ৫০,000/- 

রাআনন্প প্তপ জভা 

প্রদাননয সকাড 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

 

ndclakshmipur@gmail.

com 

 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 

 

 

 (গ) অফাপ্তক সানের 

রাআনন্প নফায়ন 

১০ 

কাম বপ্তদফ 

(১) প্তনধ বাপ্তযত পযনভ অনফদন 

(২)  রাআনন্প এয তযাপ্তয়ত পনোকপ্ত 

(৩) যকাপ্তয সকালাগানয  প্তনপ্তদ বষ্টপ্তপ জভা প্রদাননয 

চারাননয মূর কপ্ত  

৪) সেড রাআনন্প 

৫) অয়কয নদত্র 

৬) কভ বচাযীনদয ম্যাপ্তডনকর ার্ট ব: 

৭) মূক প্তযনাধ নদ 

৮) প্তডে প্তযনাে ব 

ফ্রন্ট সডস্ক 

www.lakshmipur.gov.bd 
জনজাযত াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয। 

নফায়ন প্তপ : 

এক তাযকা= ৫,০০০/- 

দুআ তাযকা= ১০,০০০/- 

নফায়ন প্তপ জভা প্রদাননয 

সকাড 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

 

ndclakshmipur@gmail.

com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন পযভ 

প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর 

02 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(খ) সযনতোঁযা রাআনন্প ৩0 

কামপ্তদফ 

১) প্তনধ বাপ্তযত অনফদন পযভ পূযণ 

২) জাতীয় প্তযচয়ত্র 

3) সেড রাআনন্প 

৪) অয়কয নদত্র 

5) ভাপ্তরকানায কাগজত্র 

6) যকাপ্তয সকালাগানয প্তনপ্তদ বষ্ট প্তপ জভা প্রদাননয 

চারাননয মূর কপ্ত  

৭) কভ বচাযীনদয ম্যাপ্তডনকর ার্ট ব: 

৮) ছপ্তফ ০২ কপ্ত 

৯) ব্াংক রনবপ্তন্প ার্ট ব: 

১০) প্তনফন্ধন নত্রয তযাপ্তয়ত পনো কপ্ত 

১১) মূক প্তযনাধ নদ 

১২) পায়ায াপ্তব বনয নদ 

ফ্রন্ট সডস্ক 

www.lakshmipur.gov.bd 
জনজাযত াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয। 

30-১০0  অন  (এপ্ত) 

রাআনন্প প্তপ : ১০,০০০/- 

30-১০0  অন  

(ননএপ্ত) 

রাআনন্প প্তপ : ৫,০০০/- 

১০১-২০০ অন  এয  

উনদ্ধব (এপ্ত) 

রাআনন্প প্তপ : ১২,000/- 

১০১-২০০ অন ম বন্ত 

(ননএপ্ত) 

রাআনন্প প্তপ : ৬,500/- 

রাআনন্প প্তপ জভা 

প্রদাননয সকাড 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

 

ndclakshmipur@gmail.

com 

 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 

 

 

 (গ) সযনতোঁযা রাআনন্প 

নফায়ন 

১০ 

কামপ্তদফ 

১) প্তনধ বাপ্তযত পযনভ অনফদন 

(২)  রাআনন্প এয তযাপ্তয়ত পনোকপ্ত 

(৩) যকাপ্তয সকালাগানয  প্তনপ্তদ বষ্টপ্তপ জভা প্রদাননয 

চারাননয মূর কপ্ত  

৪) সেড রাআনন্প 

৫) অয়কয নদত্র 

৬) কভ বচাযীনদয ম্যাপ্তডনকর ার্ট ব: 

৭) মূক প্তযনাধ নদ 

৮) প্তডে প্তযনাে ব 

ফ্রন্ট সডস্ক 

www.lakshmipur.gov.bd 
জনজাযত াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয। 

30-১০0  অন  (এপ্ত) 

নফায়ন প্তপ- ৫,০০0/- 

১০১-২০০  অন  

(ননএপ্ত) 

নফায়ন প্তপ- ৩,০০০/- 

১০১-২০০ অন (এপ্ত) 

নফায়ন প্তপ- ৬,০০0/- 

১০১-২০০ অন ম বন্ত 

(ননএপ্ত) 

নফায়ন প্তপ-  ৪,০০০/- 

নফায়ন প্তপ জভা প্রদাননয 

সকাড(১-৫৩০১-০০০১-

১৮১৮) 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

 

ndclakshmipur@gmail.

com 

 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 

 

 

০৩ স্বণ য জুদয়রাযী সডসরাং   

রাইদন্প প্রদান  

৩০ 

কাম যসদফ 

১। সনধ যাসযত পযভ 

২। জাতীয় সযচয়ত্র 

৩। জট্রড রাইদন্প  

৪। ভাসরকানায কাগজত্র 

৫। ০২ কস ছসফ 

৬। যকাসয জকালাগাদয অথ য জভাদাদনয চারাদনয মূর 

কস )১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ নাং জকাদড জভা কযদত 

দফ( 

৭। োাংক রদবসন্প াটি য: 

৮। আয়কয াটি য: ও বযাট াটি য: 

ফ্রন্ট সডস্ক 

www.lakshmipur.gov.bd 
জনজাযত াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয। 

৩০০০ /- 

)সতন াজায টাকা ( 

 

জকাড নাং 

১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

 

ndclakshmipur@gmail.

com 

 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন পযভ 

প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৫ স্বণ য কাসযগসয সডসরাং   

রাইদন্প প্রদান  

৩০ 

কাম যসদফ 

১। সনধ যাসযত পযভ 

২। জাতীয় সযচয়ত্র 

৩। জট্রড রাইদন্প  

৪। ভাসরকানায কাগজত্র 

৫।  ০২ কস ছসফ 

৬। যকাসয জকালাগাদয  অথ য জভাদাদনয চারাদনয 

মূর কস  

)১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ নাং জকাদড জভা কযদত দফ( 

৭। োাংক রদবসন্প াটি য: 

৮। আয়কয াটি য: ও বযাট াটি য: 

ফ্রন্ট সডস্ক 

www.lakshmipur.gov.bd 
জনজাযত াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয। 

১,৫০০ /- 

)এক াজায াঁচত  

টাকা ( 

জকাড নাং  

) ১-০৭৪২-০০০০-

২৬৮১( 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

 

ndclakshmipur@gmail.

com 

 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 

 

 

০৬ স্বণ য কাসযগসয সডসরাং   

রাইদন্প নফায়ন 

০৭ সদন ১। সনধ যাসযত পযভ। 

২। পূফ যফতী ফছদযয নফাসয়ত/ মূর রাইদদন্পয 

পদটাকস।)তযাসয়ত( 

৩। যকাসয জকালাগাদয  টাকা  

   জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কস )১-০৭৪২-০০০০-

২৬৮১ নাং জকাদড জভা কযদত দফ( 

ফ্রন্ট সডস্ক 

www.lakshmipur.gov.bd 
জনজাযত াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয। 
১০০০/- 

)এক াজায টাকা( 

জকাড নাং   

)১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১( 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

 

ndclakshmipur@gmail.

com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 

 

 

০৭ াইকাযী ও খুচযা 

কাে সফক্রদয়য 

সডসরাং রাইদন্প 

প্রদান 

১৪ সদন ১। সনধ যাসযত পযভ 

২। জাতীয় সযচয়ত্র 

৩। জট্রড রাইদন্প  

৪। ভাসরকানায কাগজত্র 

৫।  ০২ কস ছসফ 

৬। যকাসয জকালাগাদয  অথ য জভাদাদনয চারাদনয 

মূর কস  

)১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ নাং জকাদড জভা কযদত দফ( 

৭। োাংক রদবসন্প াটি য: 

৮। আয়কয াটি য: ও বযাট াটি য: 

ফ্রন্ট সডস্ক 

www.lakshmipur.gov.bd 
জনজাযত াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয। 
১। াইকাযী- 

৩০০০/=টাকা 

২। খুচযা-১০০০/-টাকা 

জকাড নাং   

)১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১( 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

 

ndclakshmipur@gmail.

com 

 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 

 

 

০৮ াইকাযী ও খুচযা 

কাে সফক্রদয়য 

সডসরাং রাইদন্প 

নফায়ন 

৭ সদন ১। সনধ যাসযতপযভ। 

২। পূফ যফতী ফছদযয নফাসয়ত/ মূর রাইদদন্পয 

পদটাকস।)তযাসয়ত( 

৩। যকাসয জকালাগাদয জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর 

কস )১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নাং জকাদড জভা কযদত 

দফ( 

ফ্রন্ট সডস্ক 

www.lakshmipur.gov.bd 
জনজাযত াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয। 

১। াইকাযী- 

১৫০০/=টাকা 

২। খুচযা- ৫০০/- 

জকাড নাং   

)১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১( 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

 

ndclakshmipur@gmail.

com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন 

পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০ জরৌজাতদ্রে 

সফক্রদয়য সডসরাং 

রাইদন্প নফায়ন  

০৭ 

কাম যসদফ 

১। সনধ যাসযতপযভ 

২।পূফ যফতী ফছদযয নফাসয়ত/ মূর রাইদদন্পয 

পদটাকস)তযাসয়ত( 

৩। যকাসয জকালাগাদয জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কস  

)১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নাং জকাদড জভা কযদত দফ( 

ফ্রন্ট সডস্ক 

www.lakshmipur.gov.bd 
জনজাযত াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

১৫০০/- 

)এক াজায াঁচত 

টাকা 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

ndclakshmipur@gmail.co

m 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail.

com 

 

 

১১ সদভন্ট সফক্রদয়য 

সডসরাং রাইদন্প 

প্রদান 

১৪ 

কাম যসদফ 

১। সনধ যাসযত পযভ 

২। জাতীয় সযচয়ত্র 

৩। জট্রড রাইদন্প  

৪। ভাসরকানায কাগজত্র 

৫।  ০২ কস ছসফ 

৬। যকাসয জকালাগাদয  অথ য জভাদাদনয চারাদনয মূর 

কস)১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ নাং জকাদড জভা কযদত দফ( 

৭। োাংক রদবসন্প াটি য: 

৮। আয়কয াটি য: ও বযাট াটি য: 

ফ্রন্ট সডস্ক 

www.lakshmipur.gov.bd 
জনজাযত াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

১৫০০/- 

)এক াজায াঁচত 

টাকা( 

)১-০৭৪২- ০০০০-

২৬৮১নাং জকাদড জভা 

কযদত দফ( 

 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

ndclakshmipur@gmail.co

m 

 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail.

com 

 

 

১২ সদভন্ট সফক্রদয়য 

সডসরাং রাইদন্প 

নফায়ন 

০৭ 

কাম যসদফ 

১। সনধ যাসযতপযভ 

২। পূফ যফতী ফছদযয নফাসয়ত/ মূর রাইদদন্পয 

পদটাকস)তযাসয়ত( 

৩। যকাসয জকালাগাদয জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কস 

 )১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নাং জকাদড জভা কযদত দফ( 

ফ্রন্ট সডস্ক 

www.lakshmipur.gov.bd 
জনজাযত াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

৭৫০/- 

)াতত ঞ্চা টাকা 

)১-০৭৪২- ০০০০-

২৬৮১নাং জকাদড জভা 

কযদত দফ( 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

ndclakshmipur@gmail.co

m 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail.

com 

 

 

১৩ সভল্ক ফুড সফক্রদয়য 

সডসরাং রাইদন্প 

প্রদান  

১৫ 

কাম যসদফ 

১। সনধ যাসযত পযভ 

২। জাতীয় সযচয়ত্র 

৩। জট্রড রাইদন্প  

৪। ভাসরকানায কাগজত্র 

৫।  ০২ কস ছসফ 

৬। যকাসয জকালাগাদয  অথ য জভাদাদনয চারাদনয মূর 

কস )১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ নাং জকাদড জভা কযদত 

দফ( 

৭। োাংক রদবসন্প াটি য: 

৮। আয়কয াটি য: ও বযাট াটি য: 

 

ফ্রন্ট সডস্ক 

www.lakshmipur.gov.bd 
জনজাযত াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 
১,৫০০/- 

)এক াজায াঁচত 

টাকা ( 

)১-০৭৪২- ০০০০-

২৬৮১নাং জকাদড জভা 

কযদত দফ( 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

 

ndclakshmipur@gmail.

com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail.

com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন 

পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫ সগাদযট সফক্রদয়য 

সডসরাং রাইদন্প 

৩০ 

কাম যসদফ 

১। সনধ যাসযত পযভ 

২। জাতীয় সযচয়ত্র 

৩। জট্রড রাইদন্প  

৪। ভাসরকানায কাগজত্র 

৫।  ০২ কস ছসফ 

৬। যকাসয জকালাগাদয  অথ য জভাদাদনয চারাদনয মূর 

কস )১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ নাং জকাদড জভা কযদত 

দফ( 

৭। োাংক রদবসন্প াটি য: 

৮। আয়কয াটি য: ও বযাট াটি য: 

ফ্রন্ট সডস্ক 

www.lakshmipur.gov.bd 
জনজাযত াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

৩,০০০/- 

)সতন াজায  টাকা ( 

)১-০৭৪২- ০০০০-

২৬৮১নাং জকাদড জভা 

কযদত দফ( 

 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

 

ndclakshmipur@gmail.

com 

 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail.

com 

 

 

১৬ সগাদযট সফক্রদয়য 

সডসরাং রাইদন্প 

নফায়ন 

৩০ 

কাম যসদফ 

১। সনধ যাসযতপযভ 

২। পূফ যফতী ফছদযয নফাসয়ত/ মূর রাইদদন্পয 

পদটাকস)তযাসয়ত( 

৩। যকাসয জকালাগাদয জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কস 

)১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নাং জকাদড জভা কযদত দফ( 

ফ্রন্ট সডস্ক 

www.lakshmipur.gov.bd 
জনজাযত াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

১,৫০০/- 

)সতন াজায  টাকা ( 

)১-০৭৪২- ০০০০-

২৬৮১নাং জকাদড জভা 

কযদত দফ( 

 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

 

ndclakshmipur@gmail.

com 

 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail.

com 

 

 

১৭ সুতা সফক্রদয়য সডসরাং 

রাইদন্প 

৩০ 

কাম যসদফ 

১। সনধ যাসযত পযভ 

২। জাতীয় সযচয়ত্র 

৩। জট্রড রাইদন্প  

৪। ভাসরকানায কাগজত্র 

৫।  ০২ কস ছসফ 

৬। যকাসয জকালাগাদয  অথ য জভাদাদনয চারাদনয মূর 

কস)১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ নাং জকাদড জভা কযদত দফ( 

৭। োাংক রদবসন্প াটি য: 

৮। আয়কয াটি য: ও বযাট াটি য: 

ফ্রন্ট সডস্ক 

www.lakshmipur.gov.bd 
জনজাযত াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

১,২০০/- 

)এক াজায বইত  

টাকা ( 

)১-০৭৪২- ০০০০-

২৬৮১নাং জকাদড জভা 

কযদত দফ( 

 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

 

ndclakshmipur@gmail.

com 

 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail.

com 

 

 

১৮ সুতা সফক্রদয়য সডসরাং 

রাইদন্প নফায়ন 

০৭ 

কাম যসদফ 

১। সনধ যাসযতপযভ 

২। পূফ যফতী ফছদযয নফাসয়ত/ মূর রাইদদন্পয 

পদটাকস)তযাসয়ত( 

৩। যকাসয জকালাগাদয জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কস 

)১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নাং জকাদড জভা কযদত দফ( 

ফ্রন্ট সডস্ক 

www.lakshmipur.gov.bd 
জনজাযত াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

 

 

 

১,৫০০/- 

)সতন াজায  টাকা ( 

)১-০৭৪২- ০০০০-

২৬৮১নাং জকাদড জভা 

কযদত দফ( 

 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

ndclakshmipur@gmail.

com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail.

com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন 

পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০ াসযফাসযক জনন 

(৪থ যদেণী) ভঞ্জুযীয 

জননাদযয মৃেয 

দর 

১৫কাম যসদফ

 

১। সনধ যাসযতপযদভআদফদন (রারযাংদয়য) 

২। ৫ কস াদাট যাইদজযছসফ 

৩। ৫ আঙ্গুদরয ছা 

৪।ওয়াসযনদ ৫ কস 

৫। মৃেযনদ ৩ কস 

৬। ক্ষভতা অ যণ-৩ কস 

৭। সআযএর ভঞ্জুযী ত্র 

৮। চাকুসযফস 

৯। ইএরসস-৩কস। 

প্তনধ বাপ্তযত অনফদন পযভ সনজাযত 

াখা নত গ্রণ নত গ্রণ কনয 

ন্যান্য কাগজত্র স্ব-উনযানগ 

ংগ্র কনয দাপ্তখর কযনত নফ। 

সফনামূদল্য 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

ndclakshmipur@gmail.

com 

 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail.

com 

 

 

২১ াসযফাসযক জনন 

অলদভাদন (৪থ যদেণী) 

অফযবাতা জবাগযত 

অফস্থায় জনন 

জবাগীয মৃেয দর 

১৫ 

কাম যসদফ 

১। সনধ যাসযত পযদভ আদফদন (রারযাংদয়য) 

২। ৩ কস াদাট য াইদজয ছসফ 

৩। ৫ আঙ্গুদরয ছা 

৪। ওয়াসয নদ ৫ কস 

৫। মৃেয নদ ৩ কস 

৬। ক্ষভতা অ যণ-৩কস 

৭। জনন ফস 

প্তনধ বাপ্তযত অনফদন পযভ সনজাযত 

াখা নত গ্রণ নত গ্রণ কনয 

ন্যান্য কাগজত্র স্ব-উনযানগ 

ংগ্র কনয দাপ্তখর কযনত নফ। 

সফনামূদল্য 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

ndclakshmipur@gmail.

com 

 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail.

com 

 

 

২৫ মৃত কভ যচাযীয কল্যাণ 

তসফদরয অলদান 

প্রদান 

০৭ 

কাম যসদফ 

১। সনধ যাসযত পযদভ আদফদন ৩কস 

২। ৩কস জাতীয় সযচয় ত্র 

৩। োাংক সাফ ৩কস 

৪। ক্ষসতল্পস্থ অাংদগয সফফযণ ৩ কস 

৫। মৃেয নদ ৩ কস 

৬। ক্ষভতা অ যণ-৩ কস 

৭। যাজস্ব খাতভূক্ত নদ 

৮। উিযাসধকায ভদনানয়ন ও ক্ষভতা অ যন-৩কস 

৯। চাকুযীয ফস 

প্তনধ বাপ্তযত অনফদন পযভ সনজাযত 

াখা নত গ্রণ নত গ্রণ কনয 

ন্যান্য কাগজত্র স্ব-উনযানগ 

ংগ্র কনয দাপ্তখর কযনত নফ। 

সফনামূদল্য 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

ndclakshmipur@gmail.

com 

 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail.

com 

 

 

২৬ ৪থ য জেণীয 

কভ যচাযীদদয াধাযণ 

বসফষ্য তসফর দত 

১ভ, ২য় ও ৩য় অসল্পভ 

ভঞ্জুয 

০৭ 

কাম যসদফ 

১। সনধ যাসযত পযদভ টাকা উদিারদনয কাযণ, সাফ নম্বয 

ও টাকায সযভাণ াংফসরত আদফদন (পযভ-২৬৩৯) 

২। বসফষ্য তসফদর জভায সাফ ১কস 

প্তনধ বাপ্তযত অনফদন পযভ সনজাযত 

াখা নত  থফা সজরা প্তাফ 

যক্ষণ প্তপ নত ংগ্র কযা 

মানফ। 

সফনামূদল্য 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

ndclakshmipur@gmail.co

m 

 

 

 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail.

com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন 

পযভ প্রাপ্তিয স্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৭ ৪থ য জেণীয 

কভ যচাযীদদয 

সআযএর ভঞ্জুয 

১০ 

কাম যসদফ 

১। আদফদন ১কস 

২। চাকুসয ফস ১কস 

৩। জম্ম তাসযখ ৫৯ফছয পূণ য ওয়ায সাফ 

৪। ছুটিয সাফ 

৫।ফ যদল মূর জফতন 

াদা কাগনজ অনফদন ন্যান্য 

কাগজত্র প্তনজ উনযানগ ংগ্র 

কযনত নফ। 

সফনামূদল্য 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

ndclakshmipur@gmail.

com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail.

com 

 

 

২৮ ৪থ য জেণীয 

কভ যচাযীদদয অসজযত 

ছুটি ভঞ্জুয 

০৭ 

কাম যসদফ 

১। আদফদন ১কস 

২। ছুটি কাযণ 

৩। সচসকৎদকয নদ 

াদা কাগনজ অনফদন ন্যান্য 

কাগজত্র প্তনজ উনযানগ ংগ্র 

কযনত নফ। 

সফনামূদল্য 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

ndclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail.

com 

 

২৯ ৪থ য জেণীয 

কভ যচাযীদদয 

জরখাোয অলভসত 

প্রদান 

০৭ 

কাম যসদফ 

১। আদফদন১কস 

২। জম প্রসতষ্ঠান দত সক্ষা ল্পণ কযদফন তায অলভসত ত্র 

াদা কাগনজ  

সফনামূদল্য 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

ndclakshmipur@gmail.

com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail.

com 

 

 

৩০ ৪থ য জেণীয 

কভ যচাযীদদয অসজযত 

ছুটি ভঞ্জুয 

০৭ 

কাম যসদফ 

১। আদফদন ১কস 

২। ছুটি কাযণ 

৩। সচসকৎদকয নদ 

াদা কাগনজ অনফদন ন্যান্য 

কাগজত্র প্তনজ উনযানগ ংগ্র 

কযনত নফ। 

সফনামূদল্য 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

ndclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail.

com 

 

৩১ ৪থ য জেণীয 

কভ যচাযীদদয োসন্ত 

সফদনাদন ছুটি ভঞ্জুয 

০৭ 

কাম যসদফ 

১। আদফদন ১কস 

২। ই-এ রপযভ 

৩। চাকুযী ফস 

৪। ছুটিয সাফ 

প্তনধ বাপ্তযত পযভ সনজাযত াখা 

নত গ্রণ পূফ বণক ন্যান্য 

কাগজত্র স্ব-উনযানগ গ্রণ কনয 

জভা প্তদনত নফ। 
সফনামূদল্য 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

ndclakshmipur@gmail.

com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail.

com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন 

পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৩ গৃ সনভ যাণ অসল্পভ 

ভঞ্জুয 

০৭ 

কাম যসদফ 

১। সনধ যাসযত পযদভ আদফদন 

২। অসঙ্গকাযনাভা 

৩। জসভ স্বদত্বয প্রাভাসণ কদসরর। 

প্তনধ বাপ্তযত পযভ সনজাযত াখা 

নত গ্রণ পূফ বক ন্যান্য 

কাগজত্র স্ব-উনযানগ গ্রণ কযনত 

নফ 
সফনামূদল্য 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪৪০ 

সভাফাঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০৬ 

ndclakshmipur@gmail.co

m 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সপান নম্বয-০2৩৩4441421 

adcgenlakshmipur@gmail.

com 

 

৩৪ 

ইট প্রস্তুতকযদণয 

রাইদন্প প্রদান 

৩০ 

কাম যসদফ 

১। সযদফ ছােত্র 

২। জাতীয় সযচয়ত্র, 

৩। জট্রড রাইদন্প 

৪। আয়কয াটি যসপদকট 

৫। বযাট সনফন্ধন নদত্র, 

৬। খাজনা আদাদয়য দাসখরা )ফাসণসজযক াদয(,  

৭। ভাসরকানা কাগজত্র, 

৮। জেচ ম্যা 

 ৯। জসভয নকা, ১০। জর আউট স্দান। 

 

ফ্রন্ট জডে  

www.lakshmipur.gov.bd 

যাজস্ব াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয। 

চারাদনয ভাধ্যদভ সপ/ 

চাজয যকাসয জকালাগাদয 

জভা ৫০০০/- )নফায়ন 

সপ( 

জকাড নাং-১-৪৫০১-

০০০১-১৮৫৪ 

বযাট= ৭৫০/- 

জকাড- ১-১১৩৩-০০০৫-

০৩১১ 

জনাফ সভাঃ াদ্দাভ সানন 

সনজাযত সডপুর্ট কানরক্টয 

রক্ষ্মীপুয। 

সভাফাঃ ০১731382064 

সপানঃ ০2৩৩4441229 

e-mail: 
rdclakshmipur@gmail.com 
 

১) প্তবনমানগয সক্ষনত্রঃ- 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয। 

সভাফাঃ ০১৭৮৮৫৭৭৭০৩ 

সপানঃ০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

e-mail: 
adcrlakshmipur@gmail.com 
২। অনুষ্ঠাপ্তনক অীনরয সক্ষনত্রঃ- 

প্তফবাগীয় কপ্তভনায; চট্টগ্রাভ প্তফবাগ, 

চট্টগ্রাভ।  

সপানঃ ০২৩৩৩৩৬৫৭৬৬ 

সভাফাআরঃ  ০১৭১৩১২০৭৯৫ 
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০৫.জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা 

 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন 

পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ দ্ধপ্তত (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান ও 

ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

০১. াধাযণ নাগসযদকয   

জন্য ফন্দুক/যাইদপর 

এয রাইদন্প প্রদান 

৬০ 

কাম য সদফ 

১। সনধ যাসযত পযদভ আদফদনত্র। 

২। তযাসয়ত াদাট য াইদজয ছসফ-০৪ কস 

৩। নাগসযক নদ। 

৪। জাতীয় সযচয়ত্র। 

৫। ৩০০/- টাকায িংযাদখ এসপদডসপট। 

৬। ফাৎপ্তযক এক রক্ষ টাকা প্তননফ গত সতন 

অথ য ফছসযয অয়কয প্রদাননয প্রতযয়নত্র।  

আদফদকাযীয ফয় ৩০ জথদক ৭০ এয ভদধ্য 

দত দফ। 

ফ্রন্ট সডস্ক  

www.lakshmipur.gov.bd 

জুপ্তডপ্তয়ার মুপ্তন্পখানা াখা, 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয।  

*ফাকী কাগজ াংসস্দষ্ট 

েসক্ত/প্রসতষ্ঠান জথদক াংল্প 

কযদত দফ। 

 

 

রাইদন্প সপ ফাফদোঃ 

১। ফন্দুদকয জক্ষদত্র ২০,০০০/- টাকা 

২। যাইদপদরযদক্ষদত্র ২০,০০০/-টাকা । 

উবয় ধযদনয অদেয রাইদন্প ইসুয 

সপ’য উয ১৫ % বযাট 

যকাযী জকালাগাদয রাইদন্প সপ 

জভাদাদনয জকাড নাং-১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ 

বযাট জভাদাদনয জকাড নাং-১-১১৩৬-

০০০৫-০৩১১ 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

০২. াধাযণ নাগসযদকয 

জন্য ফন্দুক/যাইদপর 

এয রাইদন্প নফায়ন 

১৫ 

কাম য সদফ 

১। নফায়দনয জন্য সনধ যাসযত সপ জট্রজাযী 

চারাদনয ভাধ্যদভ জভাদাদনয কস ও 

আদেয়াে রাইদন্পধাযীদক স্ব-যীদয জজরা 

প্রাদকয কাম যারদয় জজ. এভ াখায় উসস্থত 

থাকদত দফ। 

-- রাইদন্প নফায়ন সপ ফাফদ 

১। ফন্দুক এফাং যাইদপদরয জক্ষদত্র 

৫,০০০/- টাকা। উবয় ধযদনয অদেয 

রাইদন্প নফায়ন সপ’য উয ১৫ % 

বযাট যকাযী জকালাগাদয নফায়ন সপ 

জভাদাদনয জকাড নাং-১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ 

বযাট জভাদাদনয জকাড নাং-১-১১৩৬-

০০০৫-০৩১১ 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

০৩. াধাযণ নাগসযদকয 

জন্য সস্থর/ 

সযবরফায এয 

রাইদন্প প্রদান 

৬০ 

কাম য সদফ 

১। সনধ যাসযত  পযদভ আদফদনত্র। 

২। তযাসয়ত াদাট য াইদজয ছসফ-০৪ 

কস। 

৩। নাগসযক নদ। 

৪। জাতীয় সযচয়ত্র। 

৫। ৩০০/- টাকায িংযাদখ এসপদডসপট। 

৬। ফাৎপ্তযক এক রক্ষ টাকা প্তননফ গত সতন 

অথ য ফছসযয অয়কয প্রদাননয প্রতযয়নত্র।  

আদফদকাযীয ফয় ৩০ জথদক ৭০ এয ভদধ্য 

দত দফ। 

 

)ক( ফ্রন্ট জডে 

)খ( 

www.lakshmipur.gov.bd 

 )গ( জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

 
*ফাকী কাগজ াংসস্দষ্ট 

েসক্ত/প্রসতষ্ঠান জথদক াংল্প 

কযদত দফ। 

রাইদন্প  সপ ফাফদ 

 সত্মর/ সযবরফায এয 

জক্ষদত্র ৩০,০০০/- টাকা। 

উবয় ধযদনয অদেয রাইদন্প ইসুয 

সপ’য উয ১৫ % বযাট 

যকাযী জকালাগাদয রাইদন্প সপ 

জভাদাদনয জকাড নাং-১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ 

বযাট জভাদাদনয জকাড নাং-১-১১৩৬-

০০০৫-০৩১১ 

 

 

 

 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন 

পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ দ্ধপ্তত (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান ও 

ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৫. যকাযী 

কভ যকতযাদদয 

)াভসযক( জন্য 

ফন্দুক/যাইদপর এয 

রাইদন্প প্রদান 

৫০ 

কাম য সদফ 

১। উিযতন কতৃযক্ষ কতৃযক অল্পগাভীত্র। 

২। সনধ যাসযত পযদভ আদফদনত্র। 

৩। তযাসয়ত াদাট য াইদজয ছসফ০৪ কস। 

৪। নাগসযক নদ। 

৫। জাতীয় সযচয়ত্র। 

৬। ৩০০/- টাকায িংযাদখ এসপদডসপট। 

৭। উিযতন কতৃযক্ষ কতৃযক সুাসযত্র।  

আদফদকাযীয ফয় ৩০ জথদক ৭০ এয ভদধ্য 

দত দফ। 

))ক( ফ্রন্ট জডে 

)খ( 

www.lakshmipur.gov.bd 

 )গ( জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

 
*অফসষ্ট কাগজ াংসস্দষ্ট 

েসক্ত/প্রসতষ্ঠান জথদক াংল্প 

কযদত দফ। 

সপ মুক্ত  

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

০৬. যকাযী 

কভ যকতযাদদয 

)াভসযক( জন্য 

ফন্দুক/যাইদপর এয 

রাইদন্প নফায়ন 

১০ 

কাম য সদফ 

 আদেয়াে রাইদন্পধাযীদক  স্ব-যীদয 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয় জজ. এভ াখায় 

উসস্থত থাকদত দফ। 

-- সপ মুক্ত 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

০৭. যকাযী 

কভ যকতযাদদয 

)াভসযক( জন্য 

সত্মর/সযবরফায 

এয রাইদন্প প্রদান 

৫০ 

কাম যসদফ 

১। উিযতন কতৃযক্ষ কতৃযক অল্পগাভীত্র। 

২। সনধ যাসযত পযদভ আদফদনত্র। 

৩। তযাসয়ত াদাট য াইদজয ছসফ-০৪ 

কস। 

৪। নাগসযক নদ। 

৫। জাতীয় সযচয়ত্র। 

৬। ৩০০/- টাকায িংযাদখ এসপদডসপট। 

৭। উিযতন কতৃযক্ষ কতৃযক সুাসযত্র।  

আদফদনকাযীয ফয় ৩০ জথদক ৭০ এয ভদধ্য 

দত দফ। 

))ক( ফ্রন্ট জডে 

)খ( 

www.lakshmipur.gov.bd 

 )গ( জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

 
*অফসষ্ট কাগজ াংসস্দষ্ট 

েসক্ত/প্রসতষ্ঠান জথদক াংল্প 

কযদত দফ 

সপ মুক্ত 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

০৮. যকাযী 

কভ যকতযাদদয 

)াভসযক( জন্য 

সত্মর/সযবরফায 

এয রাইদন্প নফায়ন 

১০ 

কাম য সদফ 

আদেয়াে রাইদন্পধাযীদক স্ব-যীদয জজরা 

প্রাদকয কাম যারদয় জজ. এভ াখায় উসস্থত 

থাকদত দফ। 

-- সপ মুক্ত 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন 

পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ দ্ধপ্তত (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান ও 

ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৯. যকাযী 

কভ যকতযাদদয 

)সফাভসযক( জন্য 

ফন্দুক/যাইদপর এয 

রাইদন্প প্রদান 

৫০ 

কাম য সদফ 

১। সনধ যাসযত পযদভ আদফদনত্র। 

২। তযাসয়ত াদাট য াইদজয ছসফ-০৪ 

কস। 

৩। নাগসযক নদ। 

৪। জাতীয় সযচয়ত্র। 

৫। ৩০০/- টাকায িংযাদখ এসপদডসপট। 

৬। কভ যকতযায জগদজট। 

আদফদনকাযীয ফয় ৩০ জথদক ৭০ এয ভদধ্য 

দত দফ। 

))ক( ফ্রন্ট জডে 

)খ( 

www.lakshmipur.gov.bd 

 )গ( জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

 
*অফসষ্ট কাগজ াংসস্দষ্ট 

েসক্ত/প্রসতষ্ঠান জথদক াংল্প 

কযদত দফ। 

 

 

জাতীয় সফতন সস্কনরয ৬ষ্ঠ  তদুর্ধ্ব 

সগ্রডভূক্ত চাকুপ্তযযত/ফযপ্রাি 

যকাপ্তয কযাডায াপ্তব বন কভ বযত 

কভ বকতবানদয রাআনন্প প্তপ প্রনমাজয নয়  

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 
প্রথভ সেণীয স্থায়ী যকাপ্তয 

কভ বকতবাগণ (চাকুপ্তযযত/ফযপ্রাি) 

রাইদন্প সপ ফাফদোঃ 

১। ফন্দুদকয জক্ষদত্র ২০,০০০/- টাকা 

২। যাইদপদরয জক্ষদত্র ২০,০০০/-টাকা  

উবয় ধযদনয অদেয রাইদন্প ইসুয 

সপ’য উয ১৫ % বযাট 

যকাযী জকালাগাদয রাইদন্প সপ 

জভাদাদনয জকাড নাং-১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ 

বযাট জভাদাদনয জকাড নাং-১-১১৩৬-

০০০৫-০৩১১ 

১০. যকাযী 

কভ যকতযাদদয 

)সফাভসযক( জন্য 

ফন্দুক/যাইদপর এয 

রাইদন্প নফায়ন 

১০ 

কাম য সদফ 

আদেয়াে রাইদন্পধাযীদক স্ব-যীদয জজরা 

প্রাদকয কাম যারদয় জজ. এভ াখায় উসস্থত 

থাকদত দফ। 

))ক( ফ্রন্ট জডে 

)খ( 

www.lakshmipur.gov.bd 

 )গ( জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

 
*অফসষ্ট কাগজ াংসস্দষ্ট 

েসক্ত/প্রসতষ্ঠান জথদক াংল্প 

কযদত দফ। 

 

 

জাতীয় সফতন সস্কনরয ৬ষ্ঠ  তদুর্ধ্ব 

সগ্রডভূক্ত চাকুপ্তযযত/ফযপ্রাি 

যকাপ্তয কযাডায াপ্তব বন কভ বযত 

কভ বকতবানদয রাআনন্প নফায়ন প্তপ 

প্রনমাজয নয়  

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com প্রথভ সেণীয স্থায়ী যকাপ্তয 

কভ বকতবাগণ (চাকুপ্তযযত/ফযপ্রাি) 

রাইদন্প নফায়ন সপ ফাফদ 

১। ফন্দুক এফাং যাইদপদরয জক্ষদত্র 

৫,০০০/- টাকা। উবয় ধযদনয অদেয 

রাইদন্প নফায়ন সপ’য উয ১৫ % 

বযাট যকাযী জকালাগাদয নফায়ন সপ 

জভাদাদনয জকাড নাং-১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ 

বযাট জভাদাদনয জকাড নাং-১-১১৩৬-

০০০৫-০৩১১ 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন 

পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ দ্ধপ্তত (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান ও 

ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১. যকাযী 

কভ যকতযাদদয 

)অাভসযক( জন্য 

সত্মর/সযবরফায 

এয রাইদন্প প্রদান 

৫০ 

কাম য সদফ 

১। সনধ যাসযত পযদভ আদফদনত্র। 

২। তযাসয়ত াদাট য াইদজয ছসফ-০৪ 

কস। 

৩। নাগসযক নদ। 

৪। জাতীয় সযচয়ত্র। 

৫। ৩০০/- টাকায িংযাদখ এসপদডসপট। 

৬। কভ যকতযায জগদজট। 

আদফদনকাযীয ফয় ৩০ জথদক ৭০ এয ভদধ্য 

দত দফ। 

))ক( ফ্রন্ট জডে 

)খ( 

www.lakshmipur.gov.bd 

 )গ( জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

 
*অফসষ্ট কাগজ াংসস্দষ্ট 

েসক্ত/প্রসতষ্ঠান জথদক াংল্প 

কযদত দফ। 

 

 

জাতীয় সফতন সস্কনরয ৬ষ্ঠ  তদুর্ধ্ব 

সগ্রডভূক্ত চাকুপ্তযযত/ফযপ্রাি 

যকাপ্তয কযাডায াপ্তব বন কভ বযত 

কভ বকতবানদয রাআনন্প নফায়ন প্তপ 

প্রনমাজয নয় 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com প্রথভ সেণীয স্থায়ী যকাপ্তয 

কভ বকতবাগণ (চাকুপ্তযযত/ফযপ্রাি)v 

ইদন্প  সপ ফাফদ 

 সত্মর/ সযবরফায এয 

জক্ষদত্র ৩০,০০০/- টাকা। 

উবয় ধযদনয অদেয রাইদন্প ইসুয 

সপ’য উয ১৫ % বযাট 

যকাযী জকালাগাদয রাইদন্প সপ 

জভাদাদনয জকাড নাং-১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ 

বযাট জভাদাদনয জকাড নাং-১-১১৩৬-

০০০৫-০৩১১ 

১২. যকাযী 

কভ যকতযাদদয 

)অাভসযক( জন্য 

সত্মর/সযবরফায 

এয রাইদন্প নফায়ন 

১০ 

কাম য সদফ 

আদেয়াে রাইদন্পধাযীদক স্ব-যীদয জজরা 

প্রাদকয কাম যারদয় জজ. এভ াখায় উসস্থত 

থাকদত দফ। 

-- 

জাতীয় সফতন সস্কনরয ৬ষ্ঠ  তদুর্ধ্ব 

সগ্রডভূক্ত চাকুপ্তযযত/ফযপ্রাি 

যকাপ্তয কযাডায াপ্তব বন কভ বযত 

কভ বকতবানদয রাআনন্প নফায়ন প্তপ 

প্রনমাজয নয় 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com প্রথভ সেণীয স্থায়ী যকাপ্তয 

কভ বকতবাগণ (চাকুপ্তযযত/ফযপ্রাি) 

রাইদন্প  নফায়ন সপ ফাফদ 

সত্মর/সযবরফাদযয জক্ষদত্র ১০,০০০/- 

টাকা। উবয় ধযদনয অদেয রাইদন্প 

নফায়ন সপ’য উয ১৫ % বযাট 

 যকাযী জকালাগাদয রাইদন্প নফায়ন 

সপ জভাদাদনয জকাড নাং-১-২২১১-

০০০০-১৮৫৯ 

বযাট জভাদাদনয জকাড নাং-১-১১৩৬-

০০০৫-০৩১১  
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন 

পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ দ্ধপ্তত (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান ও 

ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩. সতায /ভাতায 

ফাধ যকযজসনত কাযদণ 

উিযাসধকায ফযাফয 

আদেয়াদেয 

রাইদন্প প্রদান 

৪০ 

কাম য সদফ 

১। সনধ যাসযত পযদভ আদফদনত্র। 

২। তযাসয়ত াদাট য াইদজয ছসফ-০২ 

কস। 

৩। নাগসযক নদ। 

৪। জাতীয় সযচয়ত্র। 

৫। ৩০০/- টাকায িংযাদখ এসপদডসপট। 

৬। রাইদন্পধাযী কতৃযক ৩০০/- টাকায 

িংযাদখ এসপদডসপট। 

আদফদনকাযীয ফয় ৩০ জথদক ৭০ এয ভদধ্য  

))ক( ফ্রন্ট জডে 

)খ( 

www.lakshmipur.gov.bd 

 )গ( জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

 
*অফসষ্ট কাগজ াংসস্দষ্ট 

েসক্ত/প্রসতষ্ঠান জথদক াংল্প 

কযদত দফ। 

 

রাইদন্প সপ ফাফদ 

১। ফন্দুদকযদক্ষদত্র ২০,০০০/- টাকা। 

২। যাইদপদরয জক্ষদত্র ২০,০০০/- টাকা 

৩। সস্তদরয জক্ষদত্র ৩০,০০০/- টাকা 

উবয় ধযদনয অদেয রাইদন্প ইসুয 

সপ’য উয ১৫ % বযাট 

যকাযী জকালাগাদয রাইদন্প সপ 

জভাদাদনয জকাড নাং-১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ 

বযাট জভাদাদনয জকাড নাং-১-১১৩৬-

০০০৫-০৩১১ 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

১৪. সতা/ভাতায 

মৃেযজসনত কাযদণ 

উিযাসধকায ফযাফয 

আদেয়াদেয 

রাইদন্প প্রদান 

৪০  

কাম য সদফ 

১। সনধ যাসযত পযদভ আদফদনত্র। 

২। তযাসয়ত াদাট য াইদজয ছসফ-০২ কস 

৩। নাগসযক নদ। 

৪। জাতীয় সযচয়ত্র। 

৫। ওয়াসয নদ 

৬। মৃেয নদ। 

৭। ৩০০/- টাকায িংযাদখ এসপদডসপট। 

৮। ওয়াসয কতৃযক ৩০০/- টাকায িংযাদখ 

এসপদডসপট আদফদনকাযীয ফয় ৩০ জথদক 

৭০ এয ভদধ্য দত দফ। 

))ক( ফ্রন্ট জডে 

)খ( 

www.lakshmipur.gov.bd 

 )গ( জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

 
*অফসষ্ট কাগজ াংসস্দষ্ট 

েসক্ত/প্রসতষ্ঠান জথদক াংল্প 

কযদত দফ। 

 

রাইদন্প সপ ফাফদ 

১। ফন্দুদকয জক্ষদত্র ২০,০০০/- টাকা 

২। যাইদপদরয জক্ষদত্র ২০,০০০/- টাকা 

৩। সত্মদরয জক্ষদত্র ৩০,০০০/- টাকা 

উবয় ধযদনয অদেয রাইদন্প ইসুয 

সপ’য উয ১৫ % বযাট 

যকাযী জকালাগাদয রাইদন্প সপ 

জভাদাদনয জকাড নাং-১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ 

বযাট জভাদাদনয জকাড নাং-১-১১৩৬-

০০০৫-০৩১১ 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

১৫. ডুসস্দদকট আদেয়াে 

রাইদন্প প্রদান 

৩০ 

কাম য সদফ 

১। জজরা ম্যাসজদস্ট্রট ফযাফয আদফদনত্র 

দাসখর। 

২। তযাসয়ত াদাট য াইদজয ছসফ-০২ 

কস। 

৩। রাইদদন্পয পদটাকস। 

৪। সজসডয কস। 

৫। ডুস দকট রাইদন্প ইসুয সপ জভা ফাফদ 

চারাদনয মূর কস। 

 

 

কাগজত্র াংসস্দষ্ট েসক্ত কতৃযক 

াংল্প কযদত দফ। 

 

রাইদন্প সপ ফাফদ 

১। ফন্দুদকয জক্ষদত্র ২০,০০০/- টাকা। 

২। যাইদপদরয জক্ষদত্র ২০,০০০/- 

টাকা। 

৩। সত্মর সযবরফাদযয জক্ষদত্র 

৩০,০০০/- টাকা। 

উবয় ধযদনয অদেয রাইদন্প ইসুয 

সপ’য উয ১৫ % বযাটযকাযী 

জকালাগাদয রাইদন্প সপ জভাদাদনয 

জকাড নাং-১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

বযাট জভাদাদনয জকাড নাং-১-১১৩৬-

০০০৫-০৩১১ 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন 

পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ দ্ধপ্তত (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান ও 

ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৬. ফন্দুক/যাইদপর এয 

রাইদন্প ট্রান্পপায 

৩০ 

কাম য সদফ 

১। জজরা ম্যাসজদস্ট্রট ফযাফয যাসয আদফদন 

দাসখর কযদত দফ। 

২। মূর  রাইদন্প এয পদটাকস  াংমৄক্ত 

কযদত দফ 

১। জজরা ম্যাসজদস্ট্রট ফযাফয 

যাসয আদফদন দাসখর কযদত 

দফ। 

২। মূর  রাইদন্প এয পদটাকস  

াংমৄক্ত কযদত দফ 
-- 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

১৭. সত্মর/সযবরফায 

এয রাইদন্প 

ট্রান্পপায 

৩০  

কাম য সদফ 

১। জজরা ম্যাসজদস্ট্রট ফযাফয যাসয আদফদন 

দাসখর কযদত দফ। 

২। মূর  রাইদন্প এয পদটাকস  াংমৄক্ত 

কযদত দফ। 

১। জজরা ম্যাসজদস্ট্রট ফযাফয 

যাসয আদফদন দাসখর কযদত 

দফ। 

২। মূর  রাইদন্প এয পদটাকস  

াংমৄক্ত কযদত দফ। 

-- 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

১৮. মুসক্তদমািায জন্য 

আদেয়াে রাইদন্প 

প্রদান 

৩০ 

কাম য সদফ 

১। সনধ যাসযত পযদভ আদফদনত্র। 

২। তযাসয়ত াদাট য াইদজয ছসফ-০৪ কস 

৩। নাগসযক নদ। 

৪। জাতীয় সযচয়ত্র। 

৫। ৩০০/- টাকায িংযাদখ এসপদডসপট। 

৬। মুসক্তদমািায জগদজট। 

আদফদনকাযীয ফয় ৩০ জথদক ৭০ এয ভদধ্য 

দত দফ। 

))ক( ফ্রন্ট জডে 

)খ( 

www.lakshmipur.gov.bd 

 )গ( জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

 
*অফসষ্ট কাগজ াংসস্দষ্ট 

েসক্ত/প্রসতষ্ঠান জথদক াংল্প 

কযদত দফ। 

 

 

সপ মুক্ত 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

১৯. তফফাসক অফস্থা 

াংক্রাভত্ম নদ 

প্রদান 

৩০ 

কাম য সদফ 

১। আদফদনত্র। 

২। তযাসয়ত াদাট য াইদজয ছসফ-০২ কস 

৩। ৭০০/- জট্রজাযী চারান। 

৪। নাগসযক নদত্র। 

৫। জন্সনফন্ধন নদ। 

৬। ৩০০/- টাকায িংযাদখ এসপদডসপট। 

কাগজত্র াংসস্দষ্ট েসক্ত কতৃযক 

াংল্প কযদত দফ। 

 

সপ ফাফদ জভা ৭০০/- টাকা 

জভায জকাড নাং ১-২২০১-০০০১-

২৬৮১ 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন 

পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ দ্ধপ্তত (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান ও 

ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০. আসথ যক প্রসতষ্ঠাদনয 

অলকূদর 

আদেয়াদেয 

রাইদন্প প্রদান 

৬০ 

কাম য সদফ 

১। সনধ যাসযত পযদভ আদফদনত্র। 

২। প্রতযয়নত্র। 

৩। আদেয়াে াংক্রাভত্ম প্রধান কাম যারদয়য 

সনদদ যনা। 

৪। আদেয়াদেয ধযণ। 

৫। োাংক াখা/প্রসতষ্ঠাদনয অগ যাদনাল্পাভ ও 

জনফর 

৬। আয়কয াংক্রাভত্ম তথ্যাসদ 

৭। োাংদকয/প্রসতষ্ঠাদনয সনযািায সফফযণী। 

৮। গাদড যয অলকূদর পুসর প্রসতদফদন। 

৯। গাদড যয জীফন বৃিাভত্ম। 

১০। গাদড যয অে সযচারনা নদ। 

১১। ফােী বাো চুসক্তনাভা। 

))ক( ফ্রন্ট জডে 

)খ( 

www.lakshmipur.gov.bd 

 )গ( জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

 
*অফসষ্ট কাগজ াংসস্দষ্ট 

েসক্ত/প্রসতষ্ঠান জথদক াংল্প 

কযদত দফ। 

 

 

রাইদন্প সপ ফাফদ জভা 

১।  ফন্দুদকয জক্ষদত্র ২০,০০০/- টাকা। 

২।  যাইদপদরয জক্ষদত্র ২০,০০০/-

টাকা। 

৩।  সত্মর/সযবরফাদযয জক্ষদত্র  

৩০,০০০/- টাকা। 

উবয় ধযদণয অদেয রাইদন্প ইসুয 

সপ’য উয ১৫ % বযাট 

যকাযী জকালাগাদয রাইদন্প সপ 

জভাদাদনয জকাড নাং-১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ 

বযাট জভাদাদনয জকাড নাং-১-১১৩৬-

০০৪০-০৩১১ 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

২১  যকাসয/ আধা- 

যকাসয/স্বায়ত্বাস

ত প্রসতষ্ঠানদক 

এসড রাইদন্প 

প্রদান 

৬০ 

কাম য সদফ 

সনধ যাসযত পযদভ প্রপ্ততষ্ঠান 

প্রধানদক আদফদন কযদত দফ। 

))ক( ফ্রন্ট জডে 

)খ( 

www.lakshmipur.gov.bd 

 )গ( জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

*অফসষ্ট কাগজ াংসস্দষ্ট 

েসক্ত/প্রসতষ্ঠান জথদক াংল্প 

কযদত দফ। 

রাইদন্প সপ ফাফদ 

াধাযণ েফায- ১০ সরটায ম যভত্ম 

াধাযণ- ৫,০০০/- টাকা 

জভাদাদনয জকাড নাং: ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

মূর রাইদদন্পয ১৫% বযাট 

বযাট জভাদাদনয জকাড নাং-১-১১৩৬-

০০০৫-০৩১১ 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

২২ যকাসয/ আধা- 

যকাসয/স্বায়ত্ব 

াসত প্রসতষ্ঠাদনয 

প্রদি এসড 

রাইদন্প নফায়ন 

১৫ 

কাম য সদফ 

 ১. রাইদদন্পয মূরকস তযাসয়ত অলসরস 

২. রাইদন্প প্রাসপ্তয ভয় জম কর কাগজত্র 

জভা জদয়া দয়দছ জ কর তযাসয়ত 

অলসরস 

৩. নফায়ন সপ জভাদাদনয চারাদনয মূর কস। 

 

 

 

 

 নফায়ন সপ ফাফদ 

নফায়ন মূর রাইদন্প সপ-এয ৫% 

জভাদাদনয জকাড নাং: ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

বযাট মূর রাইদদন্পয ১৫% 

বযাট জভাদাদনয জকাড নাং: ১-১১৩৬-

০০০৫-০৩১১ 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন 

পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ দ্ধপ্তত (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান ও 

ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৩ সক্ষা/ গদফলণা  

প্রসতষ্ঠানদক এসড 

রাইদন্প প্রদান 

 

৪০ 

কাম য সদফ 

 ১. রাইদদন্পয মূরকস তযাসয়ত অলসরস 

২. রাইদন্প প্রাসপ্তয ভয় জম কর কাগজত্র 

জভা জদয়া দয়দছ জ কর তযাসয়ত 

অলসরস 

৩. নফায়ন সপ জভাদাদনয চারাদনয মূর কস। 

))ক( ফ্রন্ট জডে 

)খ( 

www.lakshmipur.gov.bd 

 )গ( জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

*অফসষ্ট কাগজ াংসস্দষ্ট 

েসক্ত/প্রসতষ্ঠান জথদক াংল্প 

কযদত দফ। 

াধাযণ েফায- ১০ সরটায ম যভত্ম 

সক্ষাও  গদফলণা প্রসতষ্ঠাদনয জন্য:  

৩,০০০/- টাকা 

জভাদাদনয জকাড নাং:১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

২৪ সক্ষা/ গদফলণা  

প্রসতষ্ঠাদনয প্রদি 

এসড রাইদন্প 

নফায়ন 

১৫ 

কাম য সদফ 

 ১. রাইদদন্পয মূরকস তযাসয়ত অলসরস 

২. রাইদন্প প্রাসপ্তয ভয় জম কর কাগজত্র 

জভা জদয়া দয়দছ জ কর তযাসয়ত 

অলসরস 

৩. নফায়ন সপ জভাদাদনয চারাদনয মূর কস। 

  নফায়ন সপ ফাফদ  

নফায়ন মূর রাইদন্প সপ-এয ৫% 

জভাদাদনয জকাড নাং: ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

বযাট মূর রাইদদন্পয ১৫% 

বযাট জভাদাদনয জকাড নাং:১-১১৩৬-

০০০৫-০৩১১  

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

২৫ ফাসণসজযক 

েফাদযয জন্য 

এসড রাইদন্প 

প্রদান 

 

৪০ 

কাম য সদফ 

জাতীয় সযচয়ত্র/ইউস নদ/দদাকাদনয 

ভাসরকানা/বাোয স্বদক্ষ প্রভানত্র/দট্রড 

রাইদন্প/আয়কয  

সনদজয জসভ দর দসরদরয ছায়াসরস। 

))ক( ফ্রন্ট জডে 

)খ( 

www.lakshmipur.gov.bd 

 )গ( জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

*অফসষ্ট কাগজ াংসস্দষ্ট 

েসক্ত/প্রসতষ্ঠান জথদক াংল্প 

কযদত দফ। 

রাইদন্প সপ ফাফদ 

ক( ফাসণসজক েফায: ২৫,০০০/-টাকা 

)খ( াধাযণ েফায: ১০ সর: ম যভত্ম 

     অন্যান্য: ৫,০০০/- টাকা 

)গ( াধাযণ েফায ১০ সর: উদিয: 

৭,০০০/- টাকা 

জভাদাদনয জকাড নাং:১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪বযাট মূর রাইদদন্পয ১৫% 

বযাট জভাদাদনয জকাড নাং:১-১১৩৬-

০০০৫-০৩১১ 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

২৬ ফাসণসজযক 

েফাদযয  

জন্য এসড রাইদন্প 

নফায়ন 

 

১৫ 

কাম য সদফ 

১. রাইদদন্পয মূরকস তযাসয়ত অলসরস 

২. রাইদন্প প্রাসপ্তয ভয় জম কর কাগজত্র 

জভা জদয়া দয়দছ জ কর তযাসয়ত 

অলসরস 

৩. নফায়ন সপ জভাদাদনয চারাদনয মূর কস। 

 

 

-- 

নফায়ন সপ ফাফদ 

নফায়ন মূর রাইদন্প সপ-এয ৫% 

জভাদাদনয জকাড নাং: ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

বযাট মূর রাইদদন্পয ১৫% 

বযাট জভাদাদনয জকাড নাং:১-১১৩৬-

০০০৫-০৩১১ 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন 

পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ দ্ধপ্তত (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান ও 

ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৭ এসড সযফন 

রাইদন্প প্রদান 

৪০ 

কাম য সদফ 

সনধ যাসযত পযদভ প্রসতণ্ঠান প্রধানদক আদফদন 

কযদত দফ। 

))ক( ফ্রন্ট জডে 
www.lakshmipur.gov.bd 

 )গ( জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

*অফসষ্ট কাগজ াংসস্দষ্ট 

েসক্ত/প্রসতষ্ঠান জথদক াংল্প 

কযদত দফ। 

রাইদন্প সপ ফাফদ 

এসড সযফদনয রাইদন্প সপ ১০০/-

টাকা। 

জভাদাদনয জকাড নাং: ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

২৮ এসড সযফন 

রাইদন্প  

নফায়ন  

 

১৫ 

কাম য সদফ 

রাইদন্পধাযীদক মূর রাইদন্প জজরা 

প্রাদকয কাম যারয়, জপনী এয জজ. এভ াখায় 

উসস্থত দত দফ। 

-- 

নফায়ন সপ ফাফদ 

নফায়ন মূর রাইদন্প সপ-এয ৫% 

জভাদাদনয জকাড নাং: ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

বযাট মূর রাইদদন্পয ১৫% 

বযাট জভাদাদনয জকাড নাং:১-১১৩৬-

০০০৫-০৩১১ 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

২৯ এসড সফক্রয় 

রাইদন্প প্রদান 

৬০ 

কাম য সদফ 

সনধ যাসযত পযদভ প্রসতণ্ঠান প্রধানদক আদফদন 

কযদত দফ। 

জাতীয় সযচয়ত্র/ইউস নদ/দদাকাদনয 

ভাসরকানা/বাোয স্বদক্ষপ্রভানত্র/দট্রড 

রাইদন্প/আয়কয  

সনদজয জসভ দর দসরদরয ছায়াসরস। 

))ক( ফ্রন্ট জডে 
www.lakshmipur.gov.bd 

 )গ( জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

*অফসষ্ট কাগজ াংসস্দষ্ট 

েসক্ত/প্রসতষ্ঠান জথদক াংল্প 

কযদত দফ। 

রাইদন্প সপ ফাফদ 

এসড সফক্রয় রাইদন্প সপ ৫০০০/-

টাকা। 

জভাদাদনয জকাড নাং: ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

৩০ এসড সফক্রয় 

রাইদন্প  

নফায়ন  

 

১৫ 

কাম য সদফ 

১. রাইদদন্পয মূরকস তযাসয়ত অলসরস 

২. রাইদন্প প্রাসপ্তয ভয় জম কর কাগজত্র 

জভা জদয়া দয়দছ জ কর তযাসয়ত 

অলসরস 

৩. নফায়ন সপ জভাদাদনয চারাদনয মূর কস। 

-- 

নফায়ন সপ ফাফদ নফায়ন মূর রাইদন্প 

সপ-এয ৫%,জভাদাদনয জকাড নাং: ১-

২২০১-০০০১-১৮৫৪,  বযাট মূর 

রাইদন্প প্তপ’য ১৫%, বযাট 

জভাদাদনয জকাড নাং:১-১১৩৬-০০০৫-

০৩১১ 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

admlakshmipur@gmail. 

com 

৩১. মাত্রা/দভরায 

অলভসত প্রদান 

১৫ 

কাম য সদফ 

যাসয আদফদদনয ভাধ্যদভ অলভসত প্রদান  সনজ উদযাদগ আদফদন কযদত 

দফ। 

-- 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮  

admlakshmipur@gmail. 

com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন 

পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ দ্ধপ্তত (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান ও 

ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩২. সস/এসসদদয 

ম্মানী বাতা প্রদান 

 ১৫ 

কাম য সদফ 

সফর দাসখর এফাং াংসস্দষ্ট আদারদতয 

প্রতযয়নদত্রয আদরাদক ফযাদ্দ প্রাসপ্ত 

াদক্ষসফর সযদাধ কযা য়। 

))ক( ফ্রন্ট জডে 

)খ( 

www.lakshmipur.gov.bd 

 )গ( জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

*অফসষ্ট কাগজ াংসস্দষ্ট 

েসক্ত/প্রসতষ্ঠান জথদক াংল্প 

কযদত দফ। 

-- 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

৩৩ ছাাখানা 

াংযক্ষদণয 

জঘালণাত্র 

অলদভাদন প্রদান  

২০ 

কভ যসদফ   

১.স্থানীয়বাদফ ততসয কৃত আদফদন পযভ 

আদফদন 

২.নাগসযক নদ-০১ কস পদটাকস-  

৩. াদাট য াইদজয ছসফ-১কস 

 ৩.জবাটায আইসড কাদড যয তযাসয়ত 

পদটাকস-০১ 

৫.োাংক জিংটদভন্ট 

৬.জভসন ক্রদয়য কাগজত্র 

)উদযাক্ত কর নদ ও ডকুদভন্ট  তযায়ন 

পূফ যক  দাসখর কযদত দফ(  

))ক( ফ্রন্ট জডে 

)খ( 

www.lakshmipur.gov.bd 

 )গ( জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

*অফসষ্ট কাগজ াংসস্দষ্ট 

েসক্ত/প্রসতষ্ঠান জথদক াংল্প 

কযদত দফ। 

জঘালণাদত্রয কস াংল্পদয জন্য 

জট্রজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ জকাড নাং-১-

০৭৪২-০০০১-১৮৭৬ জত ৪/- সপ জভা  

সদদত দফ। 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

৩৪ তদসনক/াপ্তাসক 

সত্রকা প্রকাদয 

ছােত্র প্রদান 

০২ ভা  ১.সনধ যাসযত ‘সফ’ পযভ  জভাতাদফক আদফদন 

২.নাগসযক নদ-০১ কস 

৩. াদাট য াইদজয  ছসফ-০১ 

৪.জবাটায আইসডয পটিকস-০১  

৫.োাংক জিংটদভন্ট-০১ কস 

৬. ৩০০ টাকায িংযাদখ সপ্রন্টাদ যয াদথ 

চুসক্তত্র মূর কস 

৭.অসবজ্ঞতায নদ -০১ কস  

৮.সক্ষাগত জমাএতায   কর নদ- ০১ কস 

কদয ৯. আয়কয নদ -০১ কস  

১০. সত্রকা অসপদয জন্য  

উমৄক্ত প্রভাণক )উদযাক্ত কর নদ ও 

ডকুদভদন্টয তযায়ন পূফ যক  দাসখর কযদত 

দফ( 

))ক( ফ্রন্ট জডে 

)খ( 

www.lakshmipur.gov.bd 

 )গ( জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

*অফসষ্ট কাগজ াংসস্দষ্ট 

েসক্ত/প্রসতষ্ঠান জথদক াংল্প 

কযদত দফ। 

জঘালণাদত্রয কস াংল্পদয জন্য 

জট্রজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ জকাড নাং-১-

০৭৪২-০০০১-১৮৭৬ জত ৪/- সপ জভা  

সদদত দফ। 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন 

পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ দ্ধপ্তত (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান ও 

ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৫ সদনভা দরয 

রাইদন্প প্রদান 

৩০ 

কাম যসদফ 

১। জাতীয় সযচয়ত্র,  

২। বই কস ছসফ,  

৩। জট্রড রাইদন্প,  

৪। ভাসরকানা কাগজত্র, 

 ৫। আয়কয াটি যসপদকট ও  

৬। জন্পয জফাড য াটি যসপদকট। 

))ক( ফ্রন্ট জডে 

)খ( 

www.lakshmipur.gov.bd 

 )গ( জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

 

চারাদনয ভাধ্যদভ সপ/চাজয যকাসয 

জকালাগাদয জভা ২৫০/-  

জকাড -১-০৭৪২-০০০১-২৬৮১ 

বযাট= ৩৮/- 

জকাড ১-১১৩৩-০০০৫-০৩১১ 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

৩৬ সদনভা দরয 

রাইদন্প নফায়ন 

১০ 

কাম যসদফ 

১। জাতীয় সযচয়ত্র, 

 ২। বই কস ছসফ,  

৩। জট্রড রাইদন্প, 

 ৪। ভাসরকানা কাগজত্র, 

 ৫। আয়কয াটি যসপদকট ও 

 ৬। জন্পয জফাড য াটি যসপদকট। 

))ক( ফ্রন্ট জডে 

)খ( 

www.lakshmipur.gov.bd 

 )গ( জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

 

চারাদনয ভাধ্যদভ সপ/চাজয যকাসয 

জকালাগাদয জভা ২৫০/- 

জকাড নাং-১-০৭৪২-০০০১-২৬৮১ 

বযাট= ৩৮/- 

জকাড - ১-১১৩৩-০০০৫-০৩১১ 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

৩৭ সদনভা দরয 

ডুসস্দদকট রাইদন্প 

প্রদান 

১৫ 

কাম যসদফ 

১। জাতীয় সযচয়ত্র, 

২। বই কস ছসফ,  

৩। জট্রড রাইদন্প, 

 ৪। ভাসরকানা কাগজত্র,  

৫। আয়কয াটি যসপদকট ও 

 ৬। জন্পয জফাড য াটি যসপদকট। 

))ক( ফ্রন্ট জডে 

)খ( 

www.lakshmipur.gov.bd 

 )গ( জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

 

সফনামূদল্য জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 

৩৮ সদনভা অাদযটয 

রাইদন্প প্রদান 

১৫ 

কাম যসদফ 

১। জাতীয় সযচয়ত্র, 

২। বই কস ছসফ,  

৩। র ভাসরক কতৃযক অসবজ্ঞতায 

াটি যসপদকট। 

))ক( ফ্রন্ট জডে 

)খ( 

www.lakshmipur.gov.bd 

 )গ( জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

রক্ষ্মীপুয। 

 

চারাদনয ভাধ্যদভ সপ/চাজয যকাসয 

জকালাগাদয জভা  ১০০/-  

জকাড নাং-১-০৭৪২-০০০১-২৬৮১ 

বযাট= ১৫/- 

জকাড - ১-১১৩৩-০০০৫-০৩১১ 

জনাফ জভাোঃ াদ্দাভ জাদন 

কাযী কসভনায 

জজ, এভ াখা 

জটসরোঃ ০১৯১২৬৮০৩০৮ 

e mail: 
acjmlakshmipur41@gmail.c

om 

জনাফ জভাাম্মদ জতৌসবর ইরাভ 

অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রট, রক্ষ্মীপুয। 

জটসরদপান ০২৩৩৪৪৪২০৫৮ 

e mail:  

admlakshmipur@gmail. 

com 
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০৬.স্থানীয় যকায াখা 

 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন 

পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান ও 

ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর 

1 2 3 4 5 6 7 8 

০১ জন্ প্তনফন্ধন নদ 

ংনাধননয 

অনফদন 

প্রপ্ততস্বাক্ষযকযণ 

০১ 

কাম বপ্তদফ 

১. সযপ্তজস্টায সজনানযর, জন্   মৃতুয প্তনফন্ধন, ঢাকা 

ফযাফয  প্তনধ বাপ্তযত পযনভ অনফদন 

২. প্রভানক প্তননফ এখপ্ততয়ায ম্পন্ন ডাক্তানযয/ 

াাতানরয /প্তিপ্তননকয নদ/ াফপ্তরক  যীক্ষায নদ 

৩. পূনফ ব আস্যযকৃত জন্ প্তনফন্ধন  নদ 

সজরা প্রানকয কাম বারয়,  

স্থানীয় যকায াখা 

(কক্ষনং-০১, প্তনচ তরা) 

www.lakshmipur.gov.bd 

প্তপ/চাজব মুক্ত জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

উ-প্তযচারক, স্থানীয় যকায, 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয।  

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

সভাফাআরঃ০১৭৮৮-৫৭৭৭০২ 

জনাফ জভাোঃ আদনায়ায জাছাইন আকদ 

সজরা প্রাক, রক্ষ্মীপুয। 

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪১৪১০ 

সভাফাআরঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০১ 

আ -সভআরঃ 

dclakshmipur@mopa.gov.bd 

০২ আউপ্তনয়ন প্তযলদ 

সচয়াযম্যান/ 

দস্য এফং সৌয 

কাউপ্তন্পরযনদয 

প্তফনদ ভ্রভনণয 

নুভপ্তত  

০2 

কাম বপ্তদফ 

১.প্তনধ বাপ্তযত পযনভ অনফদন 

২. বফনদপ্তক ছুর্টয প্তফলনয়   

   প্তযলনদয নুনভাদন 

 

সজরা প্রানকয কাম বারয়,  

স্থানীয় যকায াখা 

(কক্ষনং-০১, প্তনচ তরা) 

www.lakshmipur.gov.bd 

প্তপ/চাজব মুক্ত  জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

উ-প্তযচারক, স্থানীয় যকায, 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয।  

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

সভাফাআরঃ০১৭৮৮-৫৭৭৭০২ 

জনাফ জভাোঃ আদনায়ায জাছাইন আকদ 

সজরা প্রাক, রক্ষ্মীপুয। 

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪১৪১০ 

সভাফাআরঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০১ 

আ -সভআরঃ 

dclakshmipur@mopa.gov.bd 

০৩ আউপ্তনয়ন প্তযলদ 

প্তচফনদয ানাে ব 

আস্যয/নফায়ননয 

ছাড়ত্র 

০৩ 

কাম বপ্তদফ 

১.সজরা প্রাক ফযাফয 

    অনফদন 

২. প্তনধ বাপ্তযত নাপ্তি পযভ পূযণ 

৩. জাতীয় প্তযচয় ত্র 

 

সজরা প্রানকয কাম বারয়,  

স্থানীয় যকায াখা 

(কক্ষনং-০১, প্তনচ তরা) 

www.lakshmipur.gov.bd 

প্তপ/চাজব মুক্ত  জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

উ-প্তযচারক, 

স্থানীয় যকায, 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয।  

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

সভাফাআরঃ০১৭৮৮-৫৭৭৭০২ 

জনাফ জভাোঃ আদনায়ায জাছাইন আকদ 

সজরা প্রাক, রক্ষ্মীপুয। 

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪১৪১০ 

সভাফাআরঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০১ 

আ -সভআরঃ 

dclakshmipur@mopa.gov.bd 

০৪ মৃতুয জপ্তনত  কাযনন 

আউপ্ত প্তচফনদয 

অনুনতাপ্তলক/ল্যাভ

গ্রান্ট /বপ্তফষ্য 

তপ্তফর প্রদান 

১০ 

কাম বপ্তদফ 

১. য়াপ্তযকতবক অনফদন 

২. য়াপ্তয নদ 

৩. মৃতুয নদ 

৪. য়াপ্তযগণ প্রদি ক্ষভতাত্র 

৫. ানাে ব াআনজয ০১ কপ্ত ছপ্তফ 

সজরা প্রানকয কাম বারয়,  

স্থানীয় যকায াখা 

(কক্ষনং-০১, প্তনচ তরা) 

www.lakshmipur.gov.bd 

প্তপ/চাজব মুক্ত  জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

উ-প্তযচারক, স্থানীয় যকায, 

সজরা প্রানকয কাম বারয়, 

রক্ষ্মীপুয।  

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

সভাফাআরঃ০১৭৮৮-৫৭৭৭০২ 

জনাফ জভাোঃ আদনায়ায জাছাইন আকদ 

জজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয। 

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪১৪১০ 

সভাফাআরঃ ০১৭৮৮-৫৭৭৭০১ 

আ -সভআরঃ 

dclakshmipur@mopa.gov.bd 

০৫ আউপ্তনয়ন প্তযলদ 

প্তচফনদয প্তজবত 

ছুর্ট 

০৭ 

কাম বপ্তদফ 

১. প্তনধ বাপ্তযত পযনভ অনফদন 

২. প্রনয়াজনীয় সক্ষনত্র ডাক্তাযী   

     নদ 

সজরা প্রানকয কাম বারয়,  

স্থানীয় যকায াখা 

(কক্ষনং-০১, প্তনচ তরা) 

www.lakshmipur.gov.bd 

প্তপ/চাজব মুক্ত  ঐ ঐ 

০৬ আউপ্তনয়ন প্তযলদ 

প্তচফনদয বপ্তফষ্য 

তপ্তফনরয জভাকৃত 

থ ব উনিারন 

০৩ 

কাম বপ্তদফ 

১. প্তনধ বাপ্তযত পযনভ অনফদন 

২. ব্াংক প্তাফ প্তফফযনী 

সজরা প্রানকয কাম বারয়,  

স্থানীয় যকায াখা 

(কক্ষনং-০১, প্তনচ তরা) 

www.lakshmipur.gov.bd 

প্তপ/চাজব মুক্ত  ঐ ঐ 
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০৭.াধাযণ াখা 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাননয 

নফ বাচ্চ ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ 

অনফদন পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য 

এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১।  

"ফীয মুসক্তদমািা নদ দত্রয 

আদফদন 

ভন্ত্রণারদয় অল্পায়ন" 

০৩(সতন) 

 সদন 

 

১। সনধ যাসযত পযদভ আদফদন 

২। াংসিষ্ট উদজরা মাচাই ফাছাই কসভটিয 

প্রসতদফদন 

প্রাসপ্তস্থান:  

াংসিষ্ট উদজরা সনফ যাী 

অসপাদযয কাম যারয় 

জকান সপ/চাজয 

সদদত য়না 

 

জনাফ অসভত কুভায সফশ্বা 

াকাযী কসভনায, াধাযণ 

াখা। 

জপান- ০২৩৩৪৪৪১২২৯ 

ac.generallakshmipur

@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail.com 

০২।  

ফীয মুসক্তদমািাদদয জগদজদটয 

ভুর-ভ্রাসন্ত াংদাধন সফলদয় 

ভতাভত জপ্রযণ 

১৫ (দনয) সদন 

 

াংসিষ্ট উদজরা মাচাই ফাছাই কসভটিয প্রসতদফদন 

 

 

প্রাসপ্তস্থান:  

াংসিষ্ট উদজরা সনফ যাী 

অসপাদযয কাম যারয় 

জকান সপ/চাজয 

সদদত য়না 

 

জনাফ অসভত কুভায সফশ্বা 

াকাযী কসভনায, াধাযণ 

াখা। 

জপান- ০২৩৩৪৪৪১২২৯ 

ac.generallakshmipur

@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail.com 

০৩।  

ফীয মুসক্তদমািাদদয বাতা প্রাসপ্তয 

স্থান সযফতযন াংক্রান্ত ভতাভত 

প্রদান 

০৩ (সতন) সদন 

 

এরূ স্থান সযফতযন াংক্রান্ত আদফদনত্র 

 

 

প্রাসপ্তস্থান: 

াংসিষ্ট উদজরা সনফ যাী 

অসপাদযয কাম যারয় 

জকান সপ/চাজয 

সদদত য়না 

 

জনাফ অসভত কুভায সফশ্বা 

াকাযী কসভনায, াধাযণ 

াখা। 

জপান- ০২৩৩৪৪৪১২২৯ 

ac.generallakshmipur

@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail.com 

০৪। 

ভসজদ/ ভসদদযয অলকুদর ধভ য 

ভন্ত্রণারয় 

 দত প্রাপ্ত ফযাদ্দ সফতযণ 

৭(াত) সদন 

 ১।  আদফদনত্র ও আদফদনকাযীয ছসফ 

২। স্থানীয় জচয়াযম্যান কতৃযক নাগসযক 

নদ ত্র। ৩।জন্সনব্ধন / জবাটায আই সড নদ 

প্রাসপ্তস্থান:  

১। স্ব উদযাদগ 

২। স্থানীয় যকায সযলদ 

জচক/অথ য 

ল্পদণয জক্ষদত্র 

১০/- 

 

জনাফ অসভত কুভায সফশ্বা 

াকাযী কসভনায, াধাযণ াখা। 

জপান- ০২৩৩৪৪৪১২২৯ 

ac.generallakshmipur

@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail.com 

০৫।  াংস্কৃসত সফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য 

অলদান প্রাসপ্তয আদফদন 

অল্পগাভীকযণ 

০৭ কভ যসদফ প্রসতষ্ঠান ও আসথ যকবাদফ অস্বের াংস্কৃসতদফীগণ 

আদফদন কযদত াযদফন।  

১. াংস্কৃসত সফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য সনধ যাসযত তাসযদখ 

আদফদন কযদত দফ। ২  .সনধ যাসযত আদফদন পযদভ 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয় আদফদন কযদত দফ। 

৩  .প্রসতষ্ঠাদনয জক্ষদত্র বাসত /খাদকদক  

প্রসতষ্ঠাদনয  াদড আদফদন কযদত দফ। 

১। জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয় াধাযণ াখা দত 

আদফদন পযভ াংল্প কযা 

মাদফ।  

২। জজরা কারচাযার অসপায 

এয কাম যারয়।  

সফনামূদল্য জনাফ অসভত কুভায সফশ্বা 

াকাযী কসভনায, াধাযণ 

াখা। 

জপান- ০২৩৩৪৪৪১২২৯ 

ac.generallakshmipur

@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail.com 

০৬।  মৄফ ও ক্রীো ভন্ত্রনারয় দত প্রাপ্ত 

অলদান প্রদান । 

০৭ কভ যসদফ আসথ যকবাদফ অস্বের ক্রীোদফীগণ আদফদন 

কযদত াযদফন।  

১ .মৄফ ও ক্রীো ভন্ত্রণারদয়য সনধ যাসযত তাসযদখয 

ভদধ্য আদফদন কযদত দফ। 

২  .সনধ যাসযত আদফদন পযদভ জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয় আদফদন কযদত দফ। 

০১। জজরা প্রাদকয 

কাম যারদয়য াধাযণ াখা 

দত আদফদন পযভ াংল্প 

কযা মাদফ। 

০২। ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইট 

দতও পযভ াংল্প কযা 

মাদফ । 

সফনামূদল্য জনাফ অসভত কুভায সফশ্বা 

াকাযী কসভনায, াধাযণ 

াখা। 

জপান- ০২৩৩৪৪৪১২২৯ 

ac.generallakshmipur

@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail.com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাননয 

নফ বাচ্চ ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ 

অনফদন পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য 

এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান ও 

ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৭।  জফাভসযক প্রাদন চাকুসযযত 

অফস্থায় জকান যকাসয 

কভ যকতযা/কভ যচাযীয মৃেযফযণ 

এফাং গুরুতয আত দয় স্থায়       

অক্ষভতাজসনত কাযদণ আসথ যক 

অলদান প্রদান। 

 

১৫ (দনদযা )

কাম য সদফ 

১। সনধ যাসযত পযদভ আদফদন।  

২। আদফদনকাযীয ছসফ 

৩। আদফদনকাযী ও মৃত কভ যচাযীয জাতীয় সযচয় 

ত্র 

৪। উিাযাসধকায ও নন্  ম্যাসযজ াটি যসপদকট 

৫। ক্ষভতা অ যন নদ 

৬। মৃত কভ যচাযীয ই এরসস )সাফ যক্ষণ 

কভ যকতযা কতৃযক প্রসতস্বাক্ষসযত( 

৭। ২০১৫ াদরয pay fixation এয 

অনরাইন কস 

৮। মৃেয নদ )ডাক্তায কতৃযক ও স্থানীয় যকায 

সযলদ কতৃযক প্রদি( 

৯। াসব য ফইদয়য কস 

১০। MICR জচক ফইদয়য উদযয াতায কস  

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ওদয়ফ াইট 

www.mopa.gov.bd 

দত ডাউনদরাড কযা মাদফ। 

জৌযবা /ইউসনয়ন সযলদ /

াাতার 

জৌযবা /ইউসনয়ন সযলদ  

াংসিষ্ট প্রসতষ্ঠান 

 

সফনামূদল্য জনাফ অসভত কুভায সফশ্বা 

াকাযী কসভনায, াধাযণ 

াখা। 

জপান- ০২৩৩৪৪৪১২২৯ 

ac.generallakshmipur

@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail.com 

০৮।  এনসজও এয অলকূদর প্রতযয়ন 

ত্র প্রদান 

৩০ কভ যসদফ ১। এনসজও এয সনজস্ব  াদড আদফদন। 

২। অলদভাসদত এপসড-৬ এয কস। 

১। স্ব উদযাদগ  

২। এসজও সফলয়ক ব্যযদযা 

সফনামূদল্য জনাফ অসভত কুভায সফশ্বা 

াকাযী কসভনায, াধাযণ 

াখা। 

জপান- ০২৩৩৪৪৪১২২৯ 

ac.generallakshmipur

@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail.com 

০৯।   আফান াংক্রান্ত ০৭ (াত )কাম য 

সদফ 

সরসখত আদফদন কভ যকতযা/কভ যচাযীয সরসখত 

আদফদন। 

 

সফনামূদল্য জনাফ অসভত কুভায সফশ্বা 

াকাযী কসভনায, াধাযণ 

াখা। 

জপান- ০২৩৩৪৪৪১২২৯ 

ac.generallakshmipur

@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail.com 
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০৮.াংস্থান াখা 
 

 
ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন পযভ 

প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য 

এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ ননদগদজদটড 

কভ যচাযীদদয জনন 

অলদভাদন )চাকুদযয 

সনদজয অফয ল্পদনয 

)দক্ষদত্র( 

১৫ কভ যসদফ ১। জনন পযভ ২.১ 

২। াসব য ফস  

৩। সআযএরএ গভদনয ভঞ্জুযীত্র  

৪। তযাসয়ত ছসফ ০৫)াঁচ( কস ।  

৫। উিযাসধকায জঘালণাত্র ০৪)চায( কস। 

৬। নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আাংগুদরয ছা০৪ 

)চায( কস। 

৭। জল জফতন প্রতযয়নত্র।  

৮। আদফদনকাযী কতৃযক াদা কাগদজ আদফদন 

জনন পযভ )পযভ নাং-২.১(  াংসিষ্ট  

উদজরা সনফ যাী অসপাদযয কাম যারয় ও  

াংস্থান াখা জজরা প্রাদকয কাম যারয় 

এফাং অন্যান্য কাগজত্র আদফদনকাযী স্ব-

উদযাদগ াংল্পপূফ যক দাসখর কযদত দফ। 

 
সফনামূদল্য 

জনাফ জভাোঃ াভছুর আরভ ভূ ূঁঞা 

প্রাসনক কভ যকতযা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয।  

জটসরদপান নাং-০২৩৩৪৪৪২১৪০ 

জভাফাইর নাং ০১৭১২৭৫৯০৩৮ 

estdclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 

০২ াসযফাসযক জনন 

অলদভাদন )দনন 

ভঞ্জুযীয পূদফ যই 

জননাদযয মৃেয দর( 

১৫ কভ যসদফ ১। জনন পযভ ২.২ 

২। সআযএরএ গভদনয ভঞ্জুযীত্র   

   )প্রদমাজয জক্ষদত্র  ( 

৩। তযাসয়ত ছসফ ০৫)াঁচ( কস ।  

৪। উিযাসধকায জঘালণাত্র ০৪)চায( কস। 

৫। নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আাংগুদরয ছা ০৪ 

)চায( কস। 

৬। আদফদনকাযীকতৃযক াদা কাগদজ আদফদন 

 

জনন পযভ )পযভ নাং-২.২(  াংসিষ্ট 

উদজরা সনফ যাী অসপাদযয কাম যারয় ও  

াংস্থান াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয় 

এফাং অন্যান্য কাগজত্র আদফদনকাযী স্ব-

উদযাদগ াংল্পপূফ যক দাসখর কযদত দফ। 

 
সফনামূদল্য 

জনাফ জভাোঃ াভছুর আরভ ভূ ূঁঞা 

প্রাসনক কভ যকতযা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয।  

জটসরদপান নাং-০২৩৩৪৪৪২১৪০ 

জভাফাইর নাং ০১৭১২৭৫৯০৩৮ 

estdclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 

০৩ াসযফাসযক জনন 

অলদভাদন ) অফয 

বাতা জবাগযত অফস্থায় 

জননদবাসগয মৃেয 

দর( 

১৫ কভ যসদফ ১। জনন পযভ ২.২ 

২। উিযাসধকায নদত্র ও ননম্যাসযজ  াটি যসপদকট 

৩। তযাসয়ত ছসফ ০৫)াঁচ( কস ।  

৪। অসববাফক ভদনানয়ন ও  ক্ষভতা অ যনত্র 

৫। নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আাংগুদরয ছা০৪ 

)চায( কস। 

৬। আদফদনকাযী কতৃযক াদা কাগদজ আদফদন 

 

জনন পযভ )পযভ নাং-২.২(  াংসিষ্ট  

উদজরা সনফ যাী অসপাদযয কাম যারয় ও  

াংস্থান াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয় 

এফাং অন্যান্য কাগজত্র আদফদনকাযী স্ব-

উদযাদগ াংল্পপূফ যক দাসখর কযদত দফ। 

 
সফনামূদল্য 

জনাফ জভাোঃ াভছুর আরভ ভূ ূঁঞা 

প্রাসনক কভ যকতযা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয।  

জটসরদপান নাং-০২৩৩৪৪৪২১৪০ 

জভাফাইর নাং ০১৭১২৭৫৯০৩৮ 

estdclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 

০৪ অক্ষভ কভ যচাযীয কল্যান 

তসফদরয অলদান 

ভঞ্জুযীয আদফদন অল্পায়ণ 

৩ কভ যসদফ কভ যচাযী কল্যাণ ট্রাষ্ট কতৃযক সনধ যাসযত পযদভ 

আদফদন। 

আদফদন পযভ াংস্থান াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয়, জপনী এ াওয়া মাদফ। 
 

সফনামূদল্য 

জনাফ জভাোঃ াভছুর আরভ ভূ ূঁঞা 

প্রাসনক কভ যকতযা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয।  

জটসরদপান নাং-০২৩৩৪৪৪২১৪০ 

জভাফাইর নাং ০১৭১২৭৫৯০৩৮ 

estdclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন পযভ 

প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য 

এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৫ অক্ষভ কভ যচাযীয 

জয়ৌথফীভায অথ য ভঞ্জুযীয 

আদফদন অল্পায়ন। 

৩ কভ যসদফ কভ যচাযী কল্যাণ ট্রাষ্ট কতৃযক সনধ যাসযত  পযদভ 

আদফদন। 

আদফদন পযভ াংস্থান াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয়, জপনী এ াওয়া মাদফ। 

সফনামূদল্য জনাফ জভাোঃ াভছুর আরভ ভূ ূঁঞা 

প্রাসনক কভ যকতযা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয।  

জটসরদপান নাং-০২৩৩৪৪৪২১৪০ 

জভাফাইর নাং ০১৭১২৭৫৯০৩৮ 

estdclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 

০৬ মৃত কভ যচাযীয কল্যান 

তসফদরয অলদান 

ভঞ্জুযীয আদফদন অল্পায়ণ 

৩ কভ যসদফ কভ যচাযী কল্যাণ ট্রাষ্ট কতৃযক সনধ যাসযত পযদভ 

আদফদন। 

আদফদন পযভ াংস্থান াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয়, জপনী এ াওয়া মাদফ। 
 

সফনামূদল্য 

জনাফ জভাোঃ াভছুর আরভ ভূ ূঁঞা 

প্রাসনক কভ যকতযা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয।  

জটসরদপান নাং-০২৩৩৪৪৪২১৪০ 

জভাফাইর নাং ০১৭১২৭৫৯০৩৮ 

estdclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 

০৭ তৃতীয় জেণীয 

কভ যচাযীদদয াধাযণ 

বসফষ্য তসফর দত  ১ভ 

ও ২য় অসল্পভ অলদভাদন। 

১০ কভ যসদফ ১। সনধ যাসযত পযদভ আদফদন )ফাাংরাদদ পযভ   নাং 

২৬৩৯( 

২। াদা কাগদজ আদফদন। 

৩। াধাযণ বসফষ্য তসফদর জভাকৃত টাকায সি। 

সনধ যাসযত পযভ )ফাাংরাদদ পযভ   নাং 

২৬৩৯( াংস্থান াখায় এফাং আদফদন 

)আদফদনকাযীদক াদা কাগদজ আদফদন 

দাসখর কযদত দফ(। 

 
সফনামূদল্য 

জনাফ জভাোঃ াভছুর আরভ ভূ ূঁঞা 

প্রাসনক কভ যকতযা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয।  

জটসরদপান নাং-০২৩৩৪৪৪২১৪০ 

জভাফাইর নাং ০১৭১২৭৫৯০৩৮ 

estdclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 

০৮ তৃতীয় জেণীয 

কভ যচাযীদদয াধাযণ 

বসফষ্য তসফর  দত ৩য় 

অসল্পভ অলদভাদন। 

১০ কভ যসদফ ১। সনধ যাসযত পযদভ আদফদন )ফাাংরাদদ পযভ   নাং 

২৬৩৯( 

২। াদা কাগদজ আদফদন। 

৩। াধাযণ বসফষ্য তসফদর জভাকৃত টাকায সি 

সনধ যাসযত পযভ )ফাাংরাদদ পযভ   নাং 

২৬৩৯( াংস্থান াখায় এফাং আদফদন 

)আদফদনকাযীদক াদা কাগদজ আদফদন 

দাসখর কযদত দফ(। 

 
সফনামূদল্য 

জনাফ জভাোঃ াভছুর আরভ ভূ ূঁঞা 

প্রাসনক কভ যকতযা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয।  

জটসরদপান নাং-০২৩৩৪৪৪২১৪০ 

জভাফাইর নাং ০১৭১২৭৫৯০৩৮ 

estdclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 

০৯ তৃতীয় জেণীয 

কভ যচাযীদদয সআযএর 

ভঞ্জুয  

১০ কভ যসদফ ১। চাকুযী ফস  

২। অসজযত ছুটিয পযভ)ফাাংরাদদ পযভ নাং-৪০( 

৩। াদা কাগদজ সরসখত আদফদন  

 

অসজযত ছুটিয পযভ াংসিষ্ট উদজরা 

সনফ যাী অসপাদযয কাম যারয় ও  াংস্থান 

াখা জজরা প্রাদকয কাম যারয় এফাং 

আদফদনকাযীদক াদা কাগদজ আদফদন 

দাসখর কযদত দফ। 

সফনামূদল্য জনাফ জভাোঃ াভছুর আরভ ভূ ূঁঞা 

প্রাসনক কভ যকতযা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয।  

জটসরদপান নাং-০২৩৩৪৪৪২১৪০ 

জভাফাইর নাং ০১৭১২৭৫৯০৩৮ 

estdclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 

১০ তৃতীয় জেনীয 

কভ যচাযীদদয অসজযত ছুটি 

ভঞ্জুয 

১০ কভ যসদফ ১। অসজযত ছুটিয পযভ)ফাাংরাদদ পযভ নাং-৪০( 

২। াদা কাগদজ সরসখত আদফদন  

 

অসজযত ছুটিয পযভ াংসিষ্ট উদজরা 

সনফ যাী অসপাদযয কাম যারয় ও  াংস্থান 

াখা জজরা প্রাদকয কাম যারয় এফাং 

আদফদনকাযীদক াদা কাগদজ আদফদন 

দাসখর কযদত দফ। 

সফনামূদল্য জনাফ জভাোঃ াভছুর আরভ ভূ ূঁঞা 

প্রাসনক কভ যকতযা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয।  

জটসরদপান নাং-০২৩৩৪৪৪২১৪০ 

জভাফাইর নাং ০১৭১২৭৫৯০৩৮ 

estdclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন পযভ 

প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য 

এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১ ৩য় জেণীয কভ যচাযীদদয 

সক্ষা ছুটি ভঞ্জুয। 

০৩ 

কভ যসদফ 

১। অসজযত ছুটিয পযভ)ফাাংরাদদ পযভ নাং-৪০ 

২। াদা কাগদজ সরসখত আদফদন  

 

অসজযত ছুটিয পযভ াংসিষ্ট উদজরা 

সনফ যাী অসপাদযয কাম যারয় ও  াংস্থান 

াখা জজরা প্রাদকয কাম যারয় এফাং 

আদফদনকাযীদক াদা কাগদজ আদফদন 

দাসখর কযদত দফ। 

সফনামূদল্য জনাফ জভাোঃ াভছুর আরভ ভূ ূঁঞা 

প্রাসনক কভ যকতযা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয।  

জটসরদপান নাং-০২৩৩৪৪৪২১৪০ 

জভাফাইর নাং ০১৭১২৭৫৯০৩৮ 

estdclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 

১২ তৃতীয় জেনীয 

কভ যচাযীদদয োসন্ত 

সফদনাদন ছুটি ভঞ্জুয 

০৩ 

কভ যসদফ 

১। অসজযত ছুটিয পযভ)ফাাংরাদদ পযভ নাং-৪০ 

২। াদা কাগদজ সরসখত আদফদন  

 

অসজযত ছুটিয পযভ াংসিষ্ট  উদজরা 

সনফ যাী অসপাদযয কাম যারয় ও  াংস্থান 

াখা জজরা প্রাদকয কাম যারয় এফাং 

আদফদনকাযীদক াদা কাগদজ আদফদন 

দাসখর কযদত দফ। 

 

সফনামূদল্য জনাফ জভাোঃ াভছুর আরভ ভূ ূঁঞা 

প্রাসনক কভ যকতযা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয।  

জটসরদপান নাং-০২৩৩৪৪৪২১৪০ 

জভাফাইর নাং ০১৭১২৭৫৯০৩৮ 

estdclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 

১৩ ৩য়দেণীযকভ যচাযীদদযউ

চ্চসক্ষাযঅলভসতপ্রদান। 

০৩ 

কভ যসদফ 

১। অসজযত ছুটিয পযভ)ফাাংরাদদ পযভ নাং-৪০( 

২। াদা কাগদজ সরসখত আদফদন  

 

অসজযত ছুটিয পযভ াংসিষ্ট উদজরা 

সনফ যাী অসপাদযয কাম যারয় ও  াংস্থান 

াখা জজরা প্রাদকয কাম যারয় এফাং 

আদফদনকাযীদক াদা কাগদজ আদফদন 

দাসখর কযদত দফ। 

সফনামূদল্য জনাফ জভাোঃ াভছুর আরভ ভূ ূঁঞা 

প্রাসনক কভ যকতযা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয।  

জটসরদপান নাং-০২৩৩৪৪৪২১৪০ 

জভাফাইর নাং ০১৭১২৭৫৯০৩৮ 

estdclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 

১৪ ভসরা কভ যকতযাদদয 

ভাতৃযত্ব ছুটি ভঞ্জুয  

৭ কভ যসফদ ১। ডাক্তাযী নদত্র 

২। আদফদনকাযী কতৃযক াদা কাগদজ আদফদন 

 

আদফদনকাযী  স্ব-উদযাদগ াংল্প কযদফন।  

সফনামূদল্য 

জনাফ জভাোঃ াভছুর আরভ ভূ ূঁঞা 

প্রাসনক কভ যকতযা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয।  

জটসরদপান নাং-০২৩৩৪৪৪২১৪০ 

জভাফাইর নাং ০১৭১২৭৫৯০৩৮ 

estdclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 

১৫ তৃতীয় জেনীয ভসরা 

কভ যচাযীদদয ভাতৃযত্ব ছুটি 

ভঞ্জুয 

৭ কভ যসফদ ১। ডাক্তাযী নদত্র 

২। আদফদনকাযীকতৃযক াদা কাগদজ আদফদন 

 

আদফদনকাযী  স্ব-উদযাদগ াংল্প কযদফন।  
সফনামূদল্য 

জনাফ জভাোঃ াভছুর আরভ ভূ ূঁঞা 

প্রাসনক কভ যকতযা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয।  

জটসরদপান নাং-০২৩৩৪৪৪২১৪০ 

জভাফাইর নাং ০১৭১২৭৫৯০৩৮ 

estdclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ অনফদন পযভ 

প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য 

এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৬ কভ যকতযাদদয চাকুযী 

স্থায়ীকযণ াংক্রান্ত 

আদফদন অল্পায়ন 

৩কভ যসদফ ১। আদফদনকাযী কতৃযক াদা কাগদজ আদফদন 

২।চাকুযীদত সনদয়াদগয প্রজ্ঞাদনয অলসরস 

৩।সফবাগীয় কসভনাদযয কাম যারদয় ন্যাস্ত কযদণয 

প্রজ্ঞান। 

৪।জজরা প্রাদকয কাম যারদয় ফা অন্যান্য কাম যারদয় 

দায়দনয প্রজ্ঞান। 

৫।প্রসক্ষদণয নদ। 

৬।জক এদনাদটদনয নদ। 

৭।জট্রজাযী প্রসক্ষণ নদ 

৮।সফবাগীয় যীক্ষায় উিীদণ যয জগদজদটয অলসরস। 

৯।ফাসল যক জগানীয় অলদফদন জপ্রযণ াংক্রান্ত দত্রয 

অলসরস। 

আদফদনকাযী  স্ব-উদযাদগ াংল্প কযদফন।  
সফনামূদল্য 

জনাফ জভাোঃ াভছুর আরভ ভূ ূঁঞা 

প্রাসনক কভ যকতযা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয।  

জটসরদপান নাং-০২৩৩৪৪৪২১৪০ 

জভাফাইর নাং ০১৭১২৭৫৯০৩৮ 

estdclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 

১৭ ৩য় জেণীয কভ যচাযীদদয 

চাকুযী স্থায়ীকযণ 

াংক্রান্ত আদফদন ভঞ্জুয 

৫ কভ যসদফ ১। আদফদনকাযী কতৃযক াদা কাগদজ আদফদন 

২।াংসিষ্ট কতৃযদক্ষয চাকুযী ন্তুসষ্টজসণত সুাসয 

 

আদফদনকাযী  স্ব-উদযাদগ াংল্প কযদফন। সফনামূদল্য জনাফ জভাোঃ াভছুর আরভ ভূ ূঁঞা 

প্রাসনক কভ যকতযা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয।  

জটসরদপান নাং-০২৩৩৪৪৪২১৪০ 

জভাফাইর নাং ০১৭১২৭৫৯০৩৮ 

estdclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 

১৮ তৃতীয় জেণীয 

কভ যচাযীদদয গৃ সনভ যাণ 

অসল্পভ অলদভাদন।  

১৫ কভ যসদফ ১। সনধ যাসযত পযদভ আদফদন 

) পযভ নাং সজএপআয-২৮ ও ফাাংরাদদ পযভ নাং 

৩০-এ( 

২। অাংগীকায নাভা।  

৩। জসভ স্বদত্বয প্রাভাসনক দসরর।  

 

পযভ নাং সজএপআয-২৮ ও  ফাাংরাদদ 

পযভ নাং-৩০ এ াংস্থান াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় এফাং অন্যান্য 

কাগজত্র আদফদনকাযী স্ব-উদযাদগ াংল্প 

কদয দাসখর কযদত দফ। 

সফনামূদল্য জনাফ জভাোঃ াভছুর আরভ ভূ ূঁঞা 

প্রাসনক কভ যকতযা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয।  

জটসরদপান নাং-০২৩৩৪৪৪২১৪০ 

জভাফাইর নাং ০১৭১২৭৫৯০৩৮ 

estdclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 

১৯ তৃতীয় জেণীয 

কভ যচাযীদদয গৃ 

জভযাভত অসল্পভ 

অলদভাদন 

১৫ কভ যসদফ ১। সনধ যাসযত পযদভ আদফদন 

২। পযভ নাং সজএপআয-২৮ 

৩। ফাাংরাদদ পযভ নাং ৩০-এ 

 

পযভ নাং সজএপআয-২৮ ও  ফাাংরাদদ 

পযভ নাং-৩০ এ াংস্থান াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় এফাং অন্যান্য 

কাগজত্র আদফদনকাযী স্ব-উদযাদগ াংল্প 

কদয দাসখর কযদত দফ। 

সফনামূদল্য জনাফ জভাোঃ াভছুর আরভ ভূ ূঁঞা 

প্রাসনক কভ যকতযা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয।  

জটসরদপান নাং-০২৩৩৪৪৪২১৪০ 

জভাফাইর নাং ০১৭১২৭৫৯০৩৮ 

estdclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 

২০ কভ যকতযাদদয অসজযত ছুটি 

অলদভাদন )দদদয 

অবযন্তদয ( 

 

৭ কভ যসদফ ১। অসজযত ছুটিয পযভ )পযভ নাং-২৩৯৫( 

   )দজরা/উদজরা সাফযক্ষণ কভ যকতযা কতৃযক   

    ছুটিয প্রতযয়নকৃত( 

২। আদফদনকাযী  কতৃযক াদা কাগদজ আদফদন 

 

অসজযত ছুটিয পযভ াংস্থান াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম যারদয় এফাং অন্যান্য  

কাগজত্র আদফদনকাযী  স্ব-উদযাদগ 

াংল্পপূফ যক দাসখর কযদফন।  

 

সফনামূদল্য 

জনাফ জভাোঃ াভছুর আরভ ভূ ূঁঞা 

প্রাসনক কভ যকতযা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয।  

জটসরদপান নাং-০২৩৩৪৪৪২১৪০ 

জভাফাইর নাং ০১৭১২৭৫৯০৩৮ 

estdclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 
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২১ কভ যকতযাদদয অসজযত 

ছুটিয আদফদন অল্পায়ণ 

)ফসোঃফাাংরাদদ( 

 

৭ কভ যসদফ ১। অসজযত ছুটিয পযভ )পযভ নাং-২৩৯৫( 

   )দজরা/উদজরা সাফযক্ষণ কভ যকতযা কতৃযক   

    ছুটিয প্রতযয়নকৃত( 

২। আদফদনকাযী কতৃযক াদা কাগদজ আদফদন 

৩। সনধ যাসযত ১২ করাদভয পযভ 

অসজযত ছুটিয পযভ াংস্থান াখা জজরা 

প্রাদকয কাম যারদয় এফাং অন্যান্য  

কাগজত্র আদফদনকাযী  স্ব-উদযাদগ 

াংল্পপূফ যক দাসখর কযদফন। 

 

সফনামূদল্য 

জনাফ জভাোঃ াভছুর আরভ ভূ ূঁঞা 

প্রাসনক কভ যকতযা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রক্ষ্মীপুয।  

জটসরদপান নাং-০২৩৩৪৪৪২১৪০ 

জভাফাইর নাং ০১৭১২৭৫৯০৩৮ 

estdclakshmipur@gmail.com 

জনাফ সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

রক্ষ্মীপুয।  

সপান নম্বয-০২৩৩৪৪৪১৪২১ 

adcgenlakshmipur@gmail

.com 
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০৯.জযকড যরুভ াখা 
 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাননয 

নফ বাচ্চ ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

অনফদন পযভ 

প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য 

এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড অসপসয়ার জটসরদপান 

ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৯ 

০১. জপৌজদাসয ভাভরায াটি যপাইড 

কস যফযা )জরুযী( 

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রাসপ্ত াদদক্ষ 

০৫ কাম যসদফ 

১। বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা,  জযকড যরুভ াখা 

ফযাফয ৩০ টাকা জকাট য সপ সনধ যাসযত 

পযদভ আদফদন জজরা ই-জফা জকদে 

দাসখর কযদত দফ। 

২। প্রদয়াজনীয় াংখ্যক পসরও এফাং 

জকাট য সপ। 

জকাট যপ্রাঙ্গনওএযফা

সদযরাইদন্পপ্রাপ্ত

িংযাখ 

জবন্ডাযএযদদাকান/

জডদে। 

 

 

৩০ টাকায 

জকাট য সপ  

জনাফ ইভত জাান েসন 

কাযী কসভনায 

জযকড যরুভ াখা 

জপান- ০১৬৭৪৭১৭৪১৬ 

ই-জভইর: 

acrecordroom.lakshmipur

@gmail,com 

জনাফ াপ্তজয়া াযবীন 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব) রক্ষ্মীপুয 

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

:adcrlakshmipur@gmail.com 

 

০২. জপৌজদাসয ভাভরায াটি যপাইড 

কস যফযা )াধাযণ( 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রাসপ্ত াদদক্ষ 

০৭ কাম যসদফ 

১। বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা,  জযকড যরুভ াখা 

ফযাফয ৩০ টাকা জকাট য সপ সনধ যাসযত 

পযদভ আদফদন জজরা ই-জফা জকদে 

দাসখর কযদত দফ। 

২। প্রদয়াজনীয় াংখ্যক পসরও এফাং 

জকাট যসপ। 

জকাট যপ্রাঙ্গনওএযফা

সদযরাইদন্পপ্রাপ্ত

িংযাখ 

জবন্ডাযএযদদাকান/

জডদে। 

 

 

৫০ টাকায 

জকাট য সপ  

জনাফ ইভত জাান েসন 

কাযী কসভনায 

জযকড যরুভ াখা 

জপান- ০১৬৭৪৭১৭৪১৬ 

ই-জভইর: 

acrecordroom.lakshmipur

@gmail,com 

জনাফ াপ্তজয়া াযবীন 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব) রক্ষ্মীপুয 

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

:adcrlakshmipur@gmail.com 

 

০৩. সনফ যাী ম্যাসজদস্ট্রট আদারদত 

দাদয়যকৃত ভাভরায নকর 

যফযা )জরুযী( 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রাসপ্ত াদদক্ষ 

০৫ কাম যসদফ 

১। বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা,  জযকড যরুভ াখা 

ফযাফয ৩০ টাকা জকাট য সপ সনধ যাসযত 

পযদভ আদফদন জজরা ই-জফা জকদে 

দাসখর কযদত দফ। 

২। প্রদয়াজনীয় াংখ্যক পসরও এফাং 

জকাট য সপ। 

জকাট যপ্রাঙ্গনওএযফা

সদযরাইদন্পপ্রাপ্ত

িংযাখ 

জবন্ডাযএযদদাকান/

জডদে। 

 

 

৩০ টাকায 

জকাট য সপ  

জনাফ ইভত জাান েসন 

কাযী কসভনায 

জযকড যরুভ াখা 

জপান- ০১৬৭৪৭১৭৪১৬ 

ই-জভইর: 

acrecordroom.lakshmipur

@gmail,com 

জনাফ াপ্তজয়া াযবীন 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব) রক্ষ্মীপুয 

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

:adcrlakshmipur@gmail.com 

 

০৪. সনফ যাী ম্যাসজদস্ট্রট আদারদত 

দাদয়যকৃত ভাভরায নকর 

যফযা )াধাযণ( 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রাসপ্ত াদদক্ষ 

০৭ কাম যসদফ 

১। বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা,  জযকড যরুভ াখা 

ফযাফয ৩০ টাকা জকাট য সপ সনধ যাসযত 

পযদভ আদফদন জজরা ই-জফা জকদে 

দাসখর কযদত দফ। 

২। প্রদয়াজনীয় াংখ্যক পসর ও এফাং 

জকাট য সপ। 

জকাট যপ্রাঙ্গনওএযফা

সদযরাইদন্পপ্রাপ্ত

িংযাখ 

জবন্ডাযএযদদাকান/

জডদে। 

 

৫০ টাকায 

জকাট য সপ  

জনাফ ইভত জাান েসন 

কাযী কসভনায 

জযকড যরুভ াখা 

জপান- ০১৬৭৪৭১৭৪১৬ 

ই-জভইর: 

acrecordroom.lakshmipur

@gmail,com 

জনাফ াপ্তজয়া াযবীন 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব) রক্ষ্মীপুয 

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

:adcrlakshmipur@gmail.com 

 

০৫. অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রদটয 

আদারদত দাদয়যকৃত ভাভরা ও 

আসর ভাভরায নকর যফযা 

)জরুযী( 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রাসপ্ত াদদক্ষ 

০৫ কাম যসদফ 

১। বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা,  জযকড যরুভ াখা 

ফযাফয ৩০ টাকা জকাট য সপ সনধ যাসযত 

পযদভ আদফদন জজরা ই-জফা জকদে 

দাসখর কযদত দফ। 

২। প্রদয়াজনীয় াংখ্যক পসরও এফাং 

জকাট য সপ। 

জকাট যপ্রাঙ্গনওএযফা

সদযরাইদন্পপ্রাপ্ত

িংযাখ 

জবন্ডাযএযদদাকান/

জডদে। 

 

৩০ টাকায 

জকাট য সপ  

জনাফ ইভত জাান েসন 

কাযী কসভনায 

জযকড যরুভ াখা 

জপান- ০১৬৭৪৭১৭৪১৬ 

ই-জভইর: 

acrecordroom.lakshmipur

@gmail,com 

জনাফ াপ্তজয়া াযবীন 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব) রক্ষ্মীপুয 

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

:adcrlakshmipur@gmail.com 

 



Citizen Charter  36 
 

 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাননয 

নফ বাচ্চ ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

অনফদন পযভ 

প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য 

এফং 

প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দফী, 

রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৯ 

০৬. অসতসযক্ত জজরা ম্যাসজদস্ট্রদটয 

আদারদত দাদয়যকৃত ভাভরা ও 

আসর ভাভরায নকর যফযা 

)াধাযণ( 

প্রদয়াজনীয়কা

গজত্রপ্রাসপ্তা

জদক্ষ০৭ 

কাম যসদফ 

১। বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা,  জযকড যরুভ াখা 

ফযাফয ৩০ টাকা জকাট য সপ সনধ যাসযত 

পযদভ আদফদন জজরা ই-জফা জকদে 

দাসখর কযদত দফ। 

২। প্রদয়াজনীয় াংখ্যক পসরও এফাং 

জকাট য সপ। 

জকাট য প্রাঙ্গন ও এয 

ফাসদয রাইদন্প 

প্রাপ্ত িংযাখ জবন্ডায 

এয জদাকান/জডদে। 

 

 

৫০ টাকায 

জকাট য সপ  

জনাফ ইভত জাান েসন 

কাযী কসভনায 

জযকড যরুভ াখা 

জপান- ০১৬৭৪৭১৭৪১৬ 

ই-জভইর: 

acrecordroom.lakshmipur

@gmail,com 

জনাফ াপ্তজয়া াযবীন 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব) রক্ষ্মীপুয 

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

:adcrlakshmipur@gmail.com 

 

০৭. যাজস্ব ভাভরায াটি যপাইড কস 

যফযা )জরুযী( 

প্রদয়াজনীয়কা

গজত্রপ্রাসপ্তা

জদক্ষ০৫ 

কাম যসদফ 

১। বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা,  জযকড যরুভ াখা 

ফযাফয ৩০ টাকা জকাট য সপ সনধ যাসযত 

পযদভ আদফদন জজরা ই-জফা জকদে 

দাসখর কযদত দফ। 

২। প্রদয়াজনীয় াংখ্যক পসরও এফাং 

জকাট য সপ। 

জকাট য প্রাঙ্গন ও এয 

ফাসদয রাইদন্প 

প্রাপ্ত িংযাখ জবন্ডায 

এয জদাকান/জডদে। 

 

 

৩০ টাকায 

জকাট য সপ  

জনাফ ইভত জাান েসন 

কাযী কসভনায 

জযকড যরুভ াখা 

জপান- ০১৬৭৪৭১৭৪১৬ 

ই-জভইর: 

acrecordroom.lakshmipur

@gmail,com 

জনাফ াপ্তজয়া াযবীন 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব) রক্ষ্মীপুয 

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

:adcrlakshmipur@gmail.com 

 

০৮. যাজস্ব ভাভরায াটি যপাইড কস 

যফযা )াধাযণ( 

প্রদয়াজনীয়কা

গজত্রপ্রাসপ্তা

জদক্ষ০৭ 

কাম যসদফ 

১। বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা,  জযকড যরুভ াখা 

ফযাফয ৩০ টাকা জকাট য সপ সনধ যাসযত 

পযদভ আদফদন জজরা ই-জফা জকদে 

দাসখর কযদত দফ। 

২। প্রদয়াজনীয় াংখ্যক পসরও এফাং 

জকাট য সপ। 

জকাট য প্রাঙ্গন ও এয 

ফাসদয রাইদন্প 

প্রাপ্ত িংযাখ জবন্ডায 

এয জদাকান/জডদে। 

 

 

৫০ টাকায 

জকাট য সপ  

জনাফ ইভত জাান েসন 

কাযী কসভনায 

জযকড যরুভ াখা 

জপান- ০১৬৭৪৭১৭৪১৬ 

ই-জভইর: 

acrecordroom.lakshmipur

@gmail,com 

 

জনাফ াপ্তজয়া াযবীন 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব) রক্ষ্মীপুয 

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

:adcrlakshmipur@gmail.com 

 

০৯. স.এ. খসতয়ান এয াটি যপাইড 

কস যফযা  )জরুযী( 

প্রদয়াজনীয়কা

গজত্রপ্রাসপ্তা

জদক্ষ০৩ 

কাম যসদফ 

১। বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা,  জযকড যরুভ াখা 

ফযাফয ৩০ টাকা জকাট য সপ সনধ যাসযত 

পযদভ আদফদন জজরা ই-জফা জকদে 

দাসখর কযদত দফ। 

২। প্রদয়াজনীয় াংখ্যক পসরও/কাটি যজ। 

(াধাযণত ২টি ও খসতয়ান ফে দর তা 

াদদক্ষ) 

জকাট য প্রাঙ্গন ও এয 

ফাসদয রাইদন্প 

প্রাপ্ত িংযাখ জবন্ডায 

এয জদাকান/জডদে। 

 

 

৫০ টাকায 

জকাট য সপ  

জনাফ ইভত জাান েসন 

কাযী কসভনায 

জযকড যরুভ াখা 

জপান- ০১৬৭৪৭১৭৪১৬ 

ই-জভইর: 

acrecordroom.lakshmipur

@gmail,com 

জনাফ াপ্তজয়া াযবীন 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব) রক্ষ্মীপুয 

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

:adcrlakshmipur@gmail.com 

 

১০. স.এ. খসতয়ান এয াটি যপাইড 

কস যফযা )াধাযণ( 

প্রদয়াজনীয়কা

গজত্রপ্রাসপ্তা

জদক্ষ০৫ 

কাম যসদফ 

১। বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা,  জযকড যরুভ াখা 

ফযাফয ৩০ টাকা জকাট য সপ সনধ যাসযত 

পযদভ আদফদন জজরা ই-জফা জকদে 

দাসখর কযদত দফ। 

২। প্রদয়াজনীয় াংখ্যক পসরও/কাটি যজ। 

(াধাযণত ২টি ও খসতয়ান ফে দর তা 

াদদক্ষ) 

জকাট য প্রাঙ্গন ও এয 

ফাসদয রাইদন্প 

প্রাপ্ত িংযাখ জবন্ডায 

এয জদাকান/জডদে। 

 

 

৩০ টাকায 

জকাট য সপ  

জনাফ ইভত জাান েসন 

কাযী কসভনায 

জযকড যরুভ াখা 

জপান- ০১৬৭৪৭১৭৪১৬ 

ই-জভইর: 

acrecordroom.lakshmipur

@gmail,com 

জনাফ াপ্তজয়া াযবীন 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব) রক্ষ্মীপুয 

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

:adcrlakshmipur@gmail.com 

 



Citizen Charter  37 
 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাননয 

নফ বাচ্চ ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

অনফদন পযভ 

প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য 

এফং 

প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দফী, 

রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৯ 

১১. এ.এ. খসতয়ান এয াটি যপাইড 

কস যফযা )জরুযী( 

প্রদয়াজনীয়কা

গজত্রপ্রাসপ্তা

জদক্ষ০৩ 

কাম যসদফ 

১। বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা,  জযকড যরুভ াখা 

ফযাফয ৩০ টাকা জকাট য সপ সনধ যাসযত 

পযদভ আদফদন জজরা ই-জফা জকদে 

দাসখর কযদত দফ। 

২। প্রদয়াজনীয় াংখ্যক পসরও/কাটি যজ। 

(াধাযণত ২টি ও খসতয়ান ফে দর তা 

াদদক্ষ) 

জকাট য প্রাঙ্গন ও এয 

ফাসদয রাইদন্প 

প্রাপ্ত িংযাখ জবন্ডায 

এয জদাকান/জডদে। 

 

 

৫০ টাকায 

জকাট য সপ  

জনাফ ইভত জাান েসন 

কাযী কসভনায 

জযকড যরুভ াখা 

জপান- ০১৬৭৪৭১৭৪১৬ 

ই-জভইর: acrecordroom. 

lakshmipur@gmail,com 

জনাফ াপ্তজয়া াযবীন 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব) রক্ষ্মীপুয 

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

:adcrlakshmipur@gmail.com 

 

১২. এ.এ. খসতয়ান এয াটি যপাইড 

কস যফযা )াধাযণ( 

প্রদয়াজনীয়কা

গজত্রপ্রাসপ্তা

জদক্ষ০৫ 

কাম যসদফ 

১। বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা,  জযকড যরুভ াখা 

ফযাফয ৩০ টাকা জকাট য সপ সনধ যাসযত 

পযদভ আদফদন জজরা ই-জফা জকদে 

দাসখর কযদত দফ। 

২। প্রদয়াজনীয় াংখ্যক পসরও/কাটি যজ। 

(াধাযণত ২টি ও খসতয়ান ফে দর তা 

াদদক্ষ) 

জকাট য প্রাঙ্গন ও এয 

ফাসদয রাইদন্প 

প্রাপ্ত িংযাখ জবন্ডায 

এয জদাকান/জডদে। 

 

 

৩০ টাকায 

জকাট য সপ  

জনাফ ইভত জাান েসন 

কাযী কসভনায 

জযকড যরুভ াখা 

জপান- ০১৬৭৪৭১৭৪১৬ 

ই-জভইর: acrecordroom. 

lakshmipur@gmail,com 

জনাফ াপ্তজয়া াযবীন 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব) রক্ষ্মীপুয 

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

:adcrlakshmipur@gmail.com 

 

১৩. সফ.এ. খসতয়ান এয াটি যপাইড 

কস যফযা )জরুযী( 

প্রদয়াজনীয়কা

গজত্রপ্রাসপ্তা

জদক্ষ০৩ 

কাম যসদফ 

১। বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা,  জযকড যরুভ াখা 

ফযাফয ৩০ টাকা জকাট য সপ সনধ যাসযত 

পযদভ আদফদন জজরা ই-জফা জকদে 

দাসখর কযদত দফ। 

২। প্রদয়াজনীয় াংখ্যক পসরও/কাটি যজ। 

(াধাযণত ১টি ও খসতয়ান ফে দর তা 

াদদক্ষ) 

জকাট য প্রাঙ্গন ও এয 

ফাসদয রাইদন্প 

প্রাপ্ত িংযাখ জবন্ডায 

এয জদাকান/জডদে। 

 

 

৫০ টাকায 

জকাট য সপ  

জনাফ ইভত জাান েসন 

কাযী কসভনায 

জযকড যরুভ াখা 

জপান- ০১৬৭৪৭১৭৪১৬ 

ই-জভইর: acrecordroom. 

lakshmipur@gmail,com 

জনাফ াপ্তজয়া াযবীন 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব) রক্ষ্মীপুয 

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

:adcrlakshmipur@gmail.com 

 

১৪. সফ.এ. খসতয়ান এয াটি যপাইড 

কস যফযা )াধাযণ(  

প্রদয়াজনীয়কা

গজত্রপ্রাসপ্তা

জদক্ষ০৫ 

কাম যসদফ 

১। বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা,  জযকড যরুভ াখা 

ফযাফয ৩০ টাকা জকাট য সপ সনধ যাসযত 

পযদভ আদফদন জজরা ই-জফা জকদে 

দাসখর কযদত দফ। 

২। প্রদয়াজনীয় াংখ্যক পসরও/কাটি যজ। 

(াধাযণত ১টি ও খসতয়ান ফে দর তা 

াদদক্ষ) 

জকাট য প্রাঙ্গন ও এয 

ফাসদয রাইদন্প 

প্রাপ্ত িংযাখ জবন্ডায 

এয জদাকান/জডদে। 

 

 

৩০ টাকায 

জকাট য সপ  

জনাফ ইভত জাান েসন 

কাযী কসভনায 

জযকড যরুভ াখা 

জপান- ০১৬৭৪৭১৭৪১৬ 

ই-জভইর: 

acrecordroom.lakshmipur

@gmail,com 

জনাফ াপ্তজয়া াযবীন 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব) রক্ষ্মীপুয 

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

:adcrlakshmipur@gmail.com 

 

১৫. জভৌজা ম্যা যফযা প্রদয়াজনীয়কা

গজত্রপ্রাসপ্তা

জদক্ষ০৭ 

কাম যসদফ 

১। বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা,  জযকড যরুভ াখা 

ফযাফয আদফদন জজরা ই-জফা জকদে 

দাসখর কযদত দফ। 

জকাট য প্রাঙ্গন ও এয 

ফাসদয রাইদন্প 

প্রাপ্ত িংযাখ জবন্ডায 

এয জদাকান/জডদে। 

 

জানারীোাং

ক, 

প্রধানাখায়

১-৪৬৩৭-

০০০১-১২২১ 

জনাফ ইভত জাান েসন 

কাযী কসভনায 

জযকড যরুভ াখা 

জপান- ০১৬৭৪৭১৭৪১৬ 

ই-জভইর: acrecordroom. 

lakshmipur@gmail,com 

জনাফ াপ্তজয়া াযবীন 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব) রক্ষ্মীপুয 

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

:adcrlakshmipur@gmail.com 

 

জকাদড জট্রজাসয চারাদন ৫০০/- টাকা জভা সদদত দফ। মূর চারন ৩০/- জকাট য 

সপ সনধ যাসযত পযদভ আদফদন কযদত দফ। 
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১০.জজনাদযর াটি যসপদকট াখা  
 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাননয 

নফ বাচ্চ ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

অনফদন পযভ 

প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং প্তযনাধ দ্ধপ্তত (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান 

ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

 যকাযী যাজস্ব  আদাদয়য  রদক্ষয 

সফসবন্ন তপসরভূক্ত োাংক/ 

যকাযী সফসবন্ন দপ্তয / াংস্থা  

দত াটি যসপদকট ল্পন এফাং 

সসডআয এযাক্ট অলাদয 

ভাভরা সনষ্পসিকযণ ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

াংসিষ্ট 

জদনাদাদযয সনকট 

দত  দাফী 

আদায়  না ওয়া 

 ম যভত্ম। 

 

দাফীদায দক্ষয   সনকট  দত াটি যসপদকট 

ভাভরা  দাদয়দযয  সনসভি অলদযাধ  ত্র 

াওয়ায য ঠিকতা  মাচাই কদয  

াটি যসপদকট  ভাভরা আভদর জনয়া য়। 

 
১।াটি যসপদকদটয  

   সনসভি অলদযাধ  

     ত্র । 

 
২।এযাডদবদরাযাভ সপ 

   ) জকাট য সপ ( ৬ নাং 

করাদভ উসখসখত াদয  জকাট য সপ আদায়  

কযা য় । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
৩। প্রদ সপ - 

১,০০,০০০/-টাকায  

উর্ধ্য সযভান দাফীয উয ৫৭/- টাকা াদয 

প্রদ সপ আদায়  কযা য় । 

 
৪।  জদনাদায কতৃযক  

দাসখরকৃত আদফদন  দত্রয াদথ-২০/-

টাকা াদয জকাট য সপ আদায় কযা য়  ।   

 
১। জজনাদযর 

াটি যসপদকট 

াখা । 

 
২। জট্রজাযী াখা  

 

১৮৭০ াদরয  জকাট য সপ আইন জভাতাদফক  

দাফীয সযভান  অলমায়ী  ভাভরা  দাদয়য 

কারীন  ভদয় জকাট য  সপ  ও প্রদ সপ  

দাফীদায  প্রসতষ্ঠান কতৃযক দাসখর  কযা  

য় । 

জকাট য সপ এয সযভান 

১। দাফীয সযভান ১০,০০০/- াজায টাকা 

ম যন্ত ১০% াদয । 

২। ১০,০০০/-টাকায  অসধক  সকন্তু 

২০,০০০/- টাকায উদর্ধ্য  নদ ম যন্ত -

১,০০০/-টাকা ১০,০০০/- টাকায উর্ধ্য 

সযভাদনয উয  ৮% াদয। 

৩। ২০,০০০/-টাকায উদর্ধ্য  সকন্তু  

৫০,০০০/-টাকায অসধক  নদ ম যন্ত 

১,৮০০/-  ২০,০০০/- টাকায  উদর্ধ্য 

সযভাদনয উয ৬% াদয। 

৪। ৫০,০০০/-টাকায উদর্ধ্য  সকন্তু  -১,০০, 

০০০ /- রক্ষ  টাকায অসধক  নদ 

সযভাদনয উয -৩,৬০০/-টাকা 

৫০,০০০/- াজায টাকায উদর্ধ্য সযভাদনয 

উয ৩% াদয।  

৫। ১,০০,০০০/-টাকায উদর্ধ্য সকন্তু 

২,০০,০০০/-টাকায সনদন্ সযভাদনয 

উয-৫,১০০/-টাকা  ১,০০,০০০/-

টাকায উদর্ধ্য সযভাদনয  উয ২% াদয । 

৬। ২,০০,০০০/- টাকায উদর্ধ্য  ৭,১০০/-

টাকা ২,০০,০০০/- টাকায উর্ধ্য  

সযভাদনয উয  ১% াদয  সকন্তু জভাট 

সপ এয সযভান- ৪০,০০০/- টাকায উর্ধ্য 

ইদফ না । 

জনাফ অসভত কুভায 

সফশ্বা 

জজনাদযর াটি যসপদকট 

অসপায, রক্ষ্মীপুয। 

জপান: ০১৭২২৮৬৮০৪৩ 

ই-জভইর: 

amitbiswas.sa

u71@gmail.co

m 

জনাফ াপ্তজয়া াযবীন 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব) 

রক্ষ্মীপুয 

সপানঃ ০২৩৩৪৪৪২০৩০ 

:adcrlakshmipur@gmail.co
m 

 



Citizen Charter  39 
 

১১. জট্রজাসয াখা 

 
ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাননয 

নফ বাচ্চ ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ 

অনফদন পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং 

প্তযনাধ দ্ধপ্তত 

(মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায 

জকাড, অসপসয়ার জটসরদপান ও 

ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ নন জুপ্তডপ্তয়ার, জুপ্তডপ্তয়ার, সকাে ব 

প্তপ অঠানরা, সকাে ব প্তপ আভনপ্রড, 

প্তফনল অঠানরা স্টযাম্প, পপ্তর 

এফং কার্ট বজ সায 

০৩ (প্ততন) প্তদন যকাপ্তয রাআনন্প প্রাি স্টযাম্প সবন্ডাযগণ 

কর্তবক চাপ্তত স্টযাম্পমূনয মূল্যফাফদ 

োকা সেজাপ্তয চারাননয ভনেনভ (ংপ্তিষ্ট 

থ ব-বনপ্ততক সকানড) সানারী ব্াংক, 

রক্ষ্মীপুয াখা, রক্ষ্মীপুনয জভাপ্তদনয়  

চারাননয মূর কপ্ত  

স্থানীয়বানফ ংগৃীত নাআ এ এভ প্তযাজু ানরীন 

সেজাযী প্তপায 

সেজাযী াখা  

কক্ষ নং-২৮ 

সপান নম্বয-০১৭৮৮৫৭৭৭০৬ 

আনভআর-

treasurysectionlaskhmipur@

gmail.com 

সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

কক্ষ নং-০৮ 

সপান নং-০৩৮১-৬২৪২১ 

আনভআর-

adcglakshmipur@mopa.g

ov.bd 

০২ প্তফপ্তড়য ব্ান্ড সযার, সাস্ট খাভ, 

সাস্ট কাড ব, সযপ্তবপ্তনউ স্টযাম্প, ডাক 

র্টনকে  প্তফপ্তবন্ন জাতীয় স্মাযক 

ডাক র্টনকে 

 

০৩ (প্ততন) প্তদন সাস্ট প্তপ কর্তবক চাপ্তত স্টযাম্পমূনয 

মূল্যফাফদ োকা সেজাপ্তয চারাননয ভনেনভ 

(ংপ্তিষ্ট থ ব-বনপ্ততক সকানড) সানারী 

ব্াংক, রক্ষ্মীপুয াখা, রক্ষ্মীপুনয জভাপ্তদনয়  

চারাননয মূর কপ্ত 

স্থানীয়বানফ ংগৃীত নাআ এ এভ প্তযাজু ানরীন 

সেজাযী প্তপায 

সেজাযী াখা  

কক্ষ নং-২৮ 

সপান নম্বয-০১৭৮৮৫৭৭৭০৬ 

আনভআর-

treasurysectionlaskhmipur@

gmail.com 

সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

কক্ষ নং-০৮ 

সপান নং-০৩৮১-৬২৪২১ 

আনভআর-

adcglakshmipur@mopa.g

ov.bd 

03 াপ্তব ব স্টযাম্প , প্তফনল অঠানরা 

স্টযাম্প  সকাে ব প্তপ আভনপ্রড  

০৩ (প্ততন) প্তদন যকাপ্তয, অধা যকাপ্তয, স্বায়ত্বাপ্তত 

প্তপ কর্তবক কর্তবক চাপ্তত স্টযাম্পমূনয 

মূল্যফাফদ োকা সেজাপ্তয চারাননয ভনেনভ 

(ংপ্তিষ্ট থ ব-বনপ্ততক সকানড) সানারী 

ব্াংক, রক্ষ্মীপুনয াখা, রক্ষ্মীপুনয জভা  

সজরা প্তাফযক্ষণ প্তপন সেজাযী চারান 

ভন্বয় কনয  জভাকৃত োকায চারাননয 

কপ্ত 

স্থানীয়বানফ ংগৃীত নাআ এ এভ প্তযাজু ানরীন 

সেজাযী প্তপায 

সেজাযী াখা  

কক্ষ নং-২৮ 

সপান নম্বয-০১৭৮৮৫৭৭৭০৬ 

আনভআর-

treasurysectionlaskhmipur@

gmail.com 

সভাাম্মদ নূয-এ-অরভ 

প্ততপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

কক্ষ নং-০৮ 

সপান নং-০৩৮১-৬২৪২১ 

আনভআর-

adcglakshmipur@mopa.g

ov.bd 
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১২. ত্রাণ াখা  
 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাননয 

নফ বাচ্চ ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ 

অনফদন পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং 

প্তযনাধ দ্ধপ্তত 

(মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায 

দফী, রুভ নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, 

অসপসয়ার জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১। ল্পাভীণ 

অফকাঠাদভা 

যক্ষণাদফক্ষণ 

(টিআয )কভ যসূসচ  

৫০ কাম য সদফ। টিআয সযত্র অলমায়ী াংসিষ্ট ভাননীয় াংদ 

দস্য ,াংযসক্ষত ভসরা আদনয ভাননীয় 

াংদ দস্য  ,উদজরা সযলদ জচয়াযম্যান   

এফাং জৌযবায জভয়যগণ কতৃযক প্রণীত 

তাসরকায় ফসণ যত প্রক  মূ ফাস্তফায়দনয জন্য এ 

কাম যারয় দত উ -ফযাদ্দ আদদ জাযী কযা য়।  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

উদজরা সনফ যাী অসপাদযয 

কাম যারয়, 

উদজরা সযলদ  

ও 

ইউসনয়ন সযলদ । 

 

সফনামূদল্য 

 

জনাফ ইউলছ সভয়া 

জজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা 

রক্ষ্মীপুয। 

জপান- ০১৭০০৭১৬৬৯৮/০১৭১৫১৫৯৮১৩ 

drrolakshmipur@gmail.com 

 
 

জনাফ জভাোঃ আদনায়ায জাছাইন আকদ 

জজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয। 

জপানোঃ  ০২৩৩৪৪৪১৪১০ 

dclakshmipur@mopa.gov.bd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২। ল্পাভীণ 

অফকাঠাদভা 

াংষ্কায  (কাসফখা )

কভ যসূসচ 

৫০ কাম য সদফ। কাসফখা সযত্র অলমায়ী াংসিষ্ট ভাননীয় াংদ 

দস্য  ,াংযসক্ষত ভসরা আদনয ভাননীয় 

াংদ দস্য এফাং উদজরা সযলদ জচয়াযম্যান 

কতৃযক প্রণীত তাসরকায় ফসণ যত প্রক  মূ 

ফাস্তফায়দনয জন্য এ কাম যারয় দত উ-ফযাদ্দ 

আদদ জাযী কযা য়। 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

উদজরা সনফ যাী অসপাদযয 

কাম যারয়, 

উদজরা সযলদ  

ও 

ইউসনয়ন সযলদ । 

 

সফনামূদল্য 

৩। সবসজএপ  

কভ যসূসচয 

আওতায় খায 

ায়তা প্রদান 

বদম যাগকারীন ভয় উদজরা ও জৌযবা কতৃযক প্রণীত তাসরকা 

অলমায়ী গযীফ ও বোঃস্থ সযফাদযয  ভাদঝ সফতযণ 

কযা য়। 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

উদজরা সনফ যাী অসপাদযয 

কাম যারয়, 

উদজরা সযলদ  

ও 

ইউসনয়ন সযলদ । 

 

সফনামূদল্য 

৪। অসতদসযদ্রদদয 

জন্য কভ যাংস্থান 

কভ যসূসচ 

৪০ কাম য সদফ। অসতদসযদ্রদদয জন্য কভ যাংস্থান কভ যসূসচ াংক্রান্ত 

সযত্র অলযদণ াংসিষ্ট উদজরা কতৃযক গৃীত 

প্রক  ফাস্তফায়ন কযা য়। 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

উদজরা সনফ যাী অসপাদযয 

কাম যারয়, 

উদজরা সযলদ  

ও 

ইউসনয়ন সযলদ । 

সফনামূদল্য 

৫।  নগদ অথ য 

ায়তা 

)সজআয( 

প্রাকৃসতক ও 

ভলষ্যসৃষ্ট বদম যাগয 

য তাৎক্ষসণকবাদফ 

ক্ষসতল্পস্ত সযফাদযয 

ভাদঝ সফতযণ 

ক্ষসতল্পস্ত েসক্ত কতৃযক াদা কাগদজ সরসখত 

আফদদন। 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

উদজরা সনফ যাী অসপাদযয 

কাম যারয়, 

উদজরা সযলদ  

ও 

ইউসনয়ন সযলদ । 

 

সফনামূদল্য 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাননয নফ বাচ্চ ভয় প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ 

অনফদন পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য 

এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তত (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দফী, রুভ 

নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬। খায ায়তা 

)সজআয( 

প্রাকৃসতক ও ভলষ্যসৃষ্ট 

বদম যাগয য তাৎক্ষসণকবাদফ 

ক্ষসতল্পস্ত সযফাদযয ভাদঝ 

সফতযণ 

ক্ষসতল্পস্ত েসক্ত কতৃযক াদা 

কাগদজ সরসখত আফদদন। 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

উদজরা সনফ যাী 

অসপাদযয কাম যারয়, 

উদজরা সযলদ  

ও 

ইউসনয়ন সযলদ । 

সফনামূদল্য জনাফ ইউলছ সভয়া 

জজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা 

রক্ষ্মীপুয। 

জপান- ০১৭০০৭১৬৬৯৮/০১৭১৫১৫৯৮১৩ 

drrolakshmipur@gmail.com 
 

জনাফ জভাোঃ আদনায়ায জাছাইন আকদ 

জজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয। 

জপানোঃ  ০২৩৩৪৪৪১৪১০ 

dclakshmipur@mopa.gov.bd 
৭। ীতফে ায়তা 

)সজআয( 

ীত কারীন ভদয় গযীফ ও 

ব:স্থ েসক্তদদয ভাদঝ সফতযণ 

বোঃস্থতা ও স্থানীয় চাসদায 

সবসিদত  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

উদজরা সনফ যাী 

অসপাদযয কাম যারয়, 

উদজরা সযলদ  

ও 

ইউসনয়ন সযলদ । 

সফনামূদল্য 

৮। টিন/দঢউটিন 

ায়তা 

)সজআয( 

প্রাকৃসতক ও ভলষ্যসৃষ্ট 

বদম যাগয য তাৎক্ষসণকবাদফ 

ক্ষসতল্পস্ত প্রসতষ্ঠান এফাং 

সযফাদযয ভাদঝ সফতযণ 

১। প্রাকৃসতক বদম যাদগ ক্ষসতল্পস্ত 

েসক্ত কতৃযক াদা কাগদজ সরসখত 

আদফদন। 

২। “সড” পযভ পূযণ। 

৩। অসেকাদন্ডয জক্ষদত্র “এপ” 

পযভ পূযণ কদয আদফদদনয াদথ 

াংমৄক্ত কযদত দফ।  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

উদজরা সনফ যাী 

অসপাদযয কাম যারয়, 

উদজরা সযলদ  

ও 

ইউসনয়ন সযলদ । 

সফনামূদল্য 

৯। নদীবাাংগদন 

ক্ষসতল্পস্তদদয 

াায্য প্রদান। 

৩ কাম য সদফ আদফদন কাযী  কতৃযক াদা 

কাগদজ আফদদনত্র 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

উদজরা সনফ যাী 

অসপাদযয কাম যারয়, 

উদজরা সযলদ  

ও 

ইউসনয়ন সযলদ । 

সফনামূদল্য 

১০। ঘূসণ যঝে / 

টদণ যদডা 

সফসবন্ন বদম যাদগ 

ক্ষসতল্পস্তদদয 

াায্য প্রদান। 

৩ কাম য সদফ আদফদন কাযী  কতৃযক াদা 

কাগদজ আফদদনত্র 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়,  

উদজরা সনফ যাী 

অসপাদযয কাম যারয়, 

উদজরা সযলদ  

ও 

ইউসনয়ন সযলদ । 

সফনামূদল্য 
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১৩. সক্ষা াখা 

 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাননয 

নফ বাচ্চ ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ 

অনফদন পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং 

প্তযনাধ দ্ধপ্তত 

(মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দফী, রুভ 

নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. 

সক্ষা ভন্ত্রণারয় দত প্রাপ্ত 

জচক প্রসতষ্ঠানদক প্রদান 

০৭ (াত)       

  কাম যসদফ 

াংসিষ্ট উদজরা সনফ যাী 

অসপায কতৃযক প্রসতষ্ঠাদনয 

অলদভাদন প্রতযয়ন ত্র । 

সনজ উদযাদগ াংল্প 

কযদত দফ। 

সফনামূদল্য জনাফ এ, এভ, সযাজুর াদরীন 

কাযী কসভনায 

(সক্ষা াখা) 

জপানোঃ  ০১৭০৭৯০৩০২৪ 

sirajussalehin38@gmail.com 

জনাফ জভদয সনগায 

অসতসযক্ত  জজরা প্রাক (সক্ষা ও আইসটি), 

রক্ষ্মীপুয। 

জপানোঃ  ০২৩৩৪৪৪১০২৭ 

adc.edu.ict.lakshmipur@gmail.com 

০২. 

সক্ষা ভন্ত্রণারয় দত প্রাপ্ত 

জচক েসক্তদক প্রদান 

০৭ (াত) 

  কাম যসদফ 

াংসিষ্ট সক্ষা প্রসতষ্ঠাদনয প্রধান 

কতৃযক জচক ল্পণকাযীয তযাসয়ত 

ছসফ ও প্রতযয়ন ত্র । 

সনজ উদযাদগ াংল্প 

কযদত দফ। 

সফনামূদল্য জনাফ এ, এভ, সযাজুর াদরীন 

কাযী কসভনায 

(সক্ষা াখা) 

জপানোঃ  ০১৭০৭৯০৩০২৪ 

sirajussalehin38@gmail.com 

জনাফ জভদয সনগায 

অসতসযক্ত  জজরা প্রাক (সক্ষা ও আইসটি), 

রক্ষ্মীপুয। 

জপানোঃ  ০২৩৩৪৪৪১০২৭ 

adc.edu.ict.lakshmipur@gmail.com 

০৩. 

 

ম্যাদনসজাং কসভটি সনফ যাচন এয 

রদক্ষয সপ্রজাইসডাং অসপায 

সনদয়াগ 

০৩ (সতন) 

  কাম যসদফ 

াদা কাগদজ  আদফদন এফাং 

উদজরা সনফ যাী অসপায এয 

অল্পায়ণ ত্র 

উদজরা সনফ যাী 

অসপাদযয কাম যারয় 

অথফা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয় 

সফনামূদল্য 

 

জনাফ এ, এভ, সযাজুর াদরীন 

কাযী কসভনায 

(সক্ষা াখা) 

জপানোঃ  ০১৭০৭৯০৩০২৪ 

sirajussalehin38@gmail.com 

জনাফ জভদয সনগায 

অসতসযক্ত  জজরা প্রাক (সক্ষা ও আইসটি), 

রক্ষ্মীপুয। 

জপানোঃ  ০২৩৩৪৪৪১০২৭ 

adc.edu.ict.lakshmipur@gmail.com 

০৪ 

যীক্ষা সকন্দ্র স্থান  

প্তযফতবন/ াফপ্তরক যীক্ষা 

ংক্রান্ত 

১৫ প্তদন( 

প্রপ্ততনফদন 

প্রাপ্তি 

াননক্ষ) 

১। প্রপ্ততষ্ঠান প্রধান কর্তবক 

অনফদন কযনত নফ  

২। প্রতাপ্তফত সকনন্দ্র যীক্ষাথীয 

ংখ্যা 

৩। উনজরা প্তনফ বাী প্তপায 

কর্তবক স্যষ্পষ্ট ভতাভত 

প্তযদ বন প্রপ্ততনফদন। 

স্ব স্ব কর্তবক্ষ অনফদননয ানথ 

২০/-োকায সকাে ব 

প্তপ । 

জনাফ এ, এভ, সযাজুর াদরীন 

কাযী কসভনায 

(সক্ষা াখা) 

জপানোঃ  ০১৭০৭৯০৩০২৪ 

sirajussalehin38@gmail.com 

জনাফ জভদয সনগায 

অসতসযক্ত  জজরা প্রাক (সক্ষা ও আইসটি), 

রক্ষ্মীপুয। 

জপানোঃ  ০২৩৩৪৪৪১০২৭ 

adc.edu.ict.lakshmipur@gmail.com 

০৫ 

সফযকাপ্তয প্তক্ষা প্রপ্ততষ্ঠাননয 

সফতন বাতাপ্তদয প্তফর 

প্রপ্ততস্বাক্ষয 

০৩ (প্ততন) প্তদন স্ব স্ব প্রপ্ততষ্ঠান কর্তবক সফতন 

বাতাপ্তদয প্তফর 

স্ব স্ব কর্তবক্ষ - জনাফ এ, এভ, সযাজুর াদরীন 

কাযী কসভনায 

(সক্ষা াখা) 

জপানোঃ  ০১৭০৭৯০৩০২৪ 

sirajussalehin38@gmail.com 

জনাফ জভদয সনগায 

অসতসযক্ত  জজরা প্রাক (সক্ষা ও আইসটি), 

রক্ষ্মীপুয। 

জপানোঃ  ০২৩৩৪৪৪১০২৭ 

adc.edu.ict.lakshmipur@gmail.com 

০৬ 

যকাপ্তয উচ্চ প্তফযারনয়য 

প্তডনোপ্তযয়াভ এফং 

প্তফযারনয়য ভাঠ ব্ফানযয 

নুভপ্তত 

০৭ (াত) প্তদন স্ব স্ব প্রপ্ততষ্ঠান কর্তবক 

প্তডনোপ্তযয়ভ এফং ভাঠ 

ব্ফানযয জন্য অনফদন কযনত 

নফ । 

 অনফদননয ানথ 

২০/-োকায সকাে ব 

প্তপ  

জনাফ এ, এভ, সযাজুর াদরীন 

কাযী কসভনায 

(সক্ষা াখা) 

জপানোঃ  ০১৭০৭৯০৩০২৪ 

sirajussalehin38@gmail.com 

জনাফ জভদয সনগায 

অসতসযক্ত  জজরা প্রাক (সক্ষা ও আইসটি), 

রক্ষ্মীপুয। 

জপানোঃ  ০২৩৩৪৪৪১০২৭ 

adc.edu.ict.lakshmipur@gmail.com 
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০৭ 

প্তফপ্তবন্ন প্তফলনয় প্তবনমাগ ০৭ (াত) প্তদন স্কুর/কনরনজয ভস্যা এফং 

প্তক্ষনকয প্তফরুনদ্ধ সকান প্তবনমাগ 

- অনফদননয ানথ 

২০/- োকায 

সকাে ব প্তপ 

জনাফ এ, এভ, সযাজুর াদরীন 

কাযী কসভনায 

(সক্ষা াখা) 

জপানোঃ  ০১৭০৭৯০৩০২৪ 

sirajussalehin38@gmail.com 

জনাফ জভদয সনগায 

অসতসযক্ত  জজরা প্রাক (সক্ষা ও আইসটি), 

রক্ষ্মীপুয। 

জপানোঃ  ০২৩৩৪৪৪১০২৭ 

adc.edu.ict.lakshmipur@gmail.com 

০৮ 

সফযকাপ্তয কনরজমূনয 

সজযষ্ঠ প্রবালক/কাপ্তয 

োক নদ নদান্নপ্তত 

১৫ (ননয) 

কাম বপ্তদফ 

(ত্র প্রাপ্তি 

াননক্ষ) 

স্ব-স্ব প্তক্ষা প্রপ্ততষ্ঠান প্রধান কর্তবক 

নদান্নপ্তত ংক্রান্ত গ্রায়ণ ত্র 

স্ব স্ব কর্তবক্ষ প্তফনামূনল্য জনাফ এ, এভ, সযাজুর াদরীন 

কাযী কসভনায 

(সক্ষা াখা) 

জপানোঃ  ০১৭০৭৯০৩০২৪ 

sirajussalehin38@gmail.com 

জনাফ জভদয সনগায 

অসতসযক্ত  জজরা প্রাক (সক্ষা ও আইসটি), 

রক্ষ্মীপুয। 

জপানোঃ  ০২৩৩৪৪৪১০২৭ 

adc.edu.ict.lakshmipur@gmail.com 
 

 

১৩. তথ্য, অসবদমাগ  ও রাইদেযী াখা 

 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাননয 

নফ বাচ্চ ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/ 

অনফদন পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং 

প্তযনাধ দ্ধপ্তত 

(মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায দফী, রুভ 

নম্বয, জজরা/উদজরায জকাড, অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর  

উর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড অসপসয়ার 

জটসরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. 

তথ্য প্রাসপ্তয আদফদন সনষ্পসি ২০ কাম যসদফ     

  

সনধ যাসযত পযদভ আদফদন 

)যাসয/অনরাইন( 

সনজ উদযাদগ াংল্প 

কযদত দফ। 

প্রদমাজয জক্ষদত্র 

জট্রজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ মূল্য 

সযদাধ  

জনাফ অসভত কুভায সফশ্বাল 

কাযী কসভনায 

(তথ্য অসবদমাগ ও রাইদেযী াখা) 

জপানোঃ  ০১৭২২৮৬৮০৪৩ 

amitbiswas.sau71@gmail.com 

জনাফ জভাোঃ আদনায়ায জাছাইন আকদ 

জজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয। 

জপানোঃ  ০২৩৩৪৪৪১৪১০ 

dclakshmipur@mopa.gov.bd 

০২. 

অসবদমাগ ল্পণ ও সনষ্পসি 

াংক্রান্ত 

  

২০ কাম যসদফ স্ব উদযাদগ সরসখত আদফদন  সনজ উদযাদগ াংল্প 

কযদত দফ। 

সফনামূদল্য জনাফ অসভত কুভায সফশ্বাল 

কাযী কসভনায 

(তথ্য অসবদমাগ ও রাইদেযী াখা) 

জপানোঃ  ০১৭২২৮৬৮০৪৩ 

amitbiswas.sau71@gmail.com 

জনাফ জভাোঃ আদনায়ায জাছাইন আকদ 

জজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয। 

জপানোঃ  ০২৩৩৪৪৪১৪১০ 

dclakshmipur@mopa.gov.bd 
 

 

 

 

 

)দভাাম্মদ ন্যয-এ-আরভ( 

অসতসযক্ত জজরা প্রাক )াসফ যক( 

রক্ষ্মীপুয। 


