গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদী
www.narsingdi.gov.bd
নাগিরক সনদ (Citizen’s Charter)

০১। সাধারণ শাখা
িমক

সবার নাম

সবা দােন
সেবা সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

30 (ি শ)
কায িদবস

১. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ
২. অিভ তার সনদপ এর সত ািয়ত কিপ
৩. াংক সলেভি সা িফেকট,
৪. TIN Number এর ফেটাকিপ
৫. ড লাইে স এর সত ািয়ত কিপ,
৬. ‘পিরেবশ ছাড়প ’ এর সত ািয়ত কিপ
৭. ছাপাখানা াপন ত জিমর দিলেলর সত ািয়ত
অ িলিপ
1. জাতীয় পিরচয়প এর সত ািয়ত কিপ
2. জ সনদ এর সত ািয়ত কিপ
3. ছাপাখানার ি প
4. াংক সলেভি সা িফেকট
5. িশ াগত যা তার সত ািয়ত সকল সনদপ

1.

ছাপাখানা সংর েণর
ঘাষণাপ অ েমাদন

2.

দিনক/সা ািহক পি কা
কােশর ছাড়প দান

৩.

ত অিধকার আইন –
২০ (িবশ) কায 1. িনধািরত আেবদন (ফরম-ক)
২০০৯ অ যায়ী ত দান
িদবস
2. আেবদেন আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, ণ
কানা, মাবাইল ন র থাকেত হেব

৪.

এনিজও কায ম
স িকত ত য়ন

৫.

ত বীর ি েযা ােদর
দাফন কাফেনর অ দান

30 (ি শ)
কায িদবস

৩০ (ি শ)
কায িদবস

0১ কায িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ /
আেবদনপ ফরম াি র ান

সবা
এবং
পিরেশাধ প িত
(যিদ থােক)

আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ সরবরাহ করেবন

েযাজ নয়

আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ সরবরাহ করেবন

েযাজ নয়

1. জলা শাসেনর ওেয়ব
সাইট www.
narsingdi.gov.bd অথবা
2. জলা শাসেকর কাযালয়,
সাধারণ শাখা,
ম ন র- ২১৩
৩. আেবদনকারী িনজ
উে ােগ সরবরাহ করেবন
সংি
এনিজও িনজ
উে ােগ সরবরাহ করেবন

েযাজ নয়

ি
িবষয়ক ম ণালেয়র িনেদশনা ও অথ আেবদনকারীর িনজ উে ােগ
বরা অ যায়ী
সরবরাহ করেবন

েযাজ নয়

১. এনিজও এর নােম ছাপােনা ােড আেবদন
২. অ েমািদত এফিড-৬ এর ফেটাকিপ
৩. অথ ছাড়পে র ফেটাকিপ

েযাজ নয়

শাখার নামসহ দািয় া কমকতার
পদবী, ম ন র, জলা/ উপেজলার
কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান ন র
ও ই- মইল
ভার া কমকতা, সাধারণ শাখা
ম ন র- ২১৩
টিলেফান ন র:
+৮৮০২৯৪৬২০৩৮
ই- মইল: acgeneralnarsingdi
@gmail.com

উ তন কমকতার কমকতার পদিব, ম ন র, জলা/
উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান ন র ও
ই- মইল

ভার া কমকতা, সাধারণ শাখা
ম ন র- ২১৩
টিলেফান ন র:
+৮৮০২৯৪৬২০৩৮
ই- মইল: acgeneralnarsingdi
@gmail.com
ভার া কমকতা, সাধারণ শাখা
ম ন র- ২১৩
টিলেফান ন র:
+৮৮০২৯৪৬২০৩৮
ই- মইল: acgeneralnarsingdi
@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

ভার া কমকতা, সাধারণ শাখা
ম ন র- ২১৩
টিলেফান ন র:
+৮৮০২৯৪৬২০৩৮
ই- মইল: acgeneralnarsingdi
@gmail.com
ভার া কমকতা, সাধারণ শাখা
ম ন র- ২১৩
টিলেফান ন র:
+৮৮০২৯৪৬২০৩৮

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

৬.

বীর ি েযা ােদর নাম
সংেশাধন

১৫ কায িদবস

ি

িবষয়ক ম ণালেয়র িনেদশনা অ যায়ী

আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ সরবরাহ করেবন

েযাজ নয়

৭.

বীর ি েযা া সনদ
১৫ কায িদবস
পে র আেবদন ম ণালেয়
অ ায়ন

ি

িবষয়ক ম ণালেয়র িনেদশনা অ যায়ী

আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ সরবরাহ করেবন

েযাজ নয়

৮.

বীর ি েযা ােদর
১৫ কায িদবস
গেজেটর ল- াি
সংেশাধন িবষেয় মতামত
রণ

ি

িবষয়ক ম ণালেয়র িনেদশনা অ যায়ী

আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ সরবরাহ করেবন

েযাজ নয়

৯.

বীর ি েযা ােদর ভাতা
াি র ান পিরবতন
সং া মতামত

১৫ কায িদবস

ি

িবষয়ক ম ণালেয়র িনেদশনা অ যায়ী

আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ সরবরাহ করেবন

েযাজ নয়

১০.

মসিজদ / মি েরর
অ েল ধম ম ণালয় /
মাননীয় ম ীর
াধীন
তহিবল সং া

১৫ কায িদবস ১. ধম ম ণালেয়র অথ বরা ও িনেদশনা
২. মসিজদ / মি েরর ােড আেবদন
৩. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪. সভাপিত বা সাধারণ স াদেকর স তালা
পাসেপাট সাইেজর এক কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব

আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ সরবরাহ করেবন

েযাজ নয়

১১

জলা ীড়া সং ার
অ দান সং া কায ম

১৫ কায িদবস

ীড়া ম ণালেয়র অথ বরা ও িনেদশনা অ যায়ী

আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ সরবরাহ করেবন

েযাজ নয়

১২

জলা মিহলা ীড়া সং ার ১৫ কায িদবস
অ দান সং া কায ম

ীড়া ম ণালেয়র অথ বরা ও িনেদশনা অ যায়ী

আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ সরবরাহ করেবন

েযাজ নয়

ই- মইল: acgeneralnarsingdi
@gmail.com
ভার া কমকতা, সাধারণ শাখা
ম ন র- ২১৩
টিলেফান ন র:
+৮৮০২৯৪৬২০৩৮
ই- মইল: acgeneralnarsingdi
@gmail.com
ভার া কমকতা, সাধারণ শাখা
ম ন র- ২১৩
টিলেফান ন র:
+৮৮০২৯৪৬২০৩৮
ই- মইল: acgeneralnarsingdi
@gmail.com
ভার া কমকতা, সাধারণ শাখা
ম ন র- ২১৩
টিলেফান ন র:
+৮৮০২৯৪৬২০৩৮
ই- মইল: acgeneralnarsingdi
@gmail.com
ভার া কমকতা, সাধারণ শাখা
ম ন র- ২১৩
টিলেফান ন র:
+৮৮০২৯৪৬২০৩৮
ই- মইল: acgeneralnarsingdi
@gmail.com
ভার া কমকতা, সাধারণ শাখা
ম ন র- ২১৩
টিলেফান ন র:
+৮৮০২৯৪৬২০৩৮
ই- মইল: acgeneralnarsingdi
@gmail.com
ভার া কমকতা, সাধারণ শাখা
ম ন র- ২১৩
টিলেফান ন র:
+৮৮০২৯৪৬২০৩৮
ই- মইল: acgeneralnarsingdi
@gmail.com
ভার া কমকতা, সাধারণ শাখা
ম ন র- ২১৩
টিলেফান ন র:
+৮৮০২৯৪৬২০৩৮
ই- মইল: acgeneralnarsingdi
@gmail.com

ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com
অিতির ত জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

১৩

১৪

বসামিরক সরকাির
কমকতা/কমচারী
চা রীরত অব ায়
বরণ করেল আিথক
অ দান াি র আেবদন
জন শাসন ম ণালেয়
রণ

সেবা ৯০
(ন ই) কায
িদবস।

বসামিরক সরকাির
কমকতা/কমচারী
চা রীরত অব ায় ায়ী
অ মতাজিনত কারেণ
আিথক অ দান াি র
আেবদন জন শাসন
ম ণালেয় রণ

সেবা ৯০
(ন ই) কায
িদবস।

১. ক ান তহিবেলর অ দান ম রীর জ আেবদন
ফরম
২. ০১ (এক) কিপ স তালা পাসেপাট সাইেজর
সত ািয়ত রিঙন ছিব
৩. কমকতা / কমচারীর
সনদ প এর ১ কিপ
সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪. ওয়ািরশ সনদ প এর ১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ
৫. আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়প এর ১ কিপ
সত ািয়ত ফেটাকিপ
৬. সািভস বিহর সত ািয়ত ফেটাকিপ
৭. ীর ে নরায় িববাহ না হওয়ার এবং ক া ও
ভি র ে অিববািহত সনদ প এর ১ কিপ
সত ািয়ত ফেটাকিপ
৮. আেবদনকারীেক পিরবােরর সকল সদ ক ক
দ মতাপ
৯. শষ বতেনর ত য়নপ এর ১ কিপ সত ািয়ত
কিপ
১০. রাজ খাত মেম ১ কিপ ল ত য়ন প
১. ক ান তহিবেলর অ দান ম রীর জ আেবদন
ফরম
২. ০১ (এক) কিপ স তালা পাসেপাট সাইেজর
সত ািয়ত রিঙন ছিব
৩. আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়প এর ১ কিপ
সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪. সািভস বিহর সত ািয়ত ফেটাকিপ
৫. শষ বতেনর ত য়নপ এর ১ কিপ সত ািয়ত
কিপ
৬. রাজ খাত মেম ১ কিপ ল ত য়ন প

১. জন শাসন
ম ণালেয়র ওেয়ব সাইট
www.mopa.gov.b
d

েযাজ নয়

ভার া কমকতা, সাধারণ শাখা
ম ন র- ২১৩
টিলেফান ন র:
+৮৮০২৯৪৬২০৩৮
ই- মইল: acgeneralnarsingdi
@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

েযাজ নয়

ভার া কমকতা, সাধারণ শাখা
ম ন র- ২১৩
টিলেফান ন র:
+৮৮০২৯৪৬২০৩৮
ই- মইল: acgeneralnarsingdi
@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

২. জলা শাসেকর
কাযালয়, নরিসংদী,
(সাধারণ শাখা)
ম ন র - ২১৩

১. জন শাসন
ম ণালেয়র ওেয়ব সাইট
www.mopa.gov.b
d
২. জলা শাসেকর
কাযালয়, নরিসংদী,
(সাধারণ শাখা)
ম ন র - ২১৩

০2। ানীয় সরকার অিধশাখা
িমক

1৫

সবার নাম

সবা দােন
সেবা সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

০৭ (সাত)
কাযিদবস

1৬

র পর
িনব ন

০১ (এক)
কাযিদবস

সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব

আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ সরবরাহ করেবন

েযাজ নয়

1৭

পৗরসভা স েক
অিভেযাগ িন ি

০৫ (প চ)
কাযিদবস

১. আেবদনকারীর আেবদনপ
২. অিভেযাগকারীর নাম, ণা গ কানা,
মাবাইল ন র, অিভেযাগ িববরণী
ভােব িলখেত হেব

আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ সরবরাহ করেবন

েযাজ নয়

1৮

ইউিনয়ন পিরষদ স েক
অিভেযাগ িন ি

০৫ (প চ)
কাযিদবস

১. আেবদনকারীর আেবদনপ
২. অিভেযাগকারীর নাম, ণা
কানা,
মাবাইল ন র, অিভেযাগ িববরণী
ভােব িলখেত হেব

আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ সরবরাহ করেবন

েযাজ নয়

১৯

অিভেযাগ / িবিবধ
আেবদন িন ি

০৭ (সাত)
কাযিদবস

আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ সরবরাহ করেবন

েযাজ নয়

2০

উপেজলা পিরষেদর
চয়ার ান ও ভাইস
চয়ার ানেদর িবেদশ
গমন এর আেবদন প
অ ায়ন
পৗর
ময়র
ও
কাউি লরেদর
িবেদশ
গমন এর আেবদন প
অ ায়ন

০৫ (প চ)
কাযিদবস

১. সাদা কাগেজ িলিখত আেবদন/
অিভেযাগপ
২. অিভেযাগকারীর নাম, ণা
কানা,
মাবাইল ন র, অিভেযাগ িববরণী
ভােব িলখেত হেব
৩. অিভেযােগর সমথেন েয়াজনীয়
কাগজপ (যিদ থােক)
আেবদনপ ও কালীন সমেয় দািয়
পালন সং া ইউিনয়ন পিরষদ সভার
কাযিববরণী

আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ সরবরাহ করেবন

েযাজ নয়

০৫ (প চ)
কাযিদবস

আেবদনপ ও কালীন সমেয় দািয়
পালন সং া ইউিনয়ন পিরষদ সভার
কাযিববরণী

আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ সরবরাহ করেবন

েযাজ নয়

ইউিনয়ন পিরষেদর
চয়ার ান ও সদ েদর

০৫ (প চ)
কাযিদবস

আেবদনপ ও কালীন সমেয় দািয়
পালন সং া ইউিনয়ন পিরষদ সভার

আেবদনকারীর িনজ উে ােগ
সরবরাহ করেবন

েযাজ নয়

2১

2২

আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ সরবরাহ করেবন

সবা এবং
পিরেশাধ প িত
(যিদ থােক)
েযাজ নয়

জ হেণর ৯০ (ন ই)
িদন পর িনব ন বিহেত
জ সনদ সংেশাধনী

বিহেত

১. সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব

েয়াজনীয় কাগজপ /
আেবদনপ ফরম াি র ান

২. ইেতা েব সং হীত জ সনদপে র
সত ািয়ত কিপ ( েযাজ ে )

শাখার নামসহ দািয় া কমকতার পদবী, ম
ন র, জলা/ উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল
টিলেফান ন র ও ই- মইল
উপ-পিরচালক
ানীয় সরকার, নরিসংদী
ম ন র- ২২০
ফান : +৮৮০২৯৪৬২০৩৩
ই- মইলঃ ddlgnarsingdi@yahoo.com
উপ-পিরচালক
ানীয় সরকার, নরিসংদী
ম ন বর- ২২০
ফান : +৮৮০২৯৪৬২০৩৩
ই- মইলঃ ddlgnarsingdi@yahoo.com
উপ-পিরচালক
ানীয় সরকার, নরিসংদী
ম ন র- ২২০
ফান : +৮৮০২৯৪৬২০৩৩
ই- মইলঃ ddlgnarsingdi@yahoo.com
উপ-পিরচালক
ানীয় সরকার, নরিসংদী
ম ন র- ২২০
ফান : +৮৮০২৯৪৬২০৩৩
ই- মইলঃ ddlgnarsingdi@yahoo.com
উপ-পিরচালক
ানীয় সরকার, নরিসংদী
ম ন র- ২২০
ফান : +৮৮০২৯৪৬২০৩৩
ই- মইলঃ ddlgnarsingdi@yahoo.com

উ তন কমকতার কমকতার পদিব, ম ন র,
জলা/ উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান
ন র ও ই- মইল
জলা শাসক
নরিসংদী
ম ন র- ২০১
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৫০০
ই- মইল: dcnarsingdi@mopa.gov.bd
জলা শাসক
নরিসংদী
ম ন র- ২০১
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৫০০
ই- মইল: dcnarsingdi@mopa.gov.bd
জলা শাসক
নরিসংদী
ম ন র- ২০১
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৫০০
ই- মইল: dcnarsingdi@mopa.gov.bd
জলা শাসক
নরিসংদী
ম ন র- ২০১
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৫০০
ই- মইল: dcnarsingdi@mopa.gov.bd
জলা শাসক
নরিসংদী
ম ন র- ২০১
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৫০০
ই- মইল: dcnarsingdi@mopa.gov.bd

উপ-পিরচালক
ানীয় সরকার, নরিসংদী
ম ন র- ২২০
ফান : +৮৮০২৯৪৬২০৩৩
ই- মইলঃ ddlgnarsingdi@yahoo.com
উপ-পিরচালক
ানীয় সরকার, নরিসংদী
ম ন র- ২২০
ফান : +৮৮০২৯৪৬২০৩৩
ই- মইলঃ ddlgnarsingdi@yahoo.com
উপ-পিরচালক
ানীয় সরকার, নরিসংদী

জলা শাসক
নরিসংদী
ম ন র- ২০১
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৫০০
ই- মইল: dcnarsingdi@mopa.gov.bd
জলা শাসক
নরিসংদী
ম ন র- ২০১
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৫০০
ই- মইল: dcnarsingdi@mopa.gov.bd
জলা শাসক
নরিসংদী

িবেদশ গমন এর আেবদন
প অ ায়ন
2৩

ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান ও সদ েদর
স ানী ভাতা দান

কাযিববরণী

০১ (এক)
কাযিদবস

ানীয় সরকার িবভােগর িনেদশনা

ানীয় সরকার অিধশাখা
ক নং-২২১

েযাজ নয়

ম ন র- ২২০
ফান : +৮৮০২৯৪৬২০৩৩
ই- মইলঃ ddlgnarsingdi@yahoo.com
উপ-পিরচালক
ানীয় সরকার, নরিসংদী
ম ন র- ২২০
ফান : +৮৮০২৯৪৬২০৩৩
ই- মইলঃ ddlgnarsingdi@yahoo.com

ম ন র- ২০১
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৫০০
ই- মইল: dcnarsingdi@mopa.gov.bd
জলা শাসক
নরিসংদী
ম ন র- ২০১
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৫০০
ই- মইল: dcnarsingdi@mopa.gov.bd

০৩. রাজ শাখা
িমক

২৮

২৯

৩০

সবার নাম

িষ খাসজিম
বে াব দান

ি র অ েল
অ িষ খাসজিম
বে াব দান

সরকাির দ েরর
অ েল অ িষ
খাসজিম বে াব
দান

সবা দােন
সেবা সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

৩০ কায
িদবস

১. সরকার ক ক িনধািরত ফরেম আেবদন
২। পিরবােরর প ছিব (সত ািয়ত)
৩। ইউিপ চয়ার ান ক ক নাগিরক
সনদপ
৪। ইউিপ চয়ার ান ক ক িমহীন সনদপ
৫। ইউএলএও ক ক সেরজিমেন িমহীন
িকনা তার িতেবদন
৬। সংি
উপেজলা হেত া উপেজলা
খাসজিম ব াপনা ও বে াব কিম র
কাযিববরণী ও অ েমািদত কস নিথ
১. ি র আেবদন
২. আেবদনকারীর স েতালা ০২ কিপ
পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব
৩. চািহদা ত জিমর তফিসল
৪. আেবদেন বিণত ত াবলীর সত তা স েক
নন- িডিশয়াল াে হলফনামা
৫. আেবদন ত জিমর শিণ পিরবতন
করেবননা মেম আেবদনকারীর ত য়নপ
৬. নাগিরকে র সনদপে র সত ািয়ত
ফেটাকিপ
৬. অেথর সং ােন
াংক সলেভ ী
সা িফেকট
৭. ল আউট ান
৮. ইউিনয়ন িম সহ: কমকতার াব
৯. সহকারী কিমশনার( িম)/ উপেজলা িনবাহী
অিফসার/ অিতির জলা শাসক (রাজ )
এর সেরজিমন তদ িতেবদন
১০. জিমর চ িদেক কমপে ৫০০ গজ
াসােধর অ
ােনর স াপ

৩০ কায
িদবস

৩০ কায
িদবস

১. সংি দ ের দা িরক আেবদন
২. চািহদা ত জিমর তফিসল
৩. আেবদেন বিণত ত াবলীর সত তা
স েক নন- িডিশয়াল াে হলফনামা
৪. আেবদন ত জিমর শিণ পিরবতন
করেবননা মেম িত ােনর ােড িত ান

েয়াজনীয় কাগজপ /
আেবদনপ ফরম াি র ান

সবা

এবং পিরেশাধ শাখার নামসহ দািয় া কমকতার পদবী,
প িত
ম ন র, জলা/ উপেজলার কাডসহ
(যিদ থােক)
অিফিসয়াল টিলেফান ন র ও ই- মইল

সংি উপেজলা িম
অিফস

২০/- টাকার কাট িফ

রিভিনউ ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ৩০৮
ফান :+৮৮০২৯৪৬২০৮৪
ই- মইল :
rdc.narsingdi@gmail.com

১. ি র িনজ উে ােগ ১. ২০ টাকার কাট িফ রিভিনউ ড কােল র
সরবরাহ করেবন
নরিসংদী
২. সাব- রিজ ার
ম ন র- ৩০৮
অিফস থেক সং হীত ফান :+৮৮০২৯৪৬২০৮৪
গত ১ বছেরর সংি
ই- মইল :
মৗজার জিম রিজি র rdc.narsingdi@gmail.com
গড়

উ তন কমকতার কমকতার পদিব, ম
ন র, জলা/ উপেজলার কাডসহ
অিফিসয়াল টিলেফান ন র ও ই- মইল

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ম ন র- ৩০৩
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ ব)
নরিসংদী
ম ন র- ৩০৩
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

১-৪৬৩১-০০০০২৬৮১(িবিবধ কােড
জমা)

২. সংি ইউ: িম
অিফস
৩. সংি উপেজলা িম
অিফস
৪. সংি উপেজলা
িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়
১. - দ র

সাব- রিজ ার অিফস
রিভিনউ ড কােল র
থেক সং হীত গত ১ নরিসংদী
বছেরর সংি
ম ন র- ৩০৮
মৗজার জিম রিজি র ফান :+৮৮০২৯৪৬২০৮৪
গড়
ই- মইল :
rdc.narsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ম ন র- ৩০৩
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

ধােনর ত য়নপ
৫. উ তন ক পে র শাসিনক অ মিতপ
৬. অেথর সং ান (বােজট বরা ) স েক
ীকরণ/ াংক সলেভ ী
৭. ল আউৃট ান
৮. ইউিনয়ন িম সহ: কমকতার াব
৯. সহকারী কিমশনার( িম)/ উপেজলা িনবাহী
অিফসার/ অিতির জলা শাসক (রাজ )
এর সেরজিমন তদ িতেবদন
১০. জিমর চ িদেক কমপে ৫০০ গজ
াসােধর অ
ােনর স াপ
3১

ধম য় উপাসনালয়,
এিতমখানা,
কবর ান ও
শান ঘাট এর
অ েল অ িষ
খাসজিম বে াব
দান

সরকাির িশ া
িত ােনর
অ েল অ িষ
খাসজিম বে াব
দান

৩০ কায
িদবস

৩০ কায
িদবস

১. সংি ধম য় িত ােনর আেবদন
২. চািহদা ত জিমর তফিসল
৩. আেবদেন বিণত ত াবলীর সত তা
স েক নন- িডিশয়াল াে হলফনামা
৪. আেবদন ত জিমর শিণ পিরবতন
করেবননা মেম িত ােনর ােড িত ান
ধােনর ত য়নপ
৫. উ তন ক পে র শাসিনক অ মিতপ
৬. অেথর সং ান (বােজট বরা ) স েক
ীকরণ/ াংক সলেভ ী
৭. ল আউৃট ান
৮. িত ান পিরচালনা কিম র সভার
কাযপ
৯. সংি
ানীয় সরকার সং ার (ইউিনয়ন
পিরষদ/ পৗরসভা) িনকট হইেত ছাড়প
১০. ইউিনয়ন িম সহ: কমকতার াব
১১. সহকারী কিমশনার( িম)/ উপেজলা
িনবাহী অিফসার/ অিতির জলা শাসক
(রাজ ) এর সেরজিমন তদ িতেবদন
১২. জিমর চ িদেক কমপে ৫০০ গজ
াসােধর অ
ােনর স াপ
১. সংি দ ের দা িরক আেবদন
২. চািহদা ত জিমর তফিসল
৩. আেবদেন বিণত ত াবলীর সত তা
স েক নন- িডিশয়াল াে হলফনামা
৪. আেবদন ত জিমর শিণ পিরবতন
করেবননা মেম িত ােনর ােড িত ান
ধােনর ত য়নপ

১-৪৬৩১-০০০০২৬৮১(িবিবধ কােড
জমা)

২. সংি ইউ: িম
অিফস
৩. সংি উপেজলা িম
অিফস
৪. সংি উপেজলা
িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়
১. - দ র/ িত ান

১. ২০ টাকার কাট িফ

রিভিনউ ড কােল র
নরিসংদী
২. সাব- রিজ ার
ম ন র- ৩০৮
অিফস থেক সং হীত ফান :+৮৮০২৯৪৬২০৮৪
গত ১ বছেরর সংি
ই- মইল :
মৗজার জিম রিজি র rdc.narsingdi@gmail.com
গড় ে র ১০%
জমা িদেত হয়

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ম ন র- ৩০৩
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

১-৪৬৩১-০০০০২৬৮১(িবিবধ কােড
জমা)
২. সংি ইউিনয়ন
পিরষদ/ পৗরসভা
৩. সংি ইউ: িম
অিফস
৪. সংি উপেজলা িম
অিফস
৫. সংি উপেজলা
িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়
১. - দ র

সাব- রিজ ার অিফস
রিভিনউ ড কােল র
থেক সং হীত গত ১ নরিসংদী
বছেরর সংি
ম ন র- ৩০৮
মৗজার জিম রিজি র ফান :+৮৮০২৯৪৬২০৮৪
গড় ে র ১০%
ই- মইল :
জমা িদেত হয়
rdc.narsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ম ন র- ৩০৩
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

৫. উ তন ক পে র শাসিনক অ মিতপ
৬. অেথর সং ান (বােজট বরা ) স েক
ীকরণ/ াংক সলেভ ী
৭. ল আউৃট ান
৮. িত ান পিরচালনা কিম র সভার
কাযপ
৯. ইউিনয়ন িম সহ: কমকতার াব
১০. সহকারী কিমশনার( িম)/ উপেজলা
িনবাহী অিফসার/ অিতির জলা শাসক
(রাজ ) এর সেরজিমন তদ িতেবদন
১১. জিমর চ িদেক কমপে ৫০০ গজ
াসােধর অ
ােনর স াপ
৩২

বসরকাির
িত ােনর
অ েল অ িষ
খাসজিম বে াব
দান

িবিশ কিব,
িশ ািবদ,
সািহিত ক বা
জাতীয় পযােয়
িনজ অবদােনর
জ িবেশষভােব
ী ত ি র
অ েল অ িষ

৩০ কায
িদবস

৩০ কায
িদবস

১. সংি দ ের দা িরক আেবদন
২. চািহদা ত জিমর তফিসল
৩. আেবদেন বিণত ত াবলীর সত তা
স েক নন- িডিশয়াল াে হলফনামা
৪. আেবদন ত জিমর শিণ পিরবতন
করেবননা মেম িত ােনর ােড িত ান
ধােনর ত য়নপ
৫. উ তন ক পে র শাসিনক অ মিতপ
৬. অেথর সং ান (বােজট বরা ) স েক
ীকরণ/ াংক সলেভ ী
৭. ল আউৃট ান
৮. িত ান পিরচালনা কিম র সভার
কাযপ
৯. ইউিনয়ন িম সহ: কমকতার াব
১০. সহকারী কিমশনার( িম)/ উপেজলা
িনবাহী অিফসার/ অিতির জলা শাসক
(রাজ ) এর সেরজিমন তদ িতেবদন
১১. জিমর চ িদেক কমপে ৫০০ গজ
াসােধর অ
ােনর স াপ

১-৪৬৩১-০০০০২৬৮১(িবিবধ কােড
জমা)

২. সংি ইউ: িম
অিফস
৩. সংি উপেজলা িম
অিফস
৪. সংি উপেজলা
িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়
১. - দ র

রিজি অিফস থেক রিভিনউ ড কােল র
সং হীত গত ১ নরিসংদী
বছেরর জিম রিজি র ম ন র- ৩০৮
গড়
ফান :+৮৮০২৯৪৬২০৮৪
ই- মইল :
১-৪৬৩১-০০০০rdc.narsingdi@gmail.com
২৬৮১(িবিবধ কােড
জমা)

২. সংি ইউ: িম
অিফস
৩. সংি উপেজলা িম
অিফস
৪. সংি উপেজলা
িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়
১. ি র আেবদন
১. ি র িনজ উে ােগ ১. ২০ টাকার কাট িফ রিভিনউ ড কােল র
২. আেবদনকারীর স েতালা ০২ কিপ সরবরাহ করেবন
নরিসংদী
পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব
২. সাব- রিজ ার
ম ন র- ৩০৮
৩. িবিশ কিব, িশ ািবদ, সািহিত ক বা
অিফস থেক সং হীত ফান :+৮৮০২৯৪৬২০৮৪
জাতীয় পযােয় িনজ অবদােনর জ
গত ১ বছেরর সংি
ই- মইল :
িবেশষভােব ী ত সনদপে র সত ািয়ত
মৗজার জিম রিজি র rdc.narsingdi@gmail.com
ফেটাকিপ
গড়
৪. চািহদা ত জিমর তফিসল

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ম ন র- ৩০৩
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ম ন র- ৩০৩
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

খাসজিম বে াব
দান

৫. আেবদেন বিণত ত াবলীর সত তা
স েক নন- িডিশয়াল াে হলফনামা
৬. আেবদন ত জিমর শিণ পিরবতন
করেবননা মেম আেবদনকারীর ত য়নপ
৭. নাগিরকে র সনদপে র সত ািয়ত
ফেটাকিপ
৮. অেথর সং ােন
াংক সলেভ ী
সা িফেকট
৯. ল আউৃট ান
১০. ইউিনয়ন িম সহ: কমকতার াব
১১. সহকারী কিমশনার( িম)/ উপেজলা
িনবাহী অিফসার/ অিতির জলা শাসক
(রাজ ) এর সেরজিমন তদ িতেবদন
১২. জিমর চ িদেক কমপে ৫০০ গজ
াসােধর অ
ােনর স াপ

া িতক
েযােগজিনত
কারেণ িত
পিরবােরর
অ েল অ িষ
খাসজিম বে াব
দান

৩০ কায
িদবস

বাসীেদর সমবায়
সিমিতর মা েম

৩০ কায
িদবস

১-৪৬৩১-০০০০২৬৮১(িবিবধ কােড
জমা)

২. সংি ইউ: িম
অিফস
৩. সংি উপেজলা িম
অিফস
৪. সংি উপেজলা
িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়
১. া িতক েযােগজিনত কারেণ িত
১. ি র িনজ উে ােগ ১. ২০ টাকার কাট িফ রিভিনউ ড কােল টর
পিরবােরর আেবদন
সরবরাহ করেবন
নরিসংদী
২. আেবদনকারীর স েতালা ০২ কিপ
২. সাব- রিজ ার
ম ন র- ৩০৮
পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব
অিফস থেক সং হীত ফান :+৮৮০২৯৪৬২০৮৪
৩. া িতক েযােগজিনত কারেণ িত
গত ১ বছেরর সংি
ই- মইল :
পিরবােরর তািলকা ি র কিপ
মৗজার জিম রিজি র rdc.narsingdi@gmail.com
৪. চািহদা ত জিমর তফিসল
গড়
৫. আেবদেন বিণত ত াবলীর সত তা
স েক নন- িডিশয়াল াে হলফনামা
১-৪৬৩১-০০০০৬. আেবদন ত জিমর শিণ পিরবতন
২৬৮১(িবিবধ কােড
করেবননা মেম আেবদনকারীর ত য়নপ
জমা)
৭. নাগিরকে র সনদপে র সত ািয়ত
ফেটাকিপ
৮. অেথর সং ােন
াংক সলেভ ী
সা িফেকট
৯. ল আউৃট ান
১০. ইউিনয়ন িম সহ: কমকতার াব
২. সংি ইউ: িম
১১. সহকারী কিমশনার( িম)/ উপেজলা অিফস
িনবাহী অিফসার/ অিতির জলা শাসক ৩. সংি উপেজলা িম
(রাজ ) এর সেরজিমন তদ িতেবদন
অিফস
১২. জিমর চ িদেক কমপে ৫০০ গজ ৪. সংি উপেজলা
াসােধর অ
ােনর স াপ
িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়
১. বাসীেদর সমবায় সিমিতর আেবদন
১.
বাসীেদর সমবায় ১. ২০ টাকার কাট িফ রিভিনউ ড কােল র
২. চািহদা ত জিমর তফিসল
সিমিত সরবরাহ করেবন
নরিসংদী

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ম ন র- ৩০৩
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী

ব তল ভবন
িনমােণর জ
অ িষ খাসজিম
বে াব দান

৩. আেবদেন বিণত ত াবলীর সত তা
স েক নন- িডিশয়াল াে হলফনামা
৪. আেবদন ত জিমর শিণ পিরবতন
করেবননা মেম িত ােনর ােড িত ান
ধােনর ত য়নপ
৫. উ তন ক পে র শাসিনক অ মিতপ
৬. অেথর সং ান (বােজট বরা ) স েক
ীকরণ/ াংক সলেভ ী
৭. ল আউৃট ান
৮. বাসীেদর সমবায় সিমিতর পিরচালনা
কিম র সভার কাযপ
৯. ইউিনয়ন িম সহ: কমকতার াব
১০. সহকারী কিমশনার( িম)/ উপেজলা
িনবাহী অিফসার/ অিতির জলা শাসক
(রাজ ) এর সেরজিমন তদ িতেবদন
১১. জিমর চ িদেক কমপে ৫০০ গজ
াসােধর অ
ােনর স াপ

ি েযা ােদর
সমবায় সিমিতর
মা েম ব তল
ভবন িনমােণর
জ অ িষ
খাসজিম বে াব
দান

৩০ কায
িদবস

গবািদ প বা
খামার,
হাস রিগর খামার

৩০ কায
িদবস

২. সাব- রিজ ার
ম ন র- ৩০৮
অিফস থেক সং হীত ফান :+৮৮০২৯৪৬২০৮৪
গত ১ বছেরর সংি
ই- মইল :
মৗজার জিম রিজি র rdc.narsingdi@gmail.com
গড়

ম ন র- ৩০৩
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

১-৪৬৩১-০০০০২৬৮১(িবিবধ কােড
জমা)

২. সংি ইউ: িম
অিফস
৩. সংি উপেজলা িম
অিফস
৪. সংি উপেজলা
িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়
১. ি েযা ােদর সমবায় সিমিতর আেবদন
১. ি েযা ােদর সমবায় ১. ২০ টাকার কাট িফ রিভিনউ ড কােল র
২. চািহদা ত জিমর তফিসল
সিমিত সরবরাহ করেবন
নরিসংদী
৩. আেবদেন বিণত ত াবলীর সত তা
২. সাব- রিজ ার
ম ন র- ৩০৮
স েক নন- িডিশয়াল াে হলফনামা
অিফস থেক সং হীত ফান :+৮৮০২৯৪৬২০৮৪
৪. আেবদন ত জিমর শিণ পিরবতন
গত ১ বছেরর সংি
ই- মইল :
করেবননা মেম িত ােনর ােড িত ান
মৗজার জিম রিজি র rdc.narsingdi@gmail.com
ধােনর ত য়নপ
গড়
৫. উ তন ক পে র শাসিনক অ মিতপ
৬. অেথর সং ান (বােজট বরা ) স েক
১-৪৬৩১-০০০০ীকরণ/ াংক সলেভ ী
২৬৮১(িবিবধ কােড
৭. ল আউৃট ান
জমা)
৮. ি েযা ােদর সমবায় সিমিতর পিরচালনা
কিম র সভার কাযপ
৯. ইউিনয়ন িম সহ: কমকতার াব
২. সংি ইউ: িম
১০. সহকারী কিমশনার( িম)/ উপেজলা অিফস
িনবাহী অিফসার/ অিতির জলা শাসক ৩. সংি উপেজলা িম
(রাজ ) এর সেরজিমন তদ িতেবদন
অিফস
১১. জিমর চ িদেক কমপে ৫০০ গজ ৪. সংি উপেজলা
াসােধর অ
ােনর স াপ
িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়
১. গবািদ প বা
খামার, হাস রিগর ১. গবািদ প
বা ১. ২০ টাকার কাট িফ রিভিনউ ড কােল র
খামােরর মািলেকর আেবদন
খামার,
হাস রিগর
নরিসংদী
২. চািহদা ত জিমর তফিসল
খামােরর মািলক সরবরাহ ২. সাব- রিজ ার
ম ন র- ৩০৮

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ম ন র- ৩০৩
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ম ন র- ৩০৩

াপেনর জ
অ িষ খাসজিম
বে াব দান

িশ কারখানা
াপেনর জ
অ িষ খাসজিম
বে াব দান

৩. আেবদেন বিণত ত াবলীর সত তা
স েক নন- িডিশয়াল াে হলফনামা
৪. আেবদন ত জিমর শিণ পিরবতন
করেবননা মেম িত ােনর ােড িত ান
ধােনর ত য়নপ
৫. উ তন ক পে র শাসিনক অ মিতপ
৬. অেথর সং ান (বােজট বরা ) স েক
ীকরণ/ াংক সলেভ ী
৭. ল আউৃট ান
৮. ইউিনয়ন িম সহ: কমকতার াব
৯. সহকারী কিমশনার( িম)/ উপেজলা িনবাহী
অিফসার/ অিতির জলা শাসক (রাজ )
এর সেরজিমন তদ িতেবদন
১০. জিমর চ িদেক কমপে ৫০০ গজ
াসােধর অ
ােনর স াপ

৩০ কায
িদবস

করেবন

অিফস থেক সং হীত ফান :+৮৮০২৯৪৬২০৮৪
গত ১ বছেরর সংি
ই- মইল :
মৗজার জিম রিজি র rdc.narsingdi@gmail.com
গড়

ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

১-৪৬৩১-০০০০২৬৮১(িবিবধ কােড
জমা)

২. সংি ইউ: িম
অিফস
৩. সংি উপেজলা িম
অিফস
৪. সংি উপেজলা
িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়
১. সংি িশ িত ােনর আেবদন
১. সংি িশ িত ােনর ১. ২০ টাকার কাট িফ রিভিনউ ড কােল র
২. চািহদা ত জিমর তফিসল
মািলক সরবরাহ করেবন
নরিসংদী
৩. আেবদেন বিণত ত াবলীর সত তা
২. সাব- রিজ ার
ম ন র- ৩০৮
স েক নন- িডিশয়াল াে হলফনামা
অিফস থেক সং হীত ফান :+৮৮০২৯৪৬২০৮৪
৪. আেবদন ত জিমর শিণ পিরবতন
গত ১ বছেরর সংি
ই- মইল :
করেবননা মেম িত ােনর ােড িত ান
মৗজার জিম রিজি র rdc.narsingdi@gmail.com
ধােনর ত য়নপ
গড়
৫. উ তন ক পে র শাসিনক অ মিতপ
৬. অেথর সং ান (বােজট বরা ) স েক
১-৪৬৩১-০০০০ীকরণ/ াংক সলেভ ী
২৬৮১(িবিবধ কােড
৭. ল আউৃট ান
জমা)
৮. িশ িত ান পিরচালনা কিম র সভার
কাযপ
৯. ইউিনয়ন িম সহ: কমকতার াব
২. সংি ইউ: িম
১০. সহকারী কিমশনার( িম)/ উপেজলা অিফস
িনবাহী অিফসার/ অিতির জলা শাসক ৩. সংি উপেজলা িম
(রাজ ) এর সেরজিমন তদ িতেবদন
অিফস
১১. জিমর চ িদেক কমপে ৫০০ গজ ৪. সংি উপেজলা
াসােধর অ
ােনর স াপ
িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ম ন বর- ৩০৩
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

০৫।
িমক

৩৬

িম অিধ হণ শাখা
সবার নাম

সরকারী
িত ােনর জ
জিম অিধ হণ
করা

সবা দােন সেবা সময়

(ক) জলা ান িনবাচন
ও জলা িম বরা
কিম র
অ েমাদেনর ে ৯০ কাযিদবস
(খ) ক ীয় িম বরা
কিম র অ েমাদেনর
ে - ১২০ কাযিদবস

বসরকারী
িত ােনর জ
জিম অিধ হণ
করা

(ক) জলা ান িনবাচন
ও জলা িম বরা
কিম র অ েমাদেনর
ে - ৯০ কাযিদবস
(খ) ক ীয় িম বরা
কিম র অ েমাদেনর
ে - ১২০ কাযিদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

কে র

ােবর

ে িনে া কাগজপ ািদ সং

েয়াজনীয় কাগজপ / সবা এবং পিরেশাধ
আেবদনপ ফরম
প িত
াি র ান
(যিদ থােক)

করেত হেব : -

১. ত াশী সং ার সংি ম ণালয়/দ র ধােনর িম অিধ হণ সং া
শাসিনক অ েমাদন
২. নতম জিমর েয়াজনীয়তা সং া ত য়ন প
৩. ািবত জিমর দাগ চী (সবেশষ জিরেপর মৗজার নাম
জ,এল,নং,দাগ নং,দােগর ণী, দােগ মাট জিমর পিরমান, অিধ হেণর
জ
ািবত জিমর পিরমান উে খ থািকেত হইেব)
৩. কে র ল-আউট ান
৪. ািবত জিমর ল নকশা ও খিতয়ােনর কিপ
৫. ৩০০/- টাকা নন- িডিশয়াল াে
ত াশী সং া ক ক ক
বা বায়েনর ি নামা
৬. ািবত জিমর নকশা (লাল কািলেত িচি ত)
৭. কে র কাভাড এিরয়ার িববরন
৮. অনাপি প ( পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ)
৯. ধম য় সনদপ
১০. িনধািরত ছেক কে র বণনা
১১. কে র আিথক ম রী িকংবা বােজট বরা সং া প
১২. রাজউক, ক.িড.এ. িস.িড.এ. আর.িড.এ. এর অনাপি প ( য ে
যা েযাজ )
১৩. রােনা দ র/ াপনার পিরবেত ন ন দ র/ াপনার জ জিম
অিধ হণ ােবর ে রােনা দ র/ াপনা কােল েরর িনকট সমপণ
করা হেব-এ মেম অংিগকারপ
১৪. কে র িব ািরত বণনা
কে র ােবর ে িনে া কাগজপ ািদ সং করেত হেব : ১. ত াশী সং ার সংি ম ণালয়/দ র ধােনর িম অিধ হণ সং া
শাসিনক অ েমাদন
২. নতম জিমর েয়াজনীয়তা সং া ত য়ন প
৩.
ািবত জিমর দাগ চী (সবেশষ জিরেপর মৗজার নাম
জ,এল,নং,দাগ নং,দােগর ণী, দােগ মাট জিমর পিরমান, অিধ হেণর
জ
ািবত জিমর পিরমান উে খ থািকেত হইেব)
৩. কে র ল-আউট ান
৪. ািবত জিমর ল নকশা ও খিতয়ােনর কিপ

সংি
িত ান
ক ক সং হ
করেবন

াি মািলকানাধীন
আেবদেনর ে
= ২০/-(িবশ) টাকার
কাট িফ সং
করেত হেব।

সংি বসরকারী
িত ান ক ক
সং হ করেবন

াি মািলকানাধীন
আেবদেনর ে
= ২০/-(িবশ) টাকার
কাট িফ সং
করেত হেব।

শাখার নামসহ দািয় া
কমকতার পদবী, ম ন র,
জলা/ উপেজলার কাডসহ
অিফিসয়াল টিলেফান ন র ও
ই- মইল
িম অিধ হণ কমকতা
িম অিধ হণ শাখা
নরিসংদী
ম ন র- ৩০৬
ফান:+৮৮০২৯৪৬২০৭১
ই- মইলঃ

উ তন কমকতার কমকতার
পদিব, ম ন র, জলা/ উপেজলার
কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান
ন র ও ই- মইল

িম অিধ হণ কমকতা
িম অিধ হণ শাখা
নরিসংদী
ম ন র- ৩০৬
ফান:+৮৮০২৯৪৬২০৭১
ই- মইলঃ

অিতির জলা শাসক
(রাজ ), নরিসংদী
ম ন র- ৩০৩
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gm
ail.com

অিতির জলা শাসক
(রাজ ), নরিসংদী
ম ন র- ৩০৩
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gm
ail.com

আধাসরকারী
িত ােনর জ
জিম অিধ হণ
করা

(ক) জলা ান িনবাচন
ও জলা িম বরা
কিম র
অ েমাদেনর ে ৯০ কাযিদবস
(খ) ক ীয় িম বরা
কিম র অ েমাদেনর
ে - ১২০ কাযিদবস

৫. ৩০০/- টাকা নন- িডিশয়াল াে
ত াশী সং া ক ক ক
বা বায়েনর ি নামা
৬. ািবত জিমর নকশা (লাল কািলেত িচি ত)
৭. কে র কাভাড এিরয়ার িববরন
৮. অনাপি প ( পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ)
৯. ধম য় সনদপ
১০. িনধািরত ছেক কে র বণনা
১১. কে র আিথক ম রী িকংবা বােজট বরা সং া প
১২. রাজউক, ক.িড.এ. িস.িড.এ. আর.িড.এ. এর অনাপি প ( য ে
যা েযাজ )
১৩. রােনা দ র/ াপনার পিরবেত ন ন দ র/ াপনার জ জিম
অিধ হণ ােবর ে রােনা দ র/ াপনা কােল েরর িনকট সমপণ
করা হেব-এ মেম অংিগকারপ
১৪. কে র িব ািরত বণনা
১৫. ািবত ক /উে েশ র সারপ সহ উহা বা বায়েনর জ
অথায়েনর উৎস এবং অথলি িত ােনর িন য়তাপ
কে র ােবর ে িনে া কাগজপ ািদ সং করেত হেব : ১. ত াশী সং ার সংি ম ণালয়/দ র ধােনর িম অিধ হণ সং া
শাসিনক অ েমাদন
২. নতম জিমর েয়াজনীয়তা সং া ত য়ন প
৩.
ািবত জিমর দাগ চী ( সবেশষ জিরেপর মৗজার নাম
জ,এল,নং,দাগ নং,দােগর ণী, দােগ মাট জিমর পিরমান, অিধ হেণর
জ
ািবত জিমর পিরমান উে খ থািকেত হইেব)
৩. কে র ল-আউট ান
৪. ািবত জিমর ল নকশা ও খিতয়ােনর কিপ
৫. ৩০০/- টাকা নন- িডিশয়াল াে
ত াশী সং া ক ক ক
বা বায়েনর ি নামা
৬. ািবত জিমর নকশা (লাল কািলেত িচি ত)
৭. কে র কাভাড এিরয়ার িববরন
৮. অনাপি প ( পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ)
৯. ধম য় সনদপ
১০. িনধািরত ছেক কে র বণনা
১১. কে র আিথক ম রী িকংবা বােজট বরা সং া প
১২. রাজউক, ক.িড.এ. িস.িড.এ. আর.িড.এ. এর অনাপি প ( য ে
যা েযাজ )
১৩. রােনা দ র/ াপনার পিরবেত ন ন দ র/ াপনার জ জিম
অিধ হণ ােবর ে রােনা দ র/ াপনা কােল েরর িনকট সমপণ
করা হেব-এ মেম অংিগকারপ

সংি
ত াশী
িত ান ক ক
সং হ করেবন

াি মািলকানা-ধীন
আেবদেনর ে
= ২০/-(িবশ) টাকার
কাট িফ সং
করেত হেব।

িম অিধ হণ কমকতা
িম অিধ হণ শাখা
নরিসংদী
ম ন র- ৩০৬
ফান:+৮৮০২৯৪৬২০৭১
ই- মইলঃ

অিতির জলা শাসক
(রাজ ), নরিসংদী
ম ন র- ৩০৩
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gm
ail.com

৩৭

অিধ হণ ত
জিমর িত রণ
দান

২৫ কাযিদবস

১৪. কে র িব ািরত বণনা
১৫. ািবত ক /উে েশ র সারপ সহ উহা বা বায়েনর জ
অথায়েনর উৎস এবং অথলি িত ােনর
১. নীল/সাদা কাগেজ আেবদনপ
২. কাট িফ ২০/- টাকা
মািলকানা দাবীর পে কাগজপ ঃ
১. সবেশষ কািশত জিরেপরএসএ/ আর,এস/ নামজারী/ জমা খািরজ
খিতয়ােনর সত ািয়ত ফেটাকিপ (০১ কিপ)
২. পি ক ওয়ািরশ ে দাবীর ে ওয়ািরশ সা িফেকট এর সত ািয়ত
ফেটাকিপ(০১ কিপ)

৩. িডি
েল দাবী করেল িডি র সইেমাহর
ফেটাকিপ (০১ কিপ)

নকেলর সত ািয়ত

৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা
ফেটাকিপ (০১কিপ)

এর সত ািয়ত

৫. নাগিরক সনদপ এর সত ািয়ত ফেটাকিপ (০১কিপ)

৬. জাতীয় পিরচয়প /জ িনব ন সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ (০১ কিপ)

৭. স

িম অিধ হণ
কায েম
অিভেযাগ/
আপি
িন ি করন

আপি দােয়র ও
িন ি :
৩ ধারার না শ
কাশনার পরবত
১৫(পেনর) িদেনর মে
আপি দােয়র করেত
হেব। উ ১৫ িদন

অ েমািদত া
ভ ার
জলা
শাসেকর
কাযালেয়র রকড
ম শাখা
সংিশ
ময়র/ইউিপ
চয়ার ান
সংি

= ২০/-(িবশ) টাকার
কাট িফ

িম অিধ হণ কমকতা
িম অিধ হণ শাখা
নরিসংদী
ম ন র- ৩০৬
ফান:+৮৮০২৯৪৬২০৭১
ই- মইলঃ

অিতির জলা শাসক
(রাজ ), নরিসংদী
ম ন র- ৩০৩
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gm
ail.com

২০/- টাকার কাট
িফ

িম অিধ হণ কমকতা
িম অিধ হণ শাখা
নরিসংদী
ম ন র- ৩০৬
ফান:+৮৮০২৯৪৬২০৭১
ই- মইলঃ

অিতির জলা শাসক
(রাজ ), নরিসংদী
ম ন র- ৩০৩
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬

আদালত

সংিশ ইউিনয়ন
িম অিফস
সংিশ
ময়র/ইউিপ
চয়ার ান
িনবাচন অিফস/
পৗরসভা/ইউিপ
কাযালয়

তালা পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব (০১ কিপ)

৮. ৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল াে অি কার প ।
৯. ৩০০/-টাকার নন িডিশয়াল াে অনাপি প ( েযাজ ে )
১০. পািরবািরক আেপাষব েনর ে রিজি ত আেপাষনামার
সত ািয়ত ফেটাকিপ(০১কিপ)
১১. অিধ হণ ত জিমর মািলক বাসী হেল মতা িহতার বরাবের
সংিশ তাবােসর মা েম া আমেমা ারনামা (০১ কিপ)

৩৮

শনাির দাকান

১. হে িলিখত আেবদন প
২. দাবীর পে েয়াজনীয় কাগজপ
৩. মািলকানা দাবীর পে সকল মািণক দিললপে র সত ািয়ত
ফেটাকিপ(০১ কিপ)

সংিশ

তাবাস

আেবদনকারী য়ং
সরবরাহ করেব

ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gm
ail.com

৩৯

৪০

িত রণ
দােনর ে
আপি দােয়র

ত ািদ দান
সং া

অিতবািহত হওয়ার
পরবত ৩০ িদেনর মে
জলা শাসক আপি
নানী বক িন ি
করেবন।
৫০(প াশ) িবঘা পয
অিধ হণ ােবর ে
িবভাগীয় কিমশনােরর
িনকট
এবং
৫০ িবঘার উে
অিভেযােগর ে ৪(১)
ধারার িতেবদন িম
ম ণালেয় রণ
করেবন।
আপি দােয়র ও
িন ি :
অিধ হণ ত িমর
মািলকানার মাণ
সােপে আপি দান
করেত হেব।
আপি র আেলােক িবিবধ
নিথ জন করেত হেব।
নতম ৩িদন এবং
সেবা ১৫ িদেনর
সময়াে প গণেক
না শ কের নানী বক
আপি িন ি িন ি
করেবন।
০৩ (িতন) িদন

১. হে িলিখত আেবদন প
২. দাবীর পে েয়াজনীয় কাগজপ
৩. মািলকানা দাবীর পে সকল মািণক দিললপে র সত ািয়ত
ফেটাকিপ(০১ কিপ)

১. হে িলিখত আেবদন প
২. দাবীর পে েয়াজনীয় কাগজপ

আেবদনকারী য়ং
সরবরাহ করেব

-

২০/- টাকার কাট িফ

(২০+৫)
=২৫/- টাকার কাট
িফ

িম অিধ হণ কমকতা
িম অিধ হণ শাখা
নরিসংদী
ম ন র- ৩০৬
ফান:+৮৮০২৯৪৬২০৭১
ই- মইলঃ

অিতির জলা শাসক
(রাজ ), নরিসংদী
ম ন র- ৩০৩
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬

িম অিধ হণ কমকতা
িম অিধ হণ শাখা
নরিসংদী
ম ন র- ৩০৬
ফান:+৮৮০২৯৪৬২০৭১
ই- মইলঃ

অিতির জলা শাসক
(রাজ ), নরিসংদী
ম ন র- ৩০৩
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬

ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gm
ail.com

ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gm
ail.com

০৬। িশ াশাখা
িমক

৪১

৪২

৪৩

৪৪

৪৫

সবার নাম

িশ া ম ণালেয়র
অ দান দান

িশ া ম ণালেয়র
অ দান াি র
আেবদন ম ণালেয়
রণ

সবা দােন
সেবা সময়
০৭ (সাত) কায
িদবস

০৭ (সাত) কায
িদবস

িব ান ও ি
উ য়ন া এর
অ দান াি র
াব রণ

১০ (দশ) কায
িদবস

দািখল, আিলম,ও
মা িমক িব ালয়
ও কেলজ পযােয়র
ােনিজং
কিম /গভিন বিডর
িনবাচন পিরচালনার
জ ি জাইিডং
অিফসার িনেয়াগ
মা িমক িব ালয়,
কেলজ, মা াসা ও
পিরচালনার জ
িনবাহী কিম েত ২
জন সদ মেনানয়ন

০৭ (সাত) কায
িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজপ /
আেবদনপ ফরম
াি র ান

সবা

এবং পিরেশাধ শাখার নামসহ দািয় া কমকতার পদবী, উ তন কমকতার কমকতার পদিব, ম ন র,
প িত
ম ন র, জলা/ উপেজলার কাডসহ
জলা/ উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান
(যিদ থােক)
অিফিসয়াল টিলেফান ন র ও ই- মইল
ন র ও ই- মইল

১. আেবদনকারী সাদা কাগেজ জলা শাসক,
নরিসংদীর মা েম আেবদন করেবন।
২. অ / ধান িশ ক ক ক সংি িশ া
িত ান হেত ছা /ছা ীর ত য়ন প দান
৩. পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-১ (এক)
কিপ - সত ািয়ত
৪. জাতীয় পিরচয় পে র ফেটাকিপ- সত ািয়ত
৫. িশ া িত ােনর ে িত ােনর ােড
আেবদন করেবন

আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ সরবরাহ
করেবন

২০ (িবশ) টাকার
কা ট িফ

ভার া কমকতা, িশ া শাখা
ম ন র- ২০৭
ফান: +৮৮০২৯৪৬২০৩৮
E-mail:
acedunarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

আেবদেনর জ
িনধািরত কান ফরম
নাই

রিভিনউ া
-১ ১০/- (দশ) টাকা

১. সিচব, িশ া ম ণালয়, ঢাকা বরাবর সরাসির
অথবা জলা শাসক, নরিসংদী এর মা েম সাদা
কাগেজ মা েম আেবদন করেবন
২. সরাসির িশ া ম ণালেয়ও আেবদন করা যােব
৩. পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত ছিব- ১কিপ
(সংি িশ া িত ােনর অ / ধান িশ ক
ক ক সত ািয়ত) এবং সংি িশ া িত ােনর
ত য়ণ প ।
৪. িশ া িত ােনর ে িত ােনর ােড
আেবদন আেবদন করেবন
১. িনধািরত তািরেখর মে িত ােনর ােড
আেবদন করেত হেব

আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ সরবরাহ
করেবন

আেবদেনর সােথ
২০ (িবশ) টাকার কাট
িফ

ভার া কমকতা, িশ া শাখা
ম ন র- ২০৭
ফান: +৮৮০২৯৪৬২০৩৮
E-mail:
acedunarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

২০ (িবশ) টাকার কাট
িফ

ভার া কমকতা, িশ া শাখা
ম ন র- ২০৭
ফান: +৮৮০২৯৪৬২০৩৮
E-mail:
acedunarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

২. িনধািরত ফরম রণ করেত হেব)

িশ া শাখা
ক নং: ২১২

১. আেবদন প
২. ববত এডহক কিম র, গভিনং বিড/ ােনিজং
কিম র বাড ক ক অ মিত প

আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ সরবরাহ
করেবন

২০ (িবশ) টাকার কাট
িফ

ভার া কমকতা, িশ া শাখা
ম ন র- ২০৭
ফান: +৮৮০২৯৪৬২০৩৮
E-mail:
acedunarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

২০ (িবশ) টাকার কাট
িফ

ভার া কমকতা, িশ া শাখা
ম ন র- ২০৭
ফান: +৮৮০২৯৪৬২০৩৮
E-mail:
acedunarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:

আেবদেনর জ
িনধািরত কান ফরম
নাই

জলা শাসেকর
কাযালয়, নরিসংদী

আেবদেনর জ
িনধািরত কান ফরম
নাই
০৭ (সাত) কায
িদবস

আেবদন পে র সােথ ০৪ জন ি র ণ নাম,
কানা িশ াগত যা তা ও অিভ তা উে খ
করেত হেব।

আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ সরবরাহ
করেবন
আেবদেনর জ

৪৬

িবিভ িশ া
িত ােনর
িশ কেদর িব ে
অিভেযাগ

৩০ (ি শ) কায
িদবস

১. জলা শাসক বরাবর হে িলিখত
অিভেযাগপ (আেবদনকারীর মাবাইল ন র সহ)
২. অিভেযােগর পে মানািদ (যিদ থােক)

িনধািরত কান ফরম
নাই
আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ সরবরাহ
করেবন
আেবদেনর জ
িনধািরত কান ফরম
নাই

adcgnarsingdi24@gmail.com
২০ (িবশ) টাকার কাট
িফ

ভার া কমকতা, িশ া শাখা
ম ন র- ২০৭
ফান: +৮৮০২৯৪৬২০৩৮
E-mail:
acedunarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

০৮। বাসী ক াণ শাখা
িমক

৫০

সবার নাম

(ক) বাসী কম েদর
অিভেযাগ সমাধান

সবা দােন
সেবা সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

১৫ (পেনর)
কায িদবস

১. বাংলােদশ তাবাস/ পররা ম ণালেয়র মা েম জলা
শাসক বরাবর সাদা কাগেজ অিভেযাগ স িলত আেবদন

সংি

২. িবেদেশ অব ানরত বাসীর নাম উে খ বক জলা
শাসক বরাবর (অিভ
ি র নাম উে খ বক)
সাদা কাগেজ িনিদ অিভেযাগ স িলত আেবদন
৩. আেবদেন আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, ণ কানা,
মাবাইল ন র থাকেত হেব
১. ১০/- (দশ) টাকা ে র কাট িফ স িলত আেবদন
২. আেবদেন আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম, ণ কানা,
মাবাইল ন র থাকেত হেব
৩. 300/- টাকা ে র নন- িডিশয়াল াে হলফনামা
৪. হলফনামা দািখলকারীর ০১ কিপ এবং যার পে
আেবদন করেবন ত র ০১ কিপ সত ািয়ত রি ন ছিব)
৫. বাংলােদশ াংক/ সানালী াংক-এর কেপােরট শাখা,
নরিসংদীেত ১-২২০১-০০০১-২৬৮১ কােড চালােনর
মা েম িফ জমাদান বক জারী চালােনর লকিপ
৬. জ িনব ন সনদপে র ১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ
৭. পাসেপােটর থম ৪ (চার) পাতার সত ািয়ত ফেটাকিপ

আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ
সরবরাহ
করেবন

(খ) দেশ বসবাসরত
বাসীেদর পিরবােরর
অিভেযাগ সমাধান
৫১

ববািহক অব া স িকত
সনদপ দান

১৫ (পেনর)
কায িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ /
আেবদনপ ফরম
াি র ান
তাবাস

আেবদনকারীর িনজ
উে ােগ
সরবরাহ
করেবন
সানালী
কেপােরট
নরিসংদী

াংক
শাখা,

সবা
এবং
পিরেশাধ প িত
(যিদ থােক)
আেবদেন ১০/টাকার কাট িফ
সং করেত
হেব

জারী
চালান
৫০০/- (প চশত)
টাকা
কাড ন র ১২২০১-০০০১২৬৮১

শাখার নামসহ দািয় া কমকতার
পদবী, ম ন র, জলা/ উপেজলার
কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান ন র ও
ই- মইল
ভার া কমকতা
বাসী ক াণ শাখা
ম ন র- ২১৩
টিলেফান: +৮৮০২৯৪৬২০৩৮
ইেমইল:
acprabasinarsingdi@gmail
.com
ভার া কমকতা
বাসী ক াণ শাখা
ম ন র- ২১৩
টিলেফান: +৮৮০২৯৪৬২০৩৮
ইেমইল:
acprabasinarsingdi@gmail
.com

উ তন কমকতার কমকতার পদিব, ম ন র,
জলা/ উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল
টিলেফান ন র ও ই- মইল
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

০৯. সং াপন শাখা
িমক

সবার নাম

সবা দােন
সেবা সময়

৫২

পনশন (নন
গেজেটড
কমচারী)

০৭ (সাত)
কায িদবস

৫৩

পনশন (২য়
ণীর গেজেটড
কমকতা)

০৭ (সাত)
কায িদবস

৫৩

পািরবািরক
পনশন ( পনশন
ম িরর েবই
পনশনােরর
হেল)

০৭ (সাত)
কায িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

১. পনশন আেবদন (ফরম ২.১)-০২ কিপ
২. সংিশ কমচারীর সািভস েকর লকিপ
৩. িপআরএল-এ গমেনর ম িরপে র সত ািয়ত-০১
কিপ
৪. ত ািশত শষ বতন এর ল কিপ (সংেযাজনী-১)
৫. পাসেপাট ও া সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব০৪ কিপ
৬. া পনশেনর বধ উ রািধকার ঘাষণা পে র
লকিপ (সংেযাজনী-২)
৭. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ-০২ কিপ
(সংেযাজনী-৬)
৮. না-দাবী ত য়ন প লকিপ ও ছায়ািলিপ-০২ কিপ
(সংেযাজনী-৮)
৯. পনশন ম ির আেদেশর সত ািয়ত-০২ কিপ
১০. সরকাির পাওনািদ পিরেশােধর অ ীকার প /
ত য়ন প -০২ কিপ (ফরম নং-২৬)
১. পনশন আেবদন (ফরম ২.১)-০২ কিপ
২. সংিশ কমকতার সািভস ক ও সািভস টেম
৩. িপআরএল-এ গমেনর ম িরপে র সত ািয়ত-১কিপ
৪. ত ািশত শষ বতন এর ল কিপ (সংেযাজনী-১)
৫. পাসেপাট ও া সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব০৪ কিপ
৬. া পনশেনর বধ উ রািধকার ঘাষণা পে র
লকিপ (সংেযাজনী-২)
৭. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ এর
ফরম-০২ কিপ (সংেযাজনী-৬)
৮. না-দাবী ত য়ন প - লকিপ-০২ কিপ
(সংেযাজনী-৮)
৯. পনশন ম ির আেদেশর সত ািয়ত -০২ কিপ
১০.সরকাির পাওনািদ পিরেশােধর অ ীকার প /
ত য়ন প -০২ কিপ (ফরম নং-২৬)
১. পনশন আেবদন (ফরম ২.২)-০২ কিপ
২. নন- গেজেটড চা েরর ে সািভস ক
৩. ২য় িণর গেজেটড কমকতােদর ে সািভস
ক ও সািভস টেম
৪. িপআরএল-এ গমেনর ম িরপে র সত ািয়ত -০১

েয়াজনীয় কাগজপ /
আেবদনপ ফরম
াি র ান

সবা
এবং
পিরেশাধ প িত
(যিদ থােক)

শাখার নামসহ দািয় া কমকতার
পদবী, ম ন র, জলা/ উপেজলার
কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান ন র ও
ই- মইল

উ তন কমকতার কমকতার পদিব, ম ন র,
জলা/ উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল
টিলেফান ন র ও ই- মইল

১. সং াপন শাখা
ক নং ২২৫
২. হ েড
৩. ওেয়বসাইট

িফ/চাজ

শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা
ম ন র- ২২৪
ফান:+৮৮০২৯৪৬২২১৬
E-mail:
aonarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

১. সং াপন শাখা
ক নং ২২৫
২. হ েড
৩. ওেয়বসাইট

িফ/চাজ

শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা
ম ন র- ২২৪
ফান:+৮৮০২৯৪৬২২১৬
E-mail:
aonarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

১. সং াপন শাখা
ক নং ২২৫
২. হ েড
৩. ওেয়বসাইট

িফ/চাজ

শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা
ম ন র- ২২৪
ফান:+৮৮০২৯৪৬২২১৬
E-mail:

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:

৫৫

পািরবািরক
পনশন
(অবসরভাতা
ভাগরত অব ায়
পনশনেভাগীর
হেল)

০৭ (সাত)
কায িদবস

৫৬

অ ম কমচারীর
ক াণ তহিবেল
অ দান দান

০৭ (সাত)
কায িদবস

কিপ
৫. পনশনােরর
সনেদর সত ািয়ত-০১ কিপ
৬. ত ািশত শষ বতন এর ল কিপ সংেযাজনী-১)
৭. অিভভাবক/উ রািধকারীর পাসেপাট ও া
সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব - ০৪ কিপ
৮. বধ উ রািধকার সনদপ ও নন- ািরজ
সা িফেকট ল কিপ (সংেযাজনী-৩)
৯. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ ০২ কিপ
(সংেযাজনী-৬)
১০.আ েতািষক ও অবসরভাতা উে ালন করার মতা
অপণ ও অিভভাবক মেনানয়ন এর ত য়ন প
(সংেযাজনী-৭)
১১.িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চ ার ান/
কাউি লর ক ক দ
সনদ
১২.িপআরএল/ পনশন ম ির (ম র হেয় থাকেল)
আেদেশর সত ািয়ত-০২ কিপ
১৩.সরকাির পাওনািদ পিরেশােধর অ ীকার
প / ত য়ন প -০২ কিপ
১. পািরবািরক পনশন আেবদন (ফরম ২.২)- ০২ কিপ
২. পাসেপাট ও া সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব
০৪ কিপ
৩. বধ উ রািধকার সনদপ ও নন- ািরজ
সা িফেকট ল কিপ (সংেযিজনী-৩)
৪. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ-০২ কিপ
(সংেযাজনী-৬)
৫. আ েতািষক ও অবসরভাতা উে ালন করার মতা
অপণ ও অিভভাবক মেনানয়ন এর ত য়ন প
(সংেযাজনী-৭)
৬. িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চ ার ান
কাউি লর ক ক দ
সনেদর সত ািয়ত
ছায়ািলিপ- ০১ কিপ
৭. িপিপও-০১ কিপ
৮. পনশন বিহর সত ািয়ত-ছায়ািলিপ-০১ ফ
১. ক ান তহিবেলর অ দান ম রীর িনধািরত আেবদন
ফরম
২. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব -০১ কিপ
৩. িচিকৎসাজিনত েয়র িবল ভাউচােরর ল কিপ

aonarsingdi@gmail.com

adcgnarsingdi24@gmail.com

১. সং াপন শাখা
ক নং ২২৫
২. হ েড
৩. ওেয়বসাইট

িফ/চাজ

শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা
ম ন র- ২২৪
ফান:+৮৮০২৯৪৬২২১৬
E-mail:
aonarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

১. সং াপন শাখা
ক নং ২২৫
২. হ েড
৩. ওেয়বসাইট

িফ/চাজ

শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা
ম ন র- ২২৪
ফান:+৮৮০২৯৪৬২২১৬
E-mail:
aonarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

১. যৗথ বীমার অ দান ম রীর িনধািরত আেবদন
ফরম-০১ কিপ
২. উ রািধকারী এবং ত কমচারীর পাসেপাট সাইেজর
সত ািয়ত রিঙন ছিব-০২ কিপ
৩.িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চ ার ান/
কাউি লর ক ক দ
সনেদর সত ািয়ত
ছায়ািলিপ- ০১ কিপ
৪. পনশন ভাগরত হেল পনশন বিহর কিপ-০১ ফদ
৫. শষ বতন ত য়ন প -০১ কিপ (বাংলােদশ ফরম
নং-এ িস-৫(ক)
১. ক ান তহিবেলর অ দান ম রীর িনধািরত আেবদন
ফরম
২. উ রািধকারী এবং ত কমচারীর পাসেপাট সাইেজর
সত ািয়ত রিঙন ছিব-০২ কিপ
৩.িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চ ার ান/
কাউি লর ক ক দ
সনেদর সত ািয়ত
ছায়ািলিপ- ০১ কিপ
৪. শষ বতন ত য়ন প -০১ কিপ (বাংলােদশ ফরম
নং-এ িস-৫(ক)
১. আেবদন ফরম-০১ কিপ (বাংলােদশ ফরম নং২৬৩৯)
২. জলা ও উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা দ
ি িতর িহসাব িববরণীর ল কিপ-০১ ফ (ফরম
নং-এ এম-৮০)

১. সং াপন শাখা
ক নং ২২৫
২. হ েড
৩. ওেয়বসাইট

িফ/চাজ

শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা
ম ন র- ২২৪
ফান:+৮৮০২৯৪৬২২১৬
E-mail:
aonarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

১. সং াপন শাখা
ক নং ২২৫
২. হ েড
৩. ওেয়বসাইট

িফ/চাজ

শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা
ম ন র- ২২৪
ফান:+৮৮০২৯৪৬২২১৬
E-mail:
aonarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

১. সং াপন শাখা
ক নং ২২৫
২. হ েড
৩. ওেয়বসাইট

িফ/চাজ

শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা
ম ন র- ২২৪
ফান:+৮৮০২৯৪৬২২১৬
E-mail:
aonarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

০৭ (সাত)
কায িদবস

১. আেবদন ফরম (ফরম নং-২৮)
২. এসএসিস সা িফেকট এর সত ািয়ত কিপ-০১ ফ
৩. চা রী বিহর ল কিপ

১. সং াপন শাখা
ক নং ২২৫
২. হ েড
৩. ওেয়বসাইট

িফ/চাজ

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

০৭ (সাত)
কায িদবস

১. আেবদন (ফরম নং-২৯)
২. অিজত
া তার িহসােবর ত য়ন ল কিপ
৩. িচিকৎসাজিনত কারণ হেল িচিকৎসা সনেদর ল
কিপ

১. সং াপন শাখা
ক নং ২২৫
২. হ েড
৩. ওেয়বসাইট

িফ/চাজ

০৭ (সাত)
কায িদবস

১. আেবদন (ফরম নং-৩০)
২.সংিশ িব িব ালয় ও জন শাসন ম ণালেয়র
আেদশ প

১. সং াপন শাখা
ক নং ২২৫
২. হ েড

িফ/চাজ

শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা
ম ন র- ২২৪
ফান:+৮৮০২৯৪৬২২১৬
E-mail:
aonarsingdi@gmail.com
শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা
ম ন র- ২২৪
ফান:+৮৮০২৯৪৬২২১৬
E-mail:
aonarsingdi@gmail.com
শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা
ম ন র- ২২৪

৫৭

ত কমচারীর
ক াণ
তহিবল হেত
যৗথ
বীমার অথ ম র

০৭ (সাত)
কায িদবস

৫৮

ত কমচারীর
ক াণ তহিবেলর
অ দান
দান

০৭ (সাত)
কায িদবস

৫৯

ননেগেজেটডও
গেজেটড
কমকতা/
কমচারীেদর
সাধারণ ভিব
তহিবল
অি ম ম র
নন গেজেটড ও
২য় শিণর
গেজেটড
কমকতা/
কমচারীেদর
িপআরএল ম র
ননেগেজেটড ও
গেজেটড
কমকতা
/কমচারীেদর
অিজত ম র

০৭ (সাত)
কায িদবস

িশ া র
আেবদন অ ায়ণ

৬০

৬১

৬২

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬

৩. ওেয়বসাইট

৬৩

৬৪

ািম িবেনাদন
ম র

িত

ম র

০৭ (সাত)
কায িদবস

১. আেবদন (ফরম নং-৩০-ক)
২. েব ম রী ত র আেদশপ
৩. অিজত
া তার িহসােবর ত য়ন ল কিপ

১. সং াপন শাখা
ক নং ২২৫
২. হ েড
৩. ওেয়বসাইট

িফ/চাজ

০৭ (সাত)
কায িদবস

১. আেবদন (ফরম নং-৩০-খ)
২. িচিকৎসা সনেদর ল কিপ

১. সং াপন শাখা
ক নং ২২৫
২. হ েড
৩. ওেয়বসাইট

িফ/চাজ

৬৫

চা রী ায়ী করণ

০৭ (সাত)
কায িদবস

১. চা রী বিহ হালনাগাদ
২. বািষক গাপনীয় অ েবদন

১. সং াপন শাখা
ক নং ২২৫
২. হ েড
৩. ওেয়বসাইট

িফ/চাজ

৬৬

হ িনমাণ ঋণ
ম র

০৭ (সাত)
কায িদবস

১. আেবদন (ফরম নং ৩০-গ)
২. বায়না পে র সত ািয়ত কিপ-০১ ফ
৩. ি নামার সত ািয়ত কিপ-০১ ফ

১. সং াপন শাখা
ক নং ২২৫
২. হ েড
৩. ওেয়বসাইট

িফ/চাজ

৬৭

হ মরামত ঋণ
ম র

০৭ (সাত)
কায িদবস

১. আেবদন (ফরম নং ৩০-ঘ)

১. সং াপন শাখা
ক নং ২২৫
২. হ েড
৩. ওেয়বসাইট

িফ/চাজ

ফান:+৮৮০২৯৪৬২২১৬
E-mail:
aonarsingdi@gmail.com
শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা
ম ন র- ২২৪
ফান:+৮৮০২৯৪৬২২১৬
E-mail:
aonarsingdi@gmail.com
শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা
ম ন র- ২২৪
ফান:+৮৮০২৯৪৬২২১৬
E-mail:
aonarsingdi@gmail.com
শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা
ম ন র- ২২৪
ফান:+৮৮০২৯৪৬২২১৬
E-mail:
aonarsingdi@gmail.com
শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা
ম ন র- ২২৪
ফান:+৮৮০২৯৪৬২২১৬
E-mail:
aonarsingdi@gmail.com
শাসিনক কমকতা
সং াপন শাখা
ম ন র- ২২৪
ফান:+৮৮০২৯৪৬২২১৬
E-mail:
aonarsingdi@gmail.com

ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

১০। জারী শাখা
িমক

১

২

৩

সবার নাম

সবা দােন
সেবা সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

নন- িডিশয়াল
া , রাজ
া ও কিপ
া িবতরণ

৩ (িতন) কম
িদবস

সরকারী কাষাগাের সানালী াংক, নরিসংদী
শাখায়/বাংলােদশ াংেক অথ জমার চালােনর
ল কিপ

কা জ পপার
িবতরণ

৩ (িতন) কম
িদবস

এ াডেহিসভ কাট
িফ া িবতরণ

েয়াজনীয় কাগজপ /
আেবদনপ ফরম াি র
ান

সবা

এবং পিরেশাধ শাখার নামসহ দািয় া কমকতার পদবী,
প িত
ম ন র, জলা/ উপেজলার কাডসহ
(যিদ থােক)
অিফিসয়াল টিলেফান ন র ও ই- মইল

জারী শাখা
ক নং ১৩০

িনধািরত কান িফ
েযাজ নয়
চালান জমার কাড
১-১১০১-০০২০-১৩০১

৩ (িতন) কম
িদবস

সরকারী কাষাগাের সানালী াংক, নরিসংদী
শাখায়/বাংলােদশ াংেক অথ জমার চালােনর
ল কিপ

সরকারী কাষাগাের সানালী াংক, নরিসংদী
শাখায়/ বাংলােদশ াংেক অথ জমার চালােনর
ল কিপ

জারী শাখা
ক নং ১৩০

িনধািরত কান িফ
েযাজ নয়

জারী শাখা
ক নং ১৩০

চালান জমার কাড
১-০৭৫১-০০০০২৩১৬
িনধািরত কান িফ
েযাজ নয়
চালান জমার কাড
১-২১৪১-০০০০-১৮১১

৪

৫

৬

ইমে সড কাট িফ
া িবতরণ

৩ (িতন) কম
িদবস

সাধারণ ডাক েকট
(পািবিলক),খাম,
পা কাড, ারক
ডাক েকট িবতরণ

৩ (িতন) কম
িদবস

সাধারণ ডাক েকট
(সািভস) া
িবতরণ

৩ (িতন) কম
িদবস

সরকারী কাষাগাের সানালী াংক, নরিসংদী
শাখায়/ বাংলােদশ াংেক অথ জমার চালােনর
ল কিপ

সরকারী কাষাগাের সানালী াংক, নরিসংদী
শাখায়/ বাংলােদশ াংেক অথ জমার চালােনর
ল কিপ

সরকারী কাষাগাের কােড সানালী াংক,
নরিসংদী শাখায়/বাংলােদশ াংেক অথ জমার
চালােনর ল কিপ

জারী শাখা
ক নং ১৩০

িনধািরত কান িফ
েযাজ নয়

জারী শাখা
ক নং ১৩০

চালান জমার কাড
১-২১৪১-০০০০২৩১৭
িনধািরত কান িফ
েযাজ নয়

জারী শাখা
ক নং ১৩০

চালান জমার কাড
৬-৫৪৩১-০০০০৮৮০১
িনধািরত কান িফ
েযাজ নয়
চালান জমার কাড
(ক) জলা পযােয় ১৫৪৩১-০০০০-৩২১১
এবং (খ) উপেজলা
পযােয় ৬-৫৪৩১০০০০-৮৮৩৬

জারী অিফসার
নরিসংদী
ম ন র- ১৩০
ফান: +৮৮০২৯৪৬৩২৯২
ই- মইল:
treasurynarsingdi@gmail.com
জারী অিফসার
নরিসংদী
ম ন র- ১৩০
ফান: +৮৮০২৯৪৬৩২৯২
ই- মইল:
treasurynarsingdi@gmail.com
জারী অিফসার
নরিসংদী
ম ন র- ১৩০
ফান: +৮৮০২৯৪৬৩২৯২
ই- মইল:
treasurynarsingdi@gmail.com
জারী অিফসার
নরিসংদী
ম ন র- ১৩০
ফান: +৮৮০২৯৪৬৩২৯২
ই- মইল:
treasurynarsingdi@gmail.com
জারী অিফসার
নরিসংদী
ম ন র- ১৩০
ফান: +৮৮০২৯৪৬৩২৯২
ই- মইল:
treasurynarsingdi@gmail.com
জারী অিফসার
নরিসংদী
ম ন র- ১৩০
ফান: +৮৮০২৯৪৬৩২৯২
ই- মইল:
treasurynarsingdi@gmail.com

উ তন কমকতার কমকতার পদিব, ম ন র,
জলা/ উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল
টিলেফান ন র ও ই- মইল
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

৭

িবেশষ আঠােলা
া িবতরণ

৩ (িতন) কম
িদবস

সরকারী কাষাগাের সানালী াংক, নরিসংদী
শাখায়/বাংলােদশ াংেক অথ জমার চালােনর
ল কিপ

জারী শাখা
ক নং ১৩০

িনধািরত কান িফ
েযাজ নয়
চালান জমার কাড
১-১১০১-০০২০-১৩২১

৮

৯

১০

১১

িবিড় া েরাল
িবতরণ

া ভ ার
লাইেস ই

া ভ ার
লাইেস নবায়ন

া ভ ার
রিজ ার িবতরণ

৩ (িতন) কম
িদবস

৪০ (চি শ) কম
িদবস

৩ (িতন) কম
িদবস

৩ (িতন) কম
িদবস

সরকারী কাষাগাের স রক খােত ৫০.০৪%
অথ এবং সক খােত ৪৯.৯৬% অথ সানালী
াংক, নরিসংদী শাখায়/ বাংলােদশ াংেক
অথ জমার চালােনর ল কিপ

জারী শাখা ক নং
১৩০

১. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ
২. ৩ কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব
৩. াংক সলেভি সনদ
৪. িশ া সনেদর সত ািয়ত কিপ
৫. সরকাির কাষাগাের া ভ ার লাইেস
িফ বাবদ ৭৫০/-টাকা সানালী াংক, নরিসংদী
শাখায়/বাংলােদশ াংেক জমার চালােনর ল
কিপ
৬. সরকাির কাষাগাের লাইেস িফ ৭৫০/টাকার ১৫% ভ াট বাবদ ১১২/৫০ টাকা
সানালী াংক, নরিসংদী শাখায়/বাংলােদশ
াংেক অথ জমার চালােনর ল কিপ
১. সাদা কাগেজ আেবদন প
২. ল া ভ ার লাইেস এবং
৩. সরকাির কাষাগাের
া
ভ ার
লাইেস নবায়ন িফ বাবদ ৫০০/- টাকা সানালী
াংক, নরিসংদী শাখায়/ বাংলােদশ াংেক
অথ জমার চালােনর ল কিপ
৪. সরকাির কাষাগাের লাইেস নবায়ন িফ
৫০০/- টাকার ১৫% ভ াট বাবদ ৭৫/- টাকা
সানালী াংক, নরিসংদী শাখায়/ বাংলােদশ
াংেক অথ জমার চালােনর ল কিপ
১. সরকাির কাষাগাের
া
ভ ার
রিজ ার িফ বাবদ ২০০/২. া ভ ার রিজ ার িফ ২০০/- টাকার
১৫% ভ াট বাবদ ৩০/- টাকা সানালী াংক,
নরিসংদী শাখায়/ বাংলােদশ াংেক অথ জমার
চালােনর ল কিপ এবং
৩. েব িহত া ভ ার রিজ ার

আেবদনকারী িনজ
উে ােগ সরবরাহ
করেবন

িনধািরত কান িফ
েযাজ নয়
চালান জমার কাড
(ক) স রক খাত ১১১৩৩-০০০১-০৭১১
এবং (খ) সক খাত
১-১১৩৩-০০০০০৩১১
৭৫০/- + ভ াট ১৫%
ভ ার লাইেস িফ
এর কাড ১-১১০১০০০১-১৮৫৪

জারী অিফসার
নরিসংদী
ম ন র- ১৩০
ফান: +৮৮০২৯৪৬৩২৯২
ই- মইল:
treasurynarsingdi@gmail.com
জারী অিফসার
নরিসংদী
ম ন র- ১৩০
ফান: +৮৮০২৯৪৬৩২৯২
ই- মইল:
treasurynarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

জারী অিফসার
নরিসংদী
ম ন র- ১৩০
ফান: +৮৮০২৯৪৬৩২৯২
ই- মইল:
treasurynarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

জারী অিফসার
নরিসংদী
ম ন র- ১৩০
ফান: +৮৮০২৯৪৬৩২৯২
ই- মইল:
treasurynarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

জারী অিফসার
নরিসংদী
ম ন র- ১৩০
ফান: +৮৮০২৯৪৬৩২৯২
ই- মইল:
treasurynarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

ভ াট এর কাড ১১১৩৩-০০০১-০৩১১

আেবদনকারী িনজ
উে ােগ সরবরাহ
করেবন

৫০০/- + ভ াট ১৫%
ভ ার লাইেস
নবায়ন এর কাড ১১১০১-০০০১-১৮৫৪
ভ াট এর কাড ১১১৩৩-০০০১-০৩১১

জারী শাখা
ক নং ১৩০

২০০/- + ভ াট ১৫%
া ভ ার
রিজ ার িফ এর
কাড ১-১১০১-০০১২৬৮১
ভ াট এর কাড ১-

১২

১৩

সকল পাবিলক
পরী ার
পরী া এবং জলায়
সময় চী
অ ি ত িনেয়াগ
অ যায়ী
পরী ার প ও
আ ষি ক
মালামাল হণ ও
সময় চী অ যায়ী
িবতরণ
বান
সাম ী ০১ (এক) কম
সংর ণ ও িবতরণ
িদবস

ইউএনও/সংি
ািধকার প

িত ান/দ র ধােনর

সংর েণর সময় এবং উে ালেনর সময় সবা
হণকারী দ র ক ক িলিখত প

আেবদনকারী িনজ
উে ােগ সরবরাহ
করেবন

আেবদনকারী িনজ
উে ােগ সরবরাহ
করেবন

১১৩৩-০০০১-০৩১১
িনধািরত কান িফ
েযাজ নয়

িনধািরত কান িফ
েযাজ নয়

জারী অিফসার
নরিসংদী
ম ন র- ১৩০
ফান: +৮৮০২৯৪৬৩২৯২
ই- মইল:
treasurynarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

জারী অিফসার
নরিসংদী
ম ন র- ১৩০
ফান: +৮৮০২৯৪৬৩২৯২
ই- মইল:
treasurynarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.com

১১। িডিশয়াল ি খানা শাখা
িমক

৬৯

৭০

৭১

সবার নাম

সবা দােন
সেবা সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

সাধারেণর
জ ব ক/
রাইেফল
লাইেস
দান

৪৫
( য়তাি শ)
কাযিদবস

১. সরকার ক ক িনধািরত ফরেম আেবদন
২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. আয়কর সনদপে র (িবগত ৩ কর বছেরর)সত ািয়ত
ফেটাকিপ
৪. আেবদনকারী ক ক আেবদেনর কর বছের নতম ১
ল টাকা আয়কর দােনর মাণপ
৫. ই কিপ স েতালা পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত
রি ন ছিব
৬. আেবদনকারীর বয়স তম ৩০ বছর মেম মােণর
জ জ িনব ন সনদ/এসএসিস সা িফেকেটর
সত ািয়ত ফেটাকিপ
৭. নাগিরক সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৮. ইেতা েব অ য় কেরেছন/কেরনিন মেমহলফনামা
(৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে )
৯. আেয়র উৎস বসা হেল ড লাইেসে র (হালসন
পয নবায়ন ত) সত ািয়ত ফেটাকিপ
নবায়ন িফ সংি
াংেকর িনিদ কােড ( কাড নং
১-২২১১-০০০০-১৮৫৯) জমা দয়ার চালােনর লকিপ

সাধারেণর
জ ব ক/
রাইেফল
লাইেস
নবায়ন
সাধারেণর
জ িপ ল/
িরভলবার
লাইেস
দান

০১ (এক)
কাযিদবস

৪৫
( য়তাি শ)
কাযিদবস

1. সরকার ক ক িনধািরত ফরেম আেবদন
2. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
3. আয়কর সনদপে র (িবগত ৩ কর বছেরর)
সত ািয়ত ফেটাকিপ
4. আেবদনকারী ক ক আেবদেনর কর বছের নতম
5. ল টাকা আয়কর দােনর মাণপ
5. ই কিপ স েতালা পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত
রি ন ছিব
6. আেবদনকারীর বয়স তম ৩০ বছর মেম মােণর
জ জ িনব ন সনদ/এসএসিস সা িফেকেটর
সত ািয়ত ফেটাকিপ
7. নাগিরক সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ

েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদনপ
ফরম াি র ান

সবা

এবং পিরেশাধ
প িত
(যিদ থােক)

আেবদন ফরম: জলা
শাসেকর কাযালেয়র
িডিশয়াল ি খানা
( জ এম) শাখা
ক নং ৩১৩

১. ব ক -১,৫০০/
(+ভ াট ২২৫/-)

অ া কাগজপ

৩. জমা দােনর কাড
নং-১-২২-১১-০০০০১৮৫৯

আেবদনকারীর িনজ উে ােগ
সরবরাহ করেবন

২. রাইেফল-২,০০০/(+ভ াট-300/-)

চালান ফরম িডিশয়াল
ি খানা ( জ এম) শাখা
ক নং ৩১৩
অথবা
ধান শাখা, সানালী াংক
িল. নরিসংদী

ব ক/ রাইেফল
১,০০০/-(+ভ াট-150/) ( িত বছেরর জ )

আেবদন ফরম: িডিশয়াল
ি খানা ( জ এম) শাখা
ক নং -৩১৩

িপ ল/ িরভলবার
=৫,০০০/-(+ভ াট750/-)

অ া কাগজপ ি র
িনজ উে ােগ সরবরাহ
করেবন

শাখার নামসহ দািয় া কমকতার উ তন কমকতার কমকতার পদিব, ম
পদবী, ম ন র, জলা/ উপেজলার
ন র, জলা/ উপেজলার কাডসহ
কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান ন র অিফিসয়াল টিলেফান ন র ও ইও ই- মইল
মইল

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৫
ফান:+৮৮০২৯৪৫১৯৯৮
ই- মইল:

অিতির জলা ািজে ট
নরিসংদী
ম ন র- ৩০২
ফান:+৮৮০২৯৪৬৩২৫১
ই- মইল:

acjmsection_narsingdi
@yahoo.com

admnarsingdi24@gmail.
com

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৫
ফান:+৮৮০২৯৪৫১৯৯৮
ই- মইল:

অিতির জলা ািজে ট
নরিসংদী
ম ন র- ৩০২
ফান:+৮৮০২৯৪৬৩২৫১
ই- মইল:

acjmsection_narsingdi
@yahoo.com

admnarsingdi24@gmail.
com

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৫
ফান:+৮৮০২৯৪৫১৯৯৮
জমা দােনর কাড নং- ই- মইল:
১-২২-১১-০০০০-১৮৫৯ acjmsection_narsingdi
@yahoo.com

অিতির জলা ািজে ট
নরিসংদী
ম ন র- ৩০২
ফান:+৮৮০২৯৪৬৩২৫১
ই- মইল:
admnarsingdi24@gmail.
com

8. ইেতা েব অ য় কেরেছন/কেরনিন মেম
হলফনামা (৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে )
9. আেয়র উৎস বসা হেল ড লাইেসে র (হালসন
পয নবায়ন ত) সত ািয়ত ফেটাকিপ
৭২

৭৩

৭৪

৭৫

সাধারেণর
জ িপ ল/
িরভলবার
লাইেস
নবায়ন

০১ (এক)
কমিদবেসর
মে

সরকারী
কমকতা এর
(সামিরক)
জ ব ক/
রাইেফল
লাইেস
দান

৪৫
( য়তাি শ)
কাযিদবস

সরকারী
কমকতা এর
(সামিরক)
জ ব ক/
রাইেফল
লাইেস
নবায়ন

০১ (এক)
কমিদবেসর
মে

সরকারী
কমকতা এর
(সামিরক)
জ িপ ল/
িরভলবার
লাইেস
দান

৪৫
( য়তাি শ)
কাযিদবস

নবায়ন িফ সংি
চালােনর লকিপ

াংেকর িনিদ কােড জমা দয়ার

3. সরকার ক ক িনধািরত ফরেম আেবদন
4. সংি অিফস ধােনর পািরশসহ অ ায়ন প
5. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
6. ইেতা েব অ য় কেরেছন/কেরনিন মেম
হলফনামা(৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে )
7. আেবদনকারীর বয়স তম ৩০ বছর মেম
মােণর জ জ িনব ন সনদ/এসএসিস
সা িফেকেটর সত ািয়ত ফেটাকিপ
8. ই কিপ স েতালা পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত
রি ন ছিব
আে য়া লাইেসে র লকিপ

আেবদন ফরম িডিশয়াল
ি খানা ( জ এম) শাখা
ক নং ৩১৩
অ া কাগজপ ি র
িনজ উে ােগ সরবরাহ
করেবন
আেবদন ফরম: িডিশয়াল
ি খানা ( জ এম) শাখা
ক নং ৩১৩

িপ ল/ িরভলবার
=৫,০০০/-(+ভ াট750/-)

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৫
ফান:+৮৮০২৯৪৫১৯৯৮
জমা দােনর কাড নং- ই- মইল:
১-২২-১১-০০০০-১৮৫৯ acjmsection_narsingdi

লাইেস িফস

অ া কাগজপ ি র
িনজ উে ােগ সরবরাহ
করেবন

আেবদন ফরম: িডিশয়াল
ি খানা ( জ এম) শাখা
ক নং ৩১৩

লাইেস িফস

অ া কাগজপ ি র
িনজ উে ােগ সরবরাহ
করেবন
1. সরকার ক ক িনধািরত ফরেম আেবদন
2. সংি অিফস ধােনর পািরশসহ অ ায়ন প
3. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
4. ইেতা েব অ য় কেরেছন/কেরনিন মেম
হলফনামা(৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে )
5. আেবদনকারীর বয়স তম ৩০ বছর মেম মােণর
জ জ িনব ন সনদ/এসএসিস সা িফেকেটর
সত ািয়ত ফেটাকিপ
6. ই কিপ স েতালা পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত
রি ন ছিব
7. রা ম নালয় ক ক অনাপি প

আেবদন ফরম িডিশয়াল
ি খানা ( জ এম) শাখা
ক নং ৩১৩
অ া কাগজপ ি র
িনজ উে ােগ সরবরাহ
করেবন

নবায়ন িফস

অিতির জলা ািজে ট
নরিসংদী
ম ন র- ৩০২
ফান:+৮৮০২৯৪৬৩২৫১
ই- মইল:

@yahoo.com

admnarsingdi24@gmail.
com

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৫
ফান:+৮৮০২৯৪৫১৯৯৮
ই- মইল:

অিতির জলা ািজে ট
নরিসংদী
ম ন র- ৩০২
ফান:+৮৮০২৯৪৬৩২৫১
ই- মইল:

acjmsection_narsingdi
@yahoo.com

admnarsingdi24@gmail.
com

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৫
ফান:+৮৮০২৯৪৫১৯৯৮
ই- মইল:

অিতির জলা ািজে ট
নরিসংদী
ম ন র- ৩০২
ফান:+৮৮০২৯৪৬৩২৫১
ই- মইল:

acjmsection_narsingdi
@yahoo.com

admnarsingdi24@gmail.
com

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৫
ফান:+৮৮০২৯৪৫১৯৯৮
ই- মইল:

অিতির জলা ািজে ট
নরিসংদী
ম ন র- ৩০২
ফান:+৮৮০২৯৪৬৩২৫১
ই- মইল:

acjmsection_narsingdi
@yahoo.com

admnarsingdi24@gmail.
com

৭৬

৭৭

৭৮

৭৯

৮০

সরকারী
কমকতা এর
(সামিরক)
জ িপ ল/
িরভলবার
লাইেস
নবায়ন
সরকারী
কমকতা এর
(অসামিরক)
জ ব ৃক/
রাইেফল
লাইেস
দান
সরকারী
কমকতা এর
(অসামিরক)
জ ব ক/
রাইেফল
লাইেস
নবায়ন

০১ (এক)
কমিদবেসর
মে

সরকারী
কমকতা এর
(অসামিরক)
জ িপ ল/
িরভলবার
লাইেস
দান

৪৫
( য়তাি শ)
কাযিদবস

সরকারী
কমকতা এর
(অসামিরক)
জ িপ ল/
িরভলবার
লাইেস
নবায়ন

০১ (এক)
কমিদবেসর
মে

৪৫
( য়তাি শ)
কাযিদবস

০১ (এক)
কমিদবেসর
মে

আে য়া লাইেসে র লকিপ

1. িনধািরত ফরেম আেবদন
2. সংি অিফস ধােনর পািরশসহ অ ায়ন প
3. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
4. ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব
5. ইেতা েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা (৩০০)
টাকার নন- িডিশয়াল াে )
6. ১০ বছর চা রীর অিভ তার পে ত ায়নপ
আে য়া লাইেসে র লকিপ

আেবদন ফরম িডিশয়াল
ি খানা ( জ এম) শাখা
ক নং ৩১৩
অ া কাগজপ ি র
িনজ উে ােগ সরবরাহ
করেবন
আেবদন ফরম িডিশয়াল
ি খানা ( জ এম) শাখা
ক নং ৩১৩
অ া কাগজপ ি র
িনজ উে ােগ সরবরাহ
করেবন
আেবদন ফরম িডিশয়াল
ি খানা ( জ এম) শাখা
ক নং ৩১৩
অ া কাগজপ ি র
িনজ উে ােগ সরবরাহ
করেবন

1. সরকার ক ক িনধািরত ফরেম আেবদন
2. সংি অিফস ধােনর পািরশসহ অ ায়ন প র
3. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
3. ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব
4. ইেতা েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা 300/টাকার
5. ১০ বছর চা রীর অিভ তার পে ত য়নপ
রা ম ণালয় ক ক অনাপি প
আে য়া লাইেসে র লকিপ

আেবদন ফরম: িডিশয়াল
ি খানা ( জ এম) শাখা
ক নং ৩১৩
অ া কাগজপ ি র
িনজ উে ােগ সরবরাহ
করেবন
আেবদন ফরম: িডিশয়াল
ি খানা ( জ এম) শাখা
ক নং ৩১৩
অ া কাগজপ ি র
িনজ উে ােগ সরবরাহ
করেবন

নবায়ন িফস

লাইেস িফস
(১ম িণর সরকারী
ক াডার সািভস
কমকতার ে
েযাজ )
লাইেস নবায়ন িফস

(১ম িণর সরকারী
ক াডার সািভস
কমকতার ে
েযাজ )
লাইেস িফস
(১ম িণর সরকারী
ক াডার সািভস
কমকতার ে
েযাজ )

লাইেস িফ
(১ম িণর সরকারী
ক াডার সািভস
কমকতার ে
েযাজ )

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৫
ফান:+৮৮০২৯৪৫১৯৯৮
ই- মইল:

অিতির জলা ািজে ট
নরিসংদী
ম ন র- ৩০২
ফান:+৮৮০২৯৪৬৩২৫১
ই- মইল:

acjmsection_narsingdi
@yahoo.com

admnarsingdi24@gmail.
com

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৫
ফান:+৮৮০২৯৪৫১৯৯৮
ই- মইল:

অিতির জলা ািজে ট
নরিসংদী
ম ন র- ৩০২
ফান:+৮৮০২৯৪৬৩২৫১
ই- মইল:

acjmsection_narsingdi
@yahoo.com

admnarsingdi24@gmail.
com

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৫
ফান:+৮৮০২৯৪৫১৯৯৮
ই- মইল:

অিতির জলা ািজে ট
নরিসংদী
ম ন র- ৩০২
ফান:+৮৮০২৯৪৬৩২৫১
ই- মইল:

acjmsection_narsingdi
@yahoo.com

admnarsingdi24@gmail.
com

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৫
ফান:+৮৮০২৯৪৫১৯৯৮
ই- মইল:

অিতির জলা ািজে ট
নরিসংদী
ম ন র- ৩০২
ফান:+৮৮০২৯৪৬৩২৫১
ই- মইল:

acjmsection_narsingdi
@yahoo.com

admnarsingdi24@gmail.
com

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৫
ফান:+৮৮০২৯৪৫১৯৯৮
ই- মইল:

অিতির জলা ািজে ট
নরিসংদী
ম ন র- ৩০২
ফান:+৮৮০২৯৪৬৩২৫১
ই- মইল:

acjmsection_narsingdi
@yahoo.com

admnarsingdi24@gmail.
com

৮১

৮২

৮৩

িপতার
বাধক জিনত
কারেণ
উ রািধকার
বরাবর
আে য়াে র
লাইেস
দান

৪৫
( য়তাি শ)
কাযিদবস

িপতার
জিনত
কারেণ
উ রািধকার
বরাবর
আে য়াে র
লাইেস
দান

৪৫
( য়তাি শ)
কাযিদবস

ি েকট
আে য়া
লাইেস
দান

০৭ (সাত)
কমিদবেসর
মে

1. িপতার স িত প
2. সরকার ক ক িনধািরত ফরেম আেবদন
3. নাগিরক সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
4. জ সনদ পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
5. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
6. আেবদনকারীর বয়স তম ৩০ বছর মেম মােণর
জ জ িনব ন সনদ/এসএসিস সা িফেকেটর
সত ািয়ত ফেটাকিপ

আেবদন ফরম িডিশয়াল
ি খানা ( জ এম) শাখা
ক নং ৩১৩

1. সরকার ক ক িনধািরত ফরেম আেবদন
2. নাগিরক সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
3. জ সনদ পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৫. আেবদনকারীর বয়স তম ৩০ বছর মেম মােণর
জ জ িনব ন সনদ/এসএসিস সা িফেকেটর
সত ািয়ত ফেটাকিপ

আেবদন ফরম িডিশয়াল
ি খানা ( জ এম) শাখা
ক নং ৩১৩

ি েকট লাইেস পাওয়ার যৗি ক কারণ জািনেয়
আেবদন করেত হেব

চালােনর ফরম িডিশয়াল
ি খানা শাখা
ক নং-313

অ া কাগজপ ি র
িনজ উে ােগ সরবরাহ
করেবন

অ া কাগজপ ি র
িনজ উে ােগ সরবরাহ
করেবন

ব ক১,৫০০/- ভার া কমকতা
(+ভ াট-225/-)
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৫
রাইেফল২,০০০/- ফান:+৮৮০২৯৪৫১৯৯৮
(+ভ াট-300/-)
ই- মইল:
িপ ল/িরভলবার৫,০০০/-(+ভ াট750/-)
ব ক- ১,৫০০/(+ভ াট-225/-)
রাইেফল- ২,০০০/
(+ভ াট-300/-)
িপ ল/িরভলবার৫,০০০/-(+ভ াট750/-)
লাইেস িফ ৫০০/(+ভ াট-75/-)

ধান শাখা/ সানালী
াংক,নরিসংদী
৮৪

ব ক/
রাইেফল এর
লাইেস
া ফার

০৭ (সাত)
কমিদবেসর
মে

লাইেস া ফার করার যৗি ক কারণ জািনেয়
আেবদন করেত হেব

চালােনর ফরম িডিশয়াল
ি খানা শাখা
ক নং-313

লাইেস িফ ৫০০/(+ভ াট-75/-)

ধান শাখা/ সানালী
াংক,নরিসংদী
৮৫

িপ ল/
িরভলবার
এর লাইেস
া ফার

০৭ (সাত)
কমিদবেসর
মে

লাইেস া ফার করার যৗি ক কারণ জািনেয়
আেবদন করেত হেব

চালােনর ফরম িডিশয়াল
ি খানা শাখা
ক নং-313
ধান শাখা/ সানালী
াংক,নরিসংদী

লাইেস িফ ৫০০/(+ভ াট-75/-)

অিতির জলা ািজে ট
নরিসংদী
ম ন র- ৩০২
ফান:+৮৮০২৯৪৬৩২৫১
ই- মইল:

acjmsection_narsingdi
@yahoo.com

admnarsingdi24@gmail.
com

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৫
ফান:+৮৮০২৯৪৫১৯৯৮
ই- মইল:

অিতির জলা ািজে ট
নরিসংদী
ম ন র- ৩০২
ফান:+৮৮০২৯৪৬৩২৫১
ই- মইল:

acjmsection_narsingdi
@yahoo.com

admnarsingdi24@gmail.
com

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৫
ফান:+৮৮০২৯৪৫১৯৯৮
ই- মইল:

অিতির জলা ািজে ট
নরিসংদী
ম ন র- ৩০২
ফান:+৮৮০২৯৪৬৩২৫১
ই- মইল:

acjmsection_narsingdi
@yahoo.com

admnarsingdi24@gmail.
com

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৫
ফান:+৮৮০২৯৪৫১৯৯৮
ই- মইল:

অিতির জলা ািজে ট
নরিসংদী
ম ন র- ৩০২
ফান:+৮৮০২৯৪৬৩২৫১
ই- মইল:

acjmsection_narsingdi
@yahoo.com

admnarsingdi24@gmail.
com

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৫
ফান:+৮৮০২৯৪৫১৯৯৮
ই- মইল:

অিতির জলা ািজে ট
নরিসংদী
ম ন র- ৩০২
ফান:+৮৮০২৯৪৬৩২৫১
ই- মইল:

acjmsection_narsingdi
@yahoo.com

admnarsingdi24@gmail.
com

৮৬

৮৭

৮৮

৮৯

৯০

ি েযা ার
জ
আে য়া
লাইেস
দান

৪৫
( য়তাি শ)
কাযিদবস

আিথক
িত ােনর
অ েল
আে য়া
লাইেস
দান

৪৫
( য়তাি শ)
কাযিদবস

িজিপ/এিজ
িপেদর
স ানী ভাতা
দান

১৫ (পেনর)
কাযিদবস
মে

লাশ
পিরবহন
িবল

যা া/ মলার
অ মিত দান

10 (দশ
কাযিদবেসর
মে )

১. গেজেটর সত ািয়ত ফেটাকিপ
২. ি বাতার সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. স েতালা রি ন সত ািয়ত ছিব – ২ কিপ
৪. িসিভল সাজন ক ক িফটেনেসর সনদপ
৫. জ সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ
৬. নাগিরক সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ
৭. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
১. িত ান খালার অ মিতপ
২. িত ােনর জায়গার দিলল
৩. িত ােনর নাম, কানা ও অে র ধরণ
৪. িনধািরত ফরেম আেবদন
৫. বতমােন মািলকানায় আে য়াে র সং া
৬. িত ােনর জনবল
৬. িরেটইনােরর জীবন া ও িলশ িতেবদন
৭. অ িশ ণ া কমচারীর সং া ও িশ ণ
সং া সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
সংি আদালত ক ক ত য়ন ত িবল

১. সংি থানার ভার া কমকতার ত য়ন
২. থানা ক ক ই ত িসিস’র (কমাি ং সা িফেকট )
ফেটাকিপ
৩. খরেচর িবল/ ভাউচার

০৭ (সাত) কায ১. জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদী এর ফরম নং ০৩৮
িদবস
অ যায়ী আেবদন
২. আেবদেন মলার ান, মলা ও সমাি র তািরখ, সময়িচ উে খ থাকেত হেব
৩. আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ-০১
ফদ, আেবদনকারীর পাসেপাট সাইেজর ০২( ই) কিপ
সত ািয়ত ছিব
৪. পৗরসভার ময়র/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ােনর কাছ
থেক চািরি ক সনদপে র ল কিপ
৫. অি ল ত , মদ, গাজা, য়ার আসর,র ােফল , লটারী বা
অ কান অসামািজক কাজ করা যােব না মেম ৩০০/(িতনশত) টাকার নন- িডিসয়াল াে অি কার প

আেবদন ফরম িডিশয়াল
ি খানা ( জ এম) শাখা
ক নং ৩১৩
অ া কাগজপ ি র
িনজ উে ােগ সরবরাহ
করেবন
আেবদন ফরম: িডিশয়াল
ি খানা ( জ এম) শাখা
ক নং ৩১৩
অ া কাগজপ ি র
িনজ উে ােগ সরবরাহ
করেবন

সংি

সংি

আদালত

থানা ও িত ান

১.
ড
২. জএম শাখা (ক নং-৩১৩)
৩. ওেয়ব সাইট
www.narsingdi.gov.bd

লাইেস িফস

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৫
ফান:+৮৮০২৯৪৫১৯৯৮
ই- মইল:

অিতির জলা ািজে ট
নরিসংদী
ম ন র- ৩০২
ফান:+৮৮০২৯৪৬৩২৫১
ই- মইল:

acjmsection_narsingdi
@yahoo.com

admnarsingdi24@gmail.
com

ব ক লাইেস িফ
১,৫০০/(+ভ াট-225/)

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৫
রাইেফল লাইেস িফ
ফান:+৮৮০২৯৪৫১৯৯৮
২,০০০/ (+ভ াট-300/) ই- মইল:

েযাজ নয়

acjmsection_narsingdi
@yahoo.com

admnarsingdi24@gmail.
com

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৫
ফান:+৮৮০২৯৪৫১৯৯৮
ই- মইল:

অিতির জলা ািজে ট
নরিসংদী
ম ন র- ৩০২
ফান:+৮৮০২৯৪৬৩২৫১
ই- মইল:

acjmsection_narsingdi
@yahoo.com

admnarsingdi24@gmail.
com

দাবী ত িবেলর উপর
15% ভ াট কতন

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৫
জমা দােনর কাড নং- ফান:+৮৮০২৯৪৫১৯৯৮
1-1133-0030-0311 ই- মইল:
েযাজ নয়

অিতির জলা ািজে ট
নরিসংদী
ম ন র- ৩০২
ফান:+৮৮০২৯৪৬৩২৫১
ই- মইল:

অিতির জলা ািজে ট
নরিসংদী
ম ন র- ৩০২
ফান:+৮৮০২৯৪৬৩২৫১
ই- মইল:

acjmsection_narsingdi
@yahoo.com

admnarsingdi24@gmail.
com

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৫
ফান:+৮৮০২৯৪৫১৯৯৮
ই- মইল:

অিতির জলা ািজে ট
নরিসংদী
ম ন র- ৩০২
ফান:+৮৮০২৯৪৬৩২৫১
ই- মইল:

acjmsection_narsingdi
@yahoo.com

admnarsingdi24@gmail.
com

(যা া ও মলার

ে

েযাজ )

১২। অিপত স
িমক

ি

শাখা

সবার নাম

সবা দােন
সেবা সময়

ইজারা
নবায়ন
(বাংলা
সেনর
িভি েত এক
বছর ময়াদী
নবায়ন)

১৫ (পেনর)
কাযিদবস

৯১

েয়াজনীয় কাগজপ

১. জলা শাসক বরাবর
িলিখত আেবদন
২. সবেশষ িড আর.িস.
সত ািয়ত ১ কিপ
৩. পৗর কর পিরেশােধর
রিশদ এর সত ািয়ত ১
কিপ

েয়াজনীয় কাগজপ /
আেবদনপ ফরম
াি র ান

সবা

এবং পিরেশাধ প িত
(যিদ থােক)

১. ২০ টাকার কাট িফ -/
আেবদনকারী িনজ ২. বািষক লীজমািনর িণ িভি ক হার পৗর )
উে ােগ সরবরাহ শহেরর ে :(
করেবন
৩. িষ জিম টাকা -/১০ :( িত শতাংশ)
৪. অ িষ অবািসক জিম ৪০/- ( িত শতাংশ)
৫. অ িষ বািণিজ ক জিমটাকা-/৫০ :( িত শতাংশ)
৬. আবািসক ক চাঘর টাকা -/ ৩ :( িত বগ ট)
৭. আবািসক আধাপাকা ঘর টাকা/৪ :( িত বগ ট)
৮. আবািসক পাকা ঘরটাকা -/৬ :( িত বগ ট)

শাখার নামসহ দািয় া কমকতার উ তন কমকতার কমকতার পদিব, ম ন র,
পদবী, ম ন র, জলা/ উপেজলার
জলা/ উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল
কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান ন র
টিলেফান ন র ও ই- মইল
ও ই- মইল
অিতির জলা শাসক (রাজ )
ভার া কমকতা
নরিসংদী
অিপত স ি শাখা
ম ন র- ৩০৩
ম ন র- ৩১১
ফান
:+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
ফান:
ই- মইল:
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

ocvpnarsingdi@gmail.
com

৯. বািণিজ ক ক চা ঘরটাকা -/৮ :( িত বগ ট)

৯২

৯৩

৯৪

িভিপ
লীজ ত
জিমেত ঘর
উে ালন

ফেলর
বাগান/
র/ দীিঘ
/িবল কা
িনলােমর
মা েম
বে াব
দান
গেজট
স ি র
লীজ দান।
(িভিপ
কস
স ি র
িনধািরত

০১ মাস
(এক মাস)

০১ মাস
(এক মাস)

১৫
কাযিদবস

১. জলা শাসক বরাবর
িলিখত আেবদন
২. সবেশষ িডআর.িস.এর
সত ািয়ত ০১ কিপ
৩. পৗর কর পিরেশােধর
রিশদ সত ািয়ত ০১ কিপ

১০. বািণিজ ক আধাপাকা ঘর-/১২ ( িত বগ ট)
খািল জিমর লীজমািনসহ অবকাঠােমার জ
আেবদনকারী িনজ িনধািরত হােরর অিতির ২০% িদেত হেব
উে ােগ সরবরাহ
করেব

ভার া কমকতা
অিপত স ি শাখা
ই- মইল-ocvpnarsingdi
@gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

ধা ত জামানত জমা
িদেয় য কান নাগিরক
িনলাম ডােক অংশ হণ
করেত পারেবন

আেবদনকারী িনজ ১. িনলাম ডােকর টাকা জমা িদেত হেব
উে ােগ সরবরাহ ২. িনলাম ডােকর ১৫% ভ াট এবং
করেব
৩. িনলাম ডােকর ৫% আয়কর
৪. ভ াট এর কাড: ১-১১৩৩-০০০০-০৩১১
৫. আয়কর এর কাড:১-১১৪১-০০৮৫-০১১১

ভার া কমকতা
অিপত স ি শাখা
ই- মইল-ocvpnarsingdi
@gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

১. জলা শাসক বরাবর
িলিখত আেবদন
২. জাতীয় পিরচয়পে র
সত ািয়ত ০১ কিপ
৩. ওয়ািরশ ে লীজ িনেত
হেল াথািধকার সনদপ
এর ল কিপ

১. আেবদনকারী
িনজ উে ােগ
সরবরাহ করেবন
২. পৗরসভার
ময়র এর
কাযালয়
৩. ইউিনয়ন
পিরষদ

ভার া কমকতা
অিপত স ি শাখা
ই- মইল-ocvpnarsingdi
@gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

২০ টাকার কাট িফ
লীজ মািনর হার:
১. িষ জিম টাকা -/১০ :( িত শতাংশ)
২. অ িষ অবািসক জিম-/৪০ ( িত শতাংশ)
৩. অ িষ বািণিজ ক জিমটাকা-/৫০ :( িত শতাংশ)
৪. আবািসক ক চাঘর টাকা -/ ৩ :( িত বগ ট)
৫. আবািসক আধাপাকা ঘর টাকা-/৪ :( ট িত বগ)
৬. আবািসক পাকা ঘরটাকা -/৬ :( িত বগ ট)

ইজারা িহত
না থাকেল
িকংবা
ইজারা িহতা
লীজ হেণ
অিন ক
হেল িকংবা
বরণ
করেল
িকংবা
ওয়ািরশেদর
মে
িবভাজন
করেল
ন নভােব
নাম
পিরবতেনর
মা েম লীজ
দান করা
হেয় থােক)

চয়ার ান এর
কাযালয়

১. বািণিজ ক ক চা ঘরটাকা -/৮ :( িত বগ ট)
২. বািণিজ ক আধা পাকাপাকা ঘর /
( িত বগ ট): ১২/- টাকা
৩. িনজ অথায়েন ক পে র অ মিত েম উে ািলত
অবকাঠােমা ে খািল জিমর িলজমািনসহ
অবকাঠােমার জ িনধািরত হােরর অিতির
২০% িদেত হেব।
৯৫

সাধারণ
আেবদন
( জলার
িভিপ স ি
স েক
কান
সম ার ি
হেল তা
িনরসন/
সমাধােনর
ে )

০৭ (সাত)
কাযিদবস

১. জলা শাসক বরাবর
িলিখত আেবদনপ
২. আেবদেনর পে
িডিসআর, লীজ হেণর
মাণািদ
৩. অ া সংি
কাগজপ

আেবদনকারী িনজ আেবদনপে র সােথ ২০টাকার কাট িফ -/
উে ােগ সরবরাহ
করেবন

ভার া কমকতা
অিপত স ি শাখা
ই- মইল-ocvpnarsingdi
@gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

ভার া কমকতা
অিপত স ি শাখা
ই- মইল-ocvpnarsingdi
@gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

১৩। রকড ম শাখা
িমক

৯৬

সবার নাম

িস এস খিতয়ােনর
জ ির সা ফাইড
কিপ

িস এস খিতয়ােনর
সাধারণ সা ফাইড
কিপ

৯৭

৯৭

৯৮

৯৮

এস এ খিতয়ােনর
জ রী সা ফাইড
কিপ

এস এ খিতয়ােনর
সাধারণ সা ফাইড
কিপ

আর এস খিতয়ােনর
জ রী সা ফাইড
কিপ

আর এস খিতয়ােনর
সাধারণ সা ফাইড
কিপ

সবা দােন সেবা
সময়

৩ (িতন) কায
িদবস

৭(সাত)
িদবস

কায

জ ির আেবদন
৩(িতন)
কায
িদবস

সাধারণ আেবদন
৭(সাত)
কায
িদবস

জ ির আেবদন
৩(িতন)
কায
িদবস

সাধারণ আেবদন
৭(সাত)
কায
িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজপ /
আেবদনপ ফরম াি র
ান

সবা

এবং পিরেশাধ
প িত
(যিদ থােক)

১. েয়াজনীয় ত সহ আেবদন
২. আেবদেন
ভােব থানা,
মৗজার নাম, খিতয়ান ন র,
দাগ ন র, া র, ণ কানা
ও যাগােযােগর জ মাবাইল
ন র উে খ থাকেত হেব

১. অ েমািদত যেকান
া ভ ার

১. কাট িফ ২০/-(িবশ)
টাকা

২. রকড ম িবতরণ
ক

২. িত খিতয়ােন কাট িফ
০২ ( ই) টাকা

১. েয়াজনীয় ত সহ আেবদন
২. আেবদেন
ভােব থানা,
মৗজার নাম, খিতয়ান ন র,
দাগ ন র, া র, ণ কানা
ও যাগােযােগর জ মাবাইল
ন র উে খ থাকেত হেব
১. েয়াজনীয় ত সহ আেবদন

১. অ েমািদত যেকান
া ভ ার

১. কাট িফ ১০/-(দশ) টাকা

২. আেবদেন
ভােব থানা, মৗজার নাম,
খিতয়ান ন র, দাগ ন র, া র, ণ কানা ও
যাগােযােগর জ মাবাইল ন র উে খ থাকেত
হেব
১. েয়াজনীয় ত সহ আেবদন
২. আেবদেন
ভােব থানা, মৗজার নাম,
খিতয়ান ন র, দাগ ন র, া র, ণ কানা ও
যাগােযােগর জ মাবাইল ন র উে খ থাকেত
হেব
১. েয়াজনীয় ত সহ আেবদন
২. আেবদেন
ভােব থানা, মৗজার নাম,
খিতয়ান ন র, দাগ ন র, া র, ণ কানা ও
যাগােযােগর জ মাবাইল ন র উে খ থাকেত
হেব
১. েয়াজনীয় ত সহ আেবদন
২. আেবদেন
ভােব থানা, মৗজার নাম,
খিতয়ান ন র, দাগ ন র, া র, ণ কানা ও
যাগােযােগর জ মাবাইল ন র উে খ থাকেত
হেব

২. রকড ম িবতরণ
ক
১. অ েমািদত যেকান
া ভ ার
২. রকড ম িবতরণ
ক
১. অ েমািদত যেকান
া ভ ার
২. রকড ম িবতরণ
ক
১. অ েমািদত যেকান
া ভ ার
২. রকড ম িবতরণ
ক
১. অ েমািদত যেকান
া ভ ার
২. রকড ম িবতরণ
ক

শাখার নামসহ দািয় া কমকতার উ তন কমকতার কমকতার পদিব, ম ন র,
পদবী, ম ন র, জলা/ উপেজলার
জলা/ উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল
কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান ন র ও
টিলেফান ন র ও ই- মইল
ই- মইল
ভার া কমকতা
রকড ম শাখা
ম ন র- ১৩২
ফানঃ
ই- মইলrrdcnarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ম ন র- ৩০৩
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

১. সাধারণ আেবদেন কাট
িফ ১০/-(দশ)
টাকা
২. িত খিতয়ােন কাট িফ
০১ (এক) টাকা

সহকারী কিমশনার
রকড ম শাখা
মাবা: +৮৮০১৭৬২৬৮৭০২৬
ই- মইলrrdcnarsingdi @gmail.com

১. জ ির আেবদেন কাট
িফ ২০/-(িবশ) টাকা
২. িত খিতয়ােন কাট িফ
০২ ( ই) টাকা

সহকারী কিমশনার
রকড ম শাখা
মাবা: +৮৮০১৭৬২৬৮৭০২৬
ই- মইলrrdcnarsingdi @gmail.com

১. সাধারণ আেবদেন কাট
িফ ১০/-(দশ)
টাকা
২. িত খিতয়ােন কাট িফ
০১ (এক) টাকা

সহকারী কিমশনার
রকড ম শাখা
মাবা: +৮৮০১৭৬২৬৮৭০২৬
ই- মইলrrdcnarsingdi @gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

২. িত খিতয়ােন কাট িফ
০১ (এক) টাকা

১. জ ির আেবদেন কাট
িফ ২০/-(িবশ) টাকা
২. িত খিতয়ােন কাট িফ
০২ ( ই) টাকা

৯৯

প খিতয়ােনর
জ রী সা ফাইড
কিপ

প খিতয়ােনর
সাধারণ সা ফাইড
কিপ

১০০

িদয়ারা খিতয়ােনর
জ রী সা ফাইড
কিপ

িদয়ারা খিতয়ােনর
সাধারণ সা ফাইড
কিপ

১০১

মৗজা াপ সরবরাহ

জ ির আেবদন
৩(িতন)
কায
িদবস

সাধারণ আেবদন
৭(সাত)
কায
িদবস

জ ির আেবদন
৩(িতন)
কায
িদবস

সাধারণ আেবদন
৭(সাত)
কায
িদবস

৩ (িতন ) কায
িদবস

১. েয়াজনীয় ত সহ আেবদন
২. আেবদেন
ভােব থানা, মৗজার নাম,
খিতয়ান ন র, দাগ ন র, া র, ণ কানা ও
যাগােযােগর জ মাবাইল ন র উে খ থাকেত
হেব

১. অ েমািদত যেকান
া ভ ার

১. জ ির আেবদেন কাট
িফ ২০/-(িবশ) টাকা

২. রকড ম িবতরণ
ক

২. িত খিতয়ােন কাট িফ
০২ ( ই) টাকা

১. েয়াজনীয় ত সহ আেবদন
২. আেবদেন
ভােব থানা, মৗজার নাম,
খিতয়ান ন র, দাগ ন র, া র, ণ কানা ও
যাগােযােগর জ মাবাইল ন র উে খ থাকেত
হেব

১. অ েমািদত যেকান
া ভ ার

১. সাধারণ আেবদেন কাট
িফ ১০/-(দশ) টাকা

২. রকড ম িবতরণ
ক

২. িত খিতয়ােন কাট িফ
০১ (এক) টাকা

১. েয়াজনীয় ত সহ আেবদন

১. অ েমািদত যেকান
া ভ ার

১. জ ির আেবদেন কাট
িফ ২০/-(িবশ) টাকা

২. রকড ম িবতরণ
ক

২. িত খিতয়ােন কাট িফ
০২ ( ই) টাকা

১. অ েমািদত যেকান
া ভ ার

১. সাধারণ আেবদেন কাট
িফ ১০/-(দশ) টাকা

২. রকড ম িবতরণ
ক

২. িত খিতয়ােন কাট িফ
০১ (এক) টাকা

১. অ েমািদত যেকান
া ভ ার

১. আেবদেন কাট িফ ২০/(িবশ) টাকা

২. রকড ম িবতরণ
ক

২.
িত সীেটর জ
চালােনর মা েম সানালী
াংক িল: , নরিসংদী
শাখায়
৫০০/-(প চশত)
টাকা কাড নং ১-৪৬৩৭০০০১-১২২১
১. আেবদেন কাট িফ ২০/(িবশ) টাকা

২. আেবদেন
ভােব থানা, মৗজার নাম,
খিতয়ান ন র, দাগ ন র, া র, ণ কানা ও
যাগােযােগর জ মাবাইল ন র উে খ থাকেত
হেব
১. েয়াজনীয় ত সহ আেবদন
২. আেবদেন
ভােব থানা, মৗজার নাম,
খিতয়ান ন র, দাগ ন র, া র, ণ কানা ও
যাগােযােগর জ মাবাইল ন র উে খ থাকেত
হেব
১. েয়াজনীয় ত সহ আেবদন
২. আেবদেন
ভােব থানা, মৗজার নাম,
িসট ন র, া র, ণ কানা ও যাগােযােগর
জ মাবাইল ন র উে খ থাকেত হেব

১০২

আর.এস খিতয়ান
( ি ত)

৩ (িতন ) কায
িদবস

১. েয়াজনীয় ত সহ আেবদন
২. আেবদেন
ভােব থানা, মৗজার নাম,
খিতয়ান ন র, দাগ ন র, া র, ণ কানা ও
যাগােযােগর জ মাবাইল ন র উে খ থাকেত
হেব

১. অ েমািদত যেকান
া ভ ার
২. রকড ম িবতরণ
ক

২. িত খিতয়ােনর জ
চালােনর মা েম সানালী
াংক িল: , নরিসংদী
শাখায় ১০০/-(একশত )
টাকা কাড নং
১-৪৬৩৭-০০০১-১২২১

সহকারী কিমশনার
রকড ম শাখা
মাবা: +৮৮০১৭৬২৬৮৭০২৬
ই- মইলrrdcnarsingdi @gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

সহকারী কিমশনার
রকড ম শাখা
মাবা: +৮৮০১৭৬২৬৮৭০২৬
ই- মইলrrdcnarsingdi @gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

সহকারী কিমশনার
রকড ম শাখা
মাবা: +৮৮০১৭৬২৬৮৭০২৬
ই- মইলrrdcnarsingdi @gmail.com
সহকারী কিমশনার
রকড ম শাখা
মাবা: +৮৮০১৭৬২৬৮৭০২৬
ই- মইলrrdcnarsingdi @gmail.com
সহকারী কিমশনার
রকড ম শাখা
মাবা: +৮৮০১৭৬২৬৮৭০২৬
ই- মইলrrdcnarsingdi @gmail.com

সহকারী কিমশনার
রকড ম শাখা
মাবা: +৮৮০১৭৬২৬৮৭০২৬
ই- মইলrrdcnarsingdi @gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

১০৩

িদয়ারা খিতয়ান
( ি ত)

৩ (িতন ) কায
িদবস

১. েয়াজনীয় ত সহ আেবদন
২. আেবদেন
ভােব থানা, মৗজার নাম,
খিতয়ান ন র, দাগ ন র, া র, ণ কানা ও
যাগােযােগর জ মাবাইল ন র উে খ থাকেত
হেব

১০৪

ফৗজদারী মামলার
জ রী সা ফাইড
কিপ

ফৗজদারী মামলার
সাধারণ সা ফাইড
কিপ

১০৫

রাজ মামলার
জ রী সা ফাইড
কিপ

রাজ মামলার
সাধারণ সা ফাইড
কিপ

১০৬

কস (নিথ)
ও অ া সা ফাইড
কিপ জ রী সরবরাহ

কস (নিথ)
ও অ া সা ফাইড

জ ির আেবদন
৩ (িতন ) কায
িদবস

সাধারণ আেবদন
৭ (সাত) কায
িদবস

জ ির আেবদন
৩ (িতন ) কায
িদবস

সাধারণ আেবদন
৭ (সাত) কায
িদবস

জ ির আেবদন
৩ (িতন ) কায
িদবস

সাধারণ আেবদন
৭ (সাত) কায

িনধািরত ফরেম আেবদন ও ফিলও

িনধািরত ফরেম আেবদন ও ফিলও

িনধািরত ফরেম আেবদন ও ফিলও

িনধািরত ফরেম আেবদন ও ফিলও

িনধািরত ফরেম আেবদন ও ফিলও

িনধািরত ফরেম আেবদন ও ফিলও

১. অ েমািদত যেকান
া ভ ার

১. আেবদেন কাট িফ ২০/(িবশ) টাকা

সহকারী কিমশনার
রকড ম শাখা
মাবা: +৮৮০১৭৬২৬৮৭০২৬
ই- মইলrrdcnarsingdi @gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

২. রকড ম িবতরণ
ক

১. অ েমািদত যেকান
া ভ ার

২. িত খিতয়ােনর জ
চালােনর মা েম সানালী
াংক িল: , নরিসংদী
শাখায়
১০০/-(একশত)
টাকা কাড নং
১-৪৬৩৭-০০০১-১২২১
১. জ ির আেবদেন কাট
িফ ২০/-(িবশ) টাকা

সহকারী কিমশনার
রকড ম শাখা
মাবা: +৮৮০১৭৬২৬৮৭০২৬
ই- মইলrrdcnarsingdi @gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

২. রকড ম িবতরণ
ক

২. িত ফিলও কাট িফ ০২
( ই) টাকা

১. অ েমািদত যেকান
া ভ ার

১. সাধারণ আেবদেন কাট
িফ ১০/-(দশ) টাকা

সহকারী কিমশনার
রকড ম শাখা
মাবা: +৮৮০১৭৬২৬৮৭০২৬
ই- মইলrrdcnarsingdi @gmail.com

অিতির ত জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

২. রকড ম িবতরণ
ক

২. িত ফিলও কাট িফ ০২
( ই) টাকা

১. অ েমািদত যেকান
া ভ ার

১. জ ির আেবদেন কাট
িফ ২০/-(িবশ) টাকা

সহকারী কিমশনার
রকড ম শাখা
মাবা: +৮৮০১৭৬২৬৮৭০২৬
ই- মইলrrdcnarsingdi @gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

২. রকড ম িবতরণ
ক

২. িত ফিলও কাট িফ ০২
( ই) টাকা

১. অ েমািদত যেকান
া ভ ার

১. সাধারণ আেবদেন কাট
িফ ১০/-(দশ) টাকা

সহকারী কিমশনার
রকড ম শাখা
মাবা: +৮৮০১৭৬২৬৮৭০২৬
ই- মইলrrdcnarsingdi @gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

২. রকড ম িবতরণ
ক

২. িত ফিলও কাট িফ ০২
( ই) টাকার

১. অ েমািদত যেকান
া ভ ার

১. জ ির আেবদেন কাট
িফ ২০/-(িবশ) টাকা

২. রকড ম িবতরণ
ক

২. িত ফিলও কাট িফ ০২
( ই) টাকা

সহকারী কিমশনার
রকড ম শাখা
মাবা: +৮৮০১৭৬২৬৮৭০২৬
ই- মইলrrdcnarsingdi @gmail.com

১. অ েমািদত যেকান
া ভ ার

১. সাধারণ আেবদেন কাট
িফ ১০/-(দশ) টাকা

সহকারী কিমশনার
রকড ম শাখা

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী

কিপ সাধারণ
সরবরাহ

১০৭

সািচ ং/অ স ান/
ত াসী (জ রী)

সািচ ং/অ স ান/
ত াসী (সাধারণ)

িদবস

জ ির আেবদন
৩ (িতন ) কায
িদবস

সাধারণ আেবদন
৭ (সাত) কায
িদবস

িনধািরত ফরেম আেবদন

িনধািরত ফরেম আেবদন

২. রকড ম িবতরণ
ক

২. িত ফিলও কাট িফ ০২
( ই) টাকা

১. অ েমািদত যেকান
া ভ ার

১. জ ির আেবদেন কাট
িফ ২০/-(িবশ) টাকা

২. রকড ম িবতরণ
ক

২. িত ফিলও কাট িফ ০২
( ই) টাকা

১. অ েমািদত যেকান
া ভ ার

১. সাধারণ আেবদেন কাট
িফ ১০/-(দশ) টাকা

২. রকড ম িবতরণ
ক

২. িত ফিলও কাট িফ ০২
( ই) টাকা

মাবা: +৮৮০১৭৬২৬৮৭০২৬
ই- মইলrrdcnarsingdi @gmail.com
সহকারী কিমশনার
রকড ম শাখা
মাবা: +৮৮০১৭৬২৬৮৭০২৬
ই- মইলrrdcnarsingdi@gmail.com
সহকারী কিমশনার
রকড ম শাখা
মাবা: +৮৮০১৭৬২৬৮৭০২৬
ই- মইলrrdcnarsingdi @gmail.com

ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

1৪। রিভিনউ ি খানা শাখা
িমক

১০৮

১০৯

সবার নাম

করিণক েলর রকড
সংেশাধন

আদালেতর রায় ও িডি র
আেলােক রকড সংেশাধন

সবা দােন
সেবা সময়

৯০ (ন ই)
কায িদবস

৯০(ন ই)
কায িদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

১. খিতয়ােনর সা ফাইড কিপ
২. নাম সংেশাধেনর
ে
ময়র/ ইউিপ চয়ার ান ক ক
ত য়ন
১. আদালেতর রায় ও িডি র
ল কিপ

েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদনপ
ফরম াি র ান

১. রকড ম
জলা
শাসেকর
নরিসংদী

সবা
এবং
পিরেশাধ প িত
(যিদ থােক)
েযাজ নয়

কাযালয়,

২. সংি
ময়র/ ইউিপ
চয়ার ান আিফস
১. সংি দওয়ািন আদালত

েযাজ নয়

২. উ আদালত
২. উ আদালেতর অ স ান
িতেবদন

১১০

া অব ায়ণ মামলা
পিরচালনা ও িন ি

৩০ (ি শ)
কায িদবস

৩. খিতয়ােনর সা ফাইড কিপ
১. ১২/-(বার) টাকা ে র
কাট িফ স িলত সাদা কাগেজ
আেবদন
২.অব ায়ণ ত টাকা সানালী
াংেকর ০০১০০১১৭৩ নং
চলিত িহসােব জমা দান বক
জমার ল রিশদ

৩. রকড ম
জলা
শাসেকর কাযালয়,
নরিসংদী
১. আেবদনকারী িনজ উে ােগ
সরবরাহ করেবন
২. সানালী াংক, কাট িবি ং
শাখা, নরিসংদী

েযাজ নয়

শাখার নামসহ দািয় া কমকতার
পদবী, ম ন র, জলা/ উপেজলার
কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান ন র ও ইমইল
ভার া কমকতা
রিভিনউ ি খানা শাখা
ম ন র- ৩০৯
ফান:
ই- মইল:
ocrm.narsingdi@gmail.com
ভার া কমকতা
রিভিনউ ি খানা শাখা
মাবাইল:-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০২৩
ই- মইল:
ocrm.narsingdi@gail.com

উ তন কমকতার কমকতার পদিব, ম ন র, জলা/
উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান ন র ও
ই- মইল

ভার া কমকতা
রিভিনউ ি খানা শাখা
মাবাইল:-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০২৩
ইেমইল:
ocrm.narsingdi@gmailcom

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ম ন র- ৩০৩
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com
অিতির জলা শাসক (রাজ )
নরিসংদী
ফান :+৮৮০২৯৪৬৩১৮৬
মাবাইল-+৮৮০১৭৬২৬৮৭০০৩
ই- মইল:
adcrnarsingdi24@gmail.com

1৬। গাপনীয় শাখা
িমক

সবার নাম

সবা দােন সেবা
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

১১৭

সা াৎকার

কাযিদবেসর
সকাল ৯.০০ টা
হেত িবকাল
৫.০০ টা

আেবদনপ (যিদ থােক)

--

েযাজ নয়

১১৮

গণ নািন

িত ধবার
সকাল ১০.০০ টা
থেক র
০১.০০ টা

আেবদনপ (যিদ থােক)

--

েযাজ নয়

১১৯

িস েজন বল

জলা শাসক
তার কে
অব ান করেছন
তা িনি ত
হওয়ার পর

--

েযাজ নয়

--

েয়াজনীয় কাগজপ /
আেবদনপ ফরম াি র ান

সবা

এবং পিরেশাধ
প িত
(যিদ থােক)

শাখার নামসহ দািয় া কমকতার পদবী, উ তন কমকতার কমকতার পদিব, ম ন র,
ম ন র, জলা/ উপেজলার কাডসহ
জলা/ উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান
অিফিসয়াল টিলেফান ন র ও ই- মইল
ন র ও ই- মইল

ভার া কমকতা
গাপনীয় শাখা
ম ন র- ২১৫
ফান: +৮৮০২৯৪৬২৫০০
ই- মইল:
accnarsingdi@gmail.com
ভার া কমকতা
গাপনীয় শাখা
ম ন র- ২১৫
ফান: +৮৮০২৯৪৬২৫০০
ই- মইল:
accnarsingdi@gmail.com
ভার া কমকতা
গাপনীয় শাখা
ম ন র- ২১৫
ফান: +৮৮০২৯৪৬২৫০০
ই- মইল:
accnarsingdi@gmail.com

জলা শাসক
নরিসংদী
ম ন র- ২০১
ফান:-+৮৮০২৯৪২৫০০
ইেমইল:
dcnarsingdi@mopa.gov.bd
জলা শাসক
নরিসংদী
ম ন র- ২০১
ফান:-+৮৮০২৯৪২৫০০
ইেমইল:
dcnarsingdi@mopa.gov.bd
জলা শাসক
নরিসংদী
ম ন র- ২০১
ফান:-+৮৮০২৯৪২৫০০
ইেমইল:
dcnarsingdi@mopa.gov.bd

১৭। নজারত শাখা
িমক

১২০

১২১

১২১

সবার নাম

সবা দােন
সেবা সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

িফিলং/ িসএনিজ
শন াপেনর
অনাপি দান

৩০(ি শ) কায
িদবস

ােরজ াপেনর
অনাপি দান

৩০(ি শ) কায
িদবস

১। জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৫৬ অ যায়ী
আেবদন করেত হেব
২। আেবদনকারীর পাসেপাট সাইেজর ছিব ২কিপ সত ািয়ত রিঙন
ছিব
৩। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ১ (এক) কিপ
৪। আয়কর সনদ পে র সত ািয়ত ১(এক) কিপ
৫। সড়ক ও জনপথ িবভােগর জিম িলেজর অ েমাদনপে র ( ল
কিপ)
৬। ফায়ার সািভস লাইেস এর ল কিপ
৭। ড লাইেস এর ল কিপ
৮। জিমর মািলকানা দিলল সত ািয়ত ১ সট
১। জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৫৭ অ যায়ী
আেবদন করেত হেব
২।আেবদনকারীর পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব ২কিপ সত ািয়ত
৩। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ১ (এক) কিপ
৪। আয়কর সনদ পে র সত ািয়ত ১(এক) কিপ
৫। িত ােনর লােকশন ােপর লকিপ
৬। ফায়ার সািভস লাইেস এর ল কিপ
৭। ড লাইেস এর ল কিপ
৮। জিমর মািলকানা দিলল সত ািয়ত ১ সট
৯। িক জাতীয়
রাখা হেব তার িববরণ ১(এক) কিপ
১০। দােমর িববরণ ১(এক) কিপ
১। অত াব ক প িনয় ণ আইন আেদশ ১৯৮১ এর অ ে দ
২২(৩) ফরম-ক অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। জাতীয় পিরচয় প / নাগিরকে র সনদপ (সত ািয়ত
ফেটাকিপ) ১ কিপ
৩। বসা িত ােনর মািলকানা সং াম কাগজপ / ি নামা/
ভাড়ার রিশদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৪। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৫। বসার নােম াংক িহসাব খালা থাকেল াংক সা িফেকট
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক) আয়কেরর িববরণ সহ
৭। পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব

লৗহজাত
িব েয়র িডিলং
লাইেস দান

৩০(ি শ)
কাযিদবস

েয়াজনীয় কাগজপ / সবা
এবং পিরেশাধ শাখার নামসহ দািয় া কমকতার পদবী, উ তন কমকতার কমকতার পদিব, ম
আেবদনপ ফরম
প িত
ম ন র, জলা/ উপেজলার কাডসহ
ন র, জলা/ উপেজলার কাডসহ
াি র ান
(যিদ থােক)
অিফিসয়াল টিলেফান ন র ও ই- মইল
অিফিসয়াল টিলেফান ন র ও ইমইল
১। েড
সরকার িনধািরত
নজারত ড কােল র
অিতির জলা শাসক (সািবক)
২। নজারত শাখা
সা লার অ যায়ী
নরিসংদী
নরিসংদী
ক নং ২১৮
ম ন র- ২১৬
ম ন র- ২০৬
৩। ওেয়বসাইড:
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইলই- মইল:
www.narsingdi.
com.bd
ndcnarsingdi@gmail.com adcgnarsingdi24@gmail.
com

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

সরকার িনধািরত
সা লার অ যায়ী

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। লাইেস িফ
৩০০০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২। লাইেস িফ এর
১৫% হাের ভ াট
কাড নং ১-১১৩৩০০৩০-০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

১২৩

১২৪

১২৫

১২৬

লৗহজাত
িব েয়র িডিলং
লাইেস নবায়ন

লৗহজাত
িব েয়র
ি েকট িডিলং
লাইেস দান

িসেম িব েয়র
িডিলং লাইেস
দান

িসেম িব েয়র
িডিলং লাইেস
নবায়ন

০৭ (সাত)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

৩০(ি শ)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

১। লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব জলা শাসেকর
কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৫৯ অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬০ অ যায়ী
আেবদন করেত হেব
২। রাতন ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ
৪। পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব
৫। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৬। লাইেস হারােনা গেল সংিশ থানায় িজিড এি র ল কিপ
১ ফদ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। অত াব ক প িনয় ণ আইন আেদশ ১৯৮১ এর অ ে দ
২২(৩) ফরম-ক অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। জাতীয় পিরচয় প / নাগিরকে র সনদপ (সত ািয়ত
ফেটাকিপ) ১ কিপ
৩। বসা িত ােনর মািলকানা সং াম কাগজপ / ি নামা/
ভাড়ার রিশদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৪। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৫। বসার নােম াংক িহসাব খালা থাকেল াংক সা িফেকট
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক) আয়কেরর িববরণ সহ
৭। পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব
১। লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব জলা শাসেকর
কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৫৯ অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। লাইেস নবায়ন
িফ ১৫০০/-টাকা
কাড নং- ১-১৭৩১০০০১-১৮০১
২।িফ এর ১৫% হাের
ভ াট কাড নং ১১১৩৩-০০৩০-০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা
১। িপ েকট ই
িফ ৬০০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২। িফ এর ১৫%
হাের ভ াট কাড নং
১-১১৩৩-০০৩০০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
১। লাইেস িফ
১৫০০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২। লাইেস িফ এর
১৫% হাের ভ াট
কাড নং ১-১১৩৩০০৩০-০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
১। লাইেস িফ
৭৫০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২। িফ এর ১৫%
হাের ভ াট কাড নং
১-১১৩৩-০০৩০০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

১২৭

১২৮

১২৮

১২৯

িসেম িব েয়র
ি েকট িডিলং
লাইেস দান

ণ েয়লারীর
িডিলং লাইেস
দান

ণ েয়লারীর
িডিলং লাইেস
নবায়ন

ণ েয়লারীর
ি েকট িডিলং
লাইেস দান

০৭ (সাত)
কাযিদবস

৩০(ি শ)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

১। জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬০ অ যায়ী
আেবদন করেত হেব
২। রাতন ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ
৪। পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব
৫। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৬। লাইেস হারােনা গেল সংিশ থানায় িজিড এি র ল কিপ
১ ফদ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। অত াব ক প িনয় ণ আইন আেদশ ১৯৮১ এর অ ে দ
২২(৩) ফরম-ক অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। জাতীয় পিরচয় প / নাগিরকে র সনদপ (সত ািয়ত
ফেটাকিপ) ১ কিপ
৩। বসা িত ােনর মািলকানা সং াম কাগজপ / ি নামা/
ভাড়ার রিশদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৪। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৫। বসার নােম াংক িহসাব খালা থাকেল াংক সা িফেকট
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক) আয়কেরর িববরণ সহ
৭। পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব
১। লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব জলা শাসেকর
কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৫৯ অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬০ অ যায়ী
আেবদন করেত হেব
২। রাতন ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ
৪। পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব
৫। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৬। লাইেস হারােনা গেল সংিশ থানায় িজিড এি র ল কিপ
১ ফদ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। িপ েকট ই
িফ ৩০০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২।িফ এর ১৫% হাের
ভ াট কাড নং ১১১৩৩-০০৩০-০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
১। লাইেস িফ
৩০০০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২। লাইেস িফ এর
১৫% হাের ভ াট
কাড নং ১-১১৩৩০০৩০-০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
১। লাইেস নবায়ন
িফ ১৫০০/-টাকা
কাড নং- ১-১৭৩১০০০১-১৮০১
২।িফ এর ১৫% হাের
ভ াট কাড নং ১১১৩৩-০০৩০-০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
েযাজ নয়

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

১৩০

১৩১

১৩২

১৩৩

ণ কািরগরী
িডিলং লাইেস
দান

ণ কািরগরী
িডিলং লাইেস
নবায়ন

ণ কািরগরী
ি েকট িডিলং
লাইেস দান

পাইকারী কাপড়
িব েয়র িডিলং
লাইেস দান

৩০ (ি শ)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

১। অত াব ক প িনয় ণ আইন আেদশ ১৯৮১ এর অ ে দ
২২(৩) ফরম-ক অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। জাতীয় পিরচয় প / নাগিরকে র সনদপ (সত ািয়ত
ফেটাকিপ) ১ কিপ
৩। বসা িত ােনর মািলকানা সং াম কাগজপ / ি নামা/
ভাড়ার রিশদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৪। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৫। বসার নােম াংক িহসাব খালা থাকেল াংক সা িফেকট
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক) আয়কেরর িববরণ সহ
৭। পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব
১। লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব জলা শাসেকর
কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৫৯ অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬০ অ যায়ী
আেবদন করেত হেব
২। রাতন ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ
৪। পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব
৫। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৬। লাইেস হারােনা গেল সংিশ থানায় িজিড এি র ল কিপ
১ ফদ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। অত াব ক প িনয় ণ আইন আেদশ ১৯৮১ এর অ ে দ
২২(৩) ফরম-ক অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। জাতীয় পিরচয় প / নাগিরকে র সনদপ (সত ািয়ত
ফেটাকিপ) ১ কিপ
৩। বসা িত ােনর মািলকানা সং াম কাগজপ / ি নামা/
ভাড়ার রিশদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৪। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৫। বসার নােম াংক িহসাব খালা থাকেল াংক সা িফেকট
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক) আয়কেরর িববরণ সহ
৭। পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। লাইেস িফ
৫০০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২। লাইেস িফ এর
১৫% হাের ভ াট
কাড নং ১-১১৩৩০০৩০-০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
১। লাইেস নবায়ন
িফ ২৫০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২।িফ এর ১৫% হাের
ভ াট কাড নং ১১১৩৩-০০৩০-০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
১। িপ েকট ই িফ
৩০০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২।িফ এর ১৫% হাের
ভ াট কাড নং ১১১৩৩-০০৩০-০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
১। লাইেস িফ
৩০০০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২। লাইেস িফ এর
১৫% হাের ভ াট
কাড নং ১-১১৩৩০০৩০-০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

১৩৪

১৩৫

১৩৬

১৩৭

পাইকারী কাপড়
িব েয়র িডিলং
লাইেস নবায়ন

পাইকারী কাপড়
ি েকট িডিলং
লাইেস দান

চরা কাপড়
িব েয়র িডিলং
লাইেস দান

চরা কাপড়
িব েয়র িডিলং
লাইেস নবায়ন

৩০(ি শ)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

৩০(ি শ)
কাযিদবস

৩০(ি শ)
কাযিদবস

১। লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব জলা শাসেকর
কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৫৯ অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬০ অ যায়ী
আেবদন করেত হেব
২। রাতন ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ
৪। পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব
৫। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৬। লাইেস হারােনা গেল সংিশ থানায় িজিড এি র ল কিপ
১ ফদ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

অত াব ক প িনয় ণ আইন আেদশ ১৯৮১ এর অ ে দ ২২(৩)
ফরম-ক অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। জাতীয় পিরচয় প / নাগিরকে র সনদপ (সত ািয়ত
ফেটাকিপ) ১ কিপ
৩। বসা িত ােনর মািলকানা সং াম কাগজপ / ি নামা/
ভাড়ার রিশদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৪। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৫। বসার নােম াংক িহসাব খালা থাকেল াংক সা িফেকট
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক) আয়কেরর িববরণ সহ
৭। পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব
লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব জলা শাসেকর
কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৫৯ অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। লাইেস নবায়ন
িফ ১৫০০/-টাকা
কাড নং- ১-১৭৩১০০০১-১৮০১
২।িফ এর ১৫% হাের
ভ াট কাড নং ১১১৩৩-০০৩০-০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
১। িপ েকট ই
িফ ৬০০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২। িফ এর ১৫%
হাের ভ াট কাড নং
১-১১৩৩-০০৩০০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
১। লাইেস িফ
১০০০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২। লাইেস িফ এর
১৫% হাের ভ াট
কাড নং ১-১১৩৩০০৩০-০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
১। লাইেস নবায়ন
িফ ৫০০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২।িফ এর ১৫% হাের
ভ াট কাড নং ১১১৩৩-০০৩০-০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

১৩৮

১৩৯

১৪০

১৪১

চরা কাপড়
ি েকট িডিলং
লাইেস দান

পাইকারী তা
িব েয়র িডিলং
লাইেস দান

পাইকারী তা
িব েয়র িডিলং
লাইেস নবায়ন

পাইকারী তা
ি েকট িডিলং
লাইেস দান

০৭ (সাত)
কাযিদবস

৩০(ি শ)
কাযিদবস

১। জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬০ অ যায়ী
আেবদন করেত হেব
২। রাতন ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ
৪। পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব
৫। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৬। লাইেস হারােনা গেল সংিশ থানায় িজিড এি র ল কিপ
১ ফদ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। অত াব ক প িনয় ণ আইন আেদশ ১৯৮১ এর অ ে দ
২২(৩) ফরম-ক অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। জাতীয় পিরচয় প / নাগিরকে র সনদপ (সত ািয়ত
ফেটাকিপ) ১ কিপ
৩। বসা িত ােনর মািলকানা সং াম কাগজপ / ি নামা/
ভাড়ার রিশদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৪। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৫। বসার নােম াংক িহসাব খালা থাকেল াংক সা িফেকট
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক) আয়কেরর িববরণ সহ
৭। পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

০৭ (সাত)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬০ অ যায়ী
আেবদন করেত হেব
২। রাতন ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ
৪। পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব
৫। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৬। লাইেস হারােনা গেল সংিশ থানায় িজিড এি র ল কিপ
১ ফদ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। িপ েকট ই
িফ ২০০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২। িফ এর ১৫%
হাের ভ াট কাড নং
১-১১৩৩-০০৩০০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
১। লাইেস িফ
১২০০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২। লাইেস িফ এর
১৫% হাের ভ াট
কাড নং ১-১১৩৩০০৩০-০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
১। লাইেস নবায়ন
িফ ৬০০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২।িফ এর ১৫% হাের
ভ াট কাড নং ১১১৩৩-০০৩০-০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
িপ েকট ই িফ
২৪০/-টাকা কাড নং১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২। িফ এর ১৫%
হাের ভ াট কাড নং
১-১১৩৩-০০৩০০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

১৪২

১৪৩

১৪৪

১৪৫

চরা তা
িব েয়র িডিলং
লাইেস দান

চরা তা
িব েয়র িডিলং
লাইেস নবায়ন

চরা তা
ি েকট িডিলং
লাইেস দান

িম ড িব েয়র
িডিলং লাইেস
দান

৩০(ি শ)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

৩০(ি শ)
কাযিদবস

১। অত াব ক প িনয় ণ আইন আেদশ ১৯৮১ এর অ ে দ
২২(৩) ফরম-ক অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। জাতীয় পিরচয় প / নাগিরকে র সনদপ (সত ািয়ত
ফেটাকিপ) ১ কিপ
৩। বসা িত ােনর মািলকানা সং াম কাগজপ / ি নামা/
ভাড়ার রিশদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৪। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৫। বসার নােম াংক িহসাব খালা থাকেল াংক সা িফেকট
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক) আয়কেরর িববরণ সহ
৭। পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব
১। লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব জলা শাসেকর
কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৫৯ অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬০ অ যায়ী
আেবদন করেত হেব
২। রাতন ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ
৪। পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব
৫। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৬। লাইেস হারােনা গেল সংিশ থানায় িজিড এি র ল কিপ
১ ফদ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

অত াব কীয় প িনয় ণ আইন আেদশ ১৯৮১ এর অ ে দ
২২(৩) ফরম-ক অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। জাতীয় পিরচয় প / নাগিরকে র সনদপ (সত ািয়ত
ফেটাকিপ) ১ কিপ
৩। বসা িত ােনর মািলকানা সং া কাগজপ / ি নামা/
ভাড়ার রিশদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৪। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৫। বসার নােম াংক িহসাব খালা থাকেল াংক সা িফেকট
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক) আয়কেরর িববরণ সহ
৭। পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। লাইেস িফ
৫০০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২। লাইেস িফ এর
১৫% হাের ভ াট
কাড নং ১-১১৩৩০০৩০-০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
১। লাইেস নবায়ন
িফ ২৫০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২।িফ এর ১৫% হাের
ভ াট কাড নং ১১১৩৩-০০৩০-০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
১। িপ েকট ই
িফ ১০০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২। িফ এর ১৫%
হাের ভ াট কাড নং
১-১১৩৩-০০৩০০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
১। লাইেস িফ
৩০০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২। লাইেস িফ এর
১৫% হাের ভ াট
কাড নং ১-১১৩৩০০৩০-০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

১৪৬

১৪৭

১৪৮

১৪৯

িম ড িব েয়র
িডিলং লাইেস
নবায়ন

িম ড িব েয়র
ি েকট িডিলং
লাইেস দান

িসগােরট
(পাইকারী)
িব েয়র িডিলং
লাইেস দান

িসগােরট
(পাইকারী)
িব েয়র িডিলং
লাইেস নবায়ন

০৭ (সাত)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

৩০(ি শ)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

১। লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব জলা শাসেকর
কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৫৯ অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬০ অ যায়ী
আেবদন করেত হেব
২। রাতন ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ
৪। পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব
৫। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৬। লাইেস হারােনা গেল সংিশ থানায় িজিড এি র ল কিপ
১ ফদ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। অত াব ক প িনয় ণ আইন আেদশ ১৯৮১ এর অ ে দ
২২(৩) ফরম-ক অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। জাতীয় পিরচয় প / নাগিরকে র সনদপ (সত ািয়ত
ফেটাকিপ) ১ কিপ
৩। বসা িত ােনর মািলকানা সং াম কাগজপ / ি নামা/
ভাড়ার রিশদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৪। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৫। বসার নােম াংক িহসাব খালা থাকেল াংক সা িফেকট
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক) আয়কেরর িববরণ সহ
৭। পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব জলা শাসেকর
কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৫৯ অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। লাইেস নবায়ন
িফ ১৫০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২।িফ এর ১৫% হাের
ভ াট কাড নং ১১১৩৩-০০৩০-০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
১। িপ েকট ই
িফ ৬০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২। িফ এর ১৫%
হাের ভ াট কাড নং
১-১১৩৩-০০৩০০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
১। লাইেস িফ
৩০০০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২। লাইেস িফ এর
১৫% হাের ভ াট
কাড নং ১-১১৩৩০০৩০-০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

১। লাইেস নবায়ন
িফ ১৫০০/-টাকা
কাড নং- ১-১৭৩১০০০১-১৮০১
২।িফ এর ১৫% হাের
ভ াট কাড নং ১১১৩৩-০০৩০-০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

ndcnarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

১৫০

১৫১

১৫২

িসগােরট
(পাইকারী)
িব েয়র
ি েকট
লাইেস দান

ইট পাড়ােনার
লাইেস দান

ইট পাড়ােনার
লাইেস নবায়ন

০৭ (সাত)
কাযিদবস

৩০(ি শ)
কাযিদবস

৩০(ি শ)
কাযিদবস

১। জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬০ অ যায়ী
আেবদন করেত হেব
২। রাতন ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ
৪। পাসেপাট সাইেজর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব
৫। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১ কিপ
৬। লাইেস হারােনা গেল সংিশ থানায় িজিড এি র ল কিপ
১ ফদ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। িপ েকট ই
িফ ৬০০/-টাকা কাড
নং- ১-১৭৩১-০০০১১৮০১
২। িফ এর ১৫%
হাের ভ াট কাড নং
১-১১৩৩-০০৩০০৩১১
৩। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
১। লাইেস িফ৫০০/কাড নং-১-৪৫০১০০০১-১৮৫৪
২। অি ম উৎেস কর৪৫,০০০/-

১। ইট ত ও ভাটা াপন িনয় ণ আইেনর িবিধ ২(১) ফরম-ক
অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১কিপ
৩। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১কিপ
৪। ইটভাটায় ব ত জিমর মািলকানা সং াম কাগজপ /
ি নামা (ফেটাকিপ) ১ সট
৫। পিরেবশ অিধদ র ক ক দ অব ানগত ছাড়প ( ল /
ফেটাকিপ)
৬। সংি ইউ. িপ চয়ার ান ক ক দ অনাপি সনদ ( ল /
ফেটাকিপ)
৭। আয়কর ও ভ াট পিরেশােধর ত য়ন
৮। ইটভাটার চ াপ
৯। পাসেপাট সাইেজর এক কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব।
১। ইট ত ও ভাটা াপন িনয় ণ আইেনর িবিধ ২(১) ফরম-ক
অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১কিপ
৩। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১কিপ
৪। ইটভাটায় ব ত জিমর মািলকানা সং াম কাগজপ /
ি নামা (ফেটাকিপ) ১ সট
৫। পিরেবশ অিধদ র ক ক দ অব ানগত ছাড়প ( ল /
ফেটাকিপ)
৬। সংি ইউ. িপ চয়ার ান ক ক দ অনাপি সনদ ( ল /
ফেটাকিপ)
৭। আয়কর ও ভ াট পিরেশােধর ত য়ন
৮। ইটভাটার চ াপ
৯। পাসেপাট সাইেজর এক কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব।

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। লাইেস িফ৫০০/কাড নং-১-৪৫০১০০০১-১৮৫৪
২। অি ম উৎেস কর৪৫,০০০/-

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

ndcnarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

১৫৩

১৫৪

১৫৫

ইট পাড়ােনার
ি েকট
লাইেস দান

িশ া িত ােনর
এিসড বহােরর
লাইেস দান

গেবষণা
িত ােনর এিসড
বহােরর
লাইেস দান

৩০(ি শ)
কাযিদবস

১। ইট ত ও ভাটা াপন িনয় ণ আইেনর িবিধ ২(১) ফরম-ক
অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১কিপ
৩। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ) ১কিপ
৪। ইটভাটায় ব ত জিমর মািলকানা সং াম কাগজপ /
ি নামা (ফেটাকিপ) ১ সট
৫। পিরেবশ অিধদ র ক ক দ অব ানগত ছাড়প ( ল /
ফেটাকিপ)
৬। সংি ইউ. িপ চয়ার ান ক ক দ অনাপি সনদ ( ল /
ফেটাকিপ)
৭। আয়কর ও ভ াট পিরেশােধর ত য়ন
৮। ইটভাটার চ াপ
৯। পাসেপাট সাইেজর এক কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব।
১। এিসড(আমদািন, উৎপাদন, ম দ, পিরবহন, িব য় ও বহার)
িনয় ণ িবিধমালা ২০০৪ এর িবিধ ৪(১)(ঙ) িনধািরত ‘ঝ’ ফরেম
আেবদন করেত হেব
২। নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৩। বসা িত ােনর মািলকানা সং াম কাগজপ / ি নামা
/ভাড়ার রিশদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৪। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৫। তফিসলী াংক ক ক দ আিথক লতা সনদপ (যিদ
থােক)
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭। পাসেপাট সাইেজর এক কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব
১। এিসড(আমদািন, উৎপাদন, ম দ, পিরবহন, িব য় ও বহার)
িনয় ণ িবিধমালা ২০০৪ এর িবিধ ৪(১)(ঙ) িনধািরত ‘ঝ’ ফরেম
আেবদন করেত হেব
২। নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৩। বসা িত ােনর মািলকানা সং াম কাগজপ / ি নামা
/ভাড়ার রিশদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৪। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৫। তফিসলী াংক ক ক দ আিথক লতা সনদপ (যিদ
থােক)
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭। পাসেপাট সাইেজর এক কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। লাইেস িফ৫০০/কাড নং-১-৪৫০১০০০১-১৮৫৪
২। অি ম উৎেস কর৪৫,০০০/-

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

লাইেস িফ৩০০০/- টাকা
২। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
কাড নং- ১-২২০১০০০১-১৮৫৪

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

লাইেস িফ৩০০০/- টাকা
২। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
কাড নং- ১-২২০১০০০১-১৮৫৪

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

ndcnarsingdi@gmail.com

ndcnarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

১৫৬

১৫৭

১৫৮

১৫৯

১৬০

বািণিজ ক
বহাের এিসড
বহােরর িডিলং
লাইেস দান

িশ া িত ােনর
এিসড বহােরর
লাইেস নবায়ন

গেবষণা
িত ােনর এিসড
বহােরর
লাইেস নবায়ন

বািণিজ ক
বহাের এিসড
বহােরর
লাইেস নবায়ন

িশ া িত ােনর
এিসড বহােরর
লাইেস
ি েকট ই

৩০(ি শ)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

১। এিসড(আমদািন, উৎপাদন, ম দ, পিরবহন, িব য় ও বহার)
িনয় ণ িবিধমালা ২০০৪ এর িবিধ ৪(১)(ঙ) িনধািরত ‘ঝ’ ফরেম
আেবদন করেত হেব
২। নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৩। বসা িত ােনর মািলকানা সং া কাগজপ / ি নামা
/ভাড়ার রিশদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৪। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৫। তফিসলী াংক ক ক দ আিথক লতা সনদপ (যিদ
থােক)
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭। পাসেপাট সাইেজর এক কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব
১। লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব জলা শাসেকর
কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬১ অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ

১। লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব জলা শাসেকর
কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬১ অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ

১। লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব জলা শাসেকর
কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬১ অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ

১। জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬২ অ যায়ী
আেবদন করেত হেব
২। ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। লাইেস িফ
বািণিজ ক বহার২৫,০০০/২। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
কাড নং- ১-২২০১০০০১-১৮৫৪

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। নবায়ন িফ- ল
লাইেস িফ এর ৫%
১৫০/২। সানালী াংক
িলঃ ররিসংদী শাখা,
কাড নং- ১-২২০১০০০১-১৮৫৪
১। নবায়ন িফ- ল
লাইেস িফ এর ৫%
১৫০/২। সানালী াংক
িলঃ ররিসংদী শাখা,
কাড নং- ১-২২০১০০০১-১৮৫৪
১। নবায়ন িফ১২৫০/২। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
কাড নং- ১-২২০১০০০১-১৮৫৪

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

১। িপ েকট ই

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd
১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd
১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

িফ: ল লাইেস
িফ এর ২% অ াৎ
৬০/- টাকা
২। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
কাড নং- ১-২২০১০০০১-১৮৫৪

ndcnarsingdi@gmail.com

ndcnarsingdi@gmail.com
নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com
নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

ndcnarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

১৬১

১৬২

১৬৩

১৬৪

১৬৫

গেবষনা
িত ােনর এিসড
বহােরর
লাইেস
ি েকট ই

বািণিজ ক
বহাের এিসড
বহােরর
লাইেস
িপ েকট ই

এিসড িব েয়র
লাইেস দান

এিসড িব েয়র
লাইেস নবায়ন

এিসড িব েয়র
ি েকট
লাইেস ই

০৭ (সাত)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

৩০(ি শ)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

১। জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬২ অ যায়ী
আেবদন করেত হেব
২। ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ

১। জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬২ অ যায়ী
আেবদন করেত হেব
২। ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ

১। এিসড(আমদািন, উৎপাদন, ম দ, পিরবহন, িব য় ও বহার)
িনয় ণ িবিধমালা ২০০৪ এর িবিধ ৪(১)(ঙ) িনধািরত ‘ছ’ ফরেম
আেবদন করেত হেব
২। নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৩। বসা িত ােনর মািলকানা সং াম কাগজপ / ি নামা
/ভাড়ার রিশদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৪। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৫। তফিসলী াংক ক ক দ আিথক লতা সনদপ (যিদ
থােক)
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭। পাসেপাট সাইেজর এক কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব
১। লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব জলা শাসেকর
কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬১ অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ

১। জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬২ অ যায়ী
আেবদন করেত হেব
২। ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। িপ েকট ই

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। িপ েকট ই
িফ- ৫০০/-টাকা
২। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
কাড নং- ১-২২০১০০০১-১৮৫৪

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। লাইেস িফ ৫০০০/-টাকা
২। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
কাড নং- ১-২২০১০০০১-১৮৫৪

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। নবায়ন িফ- ল
লাইেস িফ এর ৫%
/ ৫০০০/২। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
কাড নং- ১-২২০১০০০১-১৮৫৪
১। িপ েকট ই
িফ- ১০০/২। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
কাড নং- ১-২২০১০০০১-১৮৫৪

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

িফ: ল লাইেস
িফ এর ২% অ াৎ
৬০/- টাকা
২। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
কাড নং- ১-২২০১০০০১-১৮৫৪

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

ndcnarsingdi@gmail.com

ndcnarsingdi@gmail.com

ndcnarsingdi@gmail.com
নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com
অিতির ত জলা শাসক
(সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

১৬৬

১৬৭

১৬৮

১৬৯

এিসড
পিরবহেনর
িডিলং লাইেস
দান

এিসড
পিরবহেনর
িডিলং লাইেস
নবায়ন

এিসড
পিরবহেনর
ি েকট
লাইেস ই

হােটল
(আবািসক)
িনব ন

৩০(ি শ)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

৩০ (ি শ)
কায িদবস

১। এিসড(আমদািন, উৎপাদন, ম দ, পিরবহন, িব য় ও বহার)
িনয় ণ িবিধমালা ২০০৪ এর িবিধ ৪(১ িনধািরত ‘ঙ’ ফরেম
আেবদন করেত হেব
২। নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৩। বসা িত ােনর মািলকানা সং াম
কাগজপ / ি নামা/ভাড়ার রিশদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৪। ড লাইেস (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৫। তফিসলী াংক ক ক দ আিথক লতা সনদপ (যিদ
থােক)
৬। আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭। পাসেপাট সাইেজর এক কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব।
১। লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব জলা শাসেকর
কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬১ অ যায়ী আেবদন করেত হেব
২। ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ

১। জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬২ অ যায়ী
আেবদন করেত হেব
২। ল লাইেস
৩। জারী চালােনর লকিপ

১। জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬৩ অ যায়ী
আেবদন করেত হেব
২। আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
১(এক) কিপ সত ািয়ত
৩। ড লাইেস সত ািয়ত ফেটাকিপ ১ ফদ
৪। আেবদনকারী পাসেপাট সাইজ ই কিপ রিঙন ছিব (সত ািয়ত)

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। লাইেস িফ১০০/২। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
কাড নং- ১-২২০১০০০১-১৮৫৪

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। নবায়ন িফ- ল
লাইেস িফ এর ৫%
২০/-

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৮
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd
১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

২। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
কাড নং- ১-২২০১০০০১-১৮৫৪
১। িপ েকট ই
িফ- ২/২। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
কাড নং- ১-২২০১০০০১-১৮৫৪
িনব ন িফ১। একতারকা ৫০০/২। ই তারকা
১০০০/৩। িতন তারকা
১৫০০/৪। চার তারকা
২০০০/খ) সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
কাড নং- এ ১৫৩০১-০০০১-১৮১৮

ndcnarsingdi@gmail.com

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com
নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com
অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

১৭০

রে ারা িনব ন

১৫ (পেনর)
কায িদবস

১। জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬৪ অ যায়ী
আেবদন করেত হেব
২। আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় পে র ১ কিপ সত ািয়ত
৩। আেবদনকারী পাসেপাট সাইজ ই কিপ রিঙন ছিব (সত ািয়ত)
৪। ড লাইেস সত ািয়ত ফেটাকিপ ১ ফদ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। রিজ: িফ
ই ণী ২৫০/এফ নী ২৫০/িজ ণী ২৫০/ইইচ ণী ২৫০/-

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com
২। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
কাড নং- এ ১৫৩০১-০০০১-১৮১৮

১৭১

১৭২

১৭৩

হােটল
(আবািসক)
লাইেস দান

রে ারার
লাইেস দান

হােটল
(আবািসক)
লাইেস নবায়ন

৩০ কাযিদবস

১৫ (পেনর)
কায িদবস।

০৭ (সাত)
কাযিদবস

১। বাংলােদশ হােটল এবং রেস ার (িনব ীকরণ, লাইেস ও
িনয় ণ ) িবিধমালা, ১৯৮৬ এর ৫ নং িবিধ অ সাের ফরম ‘এ’
অ যায়ী আেবদন করেত হেব।
২। আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প ( সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৩। পিরচালক, অংশীদার ও শয়ার হা ারেদর স িকত ত ািদ
(িনধািরত ফরম সং ি -িব)
৪। হােটল (আবািসক) তালািভি ক শয়নকে র িবধািদ স িকত
ত ািদ (ফরম সং ি - এ )
৫। হােটেল িন কমচারীগেণর া গত সদনপ (িনধািরত
ফরম- িড)
৬। ড লাইেস ল /সত ািয়ত ১ কিপ
৭। আেবদনকারী পাসেপাট সাইজ ই কিপ রিঙন ছিব (সত ািয়ত)

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। বাংলােদশ হােটল এবং রেস ার (িনব ীকরণ, লাইেস ও
িনয় ণ ) িবিধমালা, ১৯৮৬ এর ৫ নং িবিধ অ সাের ফরম ‘এ’
অ যায়ী আেবদন করেত হেব।
২। আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প ( সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৩। পিরচালক, অংশীদার ও শয়ার হা ারেদর স িকত ত ািদ
(িনধািরত ফরম সং ি -িব)
৪। হােটেল িন কমচারীগেণর া গত সদনপ (িনধািরত
ফরম- িড)
৫। ড লাইেস ল /সত ািয়ত ১ কিপ
৬। আেবদনকারী পাসেপাট সাইজ ই কিপ রিঙন ছিব (সত ািয়ত)

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। বাংলােদশ হােটল এবং রে ার (িনব ীকরণ, লাইেস ও
িনয় ণ ) িবিধমালা, ১৯৮৬ এর ৫ নং িবিধ অ সাের ফরম ‘এ’
অ যায়ী আেবদন করেত হেব।
২। আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প সত ািয়ত ফেটাকিপ ১ কিপ
৩। ড লাইেস ল/ সত ািয়ত ১ কিপ
৪। আেবদনকারী পাসেপাট সাইজ ই কিপ রিঙন ছিব সত ািয়ত
৫। হােটেল িন কমচারীগেণর া গত সদনপ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

ক) আবািসক
হােটেলর ে
লাইেস িফ১। একতারকা
১০,০০০/২। ই তারকা
২৫,০০০/৩। িতন তারকা
৭৫,০০০/৪। চার তারকা
১,০০০০০/খ) সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
কাড নং- এ ১৫৩০১-০০০১-১৮১৮
১। লাইেস : িফ
ই ণী ৪০০০/এফ নী ২০০০/িজ ণী ৫০০০/ইইচ ণী ২৫০০/-

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com
২। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
কাড নং- এ ১৫৩০১-০০০১-১৮১৮
ক) আবািসক
হােটেলর ে
নবায়ন িফ১। এক তারকা
৩,৭৫০/২। ই তারকা
৭৫০০/-

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
com

১৭৪

১৭৫

১৭৬

১৭৭

রে ার র
লাইেস নবায়ন

হােটল
(আবািসক) এর
ি েকট
লাইেস ই

রে ার র
ি েকট
লাইেস ই

সািকট হাউস/
সরকাির র
হাউস-এ আবাসন

০৭ (সাত)
কাযিদবস

১৫ (পেনর)
কায িদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

০৭ (সাত)
কাযিদবস

১। বাংলােদশ হােটল এবং রে ার (িনব ীকরণ, লাইেস ও
িনয় ণ ) িবিধমালা, ১৯৮৬ এর ৫ নং িবিধ অ সাের ফরম ‘এ’
অ যায়ী আেবদন করেত হেব।
২। আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প সত ািয়ত ফেটাকিপ ১ কিপ
৩। ড লাইেস ল/ সত ািয়ত ১ কিপ
৪। আেবদনকারী পাসেপাট সাইজ ই কিপ রিঙন ছিব সত ািয়ত
৫। হােটেল িন কমচারীগেণর া গত সদনপ

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

১। জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬৫ অ যায়ী
আেবদন করেত হেব
২। আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৩। ড লাইেস ল / সত ািয়ত ১ কিপ
৪। আেবদনকারী পাসেপাট সাইজ ই কিপ রিঙন ছিব (সত ািয়ত)
৫। লাইেস হারােনা গেল সংি থানায় িজিড এি র ল কিপ ১
ফদ
১। জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৬৫ অ যায়ী
আেবদন করেত হেব
২। আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৩। ড লাইেস ল / সত ািয়ত ১ কিপ
৪। আেবদনকারী পাসেপাট সাইজ ই কিপ রিঙন ছিব (সত ািয়ত)
৫। লাইেস হারােনা গেল সংি থানায় িজিড এি র ল কিপ ১
ফদ
১। দা িরক প
২। জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদীর ফরম নং-৫৮ অ যায়ী
আেবদন করেত হেব

১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd
১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd
১। েড
২। নজারত শাখা
ক নং ২১৮
৩। ওেয়বসাইড:
www.narsingdi.
com.bd

৩। িতন তারকা
২০০০০/৪। চার তারকা
২৫০০০/খ) সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
কাড নং- এ ১৫৩০১-০০০১-১৮১৮
১। রে ার লাইেস :
নবায়ন িফ
ই ণী ১৫০০/এফ নী ১২৫০/িজ ণী ২৫০০/ইইচ ণী ১২৫০/২। সানালী াংক
িলঃ নরিসংদী শাখা,
কাড নং- এ ১৫৩০১-০০০১-১৮১৮
েযাজ নয়

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com
েযাজ নয়

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com
সরকার িনধািরত
সা লার অ যায়ী

নজারত ড কােল র
নরিসংদী
ম ন র- ২১৬
টিলেফান ন রঃ +৮৮০২৯৪৬৩২৯৭
ই- মইল-

ndcnarsingdi@gmail.com

অিতির জলা শাসক (সািবক)
নরিসংদী
ম ন র- ২০৬
ফান :+৮৮০২৯৪৬২৪৮৬
ই- মইল:
adcgnarsingdi24@gmail.
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