গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা শাসেকর কায ালয়
গাইবা া
www.gaibandha.gov.bd

নাগিরক সনদ
(Citizen’s Charter)
০১। নজারত শাখা ।
িমক
সবার নাম
নং

(১)
০১

০২

(২)
ণ েয়লারী
িডিলং লাইেস
দান

ণ েয়লারী
িডিলং লাইেস
নবায়ন

েয়াজনীয়
সেব া সময.
(ঘ া/িদন/মাস)
(৩)
০৭ (সাত)
কায িদবস

০৩ (িতন)
কায িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

(৪)
১। িনধ ািরতফরম[ফরম ‘ক’ (অ ে দ
২২(৩)
)]
২। ভাটার আই িড (সত ািয়ত)
৩। ড লাইেস (হালনাগাদ) (সত ািয়ত)
৪। জিমর মািলকানার দিলল/খািরেজর
কিপ/পচ া(সত ািয়ত)/ভাড়া য়া হেল
ভাড়ার ি প
৫। ২কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন
ছিব (সত ািয়ত)
৬। সরকাির কাষাগাের ৩০০০/-টাকা
জমা দােনর চালােনর ল কিপ
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১নং কােড
জমা করেত হেব)
১। িনধ ািরতফরম [ফরম ‘ক’ (অ ে দ
২২(৩)
)]
২। ব বত বছেরর নবািয়ত/ ল
লাইেসে র ফেটাকিপ(সত ািয়ত)
৩। সরকাির কাষাগাের ৩০০০/-টাকা
জমা দােনর চালােনর ল কিপ
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং কােড
জমা করেত হেব)

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

(৫)
১। জলা শাসেকর কায ালয়, বসা-বািণজ
শাখা (ক নং-২০৮, ২য় তলা) হেত/
ড / জলা ওেয়ব পাট াল।
(www.gaibandha.gov.bd
2। চালান ফরম সানালী াংেকর য কান
শাখা/ হ েড / জলা ওেয়ব পাট াল।
(www.gaibandha.gov.bd) হেত
পাওয়া যােব

১। জলা শাসেকর কায ালয়, বসা-বািণজ
শাখা (ক নং-২০৮, ২য় তলা) হেত/
ড / জলা ওেয়ব পাট াল
(www.gaibandha..gov.bd)
২। চালান ফরম সানালী াংক, য কান
শাখায়/ হ ড / জলা ওেয়ব পাট াল
(www.gaibandha.gov.bd)
হেত পাওয়া যােব।

িফ/চাজ জমাদােনর খাত
ও কাড
কখন দান করেত হেব
তা উে খ করেত হেব
(৬)

৩০০০ /(িতন হাজার টাকা )
কাড নং
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১
(আেবদেনর সােথ জমা
িদেত হেব )
(৩০০০/- টাকার ১৫%
ভ াট ৪৫০/- টাকা জমা
িদেত হেব)

৩০০০/(িতন হাজার টাকা)
কাড নং
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১)
(আেবদেনর সােথ জমা
িদেত হেব )
(৩০০০/- টাকার ১৫%
ভ াট ৪৫০/-টাকা জমা
িদেত হেব)

দািয় া কম কতা(কম কতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র ও ই- মইল)
(৭)

নজারত ড কােল র
গাইবা া
+88০৫৪১-৫১৫৩৫
মাবাইল ০১৭৬২-৬৯৫০৫৫
nazarotsection_gaiba
ndha@yahoo.com

উ তন কম কতা, যার কােছ আপীল
করা যােব (কম কতারনাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল)
(৮)

অিতির

জলা শাসক (সািব ক)
গাইবা া
ক নং- ২০৪ (২য় তলা)
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফান নং ০৫৪১-৫১২৬১
মাবাইল ০১৭৬২-৬৯৫০৫1
adcgeneral_gaibandha
@yahoo.com

চলমান-০২

িমক
নং

সবার নাম

েয়াজনীয়
সেব া সময.
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

(১)
৩

(২)
ণ কািরগির
িডিলং
লাইেস দান

(৩)
০৭ (সাত)
কায িদবস

০৪

ণ কািরগির
িডিলং
লাইেস নবায়ন

০৩ (িতন)
কায িদবস

(৪)
১। িনধ ািরতফরম[ফরম ‘ক’ (অ ে দ
২২(৩)
)]
২। ভাটার আই িড (সত ািয়ত)
৩। ড লাইেস (সত ািয়ত)
৪। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর
কিপ (সত ািয়ত)
৫। ২কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন
ছিব (সত ািয়ত)
৬। সরকাির কাষাগাের ৩০০০/-টাকা
জমা দােনর চালােনর ল কিপ (১-০৭৪২০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা করেত হেব)
১। িনধ ািরতফরম[ফরম ‘ক’ (অ ে দ
২২(৩)
)]
২। ব বত বছেরর নবািয়ত/ ল লাইেসে র
ফেটাকিপ। (সত ািয়ত)
৩। সরকাির কাষাগাের ৩০০০/-টাকা
জমা দােনর চালােনর ল কিপ (১-৭৪২০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা করেত হেব)

০৫

পাইকারী ও
চরা কাপড়
িব েয়র িডিলং
লাইেস দান

০৭ (সাত)
কায িদবস

১। িনধ ািরতফরম[ফরম ‘ক’ (অ ে দ
২২(৩)
)]
২। ভাটার আই িড (সত ািয়ত)
৩। ড লাইেস (সত ািয়ত)
৪। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর কিপ
(সত ািয়ত)
৫। ২কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব
(সত ািয়ত)
৬। সরকাির কাষাগাের ৩০০০/-টাকা জমা
দােনর চালােনর ল কিপ (১-০৭৪২০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা করেত
হেব)

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

িফ/চাজ জমাদােনর খাত
ও কাড
কখন দান করেত হেব
তা উে খ করেত হেব
(৬)
৩০০০ /(িতন হাজার টাকা )
কাড নং
( ১-০৭৪২-০০০০
-২৬৮১)(আেবদেনর
সােথ জমা িদেত হেব )
(৩০০০/- টাকার ১৫%
ভ াট 450/-টাকা জমা
িদেত হেব)

দািয় া কম কতা(কম কতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র ও ই- মইল)
(৭)

১। জলা শাসেকর কায ালয়, বসা-বািণজ শাখা
৩০০০/(ক নং-২০৮, ২য় তলা) হেত/ েড / জলা
(িতন হাজার টাকা)
ওেয়ব পাট াল।(www.gaibandha.gov.bd)
কাড নং
২। িনজ উে ােগ
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১)
৩।চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায়/ (আেবদেনর সােথ জমা
/ হ েড / জলা ওেয়ব পাট াল।
িদেত হেব )
(www.gaibandha.gov.bd ) হেত পাওয়া
(৩০০০/- টাকার ১৫%
যােব
ভ াট ৪৫০/- টাকা জমা
িদেত হেব)
১। জলা শাসেকর কায ালয়,
বসা-বািণজ ১। পাইকারী- ৩০০০/=
শাখা (ক নং-২০৮, ২য় তলা) হেত/
েড
টাকা
/ জলা ওেয়ব পাট াল।
২। চরা-১০০০/-টাকা
(www.gaibandha.gov.bd)
কাড নং
২। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায় (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১)
হ েড / জলা ওেয়ব পাট াল।
(আেবদেনর সােথ জমা
(www.gaibandha.gov.bd) হেত পাওয়া
িদেত হেব )
যােব
(উভয় ে ১৫% ভ াট
৪৫০/- ও ১৫০/- টাকা
জমা িদেত হেব)

নজারত ড কােল র
গাইবা া
+88০৫৪১-৫১৫৩৫
মাবাইল ০১৭৬২-৬৯৫০৫৫
nazarotsection_gaiba
ndha@yahoo.com

(৫)
১। জলা শাসেকর কায ালয়, বসা-বািণজ
শাখা (ক নং-২০৮,২য় তলা) হেত/
ড / জলা ওেয়ব পাট াল
(www.gaibandha.gov.bd)
2। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায়/
হ েড / জলা ওেয়ব পাট াল।
(www.gaibandha.gov.bd) ত পাওয়া যােব

উ তন কম কতা, যার কােছ আপীল
করা যােব (কম কতারনাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল)
(৮)

অিতির

জলা শাসক (সািব ক)
গাইবা া
ক নং- ২০৪ (২য় তলা)
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফান নং ০৫৪১-৫১২৬১
মাবাইল ০১৭৬২-৬৯৫০৫1
adcgeneral_gaibandha
@yahoo.com

চলমান-০৩

িমক
নং

সবার নাম

েয়াজনীয়
সেব া সময.
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

(১)
০৬

(২)
পাইকারী ও
চরা কাপড়
িব েয়র িডিলং
লাইেস নবায়ন

(৩)
০৩ (িতন)
কায িদবস

(৪)
১। িনধ ািরতফরম[ফরম ‘ক’ (অ ে দ
২২(৩)
)]
২। ব বত বছেরর নবািয়ত/ ল লাইেসে র
ফেটাকিপ।(সত ািয়ত)
৩। সরকাির কাষাগাের ৩০০০/-টাকা
জমা দােনর চালােনর ল কিপ (১০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা
করেত হেব)

(৫)
১। জলা শাসেকর কায ালয়, বসা-বািণজ শাখা
(ক নং-২০৮, ২য় তলা) হেত/
েড / জলা
ওেয়ব পাট াল।(www.gaibandha.gov.bd)
২। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায়/
হ েড / জলা ওেয়ব পাট াল।
(www.gaibandha.gov.bd) পাওয়া যােব।

০৭

লৗহ ও
লৗহজাত
িব েয়র িডিলং
লাইেস দান

০৭ (সাত)
কায িদবস

১। িনধ ািরতফরম [ফরম ‘ক’ (অ ে দ
২২(৩)
)]
২। ভাটার আই িড ফেটাকিপ(সত ািয়ত)
৩। ড লাইেস ফেটাকিপ(সত ািয়ত)
৪। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর
ফেটাকিপ(সত ািয়ত)
৫। ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন
ছিব(সত ািয়ত)
৬। সরকাির কাষাগাের ৩০০০/-টাকা
জমা দােনর চালােনর ল কিপ (১-০৭৪২
-০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা করেত হেব)

১। জলা শাসেকর কায ালয়,
বসা-বািণজ
শাখা (ক নং-২০৮, ২য় তলা) হেত/
েড /
জলা ওেয়ব পাট াল।
(www.gaibandha..gov.bd)
২। িনজ উে ােগ সংি িনব াচন অিফস হেত
৩। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায়/
হ েড / জলা ওেয়ব পাট াল।
(www.gaibandha.gov.bd) হেত পাওয়া
যােব

িফ/চাজ জমাদােনর খাত
দািয় া কম কতা(কম কতার
ও কাড
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড,
কখন দান করেত হেব জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
তা উে খ করেত হেব
ন র ও ই- মইল)
(৬)
(৭)
১। পাইকারী১৫০০/=
টাকা
২। চরা- ৫০০/কাড নং
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১)
(আেবদেনর সােথ জমা
িদেত হেব )
(উভয় ে ১৫% ভ াট
২২৫/- ও ৭৫/-টাকা
জমা িদেত হেব)
৩০০০ /(িতন হাজার টাকা )
নজারত ড কােল র
কাডনং
গাইবা া
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১
+88০৫৪১-৫১৫৩৫
(আেবদেনর সােথ জমা
মাবাইল ০১৭৬২-৬৯৫০৫৫
িদেত হেব )
nazarotsection_gaiba
(৩০০০/- টাকার ১৫%
ndha@yahoo.com
ভ াট ৪৫০/- জমা িদেত
হেব)

লৗহ ও
লৗহজাত
িব েয়র িডিলং
লাইেস নবায়ন

০৩ (িতন)
কায িদবস

১।িনধ ািরতফরম [ফরম ‘ক’ (অ ে দ
২২(৩)
)]
২। ব বত বছেরর নবািয়ত/ ল লাইেসে র
ফেটাকিপ(সত ািয়ত)
৩। সরকাির কাষাগাের ১৫০০/-টাকা
জমা দােনর চালােনর ল কিপ (১০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা করেত
হেব)

১। জলা শাসেকর কায ালয়, বসা-বািণজ শাখা
(ক নং-২০৮, ২য় তলা) হেত/
েড / জলা
ওেয়ব পাট াল। (www.gaibandha.gov.bd)
২। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায়
হ েড / জলা ওেয়ব পাট াল।
(www.gaibandha.gov.bd) হেত পাওয়া
যােব

১৫০০/-(এক হাজার
প চশত টাকা)
(আেবদেনর সােথ জমা
িদেত হেব )
(১৫০০/- টাকার ১৫%
ভ াট ২২৫/- টাকা জমা
িদেত হেব)

০৮

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

উ তন কম কতা, যার কােছ আপীল
করা যােব (কম কতারনাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল)
(৮)

অিতির

জলা শাসক (সািব ক)
গাইবা া
ক নং- ২০৪ (২য় তলা)
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফান নং ০৫৪১-৫১২৬১
মাবাইল ০১৭৬২-৬৯৫০৫1
adcgeneral_gaibandha
@yahoo.com

চলমান-০৪

িমক
নং

সবার নাম

েয়াজনীয়
সেব া সময.
(ঘ া/িদন/মাস)

(১)
০৯

(২)
িসেম িব েয়র
িডিলং লাইেস
দান

(৩)
০৭ (সাত)
কায িদবস

১০

িসেম িব েয়র
িডিলং লাইেস
নবায়ন

০৩ (িতন)
কায িদবস

িম ড
িব েয়র িডিলং
লাইেস দান

০৭ (সাত)
কায িদবস

১১

েয়াজনীয় কাগজপ

িফ/চাজ জমাদােনর খাত
দািয় া কম কতা(কম কতার
ও কাড
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড,
কখন দান করেত হেব জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
তা উে খ করেত হেব
ন র ও ই- মইল)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
১। িনধ ািরতফরম[ফরম ‘ক’ (অ ে দ
১। জলা শাসেকর কায ালয়,
বসা-বািণজ ১৫০০/- (এক হাজার
২২(৩)
)]
শাখা (ক নং-২০৮, ২য় তলা) হেত/
েড / প চশত টাকা)
২। ভাটার আই িড ফেটাকিপ(সত ািয়ত)
জলা ওেয়ব পাট াল।
(আেবদেনর সােথ জমা
৩। ড লাইেস ফেটাকিপ(সত ািয়ত)
(www.gaibandha..gov.bd)
িদেত হেব )
৪।ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর ফেটাকিপ ২। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায়/ (১৫০০/- টাকার ১৫%
(সত ািয়ত)
হ েড / জলা ওেয়ব পাট াল
ভ াট ২২৫/- টাকা জমা
৫।২কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব (www.gaibandha..gov.bd) হেত পাওয়া
িদেত হেব)
(সত ািয়ত)
যােব
৬। সরকাির কাষাগাের ১৫০০/-টাকা
জমা দােনর চালােনর ল কিপ (১০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা করেত
হেব)
১।সরকারিনধ ািরত ফরম[ফরম
‘ক’ ১। জলা শাসেকর কায ালয়, বসা-বািণজ শাখা
৭৫০/(অ ে দ ২২(৩)
)]
(ক নং-২০৮, ২য় তলা) হেত/
েড / জলা (সাতশত প াশ টাকা)
নজারত ড কােল র
২। ব বত বছেরর নবািয়ত/ ল লাইেসে র ওেয়ব পাট াল।(www.gaibandha..gov.bd). (আেবদেনর সােথ জমা
গাইবা া
ফেটাকিপ(সত ািয়ত)
২।িনজ উে ােগ
িদেত হেব )
+88০৫৪১-৫১৫৩৫
৩। সরকাির কাষাগাের ৭৫০/-টাকা
৩।চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায়/
(৭৫০/- টাকার ১৫%
মাবাইল ০১৭৬২-৬৯৫০৫৫
জমা দােনর চালােনর ল কিপ (১হ েড / জলা ওেয়ব পাট ল।(www.
া
gaiband
ভ াট ১১২/৫০ জমা
nazarotsection_gaiba
০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা করেত ha.gov.bd) হেত পাওয়া যােব
িদেত হেব)
ndha@yahoo.com
হেব)
১। িনধ ািরতফরম[ফরম ‘ক’ (অ ে দ
১। জলা শাসেকর কায ালয়,
বসা-বািণজ
৩০০/২২(৩)
)]
২। ভাটার আই িড ফেটাকিপ(সত ািয়ত)
৩। ড লাইেস ফেটাকিপ(সত ািয়ত)
৪।ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর ফেটাকিপ
(সত ািয়ত)
৫।২কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব
(সত ািয়ত)
৬। সরকাির কাষাগাের ৩০০/-টাকা
জমা দােনর চালােনর ল কিপ (১০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা করেত
হেব)

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

শাখা (ক নং-২০৮, ২য় তলা) হেত/
েড /
জলা ওেয়ব পাট াল।
(www.gaibandha.gov.bd)
২। িনজ উে ােগ সংি িনব াচন অিফস হেত
৩। সংি ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা হেত
৪। িনজ উে াগ/সংি উপেজলা িম হেত
৫। িনজ উে ােগ
৬। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায়/
হ েড / জলা ওেয়ব পাট াল।
(www.gaibandha.gov.bd) হেত পাওয়া
যােব

( িতনশত টাকা )
(আেবদেনর সােথ জমা
িদেত হেব )
(৩০০/- টাকার ১৫%
ভ াট ৪৫/- টাকা জমা
িদেত হেব)

উ তন কম কতা, যার কােছ আপীল
করা যােব (কম কতারনাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল)
(৮)

অিতির

জলা শাসক (সািব ক)
গাইবা া
ক নং- ২০৪ (২য় তলা)
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফান নং ০৫৪১-৫১২৬১
মাবাইল ০১৭৬২-৬৯৫০৫1
adcgeneral_gaibandha
@yahoo.com

চলমান-০৫

িমক
নং

সবার নাম

েয়াজনীয়
সেব া সময.
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

(১)
১২

(২)
িম ড
িব েয়র িডিলং
লাইেস নবায়ন

(৩)
০৩ (িতন)
কায িদবস

১৩

পে ািলয়াম
ম েদর অনাপি
সনদ দান

১৫ (পেনর)
কায িদবস

(৪)
১।িনধ ািরতফরম[ফরম ‘ক’ (অ ে দ
২২(৩)
)]
২। ব বত বছেরর নবািয়ত/ ল লাইেসে র
ফেটাকিপ(সত ািয়ত)
৩। সরকাির কাষাগাের ১৫০/-টাকা
জমা দােনর চালােনর ল কিপ (১০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা করেত
হেব)
১।বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপ ােরশেনর
অ মিত প
২। সড়ক ও জনপথ িবভােগর অ মিতপ
৩। িনধ ািরত িড ফরম রণ৬ কিপ
৪। ২কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব
(সত ািয়ত)
৫।জাতীয় পিরচয় প ফেটাকিপ (সত ািয়ত)
৬। ড লাইেস ফেটাকিপ (সত ািয়ত)
৭। াংক সলেভি ফেটাকিপ (সত ািয়ত)
৮। আয়কর সনদ ফেটাকিপ (সত ািয়ত)
৯। ািবত ােনর মৗজা াপ
১০। সকশন ান ০৬ (ছয়) কিপ
১১। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর
ফেটাকিপ(সত ািয়ত)

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

িফ/চাজ জমাদােনর খাত
ও কাড
কখন দান করেত হেব
তা উে খ করেত হেব
(৫)
(৬)
১। জলা শাসেকর কায ালয়, বসা-বািণজ শাখা
১৫০/(ক নং-২০৮, ২য় তলা) হেত/
েড / জলা (একশত প াশ টাকা)
ওেয়ব পাট াল।(www.gaibandha.gov.bd)
(আেবদেনর সােথ জমা
২।িনজ উে ােগ
িদেত হেব )
৩।চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায়/
(১৫০/- টাকার ১৫%
হ েড / জলা ওেয়ব পাট াল।
ভ াট ২২/৫০ জমা িদেত
(www.gaibandha.gov.bd) হেত পাওয়া যােব
হেব)
১।বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপ ােরশন হেত
২। সড়ক ও জনপথ িবভাগ হেত
৩। জলা শাসেকর কায ালয়, বসা-বািণজ শাখা
(ক নং-২০৮, ২য় তলা) হেত/
েড / জলা
ওেয়ব পাট াল।(www.gaibandha..gov.bd)

অনাপি দােন
কান িফ হণ করা হয়
না

দািয় া কম কতা(কম কতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র ও ই- মইল)
(৭)

নজারত ড কােল র
গাইবা া
+88 ০৫৪১-৫১৫৩৫
মাবাইল ০১৭৬২-৬৯৫০৫৫
nazarotsection_gaiba
ndha@yahoo.com

উ তন কম কতা, যার কােছ আপীল
করা যােব (কম কতারনাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল)
(৮)

অিতির

জলা শাসক (সািব ক)
গাইবা া
ক নং- ২০৪ (২য় তলা)
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফান নং ০৫৪১-৫১২৬১
মাবাইল ০১৭৬২-৬৯৫০৫1
adcgeneral_gaibandha
@yahoo.com

চলমান-০৬

িমক
নং

(১)
১৪

সবার নাম

(২)
িবে ারক
ম েদর অনাপি
সনদ দান

েয়াজনীয়
সেব া সময.
(ঘ া/িদন/মাস)
(৩)
১৫ (পেনর)
কায িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

(৪)
১।বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপ ােরশেনর
অ মিত প
২। সড়ক ও জনপথ িবভােগর অ মিতপ
৩। িনধ ািরত িড ফরম রণ৬ কিপ

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

(৫)
১।বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপ ােরশন হেত
২। সড়ক ও জনপথ িবভাগ হেত
৩। জলা শাসেকর কায ালয়, বসা-বািণজ শাখা
(ক নং-২০৮,২য় তলা) হেত/ েড
জলা
ওেয়ব পাট াল।(www.gaibandha..gov.bd)

িফ/চাজ জমাদােনর খাত
ও কাড
কখন দান করেত হেব
তা উে খ করেত হেব
(৬)

দািয় া কম কতা(কম কতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র ও ই- মইল)
(৭)

অনাপি দােন
কান িফ হণ করা হয়
না

৪।২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব
(সত ািয়ত)
৫।জাতীয় পিরচয় প ফেটাকিপ(সত ািয়ত)
৬। ড লাইেস ফেটাকিপ(সত ািয়ত)
৭। াংক সলেভি ফেটাকিপ(সত ািয়ত)
৮।আয়কর সনদ ফেটাকিপ(সত ািয়ত)
৯।

উ তন কম কতা, যার কােছ আপীল
করা যােব (কম কতারনাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল)
(৮)

অিতির

নজারত ড কােল র
গাইবা া
+88 ০৫৪১-৫১৫৩৫
মাবাইল ০১৭৬২-৬৯৫০৫৫
nazarotsection_gaiba
ndha@yahoo.com

জলা শাসক (সািব ক)
গাইবা া
ক নং- ২০৪ (২য় তলা)
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফান নং ০৫৪১-৫১২৬১
মাবাইল ০১৭৬২-৬৯৫০৫1
adcgeneral_gaibandha
@yahoo.com

ািবত ােনর মৗজা াপ

১০। সকশন ান ০৬ (ছয়) কিপ
১১। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর
ফেটাকিপ (সত ািয়ত)

চলমান-০৭

02। সাধারণ শাখা
িমক
সবার নাম

(১)
01

02

েয়াজনীয়
সেব া
সময়(ঘ া/
িদন/মাস

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজপ
াি র ান

(২)
মহামা রা পিতর
ঐি ক তহিবল
দ অ দােনর
চক িবতরণ ( ি র
ে )।
মহামা রা পিতর
ঐি ক তহিবল
দ অ দােনর
চক িবতরণ
( িত ােনর ে )।

(৩)
০১ (এক)
কায িদবস

(৪)
১। জলা শাসক, গাইবা া বরাবের সাদাকাগেজ আেবদন করেত হেব ।
২। স েতালা পাস েপাট সাইেজর১কিপ ছিব ময়র, পৗরসভা/ইউিপ
চয়ার ান ক ক সত ািয়ত ।
৩। জাতীয় পিরচয়প / জ িনব েনর সত ািয়ত কিপ ।

(৫)
িনজ উে ােগ

০১ (এক)
কায িদবস

১। জলা শাসক, গাইবা া বরাবের িত ােনর ােড আেবদন করেত হেব
২। অ দান উে ালেনর মতা দান িবষেয় িত ােনর কায িববরণীর
সত ািয়ত কিপ
৩। অ দান উে ালন িবষেয় মতা া ি র পাস েপাট সাইেজরছিব-১
কিপ সত ািয়ত।

িনজ উে ােগ

মাননীয় ধানম ীর
াণ ও ক াণ
তহিবল হেত দ
অ দােনর চক
িবতরণ ( ি র
ে )
মাননীয় ধানম ীর
াণ ও ক াণ
তহিবল হেত দ
অ দােনর চক
িবতরণ ( িত ােনর
ে )

০১ (এক)
কায িদবস

১। জলা শাসক, গাইবা া বরাবের সাদাকাগেজ আেবদন করেত হেব ।
২। স েতালা পাস েপাট সাইেজর১কিপ ছিব ময়র, পৗরসভা/ইউিপ
চয়ার ান ক ক সত ািয়ত ।
৩। জাতীয় পিরচয়প / জ িনব েনর সত ািয়ত কিপ ।

িনজ উে ােগ

১। জলা শাসক, গাইবা া বরাবের িত ােনর ােড আেবদন করেত হেব
২। অ দান উে ালেনর মতা দান িবষেয় িত ােনর কায িববরণীর
সত ািয়ত কিপ
৩। অ দান উে ালন িবষেয় মতা া ি র পাস েপাট সাইেজরছিব-১
কিপ সত ািয়ত।

িনজ উে ােগ

০১ (এক)
কায িদবস

িফ/চাজ
দািয় া কম কতা(কম কতারনাম,
জমাদােনর
পদবী, বাংলােদেশর কাড নং
খাত ও কাড
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
কখন দান
ন র ও ই- মইল
করেত হেব তা
উে খ করেত
হেব
(৬)
(৭)
১০/০০ টাকা
্ মােনর
রাজ
া

১০/০০ টাকা
্ মােনর
রাজ
া

১০/০০ টাকা
্ মােনর
রাজ
া

উ তন কতকতা/ যার কােছ আপীল করা
যােব (কম কতার পদবী/বাংলােদেশর
কাড, জলা/ উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র, ই- মইল)

(৮)

অিতির

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
+88 0541-৫১৬১২
মাবাইল- ০১৭৬২-৬৯৫০৫৮
acgeneralsection_gaiba
ndha@yahoo.com

জলা শাসক (সািব ক)
গাইবা া
ক নং- ২০৪ (২য় তলা)
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফান নং ০৫৪১-৫১২৬১
মাবাইল- ০১৭৬২-৬৯৫০৫1
adcgeneral_gaibandha
@yahoo.com

১০/০০ টাকা
্ মােনর
রাজ
া

চলমান-০৮

িমক

সবার নাম

েয়াজনীয়
সেব া সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজপ
াি র ান

িফ/চাজ
দািয় া কম কতা(কম কতারনাম,
জমাদােনর
পদবী, বাংলােদেশর কাড নং
খাত ও কাড
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
কখন দান
ন র ও ই- মইল
করেত হেব তা
উে খ করেত
হেব
(৬)
(৭)
১০/০০ টাকা
্ মােনর
রাজ
া

(১)
03

(২)
ধম ম ণালয় ক ক
বরা ত অেথ র
চক িবতরণ
(মসিজদ/ মা াসা
/মি র/ধম য়
উপাসানালেয়র
সং ার/ মরামত/
নব াসেনর জ )

(৩)
০৭ (সাত)
কায িদবস

(৪)
১। জলা শাসক, গাইবা া বরাবের িত ােনর ােড আেবদন করেত হেব
২। অ দান উে ালেনর মতা দান িবষেয় িত ােনর কায িববরণীর
সত ািয়ত কিপ
৩।অ দান উে ালন িবষেয় মতা া ি র পাস েপাট সাইেজর ছিব-১
কিপ সত ািয়ত।
৪। অ দান উে ালন িবষেয় মতা া ি র জাতীয় পিরচয়পে র
সত ািয়ত কিপ

(৫)
সংি
িত ান

০৪

অ ল
সং িতেসবী ও
সাং িতক
িত ােনর ভাতা/
অ দান দান

১৫ (পেনর)
কায িদবস

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদনপ ।
২। আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়প /নাগিরক সনদ এর
সত িয়ত ফেটাকিপ
৩। আেবদনকারীর রিঙন সত ািয়ত পাসেপাট সাইেজর১কিপ ছিব

(১) সং িত িবষয়ক
ম ণালেয়র ওেয়বসাইট
(২) িনব াচন অিফস/
সংি
ইউিপ চয়ার ান
(৩) ি িনেজই

িবনা ে

০৫

- গাি েক
সনদ দান

১৫ (পেনর)
কায িদবস

১। জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন
২। আেবদনকারীর রিঙন সত ািয়ত পাসেপাট সাইেজর ১কিপ ছিব
৩। সংি গা ধােনর ত য়নপ
৪। আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়প জ িনব ন সনদ পে র
সত ািয়ত কিপ
৫। ইউিপ চয়ার ান ক ক নাগিরক সনদ ।

(১) ি িনেজই
(২) উে ােগ
(৩) গা ধােনর
িনকট
(৪) িনব াচনঅিফস/
সংি
ইউিপ চয়ার ান
(৫) সংি ইউিপ
চয়ার ান

িবনা ে

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
+88 0541-৫১৬১২
মাবাইল- ০১৭৬২-৬৯৫০৫৮
acgeneralsection_gai
bandha@yahoo.com

উ তন কতকতা/ যার কােছ আপীল করা
যােব (কম কতার পদবী/বাংলােদেশর
কাড, জলা/ উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র, ই- মইল)

(৮)

অিতির

জলা শাসক (সািব ক)
গাইবা া
ক নং- ২০৪ (২য় তলা)
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফান নং ০৫৪১-৫১২৬১
মাবাইল- ০১৭৬২-৬৯৫০৫1
adcgeneral_gaibandha
@yahoo.com

চলমান-০৯

িমক

(১)
০৬

সবার নাম

েয়াজনীয়
সেব া সময়
(ঘ া/ িদন/
মাস)

(২)
বাসী কম েদর

(৩)
১৫ (পেনর)

(৪)
পররা ম ণালয়/ বাংলােদশ তাবােসর মা েম জলা শাসক বরাবের

কায িদবস

সাদা কাগেজ অিভেযাগ স িলত আেবদন।

দেশ বসবাসরত

১৫ (পেনর)

িবেদেশ অব ানরত বাসীর নাম উে খ ব ক জলা শাসক বরাবের

বাসীেদর

কায িদবস সাদা কাগেজ িনিদ অিভেযাগ স িলত (র নাম উে খ ব কঅিভ

অিভেযােগর সমাধান

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজপ
াি র ান

(৫)
-

িফ/চাজ
দািয় া কম কতা(কম কতারনাম,
জমাদােনর
পদবী, বাংলােদেশর কাড নং
খাত ও কাড
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
কখন দান
ন র ও ই- মইল
করেত হেব তা
উে খ করেত
হেব
(৬)
(৭)
িফ/চাজ

দান

পিরবােরর
অিভেযােগর সমাধান

আেবদন।

ি )

িফ/চাজ

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
+88 0541-৫১৬১২
মাবাইল- ০১৭৬২-৬৯৫০৫৮
acgeneralsection_gaiba
ndha@yahoo.com

উ তন কতকতা/ যার কােছ আপীল করা
যােব (কম কতার পদবী/বাংলােদেশর
কাড, জলা/ উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র, ই- মইল)

(৮)
অিতির

জলা শাসক (সািব ক)
গাইবা া
ক নং- ২০৪ (২য় তলা)
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফান নং ০৫৪১-৫১২৬১
মাবাইল- ০১৭৬২-৬৯৫০৫1

adcgeneral_gaibandha@y
ahoo.com

দান

চলমান-১০

িমক

(১)
০৭

০৮

০৯

সবার নাম

েয়াজনীয়
সেব া সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

(২)
চা রীরত অব ায়
বরণকারী
সরকাির কম কতা/
কম চারীর
উ রািধকােরর
আিথ কঅ দােনর
আেবদন ম ণালেয়র
রণ ।

(৩)
৩০ (ি শ)
কায িদবস

(৪)
১) সংি িনয় ণকারী ম ণালেয়র
মা েম/ জলা শাসেকর কায ালেয়র
মা েম/ যথাযথ ক পে র মা েম
আেবদন পাঠােত হেব।
২) ধান িহসাবর ণ কম কতা জলা
িহসাবর ণ কম কতার িত া িরত
শষ বতেনর ত য়নপ (ইএলিপিস)
৩) সািভ স বিহর সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪) চা ির ায়ীকরেণর আেদেশর
ফেটাকিপ।
৫) রাজ খাত
ায়ী সরকাির
কম চারী মেম ত য়নপ
৬) হাসপাতাল ক প / ানীয় সরকার
ক ক ত কম চারীর ত সনদ
৭) ত ি র ওয়ািরশ সনদ
৮) ওয়ািরশগণ ক ক আেবদনকারীেক
মতা অপ ন ত য়নপ
৯) আেবদনকারীর ছিব/ জাতীয়
পিরচয়পে র কিপ
১০) আেবদনকারীর “ঘ” অংেশ বাছাই
কিম র সভাপিতর া র
১১) আেবদন ফরেমর “গ” অংেশ
মিডেকল বাড ক ক রণ ও া র

(৫)
১) সংি িনয় ণকারী ম ণালয়/ জলা শাসেকর
কায ালয়/ যথাযথ ক প
২) ধান িহসাবর ণ কম কতা/ জলা িহসাবর ণ
কম কতা
৩) সংি অিফস
৪) সংি অিফস
৫) সংি অিফস ধান
৬) মিডেকল বাড/ ইউ.িপ চয়ারমান/ পৗরসভার
ময়র
৭) ইউ.িপ চয়ারমান/ পীরসভার ময়র
৮) ইউ.িপ চয়ারমান/ পীরসভার ময়র
৯) ি িনেজই
১০) সংি িনয় ণকারী ম ণালয়/ জলা শাসক
১১) মিডেকল বাড/ িসিভল সাজন অিফস

1) Av‡e`b dig

সাধারণ শাখা
Kÿ bs-2০৩

এিতমখানা ও িল াহ
বািড ং এর
অ াপ দান

২০ (িবশ)
কায িদবস

wkÿv I
ms¯‹…wZ Uªv÷
n‡Z e„wË
cÖ`vb

১৫ (পেনর)
Kvh©
w`em

২) এিতমখানা এবং িবধবা সনদ আইন,
১৯৪৪ এর কিপ
1) Av‡e`b dig
2) cvewjK cixÿv mg~‡ni b¤^icÎ
3) 2 Kwc Qwe|

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

িফ/চাজ
দািয় া কম কতা(কম কতারনাম,
জমাদােনর খাত ও
পদবী, বাংলােদেশর কাড নং
কাড
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
কখন দান
ন র ও ই- মইল
করেত হেব তা
উে খ করেত হেব
(৬)
(৭)
িবনা ে

উ তন কতকতা/ যার কােছ আপীল করা
যােব (কম কতার পদবী/বাংলােদেশর
কাড, জলা/ উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র, ই- মইল)

(৮)

অিতির
সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
+88 0541-৫১৬১২
মাবাইল- ০১৭৬২-৬৯৫০৫৮
acgeneralsection_gaiba
ndha@yahoo.com

জলা শাসক (সািব ক)
গাইবা া
ক নং- ২০৪ (২য় তলা)
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফান নং ০৫৪১-৫১২৬১
মাবাইল- ০১৭৬২-৬৯৫০৫1

adcgeneral_gaibandha@y
ahoo.com

cÖ‡hvR¨ bq

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, গাইবা া ।
1) Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vjq
2) mswkøó wkÿv cÖwZôvb
3) †h ‡Kvb ÷zwWI

cÖ‡hvR¨ bq
চলমান-১১

িমক

১০

১১
১2

১3

১4
১5

১6

১7

সবার নাম

wkÿv
cÖwZôv‡b
ি RvBwWs
Awdmvi
wb‡qvM|

েয়াজনীয়
সেব া সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

০৪ (চার)
Kvh©
w`em

ি েযা ােদর ভাতা
দান ।
এন িজ ওেদর
ত য়ন দান

০৭ (সাত)
কায িদবস
১৫ (পেনর)
কায িদবস

অ ল
ীড়ািবদেদর
ভাতা/ অ দান দান

৩০ (ি শ)
কায িদবস

ত অিধকার
আইেন ত দান ।
বীর ি েযা ােদর
নাম সংেশাধন

২০ (িবশ)
কায িদবস
১৫ (পেনর)
কায িদবস

বীর ি েযা ােদর
সনদ পে র
আেবদন ম ণালেয়
অ ায়ন ।
বীর ি েযা ােদর
গেজেটর ল- াি
সংেশাধন িবষেয়
মতামত রণ ।

১৫ (পেনর)
কায িদবস

১৫ (পেনর)
কায িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

িফ/চাজ
দািয় া কম কতা(কম কতারনাম,
জমাদােনর খাত ও
পদবী, বাংলােদেশর কাড নং
কাড
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
কখন দান
ন র ও ই- মইল
করেত হেব তা
উে খ করেত হেব

mswkøó cÖwZôvb cÖavb
KZ…©K Av‡e`b cÎ|

Av‡e`bKvix KZ…©K mieivnK…Z

webv Li‡P

বরা

-

িফ/চাজ

(১) সংি এন িজ ও এর আেবদন
(২) কােজর ধরণ ও সময়সীমা
(৩) কাজ স াদনার মাণপ

-

িফ/চাজ

(১ ) িনধ ািরত ফরেম আেবদনপ ।
(২) আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়প
/নাগিরক সনদ এর সত িয়ত
ফেটাকিপ
(৩) আেবদনকারীর রিঙন সত ািয়ত
পাসেপাট সাইেজর ১ কিপ ছিব
িনধ ািরত ফরেম আেবদন ।

(১) ব ও ীড়া ম ণালেয়র ওেয়ব সাইট
(২) িনব াচনঅিফস/ সংি ইউিপ চয়ার ান
(৩) ি িনেজই

াি সােপে

(১) নাম সংেশাধেনর পে মাণক
িহেসেব ম ণালেয়র গেজট
(২) আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়পে র
সত ািয়ত ফেটাকিপ
(৩)আেবদনকারীর ছিব ১কিপ সত ািয়ত
নাম, িপতার নাম, জ তািরখ, ায়ী ও
বতমান কানা উে খ ব ক
আেবদনসহ সংি সকল সা িফেকট
এর ছায়ািলিপ
ম ণালয় হেত তদে র জ িনেদ শনা
াি ।

জলা শাসেকর কায ালেয়র সাধারণ শাখা, ক নং
২০৩ /
ড
-

-

-

উ তন কতকতা/ যার কােছ আপীল করা
যােব (কম কতার পদবী/বাংলােদেশর
কাড, জলা/ উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র, ই- মইল)

িবনা ে

িবনা ে
িবনা ে

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
+88 0541-৫১৬১২
মাবাইল- ০১৭৬২-৬৯৫০৫৮
acgeneralsection_gai
bandha@yahoo.com

অিতির

জলা শাসক (সািব ক)
গাইবা া
ক নং- ২০৪ (২য় তলা)
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফান নং ০৫৪১-৫১২৬১
মাবাইল- ০১৭৬২-৬৯৫০৫1
adcgeneral_gaibandha
@yahoo.com

িবনা ে

-

চলমান-১২

03। িডিশয়াল ি খানা শাখা
িমক

(১)
১.

২

সবার নাম

েয়াজনীয়
সেব া
সময়(ঘ া/
িদন/মাস)

(২)
এিসড বহােরর
লাইেস দান

(৩)
২০ (িবশ)
কায িদবস

এিসড বহােরর
লাইেস দান

২০ (িবশ)
কায িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

(৪)
বসা িত ােনর ে
১. িনধ ািরত‘ঝ’ ফরেম আেবদন
২. িত ােনর নীল নকশা এবং ভাড়ার
ি প ও রিশদ
৩. ড লাইেস (সত ািয়ত)
৪. নাগিরক সনদপ ( সত ািয়ত)
৫. তফিসলী াংক ক ক দ আিথ ক
লতা সনদপ (যিদ থােক)
৬. পাসেপ াট সাইেজর রি ন ছিব-০৩
(িতন) কিপ
(ছিবর মাপ: ৩৫mm x ৪৫mm)

িশ া িত ােনর ে
১. িত ান ধান ক ক িনধ ািরত‘ঝ’
ফরেম আেবদন
২. িত ােনর নীল নকশা

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

(৫)
১. জলা শাসেকর কায ালয়,
ড ,
গাইবা া /উপেজলা িনব াহীঅিফসােরর
কায ালয়(সকল)
www.gaibandha.gov.bd

ওেয়ব পাট ালহেত সং হ/ডাউনেলাড করা
যােব
২. েকৗশল িবভাগ এবং ভ ার ও সংি
দাকান মািলক
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
৪. সংি ইউিনয়ন পিরষদ
৫.সংি দ র

১. জলা শাসেকর কায ালয়,
ড ,
গাইবা া/উপেজলা িনব াহীঅিফসােরর
কায ালয়(সকল)
www.gaibandha.gov.bd

ওেয়ব পাট ালহেত সং হ/ডাউনেলাড করা
যােব

িফ/চাজ জমাদােনর খাত ও
কাড
কখন দান করেত হেব তা
উে খ করেত হেব

দািয় া কম কতা
(কম কতারনাম, পদবী,বাংলােদেশর
কাড, জলা/ উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল

(৬)
(ক)বািণিজ ক বহার:
১০০১িলটােরর ঊে ২৫,০০০/(খ) সাধারণ বহার: ২০িলটার
পয ঃ২,০০০/-( ইহাজার)
(গ) সাধারণ বহার:
(অ) ১১িলটার হেত ৫০িলটার
পয -৩,০০০/-(িতন হাজার
টাকা)
(আ) ৫১িলটার হেত ৫০০িলটার
পয -৫,০০০/- (প চ হাজার
টাকা)
(ই)৫০১িলটার হেত ১০০০িলটার
পয - ১০,০০০/- (দশ হাজার
টাকা)
ই িফ- কাডনং১-২২০১-০০০১-১৮৫৪

(৭)

সহকারী কিমশনার
জএম শাখা
+৮৮০৫৪১-৫২৩৩২
মাবাইল-০১৭৬২-৬৯৫০৬২
jmsection_gaibandha
@yahoo.com

ঊ তন কম কতা, যার কােছ অিভেযাগ
জানােনা/আিপল করা যােব (কম কতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা/
উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও ইমইল
(৮)

জলা ািজে ট
গাইবা া
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফানঃ -০৫৪১-৫১২২৬(অঃ)
৫১৪০৬(বাঃ)
মাবাইলঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০
০১৭৬২-৬৯৫০৫০
ই মইলঃdcgaibandha@mopa.gov.bd

িশ া ও গেবষণা িত ােনর
জ ১,৫০০/-(একহাজার
প চশত টাকা)
ই িফ- কাডনং১-২২০১-০০০১-১৮৫৪

চলমান-১৩

িমক

সবার নাম

েয়াজনীয়
সেব া
সময়(ঘ া/
িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

(১)
৩.

(২)
এিসড বহােরর
লাইেস নবায়ন

(৩)
০৭ (সাত)
কায িদবস

৪.

এিসড িব েয়র
লাইেস দান

২০ (িবশ)
কায িদবস

(৪)
লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১মাস
েব১. নাম, িপতার নাম, জ তািরখ, ায়ী ও
বতমান কানা উে খ ব কআেবদন
২. ল লাইেসে র কিপ
৩. জারী চালােনর লকিপ
১. িনধ ািরত‘ছ’ ফরেম আেবদন
২. দাকান ও দােমর নকশা এবং ভাড়ার
ি প ও রিশদ
৩. ড লাইেস (সত ািয়ত)
৪.নাগিরক সনদপ
৫.তফিসলী াংক ক ক আিথ ক লতা
সনদপ (যিদথােক)
৬. পাসেপ াট সাইেজর রি ন ছিব-০৩
(িতন) কিপ (ছিবর মাপ: ৩৫mm x
৪৫mm)

৫.

এিসড িব েয়র
লাইেস নবায়ন

৭(সাত)
কায িদবস

লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১মাস
েব১. নাম, িপতার নাম, জ তািরখ, ায়ী ও
বতমান কানা উে খ ব কআেবদন
২. ল লাইেসে র কিপ
৩. জারী চালােনর লকিপ

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

(৫)
১. জলা শাসেকর কায ালয়,
ড ,
গাইবা া/উপেজলা িনব াহীঅিফসােরর
কায ালয়(সকল)
www.gaibandha.gov.bd
ওেয়ব পাট ালহেত সং হ/ ডাউনেলাড করা
যােব
১. জলা শাসেকর কায ালয়,
ড ,
গাইবা া/উপেজলা িনব াহীঅিফসােরর
কায ালয়(সকল)
www.gaibandha.gov.bd
ওেয়ব পাট ালহেত সং হ/ডাউন লাড করা
যােব
২. েকৗশল িবভাগ, ভ ার ও সংি
দাকান মািলক
৩.ও ৪. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
৫. সংি দ র
উে ােগ

িফ/চাজ জমাদােনর খাত ও
কাড
কখন দান করেত হেব তা
উে খ করেত হেব

দািয় া কম কতা
(কম কতারনাম, পদবী,বাংলােদেশর
কাড, জলা/ উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল

(৬)
ল লাইেস িফ এর ৫% িফ
নবায়ন িফ- কাডনং১-২২০১-০০০১-১৮৫৪

(৭)

এিসড িব েয়র লাইেস িফ
=৫,০০০/-(প চ হাজার টাকা)
ই িফ- কাড নং১-২২০১-০০০১-১৮৫৪

ল লাইেস িফ এর ৫% িফ
নবায়ন িফকাডনং১-২২০১-০০০১-১৮৫৪

সহকারী কিমশনার
জএম শাখা
+৮৮০৫৪১-৫২৩৩২
মাবাইল-০১৭৬২-৬৯৫০৬২
jmsection_gaibandha
@yahoo.com

ঊ তন কম কতা, যার কােছ অিভেযাগ
জানােনা/আিপল করা যােব (কম কতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা/
উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও ইমইল
(৮)

জলা ািজে ট
গাইবা া
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফানঃ -০৫৪১-৫১২২৬(অঃ)
৫১৪০৬(বাঃ)
মাবাইলঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০
০১৭৬২-৬৯৫০৫০
ই মইলঃdcgaibandha@mopa.gov.bd

চলমান-১৪

িমক

(১)
৬.

৭.

সবার নাম

েয়াজনীয়
সেব া
সময়(ঘ া/
িদন/মাস)

(২)

(৩)
২০ (িবশ)
কায িদবস

এিসড
পিরবহেনর
লাইেস দান

এিসড
পিরবহেনর
লাইেস নবায়ন

েয়াজনীয় কাগজপ

(৪)
১. িনধ ািরত‘ঙ’ ফরেম আেবদন
২. পিরবহন যােনর বণ না(যােনর নকশা,
িফটেনস সা িফেকট
, - ক ও ই ুের
সং া কাগজপে র সত ািয়ত অ িলিপ)
৩. বসা িত ােনর মািলকানা সং া
কাগজপ / ি নামা/ ভাড়ার রিশদ
(সত ািয়ত)
৪. ড লাইেস (সত ািয়ত)
৫.নাগিরক সনদপ ( সত ািয়ত)
৬. তফিসলী াংক ক ক দ আিথ ক
লতা সনদ(যিদ থােক)
৭. পাসেপ াট সাইেজর রি ন ছিব-০৩
(িতন) কিপ(ছিবর মাপ: ৩৫mm x
৪৫mm).
০৭ (সাত) লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১মাস
কায িদবস েব১. নাম, িপতার নাম, জ তািরখ, ায়ী ও
বতমান কানা উে খ ব কআেবদন
২. ল লাইেসে র কিপ
৩. জারী চালােনর লকিপ

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

(৫)
১. জলা শাসেকর কায ালয়,
ড ,
গাইবা া/উপেজলা িনব াহীঅিফসােরর
কায ালয়(সকল)

িফ/চাজ জমাদােনর খাত ও
কাড
কখন দান করেত হেব তা
উে খ করেত হেব
(৬)
এিসড পিরবহেণর লাইেস
িফ=৫,০০০/(প চহাজার টাকা)

দািয় া কম কতা
(কম কতারনাম, পদবী,বাংলােদেশর
কাড, জলা/ উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল
(৭)

ঊ তন কম কতা, যার কােছ অিভেযাগ
জানােনা/আিপল করা যােব (কম কতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা/
উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও ইমইল
(৮)

সহকারী কিমশনার
জএম শাখা
+৮৮০৫৪১-৫২৩৩২
মাবাইল-০১৭৬২-৬৯৫০৬২
jmsection_gaibandha
@yahoo.com

জলা ািজে ট
গাইবা া
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফানঃ -০৫৪১-৫১২২৬(অঃ)
৫১৪০৬(বাঃ)
মাবাইলঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০
০১৭৬২-৬৯৫০৫০
ই মইলঃ-

www.gaibandha..gov.bd

ওেয়ব পাট ালহেত সং হ/ ডাউনেলাড করা
যােব
২.িবআর এ অিফস এবং জীবনবীমা
৩. সংি দাকান মািলক
৪. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
৫. সংি ইউিনয়ন পিরষদ
৬. সংি দ র

১. গেজেটড কম কতাক ক লাইেসে র
লকিপ দশ ন ব কসত ায়ন
২. সানালী াংক

ই িফ- কাডনং১-২২০১-০০০১-১৮৫৪

dcgaibandha@mopa.gov.bd

ল লাইেস িফ এর ৫% িফ
নবায়ন িফকাডনং১-২২০১-০০০১-১৮৫৪

চলমান-১৫

িমক

(১)
৮.

সবার নাম

েয়াজনীয়
সেব া
সময়(ঘ া/
িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

(২)
আে য়া
লাইেস দানঃ
i.সাধারণ
নাগিরেকর জ
শটগান
/রাইেফল/ব ক

(৩)
২০ (িবশ)
কায িদবস

(৪)
১.িনধ ািরতফরেম আেবদন
২.বয়স ৩০বছর মােণর িনিম জাতীয়
পিরচয়প /জ সনদ/ পরী া পােশর সনদ
(সত ািয়ত)
৩. িলশ ভিরিফেকশন ফরম
4. নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত)
5. শটগান/ রাইেফেলর ে ১ল টাকা
আয়কর দানসহ িবগত
৩(িতন) বৎসেরর আয়কর দােনর
ত য়নপ
6.ইিত েব অ য় কেরনিন
মেম হলফনামা
7. পাসেপ াট সাইেজর রি ন ছিব-০৩(িতন)
কিপ(সত ািয়ত)
(ছিবর মাপ: ৩৫mm x ৪৫mm)
১.িনধ ািরতফরেম আেবদন
২.বয়স ৩০বছর মােণর িনিম জাতীয়
পিরচয়প /জ সনদ/ পরী া পােশর সনদ
(সত ািয়ত)
৩. িলশ ভিরিফেকশন ফরম
4. নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত)
5. বছের িপ ল/ িরভলবার এর ে
৩ল টাকা আয়কর দানসহ িবগত
৩বৎসেরর আয়কর দােনর ত য়ন
6.ইিত েব অ য় কেরনিন মেম
হলফনামা
7. পাসেপ াট সাইেজর রি ন ছিব-০৩(িতন)
কিপ (ছিবর মাপ: ৩৫mm x ৪৫mm)

ii.সাধারণ
নাগিরেকর জ
িপ ল/িরভলবার

৪৫
(পয়তাি শ)

কায িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

(৫)
১. জলা শাসেকর কায ালয়,
ড ,
গাইবা া/উপেজলা িনব াহীঅিফসােরর
কায ালয়(সকল)
www.gaibandha.gov.bd

ওেয়ব পাট ালহেত সং হ/ডাউনেলাড করা
যােব।
২ ও ৩.সংি িনব চা ন অিফস/ পৗরসভা/
ইউিনয়ন পিরষদ/ সংি িশ া ব াডক ক
দ
৪. আয়কর অিফস
৫ ও ৬ সংি
ি ক ক দ

১. জলা শাসেকর কায ালয়,
ড ,
গাইবা া/উপেজলা িনব াহীঅিফসােরর
কায ালয়(সকল)
www.gaibandha.gov.bd
ওেয়ব পাট ালহেত সং হ/ডাউনেলাড করা
যােব।

িফ/চাজ জমাদােনর খাত ও
কাড
কখন দান করেত হেব তা
উে খ করেত হেব

দািয় া কম কতা
(কম কতারনাম, পদবী,বাংলােদেশর
কাড, জলা/ উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল

(৬)

(৭)

(১) শটগান
ই িফ=২০০০০/(িবশ হাজার টাকা)
নবায়ন িফ ৫০০০/(২) রাইেফল
ই িফ =২০০০০/(িবশ হাজার টাকা)
নবায়ন িফ ৫০০০/(৩) ব ক
ই িফ = ২০০০০/(িবশ হাজার টাকা)
নবায়ন িফ ৫০০০/ই িফ- কাড নং১-২২১১-০০০০-১৮৫৯
িপ ল/িরভলবার
ই িফ =৩০০০০/
(ি শ হাজার টাকা)
নবায়ন িফ ১০০০০/ই িফ- কাড নং১-২২১১-০০০০-১৮৫৯

সহকারী কিমশনার
জএম শাখা
+৮৮০৫৪১-৫২৩৩২
মাবাইল-০১৭৬২-৬৯৫০৬২
jmsection_gaibandha
@yahoo.com

ঊ তন কম কতা, যার কােছ অিভেযাগ
জানােনা/আিপল করা যােব (কম কতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা/
উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও ইমইল
(৮)

জলা ািজে ট
গাইবা া
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফানঃ -০৫৪১-৫১২২৬(অঃ)
৫১৪০৬(বাঃ)
মাবাইলঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০
০১৭৬২-৬৯৫০৫০
ই মইলঃdcgaibandha@mopa.gov.bd

চলমান-১৬

িমক

(১)
৯.

১০.

সবার নাম

েয়াজনীয়
সেব া
সময়(ঘ া/
িদন/মাস)

(২)
ওয়ািরশ ে
আে য়া
লাইেস দানঃ
শটগান/
রাইেফল/ব ক
এর ে

(৩)
২০ (িবশ)
কায িদবস

ওয়ািরশ ে
আে য়া
লাইেস দানঃ
িপ ল/িরভলবার
এরে ে

৪৫
( য়তাি শ)

কায িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

(৪)
১.িনধ ািরতফরেম আেবদন
২.বয়স ৩০বছর মােণর িনিম জাতীয়
পিরচয়প /জ সনদ/ পরী া পােশর সনদ
(সত ািয়ত)
৩.নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত)
৪.িপতার
সনেদর সত ািয়ত কিপ
৫.ওয়ািরশান সনেদর সত ািয়ত কিপ
৬. অ া উ রািধকারগণ দ
নাটরাইজ অনাপি প
৭. ইিত েব অ য় কেরনিন মেম
হলফনামা
৮. পাসেপ াট সাইেজর রি ন ছিব-০৩
(িতন) কিপ

(৫)
১. জলা শাসেকর কায ালয়,
ড ,
গাইবা া/উপেজলা িনব াহীঅিফসােরর
কায ালয়(সকল)

১.িনধ ািরতফরেম আেবদন
২.বয়স ৩০বছর মােণর িনিম জাতীয়
পিরচয়প /জ সনদ/ পরী া পােশর সনদ
(সত ািয়ত)
৩.নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত)
৪.িপতার
সনেদর সত ািয়ত কিপ
৫.ওয়ািরশান সনেদর সত ািয়ত কিপ
৬. অ া উ রািধকারগণ দ
নাটরাইজ অনাপি প
৭. ইিত েব অ য় কেরনিন মেম
হলফনামা
৮. পাসেপ াট সাইেজর রি ন ছিব-০৩
(িতন) কিপ
(ছিবর মাপ: ৩৫mm x ৪৫mm)

১. জলা শাসেকর কায ালয়,
ড ,
গাইবা া/উপেজলা িনব াহীঅিফসােরর
কায ালয়(সকল)

www.gaibandha..gov.bd

ওেয়ব পাট ালহেত সং হ/ডাউনেলাড করা
যােব।

www.gaibandha..gov.bd

ওেয়ব পাট ালহেত সং হ/ ডাউনেলাড করা
যােব।
২.৩.৪. ও ৫.সংি িনব াচন
অিফস/ পৗরসভা /ইউিনয়ন পিরষদ/ সংি
িশ ােব াডক ক দ
৬. ১ম ণীর ািজে ট/ নাটারী পাবিলক
৭ ও ৮ সংি
ি ক ক দ

িফ/চাজ জমাদােনর খাত ও
কাড
কখন দান করেত হেব তা
উে খ করেত হেব

দািয় া কম কতা
(কম কতারনাম, পদবী,বাংলােদেশর
কাড, জলা/ উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল

(৬)

(৭)

(১)শটগান
ই িফ=২০০০০/(িবশ হাজার টাকা)
নবায়ন িফ ৫০০০/(প চ হাজার টাকা)
(২) রাইেফল
ই িফ=২০০০০/(িবশ হাজার টাকা)
নবায়ন িফ ৫০০০/(প চ হাজার টাকা)
(৩) ব ক
ই িফ=২০০০০/(িবশ হাজার টাকা)
নবায়ন িফ ৫০০০/(প চ হাজার টাকা)
ই িফ- কাড নং১-২২১১-০০০০-১৮৫৯
িপ ল/িরভলবার
ই িফ =৩০০০০/
(ি শ হাজার টাকা)
নবায়ন িফ ১০০০০/(দশ হাজার)
ই িফ- কাড নং১-২২১১-০০০০-১৮৫৯

সহকারী কিমশনার
জএম শাখা
+৮৮০৫৪১-৫২৩৩২
মাবাইল-০১৭৬২-৬৯৫০৬২
jmsection_gaibandha
@yahoo.com

ঊ তন কম কতা, যার কােছ অিভেযাগ
জানােনা/আিপল করা যােব (কম কতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা/
উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও ইমইল
(৮)

জলা ািজে ট
গাইবা া
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফানঃ -০৫৪১-৫১২২৬(অঃ)
৫১৪০৬(বাঃ)
মাবাইলঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০
০১৭৬২-৬৯৫০৫০
ই মইলঃdcgaibandha@mopa.gov.bd

চলমান-১৭

িমক

(১)
১১.

১২.

সবার নাম

েয়াজনীয়
সেব া
সময়(ঘ া/িদ
ন/মাস)

(২)

(৩)
০৩ (িতন)
কায িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

(৪)
অ আইন, ১৯২৪ এর ৬ এর ৪৫ এবং
৪৬ িস ধারা অ যায়ীঃ
১.িনধ ািরতফরেম আেবদন
২. জাতীয় পিরচয়প /জ সনদ এবং
নাগিরকে র সত ািয়ত কিপ
৩. চা রী সং া ত য়নপ
৪. ইিত েব অ য় কেরনিন মেম
হলফনামা
৫. পাসেপ াট সাইেজর রি ন ছিব-০৩
(িতন) কিপ

(৫)
১. জলা শাসেকর কায ালয়,
ড ,
গাইবা া/উপেজলা িনব াহীঅিফসােরর
কায ালয়(সকল)

(২)সরকাির কম কতােদর ৪৫ ( য়তাি শ)
কায িদবস
আে য়া লাইেস
দানঃ
i.সামিরক কম কতা
/কম চারীর জ
ii. বসামিরক কম কতা
/কম চারীর জ
িপ ল/িরভলবার এর
ে

অ আইন, ১৯২৪ এর ৬ এর ৪৫ এবং ৪৬
িস ধারা অ যায়ীঃ
১.িনধ ািরতফরেম আেবদন
২. জাতীয় পিরচয়প / জ সনদ এবং
নাগিরকে র সত ািয়ত কিপ
৩.চা রী সং া ত য়নপ
৪.ইিত েব অ য় কেরনিন
মেম হলফনামা
৫. পাসেপ াটসাইেজর রি ন ছিব-০৩
(িতন) কিপ

১. জলা শাসেকর কায ালয়,
ড ,
গাইবা া/উপেজলা িনব াহীঅিফসােরর
কায ালয়(সকল)

(১) িপতার বাধ ক
জিনত কারেণ
উ রািধকার বরাবর
আে য়া লাইেস
দানঃ
শটগান/রাইেফল/
ব েকর ে

১.িনধ ািরতফরেম আেবদন
২. বয়স ৩০বছর মােণর িনিম
জাতীয় পিরচয়প /জ সনদ/ পরী া
পােশর সনদ (সত ািয়ত)
৩. নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত)
৪. লাইেস ধারী ক ক আে য়া
হ া েরর এিফেডিভট
৫. ইিত েব অ য় কেরনিন মেম
হলফনামা
৬. পাসেপ াট সাইেজর রি ন ছিব-০৩
(িতন) কিপ
(ছিবর মাপ: ৩৫mm x ৪৫mm)

১. জলা শাসেকর কায ালয়,
ড ,
গাইবা া/উপেজলা িনব াহীঅিফসােরর
কায ালয়(সকল)

(১)সরকাির কম কতােদর
আে য়া লাইেস
দানঃ
i.সামিরক কম কতা
/কম চারীর জ
ii. বসামিরক কম কতা
/কম চারীর জ শটগান
/রাইেফল/ব েকর
ে

২০ (িবশ)
কায িদবস

িফ/চাজ জমাদােনর খাত
ও কাড
কখন দান করেত হেব
তা উে খ করেত হেব

দািয় া কম কতা
(কম কতারনাম, পদবী,বাংলােদেশর
কাড, জলা/ উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল

(৬)

(৭)

ঊ তন কম কতা, যার কােছ অিভেযাগ
জানােনা/আিপল করা যােব (কম কতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা/
উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও ইমইল
(৮)

িফ-

www.gaibandha.gov.bd

ওেয়ব পাট ালহেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব

িফ-

www.gaibandha.gov.bd

সহকারী কিমশনার
জএম শাখা
+৮৮০৫৪১-৫২৩৩২
মাবাইল-০১৭৬২-৬৯৫০৬২
jmsection_gaibandha
@yahoo.com

ওেয়ব পাট ালহেত সং হ/ডাউন লাড করা
যােব।
২ও৩. সংি িনব াচনঅিফস/ পৗরসভা/
ইউিনয়ন পিরষদ
৩.সংি
ি

www.gaibandha.gov.bd

ওেয়ব পাট ালহেত সং হ/ডাউন লাড করা
যােব।
২ও৩. সংি িনব াচনঅিফস/ পৗরসভা/
ইউিনয়ন পিরষদ
৪. ১ম ণীর ািজে ট/ নাটারী পাবিলক
৫. সংি
ি

জলা ািজে ট
গাইবা া
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফানঃ -০৫৪১-৫১২২৬(অঃ)
৫১৪০৬(বাঃ)
মাবাইলঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০
০১৭৬২-৬৯৫০৫০
ই মইলঃdcgaibandha@mopa.gov.bd

(১) শটগান
ই িফ=২০০০০/(িবশ হাজার টাকা)
নবায়ন িফ ৫০০০/(২) রাইেফল
ই িফ = ২০০০০/(িবশ হাজার টাকা)
নবায়ন িফ ৫০০০/(৩) ব ক
ই িফ = ২০০০০/(িবশ হাজার টাকা)
নবায়ন িফ ৫০০০/ই িফ- কাড নং১-২২১১-০০০০-১৮৫৯
চলমান-১৮

িমক

(১)

১৩.

সবার নাম

(২)
(২) িপতার বাধ ক
জিনত কারেণ
উ রািধকার বরাবর
আে য়া লাইেস
দানঃ
িপ ল/িরভরবার এর
ে

আিথ ক িত ােনর
অ েল আে য়া
লাইেস দান

েয়াজনীয়
সেব া
সময়(ঘ া/িদন/
মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

(৩)

(৪)
১.িনধ ািরতফরেম আেবদন
২. বয়স ৩০বছর মােণর িনিম
জাতীয় পিরচয়প /জ সনদ/ পরী া
পােশর সনদ (সত ািয়ত)
৩. নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত)
৪. লাইেস ধারী ক ক আে য়া
হ া েরর এিফেডিভট
৫. ইেতা েব অ য় কেরনিন
মেম হলফনামা
৬. পাসেপ াট সাইেজর রি ন ছিব-০৩
(িতন) কিপ
(ছিবর মাপ: ৩৫mm x ৪৫mm)
১.িনধ ািরতফরেম আেবদন
২. আেবিদত িত ান খালার
ত য়নপ ,আে য়া য় সং া
ধান কায ালেয়রিনেদ শনা,
আে য়াে র ধরণ, িত ােনর
অগ ােনা ামও জনবল, আয়কর,
িত ােনর িনরপ া িববরণী, গােড র
জীবন া ও অ পিরচালনার সনদ
এবং বাড়ী ভাড়া ি ইত ািদ
৩. ইিত েব অ য় কেরনিন
মেম হলফনামা িদেত হেব

৪৫ (পয়তাি শ)
কায িদবস

৪৫ (পয়তাি শ)
কায িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

িফ/চাজ জমাদােনর খাত
ও কাড
কখন দান করেত হেব
তা উে খ করেত হেব

(৫)
১. জলা শাসেকর কায ালয়,
ড ,
গাইবা া/উপেজলা িনব াহীঅিফসােরর
কায ালয়(সকল)

(৬)
িপ ল/িরভলবার
ই িফ =৩০০০০/
(ি শ হাজার টাকা)
www.gaibandha.gov.bd
নবায়ন িফ ১০০০০/ওেয়ব পাট ালহেত সং হ/ডাউনেলাড করা
(দশ হাজার টাকা)
যােব।
ই িফ- কাড নং২ও৩.সংি িনব াচনঅিফস/ পৗরসভা /ইউিনয়ন ১-২২১১-০০০০-১৮৫৯
পিরষদ/ সংি িশ ােব াডক ক দ
৪. ১ম ণীর ািজে ট/ নাটারী পাবিলক
৫. সংি
ি

১. জলা শাসেকর কায ালয়,
ড ,
গাইবা া /উপেজলা িনব াহীঅিফসােরর
কায ালয়(সকল)
www.gaibandha.gov.bd

ওেয়ব পাট ালহেত সং হ/ডাউনেলাড করা
যােব।
২ ও ৩. সংি

লং ােরল
ই িফ ২০০০০/(িবশ হাজার টাকা
নবায়ন িফ ৫০০০/(পাচ হাজার টাকা)

দািয় া কম কতা
(কম কতারনাম, পদবী,বাংলােদেশর
কাড, জলা/ উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল
(৭)

সহকারী কিমশনার
জএম শাখা
+৮৮০৫৪১-৫২৩৩২
মাবাইল-০১৭৬২-৬৯৫০৬২
jmsection_gaibandha
@yahoo.com

ঊ তন কম কতা, যার কােছ অিভেযাগ
জানােনা/আিপল করা যােব (কম কতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা/
উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও ইমইল
(৮)

জলা ািজে ট
গাইবা া
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফানঃ -০৫৪১-৫১২২৬(অঃ)
৫১৪০৬(বাঃ)
মাবাইলঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০
০১৭৬২-৬৯৫০৫০
ই মইলঃdcgaibandha@mopa.gov.bd

িত ান হেত া

চলমান-১৯

িমক

সবার নাম

(১)
১৪.

(২)
ি েযা ার জ
আে য়া লাইেস
দানঃ

১৫.

আে য়া লাইেস
নবায়ন

েয়াজনীয়
সেব া
সময়(ঘ া/িদন/
মাস)
(৩)
০৭ (সাত)
কায িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

(৪)
১. িনধ ািরতফরেম আেবদন
২. ি েযা া সনেদর সত ািয়ত কিপ
৩. জাতীয় পিরচয়প /জ সনদ এবং
নাগিরকে র সত ািয়ত কিপ
৪. পাসেপ াট সাইেজর রি ন ছিব-০৩ (িতন)
কিপ (ছিবর মাপ: ৩৫mm x ৪৫mm)

০৭ (সাত)
কায িদবস

১. আে য়াে র ল লাইেস
২. আে য়া /আে য়া থানায় জমার রিশদ

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

(৫)
১. জলা শাসেকর কায ালয়,
ড ,
গাইবা া /উপেজলা িনব াহীঅিফসােরর
কায ালয়(সকল) www.gaibandha.gov.bd
ওেয়ব পাট ালহেত সং হ/ ডাউনেলাড করা
যােব।
২. ি
িবষয়ক ম ণালয়
৩.সংি িনব াচনঅিফস/ পৗরসভা /ইউিনয়ন
পিরষদ
১. সংি লাইেস ধারী
২. সংি থানা
৩. সানালী াংক

৩.নবায়ন িফস দােনর জারী চালান ও
ভ ােটর চালান/রিশদ
১৬.

সপ -পি কার
িড ােরশন

৩০ (ি শ)
কায িদবস

১. িনধ ািরত ফরেম আেবদন
২. জাতীয় পিরচয়প / জ সনদ, নাগিরক সনেদর
সত ািয়ত কিপ
৩. চািরি ক সনেদর সত ািয়ত কিপ
৪. ািবত ছাপাখানা/ েসর ঘাষণাপ / মািলকানা
(সব েশষ রকেড র পচ া বা নামজারী খিতয়ােনর
সত ািয়ত কিপ উ রািধকার ে মািলকানা হেল
তার সনেদর কিপ)
৫. ি নামার সত ািয়ত অ িলিপ
৬. সংি িবষেয় অিভ তা/ িশ ণ সং া
কাগজপে র সত ািয়ত অ িলিপ
৭. আিথ ক লতা স িকত াংক সা িফেকেটর
সত ািয়ত অ িলিপ
৮. অিফস ভাড়ার ি পে র সত ািয়ত অ িলিপ
৯. আয়কর সং া ত য়ন পে র সত ািয়ত
অ িলিপ
১০. পাসেপ াট সাইেজর রি ন ছিব-০৩ (িতন) কিপ
(ছিবর মাপ: ৩৫mm x ৪৫mm)

১. জলা শাসেকর কায ালয়,
ড ,
গাইবা া /উপেজলা িনব াহীঅিফসােরর
কায ালয়(সকল)

িফ/চাজ জমাদােনর খাত ও
কাড কখন দান করেত
হেব তা উে খ করেত হেব

(৬)

দািয় া কম কতা
(কম কতারনাম,
পদবী,বাংলােদেশর কাড,
জলা/ উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল
(৭)

িফ-

(১)িপ ল/িরভলবার িফ=
১০,০০০/ (দশ হাজার টাকা)
(২) শটগান/ রাইেফল িফ=
৫০০০/-(পাচ হাজার টাকা) এবং
সকল ে ভ াট ১৫%
নবায়ন িফ- কাড নং১২২১১০০০০১৮৫৯
১৫% ভ াট- কাড নং১১১৩৩০০৪৫০৩১১

সহকারী কিমশনার
জএম শাখা
+৮৮০৫৪১-৫২৩৩২
মাবাইল-০১৭৬২-৬৯৫০৬২
jmsection_gaiban
dha@yahoo.com

িফ/চাজ

www.gaibandha.gov.bd

ওেয়ব পাট ালহেত সং হ/ ডাউনেলাড করা
যােব
২. সংি িনব াচনঅিফস/ পৗরসভা
/ইউিনয়ন পিরষদ
৩. গেজেটড কম কতাক ক দ
৪- ১০. সংি
ি

সহকারী কিমশনার
জএম শাখা
+৮৮০৫৪১-৫২৩৩২
মাবাইল-০১৭৬২-৬৯৫০৬২
jmsection_gaiban
dha@yahoo.com

ঊ তন কম কতা, যার কােছ অিভেযাগ
জানােনা/আিপল করা যােব (কম কতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/ উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র ও ই- মইল
(৮)
জলা ািজে ট
গাইবা া
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফানঃ -০৫৪১-৫১২২৬(অঃ)
৫১৪০৬(বাঃ)
মাবাইলঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০
০১৭৬২-৬৯৫০৫০
ই মইলঃdcgaibandha@mopa.gov.bd

জলা ািজে ট
গাইবা া
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফানঃ -০৫৪১-৫১২২৬(অঃ)
৫১৪০৬(বাঃ)
মাবাইলঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০
০১৭৬২-৬৯৫০৫০
ই মইলঃdcgaibandha@mopa.gov.bd

চলমান-2০

১৭

ইট পাড়ােনার
লাইেস দান

২০ (িবশ)
কায িদবস

1। িনধ ািরতফরেম আেবদন
২। ড লাইেস
৩। পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প
৪। লাইেস িফ জমার ল চালান
কাড নং -১-৪২৩২-০০০০-১৮৫৪
৫। উৎেস কর জমার ল চালান
কাড নং-1-1141-0065-0111

(1) জলা শাসেকর কায ালয়,
ড ,
গাইবা া ।
(২) ইউিপ/ পৗরসভা অিফস
(৩) পিরেবশ অিধদ র, রং র এর ছাড়পে র
ফেটাকিপ ।
(৪) চালান ফরম সানালী াংক/ হ েড /
জলা ওেয়ব পাট াল
(www.panchagarh.gov.bd)
(5) চালান ফরম সানালী াংক/ হ
জলা ওেয়ব পাট াল

লাইেস িফ-৫০০/-

ড /

(www.panchagarh.gov.bd)

১৮

১৯

20

ইট পাড়ােনার
লাইেস নবায়ন

িসেনমাহেলর
লাইেস দান

িসেনমাহেলর
লাইেস নবায়ন

০৭ (সাত)
কায িদবস

১৫ (পেনর)
কায িদবস

১৫ (পেনর)
কায িদবস

1। িনধ ািরতফরেম আেবদন
2। পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প
3। লাইেস িফ জমার লচালান
4। উৎেস কর জমার ল চালান

১। জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ
আেবদন।
২। লাইেস এর সত ািয়ত ফেটাকিপ।
৩। সরকাির কাষাগাের িনিদ িফ
জমা দােনর চালােনর ল কিপ
১। জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ
আেবদন।
২। লাইেস এর সত ািয়ত ফেটাকিপ।
৩। সরকাির কাষাগাের িনিদ িফ
জমা দােনর চালােনর ল কিপ

(1) জলা শাসেকর কায ালয়
ড ,
গাইবা া
(২) পিরেবশ অিধদ র, রং র এর ছাড়পে র
ফেটাকিপ ।
(3) চালান ফরম সানালী াংক/ হ েড /
জলা ওেয়ব পাট াল
(www.panchagarh.gov.bd)
(4) চালান ফরম সানালী াংক/
ড / জলা ওেয়ব পাট াল
(www.panchagarh.gov.bd)
(১) ি িনেজই।
(২) ি িনেজই।
(৩) সানালী াংেকর য কান শাখা

(১) ি িনেজই।
(২) ি িনেজই।
(৩) সানালী াংেকর য কান শাখা

লাইেস নবায়ন িফ৫০০/সহকারী কিমশনার
জএম শাখা
+৮৮০৫৪১-৫২৩৩২
মাবাইল-০১৭৬২-৬৯৫০৬২
jmsection_gaibandha
@yahoo.com

জলা ািজে ট
গাইবা া
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফানঃ -০৫৪১-৫১২২৬(অঃ)
৫১৪০৬(বাঃ)
মাবাইলঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০
০১৭৬২-৬৯৫০৫০
ই মইলঃdcgaibandha@mopa.gov.bd

লাইেস িফ-৫০০/িফ জমা দােনর কাড
(১-৩৩০১-০০০১২৬৮১)
নবায়ন িফ-২০০/নবায়ন িফ জমা দােনর
কাড
(১-৩৩০১-০০০১২৬৮১)

চলমান-2১

২1

২2

িসেনমা অপােরটর
লাইেস

িসেনমা অপােরটর
লাইেস নবায়ন

২3

ওয়াজ মাহিফল এর
অ মিত দান

২4

nR¡ msµvšÍ
Z_¨ cÖ`vb|

১৫ (পেনর)
কায িদবস

১০ (দশ)
কায িদবস

০৩ (িতন)
কায িদবস

তাৎ িণকভােব

১। জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ
আেবদন
২। জাতীয় পিরচয়প / নাগিরক
সনদ।
৩। চািরি ক সনদ প ।
৪। অিভ তার সনদপ
৫। সরকাির কাষাগাের িনিদ িফ
জমা দােনর চালােনর ল কিপ
৬। িশ াগত যা তার সত ািয়ত কিপ।
৭। পাসেপাট সাইেজর১কিপ রি ন
কিপ।
১। জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ
আেবদন।
২। লাইেস এর সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩। সরকাির কাষাগাের িনিদ িফ
জমা দােনর চালােনর ল কিপ

(১) ি িনেজই
(২)িনব াচনঅিফস/ পৗরসভা/ ইউিপ
(৩) গেজেটড কম কতা।
(৪) সংি
িত ান।
(৫) সানালী াংেকর য কান শাখা
(৬) ি িনেজই
(৭) ি িনেজই

(১) ি িনেজই
(২) ি িনেজই
(৩) সানালী াংেকর য কান শাখা

১। জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ (১) ি িনেজই
আেবদন।
২। কান িত ােনর মাঠ বহার
করেল িত ান ধােনর মাঠ বহােরর
অনাপি প ।
ত াি র ান
জ এম শাখা/
ড
জলা শাসেকর কায ালয়, গাইবা া

লাইেস িফ-১০/িফ জমা দােনর কাড
(১-৩৩০১-০০০১২৬৮১)

নবায়ন িফ- ৫০/নবায়ন িফ জমা দােনর
কাড
(১-৩৩০১-০০০১২৬৮১)

িবনা ে

সহকারী কিমশনার
জএম শাখা
+৮৮০৫৪১-৫২৩৩২
মাবাইল-০১৭৬২-৬৯৫০৬২
jmsection_gaibandha
@yahoo.com

জলা ািজে ট
গাইবা া
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফানঃ -০৫৪১-৫১২২৬(অঃ)
৫১৪০৬(বাঃ)
মাবাইলঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০
০১৭৬২-৬৯৫০৫০
ই মইলঃdcgaibandha@mopa.gov.bd

িবনা খরেচ

চলমান-2২

০4।
িমক
ন র

০১

০2

০3

০4

ানীয় সরকার শাখা
সবার নাম

েয়াজনীয়
সেব া
সময়(ঘ া/িদন/
মাস)

জ সনদ
সংেশাধন

১৫ (পেনর)

সনদ
সংেশাধন

১৫ (পেনর)

কায িদবস

কায িদবস

ইউিপ সিচবেদর
আ েতািষক
দান

০৭ (সাত) িদন

ইউিপ
চয়ার ান/
সদ সিচবেদর
িব ্ে অিভেযাগ
িন ি

১৫ (পেনর) িদন

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ াি র হান

১. িনধ ািরত ফরেম আেবদন করেত
হেব।
২. ইিত েব সং হীত জ বা
সনদপে র ল কিপ।

জলা শাসেকর কায ালয়
ড ও ানীয় সরকার শাখা
(ক নং ২0১, ২০২, 2য় তলা )
www.gaibandha.gov.bd

১. িনধ ািরত ফরেম আেবদন করেত
হেব।
২. ইিত েব সং হীত জ বা
সনদপে র ল কিপ।

জলা শাসেকর কায ালয়
ড ও ানীয় সরকার শাখা
(ক নং২0১,২০২, 2য়তলা )
www.gaibandha.gov.bd

১. িনধ ািরত ফরেম আেবদন ।
২. চা রীর খিতয়ান বিহ ।
৩. পনশন পপার
৪. প চ আ েলর ছাপ
৫. ই এল িপ িস
৬. ওয়ািরশ সনদ ।

জলা শাসেকর কায ালয়
ড ও ানীয় সরকার শাখা
(ক নং২0১,২০২, 2য়তলা )
www.gaibandha.gov.bd

অিভেযাগ াি

জলা শাসেকর কায ালয়
ড ও ানীয় সরকার শাখা
(ক নং২0১, ২০২, 2য় তলা )
www.gaibandha.gov.bd

িফ/চাজ জমাদােনর
খাত ও কাড কখন
দান করেত হেব তা
উে খ করেত হেব

দািয় া কম কতার নাম, পদবী
(বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র, ই- মইল)

উ তন কতকতা/ যার কােছ আপীল করা যােব
( কম কতার পদবী/বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র,
ই- মইল)

উপ-পিরচালক
ানীয় সরকার
জলা শাসেকর কায ালয়,
গাইবা া ।
+880541-৫১০৯৮
মাবাইলঃ ০১৭৬২-695054

জলা শাসক
গাইবা া
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফানঃ -০৫৪১-৫১২২৬(অঃ)৫১৪০৬(বাঃ)
মাবাইলঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০, ০১৭৬২-৬৯৫০৫০
ই মইলঃ-dcgaibandha@mopa.gov.bd

িফ/চাজ

িফ/চাজ

িফ/চাজ

lgsection_gaibandha@yahoo.com

িফ/চাজ

চলমান-23

০5। সং াপন শাখা
িমক
ন র

১

সবার নাম

২
(ক) পনশন
( গেজেটড)
(চা েরর িনেজর
অবসর হেণর
ে )

েয়াজনীয়
সেব া সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

৩
০৭ (সাত)
কায িদবস

৪

৫
১.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস
২.িডিস অিফস
৩.সংি অিফস
৪.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস
৫. য কান িডও দাকান
৬.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস
৭.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস
8.িডিস অিফস
9.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস

৬
িফ/ চাজ

১.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস
২.িডিস অিফস
৩.সংি অিফস
৪.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস
৫. য কান িডও দাকান
৬.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস
৭.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস

িফ/ চাজ

১.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস
২.িডিস অিফস
৩. সংি অিফস
৪.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস
৫. য কান িডও দাকান

িফ/ চাজ

২. িপআরএল-এ গমেনর ম িরপ (অিফস ক ক দ )
৩. ত ািশত শষ বতেনর ত য়ন প (অিফস ক ক দ )

৪. পনশন আেবদন ফরম২.১
৫. পাসেপাট সাইেজর ও

০১
(খ) পনশন (ননগেজেটড) (চা েরর
িনেজর অবসর
হেণর ে )

েয়াজনীয় কাগজ াি

১. গেজেটড চা েরেদর চা িরর িববরণী(িহসাবর ণ অিফস
দ )

০৭ (সাত)
কায িদবস

া

সাইেজর সত ািয়ত রি ণ ছিব

৬. া
পনশেনর বধ উ রািধকার ঘাষণা প
৭. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ
8. পনশন ম ির আেদশ(অিফস ক ক দ )
9. সরকাির পাওনািদ পিরেশােধর অ ীকারপ
১. নন- গেজেটড চা েরেদর ে সািভ স ক
২. িপআরএল-এ গমেনর ম িরপ (অিফস ক ক দ )
৩. ত ািশত শষ বতেনর ত য়ন প (অিফস ক ক দ )

৪. পনশন আেবদন ফরম২.১
৫. পাসেপাট সাইেজর ও

া

সাইেজর সত ািয়ত রি ণ ছিব

৬. া
পনশেনর বধ উ রািধকার ঘাষণা প
৭. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ
(ক) পািরবািরক
পনশন ( গেজেটড)
( পনশন ম িরর
েব ই পনশনােরর
হেল)
০২

০৭ (সাত)
কায িদবস

১. গেজেটড চা েরেদর চা িরর িববরণী(িহসাবর ণ অিফস
দ )

২. িপআরএল-এ গমেনর ম িরপ (অিফস ক ক দ )
৩. ত ািশত শষ বতন প (অিফস ক ক দ )
৪. পািরবািরক পনশেনর আেবদন ফরম ২.১
৫. ০৩ কিপ কের স তালা পাসেপাট সাইেজর ও
া সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব
৬. উ রািধকার সনদ প ও নন ািরজ সা িফেকট
৭. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ
৮. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও
আ েতািষক উে ালন করার জ
মতাপ অপ ণ সনদ
৯. িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান/কাউি লর ক ক দ
সনদ প
১0. পনশন ম ির আেদশ(অিফস ক ক দ )

হান

িফ/চাজ জমাদােনর
দািয় া কম কতার নাম, পদবী
খাত ও কাড
(বাংলােদেশর কাড,
কখন দান করেত হেব
জলা/উপেজলা কাডসহ
তা উে খ করেত হেব
টিলেফান ন র, ই- মইল)

েয়াজনীয় কাগজপ

৭

সহকারী কিমশনার
সং াপন শাখা
+880541-৫২৩৮০
মাবাইল ০১৭৬২-৬৯৫০70
establishment_gaib
andha.yahoo.com

উ তন কতকতা/ যার কােছ আপীল করা
যােব (কম কতার পদবী/বাংলােদেশর
কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)
৮

জলা শাসক
গাইবা া
ফানঃ -+88০৫৪১৫১২২৬(অঃ)৫১৪০৬(বাঃ)
মাবাইলঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০, ০১৭৬২৬৯৫০৫০
ই মইলঃdcgaibandha@mopa.gov.bd

৬. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান
৭.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস
৮.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস
৯. িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান
১0. িডিস অিফস

চলমান-২৪

িমক
ন র

০২

০৩

০৪

সবার নাম

(খ) পািরবািরক
পনশন (ননগেজেটড) ( পনশন
ম িরর েব ই
পনশনােরর
হেল)

েয়াজনীয়
সেব া সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

০৭ (সাত)
কায িদবস

পািরবািরক পনশন
(অবসরভাতা
ভাগরত অব ায়
পনশনেভাগীর
হেল)

০৭ (সাত)
কায িদবস

কম চারীেদর ক াণ
বাড হেত আিথ ক
সাহা দান

০৭ (সাত)
কায িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

১. নন- গেজেটড চা েরেদর ে সািভ স ক(অিফস
ক ক দ )
২. িপআরএল-এ গমেনর ম িরপ (অিফস ক ক দ )
৩. ত ািশত শষ বতন প (অিফস ক ক দ )
৪. পািরবািরক পনশেনর আেবদন ফরম ২.১
৫. ০৩ কিপ কের স তালা পাসেপাট সাইেজর ও
া সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব
৬. উ রািধকার সনদ প ও নন ািরজ সা িফেকট
৭. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ
৮. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও
আ েতািষক উে ালন করার জ
মতাপ অপ ণ সনদ
৯. িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান/কাউি লর ক ক দ
সনদ প
১. পািরবািরক পনশন আেবদন ফরম ২.২
২. ০৩কিপ কের স তালা পাসেপাট সাইেজর ও
া সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব
৩. উ রািধকার সনদ প ও নন ািরজ সা িফেকট
৪. ন না া র বাম হােতর প চ আ েলর ছাপ.
৫. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা
ওআ েতািষক উে ালন করার জ
মতা অপ ণ সনদ
৬. িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান/
কাউি লর ক ক দ
সনদ প
৭. িপিপও এবং িড-হাফ
১. ক াণ তহিবেলর অ দান ম ির জ আেবদন ফরম
(ফরম নং-২)
২. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব১ কিপ
৩. কম েলর বতেনর ত য়ন প (অিফস ক ক দ )
৪.সংি আেবদেনর িবষেয়র সংি কগজপে র ল
কিপ
৫. ক াণ তহিবল/ যৗথবীমার সাহা পাওয়ার
দািবদারেদর ন না া র

েয়াজনীয় কাগজ াি

হান

১.িডিস অিফস ওর ইউএনও অিফস
২.িডিস অিফস
৩. সংি অিফস
৪.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস
৫. য কান িডও দাকান
৬. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান
৭.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস
৮.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস
৯. িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান

১.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস
২. য কান িডও দাকান
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান
৪.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস
৫. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান
৬. িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন
পিরষদ চয়ার ান
৭.িহসাবর ন অিফস
১. www.bkkb.gov.bd
২. য কান িডও দাকান
৩. সংি অিফস
৪. িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস
৫. িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস

িফ/চাজ জমাদােনর
দািয় া কম কতার নাম, পদবী
খাত ও কাড
(বাংলােদেশর কাড,
কখন দান করেত হেব
জলা/উপেজলা কাডসহ
তা উে খ করেত হেব
টিলেফান ন র, ই- মইল)

উ তন কতকতা/ যার কােছ আপীল করা
যােব (কম কতার পদবী/বাংলােদেশর
কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)

িফ/ চাজ

িফ/ চাজ

সহকারী কিমশনার
সং াপন শাখা
+880541-৫২৩৮০
মাবাইল ০১৭৬২-৬৯৫০70
establishment_gaib
andha.yahoo.com

জলা শাসক
গাইবা া
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফানঃ +88০৫৪১৫১২২৬(অঃ)৫১৪০৬(বাঃ)
মাবাইলঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০, ০১৭৬২৬৯৫০৫০
ই মইলঃdcgaibandha@mopa.gov.bd

িফ/ চাজ

চলমান-২৫

িমক
ন র

০৫

সবার নাম

চা রীরত অব ায়
ত কম চারীর
পিরবারেক আিথ ক
সাহা দান

েয়াজনীয়
সেব া সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

০৭ (সাত)
কায িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

১.ক াণ তহিবেলর অ দান ম িরর জ আেবদন ফরম
২. ০১ কিপ স েতালা (এক)পাসেপাট সাইেজর
সত ািয়ত রি ন ছিব
৩. অবসর হেণর আেদশপ (অিফস ক ক দ )
৪. ওয়ািরশ সনদ প
৫. কম কতা/কম চারীর
সনদ প
৬. নাগিরক সনদ প
৭. ীর ে নরায় িববাহ না হওয়ার এবং ক া ও
ভি র ে িববাহ না হওয়ার সনদ প
৮. আেবদনকারীেক সকল সদ ক ক দ মতাপ
৯. শষ বতেনর ত য়নপ (অিফস ক ক দ )
১০. ক াণ তহিবল/ যৗথবীমার সাহা পাওয়ার
দািবদারেদর ন না া র

েয়াজনীয় কাগজ াি

হান

১.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস
২. য কান িডও দাকান
৩.িডিস অিফস
৪. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান
৫. িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান
৬. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান
৭. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান
৮.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস
৯. সংিশ অিফস
১০.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস

িফ/চাজ জমাদােনর
দািয় া কম কতার নাম, পদবী
খাত ও কাড
(বাংলােদেশর কাড,
কখন দান করেত হেব
জলা/উপেজলা কাডসহ
তা উে খ করেত হেব
টিলেফান ন র, ই- মইল)

উ তন কতকতা/ যার কােছ আপীল করা
যােব (কম কতার পদবী/বাংলােদেশর
কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)

িফ/ চাজ

সহকারী কিমশনার
সং াপন শাখা
+880541-৫২৩৮০
মাবাইল ০১৭৬২-৬৯৫০70
establishment_gaib
andha.yahoo.com

জলা শাসক
গাইবা া
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফানঃ -০৫৪১-৫১২২৬(অঃ)৫১৪০৬(বাঃ)
মাবাইলঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০, ০১৭৬২৬৯৫০৫০
ই মইলঃdcgaibandha@mopa.gov.bd

চলমান-26

০৬। এলএ শাখা
িমক
সবার নাম

(১)
১

২

েয়াজনীয়
েয়াজনীয় কাগজপ
সেব া
সময়(ঘ া/িদন/
মাস)
(২)
(৩)
(৪)
অিধ হণ ত জিমর
০৭ (সাত)
১।২০/- ে র কাট িফ সং সাদা
িত রণ দান
কায িদবস
কাগেজ আেবদন।
( রকড য় মািলেকর
২।জিমর খিতয়ান(এসএ খিতয়ােনর
ে )
সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৩।হালসেনর খাজনার দািখলা।
(সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৪।অ ীকার নামা ছিবসহ (৩০০/টাকার নন- িডিশয়াল াে )।
সংি ইউিপ চয়ার ান/সদ /ওয়াড
কিমশনার/গ মা
ি ক ক
সত ািয়ত
৫।জাতীয় পিরচয়প / নাগিরক সনদ
(সত ািয়ত ফেটাকিপ)
য় ে মািলেকর
১৫ (পেনর)
১।২০/- ে র কাট িফসং সাদা
ে
কায িদবস কাগেজ আেবদনপ ।
২।দলীল/ভায়াদলীেলর সত ািয়ত
ফেটাকিপ,
৩।খািরজ, িডিসআর ও হাল সেনর
খাজনার দািখলা (সত ািয়ত ফেটাকিপ)।
৪।অ ীকারনামা ছিবসহ(৩০০/- টাকার
নন- িডিশয়া াে )। সংি ইউিপ
চয়ার ান/সদ / ওয়াড
কিমশনার/গ মা
ি ক ক
সত ািয়ত
৫।জাতীয় পিরচয়প / নাগিরক
সনদ(সত ািয়ত ফেটাকিপ)|

েয়াজনীয় কাগজপ

১। া
২।সংি
৩।সংি
৪। া
৫।সংি
পিরষদ

১। া
২।সংি
৩।সংি
৪। া
৫।সংি
পিরষদ

াি র ান

(৫)
ভ ার এর িনকট
ইউিনয়ন িম অিফস
ইউিনয়ন িম অিফস
ভ ার এর িনকট
ি র িনকট/ সংি ইউিনয়ন

ভ ার এর িনকট
ি /সংি সাবেরিজি অিফস।
ইউিনয়ন িম অিফস
ভ ার এর িনকট
ি র িনকট/ সংি ইউিনয়ন

িফ/চাজ জমাদােনর খাত দািয় া কম কতা(কম কতারনাম,
ও কাড
পদবী, বাংলােদেশর কাড,
কখন দান করেত হেব
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
তা উে খ করেত হেব
ন র ও ই - মইল
(৬)
(৭)
১।২০/- ে র কাট িফ
২।৩০০/- টাকা ে র
নন- িডিশয়াল া
অ ীকার নামার জ ।

১।২০/- ে র কাট িফ
২।৩০০/- টাকা ে র
নন- িডিশয়াল া
অ ীকার নামার জ ।

িম অিধ হণ কম কতা
+৮৮০৫৪১- ৫১৫৩৩
মাবাইল-০১৭৬২-৬৯৫০৫৭
aclasection_gaibandh
a@yhoo.com

উ তন কম কতা, যার কােছ আপীল করা
যােব (কম কতারনাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড, জলা /উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল
(৮)

অিতির জলা শাসক (রাজ )
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফান০৫৪১-৫১১০৯
মাবাইল-০১৭৬২-৬৯৫০৫১
adcrevenue_gaibandha
@yahoo.com
জলা শাসক, গাইবা া
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফানঃ -০৫৪১-৫১২২৬(অঃ)
৫১৪০৬(বাঃ)
মাবাইলঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০
০১৭৬২-৬৯৫০৫০
ই মইলঃdcgaibandha@mopa.gov.bd

েয়াজেন িবভাগীয় কিমশনার
নানী হণ কের িস া দান করেবন।

চলমান-27

৩

৪

ওয়ািরশ ে
মািলেকর ে

ফসেলর িত রেণর
টাকা দান ।

১৫ (পেনর)
কায িদবস

০৭ (সাত))
কায িদবস

১।২০/- ে র কাট িফ সং সাদা
কাগেজ আেবদন।
২।জিমর খিতয়ান/ দলীল /ভায়াদলীল
(সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৩।খািরজ, িডিসআর ও হালসেনর
খাজনার দািখলা(সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৪।অ ীকার নামা ছিবসহ (৩০০/টাকার নন- িডিশয়াল াে )
সংি ইউিপ চয়ার ান/ সদ /
ওয়াড কিমশনার/ গ মা
ি
ক ক সত ািয়ত।
৫।জাতীয় পিরচয়প /নাগিরক সনদ
(সত ািয়ত ফেটাকিপ)।
৬।ওয়ািরশন সনদ (সত ািয়ত
ফেটাকিপ)।
৭।নাদাবীনামা ছিবসহ (৩০০/- ননিডিশয়াল াে )। সংি ইউিপ
চয়ার ান/সদ /ওয়াড কিমশনার/
গ মা
ি ক ক সত ািয়ত।
১।২০/- ে র কাট িফ সং সাদা
কাগেজ আেবদনপ ।
২।আদালত ক ক আেদেশর সা ফাইড
কিপ।
৩।খািরজ, িডিসআর ও হালসেনর
খাজনার দািখলা (সত ািয়ত ফেটাকিপ)।
৪।অ ীকারনামা ছিবসহ (৩০০/-টাকার
নন- িডিশয়াল াে ) সংি ইউিপ
চয়ার ান/সদ / ওয়াড কিমশনার/
গ মা
ি ক ক সত ািয়ত।
৫। জাতীয় পিরচয়প /নাগিরক সনদ
(সত ািয়ত ফেটাকিপ)।

১। া ভ ার এর িনকট
২।সংি
ি / সংি ইউিনয়ন িম অিফস/
সংি সাবেরিজি অিফস
৩।সংি ইউিনয়ন িম অিফস
৪। া
৫।সংি
পিরষদ
৬।সংি
৭। া

ভ ার এর িনকট
ি র িনকট/ সংি

১। ২০/- ে র কাট িফ
২। ৩০০/- টাকা ে র
নন- িডিশয়াল া
অ ীকার নামার জ ।
৩। ৩০০/- টাকা ে র
নন- িডিশয়াল া
নাদাবীনামার জ ।

ইউিনয়ন

ইউিনয়ন পিরষদ
ভ ার এর িনকট

িম অিধ হণ কম কতা
+৮৮০৫৪১- ৫১৫৩৩
মাবাইল-০১৭৬২-৬৯৫০৫৭
aclasection_gaibandh
a@yhoo.com
১। া

ভ ার এর িনকট

২।সংি

আদলত

৩।সংি

ইউিনয়ন িম অিফস

৪। া

ভ ার এর িনকট

৫।সংি
পিরষদ

ি র িনকট/সংি

১। ২০/- ে র কাট িফ
২। ৩০০/- টাকা ে র
নন- িডিশয়াল া
অ ীকারনামার জ ।

অিতির জলা শাসক (রাজ )
ফান- ০৫৪১-৫১১০৯
মাবাইল-০১৭৬২-৬৯৫০৫১
adcrevenue_gaibandha
@yahoo.com
জলা শাসক, গাইবা া
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফানঃ -০৫৪১-৫১২২৬(অঃ)
৫১৪০৬(বাঃ)
মাবাইলঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০
০১৭৬২-৬৯৫০৫০
ই মইলঃdcgaibandha@mopa.gov.bd

েয়াজেন িবভাগীয় কিমশনার
নানী হণ কের িস া দান করেবন।
ইউিনয়ন

চলমান-28

৫

পাওয়ার অফ
এ াটন এর মা েম
মািলকানার ে

২০ (িবশ)
কায িদবস

১। ২০/- ে র কাট িফ সং
সাদাকাগেজ আেবদন।
২।আদালত ক ক েদয় পাওয়ার অফ
এ টন র ল/ সা ফাইড কিপ।
৩।জিমর খিতয়ান/দলীল / ভায়াদলীল
(সত ািয়ত ফেটাকিপ)

১। া

ভ ার এর িনকট

২।সংি

আদলত

১। ২০/- ে র কাট িফ
২। ৩০০/- টাকা ে র
নন- িডিশয়াল া
অ ীকারনামার জ ।

৩।সংি
ি / সংি ইউিনয়ন িম অিফস/
সংি সাবেরিজি অিফস
৪।সংি ইউিনয়ন িম অিফস

৪।খািরজ, িডিসআর ও হালসেনর
খাজনার দািখলা (সত ািয়ত ফেটাকিপ)। ৫। া
৫।অ ীকারনামা ছিবসহ (৩০০/-টাকার
নন- িডিশয়াল াে ) সংি ইউিপ ৬।সংি
চয়ার ান/ সদ /ওয়াড কিমশনার/
পিরষদ
গ মা
ি ক ক সত ািয়ত।
৬।জাতীয় পিরচয়প /নাগিরক সনদ
(সত ািয়ত ফেটাকিপ)।

ভ ার এর িনকট
ি র িনকট/ সংি

ইউিনয়ন

িম অিধ হণ কম কতা
+৮৮০৫৪১- ৫১৫৩৩
মাবাইল-০১৭৬২-৬৯৫০৫৭
aclasection_gaibandh
a@yhoo.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফান-০৫৪১-৫১১০৯
মাবাইল-০১৭৬২-৬৯৫০৫১
adcrevenue_gaibandha
@yahoo.com
জলা শাসক, গাইবা া
ফানঃ -০৫৪১-৫১২২৬(অঃ)
৫১৪০৬(বাঃ)
মাবাইলঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০
০১৭৬২-৬৯৫০৫০
ই মইলঃdcgaibandha@mopa.gov.bd

েয়াজেন িবভাগীয় কিমশনার
নানী হণ কের িস া দান করেবন।

চলমান-২9

০৭। রাজ শাখা
ঃনং
সবার নাম

১
০১

২
জলমহাল ইজারা
দান

েয়াজনীয়
সেব া সময়
(ঘ া/িদন/মাস)
৩
৬০ (ষাট)
কায িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

৪
২০ একেরর উে জলমহােলর ে
১। িনিদ ফরেম আেবদন
২। মৎ জীবী সিমিতর সদ সং া
সনদ
৩। সিমিতর ই বছেরর অিডট
িতেবদন
৪। সিমিতর সদ েদর তািলকা
সিমিতর রিজে শেনর ফেটাকিপ
সত ািয়ত এবং সিমিতর সভাপিত
/স াদেকর ছিব
৫। ইজারা ে র ২০% জমানত
প াংক াফট
২০ একর পয জলমহােলর ে
১। িনিদ ফরেম আেবদন
২। মৎ জীবী সিমিতর সদ সং া
সনদ
৩। সিমিতর ই বছেরর অিডট
িতেবদন
৪। সিমিতর সদ েদর তািলকা
সিমিতর রিজে শেনর ফেটাকিপ
সত ািয়ত এবং সিমিতর সভাপিত
/স াদেকর ছিব
৫। ইজারা ে র ২০% জমানত
প াংক াফট

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

৫
১) জলা শাসেকর কায ালয়
(রাজ শাখা, ক নং-৩০৬)
২) য কান তফিসিল াংেকর য কান শাখা
১) জলা শাসেকর কায ালয়
(রাজ শাখা, ক নং-৩০৬)

িফ/চাজ জমাদােনর খাত দািয় া কম কতা(কম কতারনাম,
ও কাড
পদবী, বাংলােদেশর কাড,
কখন দান করেত হেব
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
তা উে খ করেত হেব
ন র ও ই- মইল)
৬
৭
১) আেবদন ফরেমর
-৫০০/( প চশত) টাকা।
২) িবগত িতন বছেরর
মাট ইজারা ে র
৫% উ দর।

উ তন কম কতা, যার কােছ আপীল করা
যােব(কম কতারনাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল)
৮

রিভিনউ ড কােল র
+৮৮০৫৪১- ৫১৫৩৩
মাবাইল-০১৭৬২-৬৯৫০৫৭
aclasection_gaibandh
a@yhoo.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফান- ০৫৪১-৫১১০৯
মাবাইল নং-০১৭৬২-৬৯৫০৫৩
adcrevenue_gaibandha
@yahoo.com

২) য কান তফিসিল াংেকর য কান শাখা
১) সংি

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়

চলমান-30

ঃনং

সবার নাম

েয়াজনীয়
সেব া সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

১
০২

২
হাট চাি না িভ র
লাইেস দান

৩
১৫ (পেনর)
কায িদবস

৪

০৩

িবিনময় স ি
অব করণ

০৩ (িতন)
মাস

০৪

িষ খাস জিম
বে াবে র াব
অ েমাদন ।

৩০ ( শ)
কায িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

৫

১) কস নিথ
২) ড লাইেস এর ফেটাকিপ
সত ািয়ত
৩) জাতীয় পিরচয়পে র ফেটাকিপ
সত ািয়ত
৪) এক কিপ পাসেপাট সাইেজর
সত ািয়ত রি ন ছিব
৫) সংি ইউিনয়ন িম সহকারী
কম কতাও সােভ য়ােরর যৗথ
িতেবদন
৬) চ াপ

১) িনজ উে াগ
২) ইউিপ চয়ার ান/ পৗর ময়েরর
কায ালয়
৩) িনজ উে াগ
৪) িনজ উে াগ
৫) সংি উপেজলা িম অিফস
৬) সংি উপেজলা িম অিফস

১) কস নিথ
২) িবিনময় দিলেলর ফেটাকিপ
সত ািয়ত
৩) িবিনময়কারী
বরণ করেল
ওয়ািরশান সা িফেকট
৪) উপেজলা কিম র পািরশ

১) িনজ উে াগ
২) িনজ উে াগ
৩) ইউিপ চয়ার ান/ পৗর ময়েরর কায ালয়
৪) সংি উপেজলা কিম

১) িনধ ািরত ফরম/ সাদা কাগেজ
আেবদনপ
(সহকারী কিমশনার ( িম) এর িনকট
আেবদনপ দািখল করেত হেব)
২) আেবদনকারীর ০২ কিপ পাসেপাট
সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব( ামীীর ে যৗথ ছিব) সংি ওয়ােড র
সদ / চয়ার ান ক ক সত ািয়ত
কের আেবদনপে র সােথ দািখল করেত
হেব।
৩) নাগিরক সনদ/জাতীয় পিরচয়প
৪) িমহীেনর কস নিথ

১) জলা শাসেকর কায ালয়(এস.এশাখা)
সংি উপেজলা িম অিফস/ উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়/ জলা শাসেকর
কায ালেয়র হ েড ও জলা ওেয়ব পাট াল
( www.gaibandha.gov.bd)
২) িনজ উে ােগ
৩) সংি ইউিপ চয়ার ান/ পৗর ময়র
৪) সংি ইউিপ চয়ার ান/ পৗর ময়র

িফ/চাজ জমাদােনর খাত দািয় া কম কতা(কম কতারনাম,
ও কাড
পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা/
কখন দান করেত হেব উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও
তা উে খ করেত হেব
ই- মইল)
৬
৭
িফ/চাজ

িফ/চাজ

রিভিনউ ড কােল র
+৮৮০৫৪১- ৫১৫৩৩
মাবাইল-০১৭৬২-৬৯৫০৫৭
aclasection_gaibandh
a@yhoo.com

উ তন কম কতা, যার কােছ আপীল করা
যােব(কম কতারনাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড, জলা/ উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল)
৮

অিতির জলা শাসক (রাজ )
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফান- ০৫৪১-৫১১০৯
মাবাইল নং-০১৭৬২-৬৯৫০৫৩
adcrevenue_gaibandha
@yahoo.com

নই
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০৮। রকড
িমক
ন র

১
০১

ম শাখা
সবার নাম

২
িব,এস/ এস. এ/

েয়াজনীয়
সেব া সময়(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজ াি র
ান

৪
িনধ ািরত ফরেম

সংি

আর, এস/িসএস

আেবদনপ

ড

খিতয়ােনর সাধারণ

ফরম নং- 5463

সা

৩
০৭ (সাত) কায িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

িফ/চাজ জমাদােনর খাত ও কাড
কখন দান করেত হেব তা উে খ করেত হেব

৫
ইউিডিস ও

৬
7০/- টাকার কাট িফ সং

করেত হেব

ইউিডিস ও

7০/- টাকার কাট িফ সং

করেত হেব

দািয় াি কম কতা(কম কতার
নাম পদবী, বাংলােদেশর কাড ,
জলা , উপেজলার কাড সহ
টিলেফান ন র, ই- মইল)
৭

উ তন কম কতা/যার কােছ আপীল
করা যােব (কম কতার
পদবী,বাংলােদেশর কাড, জলা
উপেজলার কাড সহ টিলেফান
ন র.ই- মইল)
৮

ফাইড কিপ

সরবরাহ ।
02

িবিভ জিরেপর

০৭ (সাত) কায িদবস

দােগর চীর
সাধারণ সা

ফাইড

১। িনধ ািরত ফরেম

সংি

আেবদনপ

ড

২। ফািলও

কিপ সরবরাহ
০৩

সংেশািধত

০৭ (সাত) কায িদবস

১। িনধ ািরত ফরেম

সংি

খিতয়ােনর

আেবদনপ

ড

সা

২। িনধ ািরত এস.এ ফরম

ফাইড কিপ

ইউিডিস ও

7০/- টাকার কাট িফ সং

করেত হেব

2০/- টাকার কাট িফ সং

করেত হেব

সহকারী কিমশনার
রকড ম শাখা
মাবাইল-০১৭৬২-৬৯৫০৬৪
acrecordroom_gaiban
dha@yahoo.com

অিতির

জলা শাসক (রাজ )
ফান ০৫৪১-৫১১০৯
মাবাইল নং-০১৭৬২-৬৯৫০৫৩
adcrevenue_gaibandh
a@yahoo.com

সরবরাহ
০৪

ফৗজদারী মামলার
সা

ফাইড কিপ

সরবরাহ

০৩ (িতন ) কায িদবস

১। িনধ ািরত ফরেম

ড

আেবদনপ
২। ফািলও

চলমান-৩2

০৫

রাজ মামলার
সা ফাইড কিপ
সরবরাহ

০৩ (িতন ) কায িদবস

১। িনধ ািরত ফরেম
আেবদনপ
২। ফািলও

ড

2০/- টাকার কাট িফ সং

০৬

মৗজা াপ
সরবরাহ

০৩ (িতন ) কায িদবস

িনধ ািরত আেবদন
ফরম

ড

আেবদেনর সিহত ২০/- টাকার কাট িফ
সং

করেত হেব

করেত হেব।

চালােনর মা েম সানালী াংক, কেপ ােরট
শাখায় ৫০০/- টাকা জমা িদেত হেব।
কাড নং ১/৪৬৩৭/০০০১/১২২১
০৭

সািচ ং/(অ স ান)
ত াসী

০৭ (সাত) কায িদবস

২। িনধ ািরত ফরেম
আেবদন

ড

সহকারী কিমশনার
রকড ম শাখা
মাবাইল-০১৭৬২-৬৯৫০৬৪
acrecordroom_gaiban
dha@yahoo.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফান ০৫৪১-৫১১০৯
মাবাইল নং-০১৭৬২-৬৯৫০৫৩
adcrevenue_gaibandha
@yahoo.com

আেবদেন ৫০/- টাকার কাট িফ সং
করেত হেব

চলমান-৩3

১১। জাির শাখা
িমক
সবার নাম
নং

১
০১.

০২

০৩.

েয়াজনীয়
সেব া সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

২
( িডিসয়াল া ,
নন - িডিসয়াল
া ,কিপ া ,
কাি জ পপার
ইত ািদ সরবরাহ

৩
০৩ (িতন)
কায িদবস

৪

া ভ ার
লাইেস দান

৩০ (ি শ)
কায িদবস

া ভ ার
লাইেস নবায়ন

০5 (পাচ)
(কায িদবস)

েয়াজনীয় কাগজ াি

ান

৫

িফটাকা ) চােজস/
খাত ও /জমাদােনর কাড
কখন দান করেত হেব
(তা উে খ করেত হেব
৬
িফ/চাজ

১. জাির চালােনর লকিপ
২.চািহদাপ
জাির চালােনর মা েম অথ জমা দােনর কাডস হঃ
িডিসয়াল া ( কাড নং-১-২১৪১-০০০০-১৮১১),
নন - িডিসয়াল া , রাজ
া ,বীমা া ( কাড
নং-১-১১০১-০০২০-১৩০১), কিপ া ( কাড নং ১২১৪১-০০০০-২৩১৭) কাি জ পপার( কাড নং -১-০৭৫১০০০১-২৩১৬

চালান ফরম
( .আর.ফরম নং-৬) এর াি
ান ১.ফরমস এ
শনারী
শাখা, জলা শাসেকর
কায ালয়, গাইবা া।
২. সানালী াংক িল:
গাইবা া ধান শাখা ।

১. সাদা কাগেজ আেবদনপ
২. স তালা পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ই কিপ
রিঙন ছিব।
৩.িশ াগত যা তার সনদপে র সত ািয়ত
িতিলিপ।
৪. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত িতিলিপ।
৫. নাগিরক সনদপে র লকিপ/ সত ািয়ত
িতিলিপ
৬. াংক িহসাব মািলকানার মাণ পে র লকিপ/
সত ািয়ত িতিলিপ।
(বিণ ত কাগজ-প গেজেটড কম কতা ক ক
সত ািয়ত হেত হেব)।
১. সাদা কাগেজ আেবদনপ
২. ল লাইেস
৩. সরকাির িনধ ািরত নবায়ন িফ‘র অথ
জাির চালােনর মা েম সরকারী
কাষাগাের জমা ব ক উহার লকিপ

আেবদেনর ন না জাির শাখায়
া ভ ার লাইেস
পাওয়া যােব।
িফ বাবদ সরকার
িনধ ািরত৭৫০/- টাকা
জাির চালােনর
মা েম সানািল াংক
িল:গাইবা া শাখায়
কাড ন র-১-১১০১০০০১-১৮৫৪ এ জমা
দান।

দািয় া কম কতা(কম কতার নাম
পদবী, বাংলােদেশর কাডসহ
টিলেফান ন র,ই- মইল)

উ তন কম কতা/যার কােছ আপীল করা
যােব (কম কতার পদবী, বাংলােদেশর
কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র, ই- মইল)

৭

৮

জারী অিফসার
গাইবা া
মাবাইল-০১৭৬২-৬৯৫০৬৩
actreasurysection_gai
bandha@yahoo.com

জলা শাসক
গাইবা া
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফানঃ -০৫৪১-৫১২২৬(অঃ)৫১৪০৬(বাঃ)
মাবাইলঃ ০১৭১৮-৪৪৪০৯০,
০১৭৬২-৬৯৫০৫০
ই মইলঃdcgaibandha@mopa.gov.bd

আেবদেনর ন না জাির শাখায়
া ভ ার লাইেস
পাওয়া যােব।
নবায়ন িফ বাবদ িনিদ
সমেয় ( িত বছর
িডেস র মােস) সরকার
িনধ ািরত৫০০/- টাকা
জাির চালােনর মা েম
সানািল াংক িল:,
গাইবা া শাখা কাড ন র
-১-১১০১- ০০০১-১৮৫৪
এ জমা দান।
চলমান-৩4

১২। িভিপ শাখা
ঃনং
সবারনাম

১
০১

০২

২
পৗরসভাধীন
ইজারা ত
অিপ ত
স ি র
নবায়ন

লীজ হীতার
নাম পিরবতন

েয়াজনীয়
সেব া সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

৩
০5 (পাচ)
কায িদবস

১৫ (পেনর)
কায িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজপ
ান

৪
৫
১) নাম, িপতার নাম, জ তািরখ,
১) িনজ উে াগ
ায়ী ও বতমান কানা উে খ ব ক
আেবদন

১) নাম, িপতার নাম, জ তািরখ,
১) িনজ উে াগ
ায়ী ও বতমান কানা উে খ ব ক
আেবদন

াি র

িফ/চাজ জমা দােনর খাত ও কাড কখন দান
করেত হেব তা উে খ করেত হেব

দািয়

া কম কতা(কম কতার নাম,
পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র ও ই- মইল)

৬
৭
১) িষ জিম-৫০০/- টাকা একর
২) অ িষ িভ জিম-২০০০/- টাকা একর
৩) িশ /বািণিজ ক কােজ ব ত জিম-৫,০০০/টাকা একর
৪) আবািসক ঘর ও ক চা ঘর ৩/- টাকা িতগ ট
৫) আবািসক ঘর আধা পাকা ঘর-৪/- টাকা িত
বগ ট
সহকারী কিমশনার
৬) আবািসক ঘর ও পাকা ঘর (দালান)- ৮/- টাকা
িভিপ শাখা
িত বগ ট
ফান-০৫৪১-৫২৩৩২
৭) বািণিজ ক উে ে
বহােরর ে (আধা
acvpsection_gaibandh
পাকা ঘর/ পাকা ঘর) ১২/- টাকা িত বগ ট
a@yahoo.com
৮) বািণিজ ক উে ে
বহােরর ে (আধা
পাকা ঘর/পাকা ঘর) ১২/- টাকা িত বগ ট
(১) সংি ইউিপ চয়ার ান ক ক ওয়ািরশ
সনদ ।
(২) জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
(৩) তফশীেলর কাগজপ ািদ ।

উ তন কম কতা, যার কােছ আপীল করা
যােব (কম কতারনাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল)
৮

অিতির জলা শাসক (রাজ )
জলােকাড: +০৮৮ ০৫৪১
ফান০৫৪১-৫১১০৯
মাবাইল নং ০১৭৬২-৬৯৫০৫৩

াি রত
৩০/০৩/২০১৭
( মা: আ স সামাদ )
জলা শাসক
গাইবা া ।
ফানঃ ০৫৪১-৫১২২৬(অঃ)
৫১৪০৬(বাঃ)
e-mail: dcgaibandha@mopa.gov.bd

