গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা শাসেকর কাযালয়, ন েকাণা
www.netrokona.gov.bd

নাগিরক সনদ
Citizen’s Charter

পক (Vision) িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার ত েয় উ য়ন সহায়ক ও জনবা ব শাসন গড়া এবং জনগেনর জীবনমােনর উ য়ন।
অিভল

(Mission) সবাদাতার ি ভি র পিরবতন ও উ াবন চচার মা েম সবাদােনর প িতগত উৎকষ সাধন এবং মানস ত সবা িনি ত করা।

জলা শাসেকর কাযালয়, ন েকাণার নাগিরক সনদ (নাগিরকেসবা দােনর িত িত ও কৗশলপ ) শাখা অ যায়ী সি েবিশত করা হেলা। শাখা েলা যথা েম - (১) সাধারণ শাখা, (২) সং াপন শাখা,
(৩)রাজ শাখা, (৪) নজারত শাখা, (৫) িডিসয়াল ি খানা শাখা, (৬) িশ া শাখা, (৭) জারী শাখা, (৮) জনােরল সা িফেকট শাখা, (৯) রিভিনউ ি খানা শাখা, (১০) ত ও অিভেযাগ শাখা, (১১)
ানীয় সরকার শাখা, (১২) াণ ও নবাসন শাখা, (১৩) মহােফজখানা শাখা, (১৪) িম ম দখল শাখা, (১৫) বসা বািণজ শাখা, (১৬) এনিজও সল, (১৭) ই- সবা ক , (১৮) বাসী ক াণ শাখা এবং (১৯)
আইিস শাখা।

০১। সাধারণ শাখা
ম

1.

2.

3.

4.

সবার নাম

েয়াজনীয়
সময় (ঘ া/
িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

মহামা রা পিতর
ঐি ক তহিবল হেত
দ অ দােনর চক
দান
মাননীয় ধানম ীর
াণ ও ক াণ
তহিবল হেত দ
অ দােনর চক দান
- গা ীর
সনদপ

০৩ কাযিদবস

িসেনমা হেলর
লাইেস
(ন ন/নবায়ন)।

ন ন-০১ মাস

১। সাদা কাগেজ জলা শাসক, ন েকাণা বরাবর আেবদন।
২। পাসেপাট সাইেজর ছিব-01 কিপ (সত ািয়ত)
৩। জাতীয় পিরচয় প ( ময়র/ইউ,িপ চয়ার ান ক ক
সত ািয়ত)
১। সাদা কাগেজ জলা শাসক, ন েকাণা বরাবর আেবদন
২। পাসেপাট সাইেজর ছিব-01 কিপ
৩। নাগিরক সনদ/জাতীয় পিরচয় প ( ময়র/ইউ,িপ
চয়ার ান ক ক সত ািয়ত)
১। সাদা কাগেজ জলা শাসক, ন েকাণা বরাবর আেবদন
২। পাসেপাট সাইেজর ছিব-0২ কিপ
৩। চয়ার ান, াইভাল ওেয়লেফয়ার ক ক দ সনদ,
৪। ময়র/ইউিপ চয়ার ান ক ক দ নাগিরক সনদ
৫। জ সনদ
৬। সংি উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক দ সনদ
The Cinematograph Act 1918 অ যায়ী
(ক) াচ াপ, (খ) জিমর মািলকানা ে র কাগজ অথবা
িসেনমা হল ভাড়ার ি প সং া কাগজপ , (গ)
অি িনবাপক য বসােনার মানপ , (ঘ) অপােরটর লাইেস
(ঙ) 02 কিপ পাসেপাট সাইজ সত ািয়ত ছিবসহ িনধািরত
ফরেম আেবদন

0৩ কাযিদবস

০৩ কাযিদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

িনজ
িনজ
িনজ

াি র ান

ব াপনায়
ব াপনায়
ব াপনায়

িনজ ব াপনায়
িনজ ব াপনায়
নাগিরক সনদ সংি পৗরসভা/ ইউিনয়ন
পিরষদ কাযালয় হেত সং হ করেত হেব।
িনজ ব াপনায়
িনজ ব াপনায়
সংি
াইভাল ওেয়লেফয়ার সংগঠন।
সংি পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ কাযালয়
সংি পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ কাযালয়
সংি উপেজলা িন হী অিফসােরর কাযালয়
সংি আইন/িবিধ
জলা শাসেকর কাযালেয়র ড , সাধারণ শাখা অথবা
www.netrokona.gov.bd

ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব-

িফ/চাজ (টাকা
জমাদােনর কাড/খাত
ও কখন দান করেত
হেব তা উে খসহ)
১০/- টাকার রিভিনউ
া

১০/- টাকার রিভিনউ
া

িবনা ে

সরকার িনধািরত িফ

দািয় া কমকতা (কমকতার নাম,
পদবী, বাংলােদেশর কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই – মইল)
সরওয়ার কামাল
সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
ফান নং-0951-৬১৭৫৩
মাবাইল-৮৮০১৭১০-৮১৯৮৮১
E-mail:
acgennetrokona@yahoo.com

উধতন কমকতা যার কােছ আপীল করা যােব
(কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও ইমইল)
ড. মাঃ শিফ র রহমান
জলা শাসক
ন েকাণা।
ফান: ০৯৫১-৬১৫১১
মাবাইল-৮৮০১৭১5-123128
Email:dcnetrokona@mopa.gov.bd

20 কাযিদবস
(নবায়ন)

১। সরকাির কাষাগাের কাড নং-1-3333-0001-2621 এ
250/- টাকা জমাদান কের জমা ত চালােনর কিপ

চালান ফরম
জলা শাসেকর কাযালেয়র
সাধারণ শাখা অথবা

ড ,

নবায়েনর ে 250/টাকা

www.netrokona.gov.bd

২। লাইেস সহ িনধািরত ফরেম জলা শাসক মেহাদয়
বরাবর আেবদন

ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব
আেবদন ফরম
জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড ,
সাধারণ শাখা অথবা

E-mail:
acgennetrokona@yahoo.com

www.netrokona.gov.bd

5.

িসেনমা হেলর
অপােরটর
লাইেস (ন ন/
নবায়ন)

ন ন-০১ মাস/
নবায়ন-০৭
কাযিদবস

১। নাগিরক সনদ,
২। অিভ তার সনদ,
৩। 20/- টাকার জারী চালােনর কিপ সহ আেবদন।

ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব
নাগিরক সনদ সংি ইউিনয়ন
পিরষদ/ পৗরসভা হেত সং হ করেত হেব।
চালান ফরম
জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড ,
সাধারণ শাখা অথবা

ন ন/নবায়েনর ে
20/- টাকা
-

www.netrokona.gov.bd

ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব
6.

স/ছাপাখানার
অ েমাদন।

১৫ কাযিদবস

Printing Press Publications (Declaration and Registration)
Act, 1973. এর Part II এর 4.(1) মাতােবক -

১। স/ছাপাখানার িড ােরশেনর জ
সং া কাগজপ ।

দাকােনর মািলকানা

২। জাতীয় পিরচয়প ।
৩। ড লাইেস ।

7.
8.

বাথ সা িফেকট
সং া
কায ম।
সােরর
িডলারশীপ
লাইেস

০৩ কাযিদবস
০৩ কাযিদবস

৪। িশ াগত যা তার সনদ।
৫। সাদা কাগেজ জলা শাসক, ন েকাণা বরাবর আেবদন।
৫। আেবদন াি র পর িলশ পার, জলা িবেশষ শাখা এবং
একজন িনবাহী ািজে ট এর িনকট হেত িতেবদন াি র
পর ৩০০/- টাকার নন- িডিসয়াল াে িড ােরশন দািখল
১। পৗরসভা/ইউিপ ক ক দ বাথ সা িফেকটসহ সাদা
কাগেজ জলা শাসক, ন েকাণা বরাবর আেবদন।
‘সার িডলার িনেয়াগ ও সার িবতরণ সং া সমি ত
নীিতমালা-২০০৯’ মাতােবক সার িডলার িনেয়াগ িব ি
চার সােপে উপেজলা সার ও বীজ মিনটিরং কিম র
মা েম আেবদন দািখল করেত হেব। আেবদেনর সােথ
িন বিণত কাগজপ দািখল করেত হেব।
1। 4 কিপ ছিব,
২। াংক সলেভি ,
৩। অিভ তা সনদপ ,
৪। TIN ন র,
৫। দােমর মািলকানা িবষেয় ি প ,
৬। ড লাইেস ,
৭। জ সনদ
৮। এসএসিস সা িফেকট
৯। জাতীয় পিরচয়প

সংি আইন
জলা শাসেকর কাযালেয়র
সাধারণ শাখা অথবা

িবনা ে
ড ,

www.netrokona.gov.bd

ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব
ড লাইেস সংি ইউিনয়ন
পিরষদ/ পৗরসভা হেত সং হ করেত হেব।
বাথ সা িফেকট সংি পৗরসভা/ইউিনয়ন
পিরষদ হেত সং হ করেত হেব।
সংি িবিধ
জলা শাসেকর কাযালেয়র
সাধারণ শাখা অথবা

ড ,

www.netrokona.gov.bd ওেয়ব
পাটাল হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব

সংি

সংি
সংি

াংক
আয়কর অিফস
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ কাযালয়
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ কাযালয়
-

সরওয়ার কামাল
সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
ফান নং-0951-৬১৭৫৩
মাবাইল-৮৮০১৭১০-৮১৯৮৮১

৩০০/- টাকার ননিডিসয়াল া ।
িবনা ে
জলা কিম বরাবর
5000/- টাকার পঅডার এবং উপেজলা
কিম বরাবর-500/টাকার প-অডার।

ড. মাঃ শিফ র রহমান
জলা শাসক
ন েকাণা।
ফান: ০৯৫১-৬১৫১১
মাবাইল-৮৮০১৭১5-123128
Email:dcnetrokona@mopa.gov.bd

9.

10.

11.

12.

13.

ঃ
ি েযা ােদর
ক ােণ সাহা
দান।

অস ল
সং িতেসবীেদর
অ েল ভাতা
দােনর আেবদন
হণ সং া ।

সাং িতক
িত ােনর
অ েল অ দান
দান সং া ।

অস ল
সং িতেসবীেদর
অ েল ভাতা
দান সং া ।
সাং িতক
িত ােনর
অ েল অ দান
দান সং া ।

০৩ কাযিদবস

সং িত িবষয়ক
ম ণালেয়র
িনেদশনা
মাতােবক

১। জলা/ উপেজলা ইউিনট কমা এর কমা ােরর পািরশসহ
সাদা কাগেজ আেবদন।

২। সত ািয়ত ছিব-1 কিপ
৩। ি েযা া সনদপ সহ সাদা কাগেজ আেবদন।
১। িনধািরত ফরেম ভাতা াি র আেবদন।

07 কাযিদবস

ড ,

www.netrokona.gov.bd ওেয়ব
পাটাল হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব
আেবদন ফরম ম ণালেয়র ওেয়বসাইট

িবনা ে

৫। ববত বছের ভাতা পেয় থাকেল ম রীপে র কিপ।
৬। আেবদন ফরেম সংি ক পে র পািরশ/ ত য়ন।
িত ােনর ে ১। িনধািরত ফরেম ভাতা াি র আেবদন।

িবনা ে

২। রিজে শন থাকেল এর সত ািয়ত কিপ।
৩। অ দান ত ািশ সাং িতক িত ােনর গঠনত ।
৪। কাযকির/কাযিনবাহী কিম গঠেনর কিপ।
৫। আয় েয়র বািষক িববরণী।
৬। িবগত বছর ম ণালয় হেত অ দান পেয় থাকেল ম রী
আেদেশর কিপ।
৭। া অ দােনর অথ েয়র িবল ভাউচার।
৮। আেয়ািজত অ ােনর আেলাকিচ /সিচ িতেবদন।
৯। আেবদন ফরেম সংি ক পে র পািরশ/ ত য়ন।
১০। সংি
িত ােনর নােম এক িনজ াংক একাউ
বরা াি সােপে
১। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত অ িলিপ।

বরা াি সােপে
১। সংি
িত ােনর র েলশন ও মতাপণ

জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড , সাধারণ শাখা
অথবা www.netrokona.gov.bd
ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব
সংি পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ কাযালয়
জ িনব ন সনদ সংি পৗরসভা/ইউিনয়ন
পিরষদ কাযালয় হেত সং হ করেত হেব।

আেবদন ফরম
ম ণালেয়র ওেয়বসাইট-www.moca.gov.bd
জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড , সাধারণ শাখা
অথবা www.netrokona.gov.bd ওেয়ব পাট াল
হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব
-

িনজ

ব াপনায়

সরওয়ার কামাল
সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
ফান নং-0951-৬১৭৫৩
মাবাইল-৮৮০১৭১০-৮১৯৮৮১
E-mail:
acgennetrokona@yahoo.com

www.moca.gov.bd

২। 02 ( ই) কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব।
৩। ায়ী কানার অ েল সংি ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান/ পৗরসভার
কাউি লর/ওয়াড কিমশনার ক ক নাগিরক সনেদর কিপ।
৪। জাতীয় পিরচয় প /জ িনব ন সনেদর কিপ।

সং িত িবষয়ক
ম ণালেয়র
িনেদশনা
মাতােবক

জলা শাসেকর কাযালেয়র
সাধারণ শাখা অথবা

িবনা ে

১০/- টাকার রিভিনউ
া

১০/- টাকার রিভিনউ
া

ড. মাঃ শিফ র রহমান
জলা শাসক
ন েকাণা।
ফান: ০৯৫১-৬১৫১১
মাবাইল-৮৮০১৭১5-123128
Email:dcnetrokona@mopa.gov.bd

14.

15.

16.

17.

চা রীরত অব ায়
বরণকারী
সরকাির
কমকতা/কমচারীর
পিরবােরর অ েল
এককালীন আিথক
অ দােনর আেবদন
রণ।

জন শাসন ম ণালয় হেত
চা রীরত অব ায়
বরণকারীর সরকাির
কমকতা/কমচারীর
পিরবােরর অ েল
এককালীন আিথক
অ দােনর চক দান।
পি কার
িড ােরশন দান

হ

সং া
সবা

িত বৎসর
কমপে 3
সভা কের সভার
িস া মাতােবক
কায ম
স াদন।

0৩ কাযিদবস

১-৩ মাস

সরকার ক ক
িনধািরত
সময়সীমা

১। নীিতমালা মাতােবক িনধািরত ফরেম আেবদন।

আেবদন ফরম ম ণালেয়র

িবনা ে

www.mopa.gov.bd

জলা শাসেকর কাযালেয়র
সাধারণ শাখা অথবা
২। আেবদনকারীর ছিব ও জাতীয় পিরচয়প (অিফস ধান ক ক
সত ািয়ত)।
৩। ত কমকতা/কমচারীর জাতীয় পিরচয়পে র অ িলিপ (অিফস
ধান ক ক সত ািয়ত)
৪। উ রািধকার ও নন- ািরজ সা িফেকট (সংি ময়র/ইউ,িপ
চয়ার ান ক ক দ )।
৫। অিভভাবক মেনানয়ন ও মতাপণ ত য়ন (সংি ময়র/ইউ,িপ
চয়ার ান ক ক দ )।
৬। চা রীর খিতয়ান বিহর েযাজ অংেশর ফেটাকিপ (অিফস ধান
ক ক সত ািয়ত)
৭। সনদ (সরকাির হাসপাতাল/সংি ময়র/ ইউ,িপ চয়ার ান
ক ক দ )
৮। রাজ খাত ি র ত য়ন (অিফস ধান ক ক দ )
৯। শষ বতেনর ত য়ন প (এলিপিস) জলা/ উপেজলা
িহসাব র ণ কমকতার িত া িরত এবং অিফস ধান ক ক
সত ািয়ত।
১। আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ।
২। আেবদনকারীর া সাইেজর ছিব-০২( ই)কিপ।

ড ,

www.netrokona.gov.bd ওেয়ব
পাটাল হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব
িনজ ব াপনায়

িনজ

E-mail:
acgennetrokona@yahoo.com

ব াপনায়

সংি পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
কাযালয় হেত সং হ করেত হেব।
সংি পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
কাযালয় হেত সং হ করেত হেব।
সংি অিফস
সংি হাসপাতাল/ পৗরসভা/ ইউিনয়ন
পিরষদ কাযালয় হেত সং হ করেত হেব।
সংি অিফস
সংি অিফস

িনজ
িনজ

ব াপনায়
ব াপনায়

১০/- টাকার রিভিনউ
া

1। পাসেপাট সাইজ সত ািয়ত ছিব-2কিপ।

িনজ

ব াপনায়

২। িশ াগত যা তার সনেদর (সত ািয়ত) কিপ।
৩। করদাতার সনদ (TIN)।
৪। সাংবািদকতার অিভ তার সনদ।
৫। াংক সলেভি সা িফেকট।
৬। জাতীয় পিরচয়প ।
৭। য ছাপাখানা থেক পি কা কািশত হেব তার সােথ
স ািদত ি প , পি কার নাম, ভাষা ও কাযালেয়র কানা
উে খ বক আেবদন
১। িনধািরত আেবদন ফরম।

িনজ ব াপনায়
আয়কর অিফস
সংি
াংক
িনজ ব াপনায়
িনজ ব াপনায়

৩০০/- টাকার ননিডিসয়াল া

২। াংক াফট।
৩। সত ািয়ত ছিব-02 কিপ।
৪। ডাক িকটসহ িনজ কানা স িলত ফরত খাম।
৫। আ জািতক পাসেপাট।

জলা শাসেকর কাযালেয়র
সাধারণ শাখা অথবা

ড ,

www.netrokona.gov.bd ওেয়ব
পাটাল হেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব
সংি
াংক
িনজ ব াপনায়
িনজ ব াপনায়
িনজ ব াপনায়

সরওয়ার কামাল
সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
ফান নং-0951-৬১৭৫৩
মাবাইল-৮৮০১৭১০-৮১৯৮৮১

সরকার ক ক িনধািরত
াংেক জমা

ড. মাঃ শিফ র রহমান
জলা শাসক
ন েকাণা।
ফান: ০৯৫১-৬১৫১১
মাবাইল-৮৮০১৭১5-123128
Email:dcnetrokona@mopa.gov.bd

18.

এিতমখানার
অ াপ

িতেবদন াি
সােপে ১-৩
কাযিদবস

১। িনধািরত আেবদন ফরম।
২। উপেজলা সমাজেসবা অিফসার ক ক ত য়ন প ।
৩। সংি উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক আেবদন ত
এিতমখানার তদ িতেবদন।

আেবদন ফরম উপ-পিরচালক, জলা
সমাজেসবা অিধদ র, ন েকাণা
সংি উপেজলা সমাজেসবা অিফস
সংি উপেজলা িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়

িবনা ে

সরওয়ার কামাল
সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
ফান নং-0951-৬১৭৫৩
মাবাইল-৮৮০১৭১০-৮১৯৮৮১
E-mail:
acgennetrokona@yahoo.com

ড. মাঃ শিফ র রহমান
জলা শাসক
ন েকাণা।
ফান: ০৯৫১-৬১৫১১
মাবাইল-৮৮০১৭১5-123128
Email:dcnetrokona@mopa.gov.bd

২। সং াপন শাখা
µt
bs

১
১.

সবার নাম

২
পনশন (চা েরর
িনেজর অবসেরর জ )

েয়াজনীয়
সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয়
কাগজপ

৩
০৭ (সাত)

৪
১. পনশন আেবদন ফরম ২.১

কায িদবস

২. িপআরএল-এ গমেনর ম িরপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান

৫
জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড
সং াপন শাখা অথবা
www.netrokona.gov.bd ওেয়ব
পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব

৩. ত ািশত শষ বতন প

িফ/চাজ (টাকা
জমাদােনর
কাড/খাত ও
কখন দানকরেত
হেব তা উে খসহ)
৬
িফ/ চাজ

6. া

2

পািরবািরক পনশন
(অবসরভাতা ভাগরত
অব ায় পনশনেভাগীর
হেল)

০৭ (সাত) কায
িদবস

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল
করা যােব (Kg©KZ©vi পদবী,
বাংলােদেশর কাড, জলা উপেজলার
কাডসহ টিলেফান ন র.ই- মইল)

এ, ক, এম, শরী ল হক
সহকারী কিমশনার
ও
শাসিনক কমকতা (অঃদাঃ)

ড. মাঃ শিফ র রহমান

৮
জলা শাসক
ন েকাণা।

সং াপন শাখা
ফান: ০৯৫১-৬১৫১১

4. bb-‡M‡R‡UW PvKz‡i‡`i †ÿ‡Î mvwf©m
eyK/‡M‡R‡UW PvKz‡ii †ÿ‡Î PvKwii weeiYx
5. পাসেপাট সাইেজর এক কিপ ও
সত ািয়ত রিঙন ছিব এক কিপ

দািয় া কমকতা
(কমকতার নাম পদবী,
বাংলােদেশর কাড, জলা,
উপেজলার কাডসহ
টিলেফান ন র, ই- মইল)
৭

া

সাইেজর

পনশেনর বধ উ রািধকার ঘাষণাপ

জলা শাসেকর কাযালয়,
ন েকাণা।

-

টিলেফান ন র: ০৯৫১৬১২০৬

-

মাবাইল-৮৮০১৭৫৮৯৬৫৬৩৯

7. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ

-

8. না-দািব ত য়ন প

-

১. পািরবািরক পনশন আেবদন ফরম ২.২

জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড
সং াপন
শাখা
অথবা
www.netrokona.gov.bd
ওেয়ব
পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব

িফ/ চাজ

মাবাইল-৮৮০১৭১5-123128
Email:dcnetrokona@mopa.gov.bd

৩.

কমচারীেদর
ক াণ
বাড হেত িচিকৎসা
সাহাে র জ আেবদন
অ ায়ণ

০৭(সাত) কায
িদবস

২. স েতালা পাসেপাট সাইেজর ০১ (এক) কিপ ও
া সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব ০১ (এক) কিপ

-

৩. উ রািধকার সনদ প ও নন- ােরজ সা িফেকট

-

৪. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ

-

৫. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও
আ েতািষক উে ালন করার জ
মতা অপণ সনদ

-

৬. িচিকৎসক/ পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান ক ক দ
র সনদপ

সরকাির হাসপাতাল/ পৗরসভা/
ইউিনয়ন পিরষদ

১. ক াণ তহিবেলর wPwKrmv mvnvh¨ ম িরর
আেবদন ফরম

জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড
সং াপন/ নজারত শাখা হেত সং হ করা
যােব

২. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব ১
কিপ
৩. কম েলর বতেনর ত য়ন প

4. Wv³vix mb`cÎ

িফ/চাজ

-

আেবদনকারীর িনজ কম ল
সরকাির/‡emiKvwi হাসপাতাল

5. Li‡Pi fvDPvi

৪.

পািরবািরক পনশন
( পনশন ম িরর েবই
পনশনােরর
হেল)

০৭ (সাত)
কায িদবস

১. পািরবািরক পনশন আেবদন ফরম-২.১
২. িপআরএল-এ গমেনর ম িরপ

এ, ক, এম, শরী ল হক
সহকারী কিমশনার
ও
শাসিনক কমকতা (অঃদাঃ)

জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড
সং াপন/ নজারত শাখা হেত সং হ করা
যােব

জলা শাসক
ন েকাণা।

৩. ত ািশত শষ- বতন প

4 . bb-‡M‡R‡UW PvKz‡i‡`i †ÿ‡Î mvwf©m
eyK/‡M‡R‡UW PvKz‡ii †ÿ‡Î PvKwii weeiYx

ড. মাঃ শিফ র রহমান

সং াপন শাখা

িফ/ চাজ

ফান: ০৯৫১-৬১৫১১
জলা শাসেকর কাযালয়,
ন েকাণা।

মাবাইল-৮৮০১৭১5-123128

৪. এক কিপ া সাইজ ও এক কিপ পাসেপাট
সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব

-

টিলেফান ন র: ০৯৫১৬১২০৬

৫. উ রািধকার সনদ প
ািরজ সা িফেকট

-

মাবাইল-৮৮০১৭৫৮৯৬৫৬৩৯

ও

ী/

ামীর নন

৬. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ

-

৭. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও
আ েতািষক উে ালন করার জ
মতাপ

-

৮. িচিকৎসক/ পৗরসভা/ ইউিনয়ন
চয়ার ান ক ক দ
র সনদ প

পিরষদ

সরকাির হাসপাতাল/ পৗরসভা/ ইউিনয়ন
পিরষদ

9. সরকাির পাওনািদ পিরেশােধর অ ীকারপ
৫.

চা রীরত অব ায় ত
কমচারীর পিরবারেক
Kj¨vY fvZv gÄyixi
Av‡e`b

০৭ (সাত) কায
িদবস

১. ক াণ তহিবেলর fvZv I †hŠ_ exg mvnvh¨
cvIqvi Av‡e`b dig

জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড
সং াপন শাখা অথবা ওেয়ব পাটাল হেত
সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব

২. স েতালা পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন
ছিব ০১ (এক) কিপ

-

3. ওয়ািরশ সনদ প ( লকিপ)

পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ

4. কমকতা /কমচারীর
কিপ

সনদ পে র সত ািয়ত

পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ

5. ীর/ ামীর ে নরায় িববাহ না হওয়ার
এবং ক া ও ভি র ে িববাহ না হওয়ার
সনদ পে র সত ািয়ত কিপ

পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ

6.আেবদনকারীেক সকল সদ
মতাপ ( লকিপ)
7. ক াণ তহিবল/ যৗথবীমার সাহা
দািবদারেদর ন না া র

ক ক

-

দ

পাওয়ার

-

িফ/ চাজ

Email:dcnetrokona@mopa.gov.bd

৬

অ ম কg©Pvixi ক াণ
তহিবেলর
অ দান
ম িরর জ আেবদন
রণ।

০৭(সাত)
Kvh©w`em

১. ক াণ তহিবেলর অ দান ম রীর জ আেবদন
ফরম

২. স তালা পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত
০১(এক) কিপ রি ন ছিব
৩. কg©Pvix অ ম হওয়ার সনদ

৪. আেবদনকারীর সত ািয়ত ন না া র
৭

অ ম কg©Pvixi যৗথ
বীমার অ_© gÄyিরর জ
আেবদন রণ।

০৭(সাত)
Kvh©w`em

১. ক াণ তহিবেলর অ দান ম রীর জ আেবদন
ফরম
২. স তালা পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত
০১(এক) কিপ রি ন ছিব
৩. কg©Pvix অ ম হওয়ার সনদ

৪. আেবদনকারীর সত ািয়ত ন না া র
৮

ত কg©Pvixi
তহিবj n‡Z
Kvdb eve`
gÄyিরর জ
রণ।

ক াণ
`vdbmvnvh¨
আেবদন

০৭(সাত)
Kvh©w`em

১. ক াণ তহিবেলর `vdb-Kvdb eve` mvnvh¨
ম িরর আেবদন ফরম

২. স েতালা পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন
ছিব ০১ (এক) কিপ

জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড
সং াপন শাখা অথবা
www.netrokona.gov.bd ওেয়ব
পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব
-

িসিভল mvR©b এর ন ে গ ত মিডক াল
‡evW©
জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড
সং াপন শাখা হেত সং হ করা যােব

িফ/ চাজ

িফ/ চাজ

এ, ক, এম, শরী ল হক
সহকারী কিমশনার
ও
শাসিনক কমকতা (অঃদাঃ)

ড. মাঃ শিফ র রহমান
জলা শাসক
ন েকাণা।

-

সং াপন শাখা
ফান: ০৯৫১-৬১৫১১

িসিভল mvR©b এর ন ে গ ত মিডক াল
‡evW©
জলা শাসেকর কাযালেয়র
ড
সং াপন শাখা অথবা ওেয়ব পাটাল হেত
সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব
-

3. ওয়ািরশ সনদ প ( লকিপ)

পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ

4. কমকতা /কমচারীর
কিপ

পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ

সনদ পে র সত ািয়ত

িফ/ চাজ

িফ/ চাজ

জলা শাসেকর কাযালয়,
ন েকাণা।
টিলেফান ন র: ০৯৫১৬১২০৬

িফ/ চাজ

মাবাইল-৮৮০১৭৫৮৯৬৫৬৩৯

মাবাইল-৮৮০১৭১5-123128
Email:dcnetrokona@mopa.gov.bd

5. ীর/ ামীর ে নরায় িববাহ না হওয়ার
এবং ক া ও ভি র ে িববাহ না হওয়ার
সনদ পে র সত ািয়ত কিপ
6.আেবদনকারীেক সকল সদ
মতাপ ( লকিপ)
7. ক াণ তহwব†লi সাহা
দািবদারেদর ন না া র
৯

১০

১১

৩য় িণর কg©Pvix দর
সাধারণ ভিব তহিবল
হেত অি ম ম র

িপ আর এল ম র

অিজত

০৭(সাত)
Kvh©w`em

০৭(সাত)
Kvh©w`em

ম র

০৭(সাত)
Kvh©w`em

ক ক

দ

পাওয়ার

পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ

-

১. অি ম ম রীর আেবদন ফরম

ফরমস শাখা, জলা শাসেকর Kvh©vjq,
ন েকাণা

িফ/ চাজ

২. সাধারণ ভিব তহিবেলর একাউ স ি প

জলা /উপেজলা িহসাব র ণ অিফস

িফ/ চাজ

১. wba©vwiZ র আেবদন ফরম (†M‡R‡UW /bb‡M‡R‡UW Kg©KZ©v-Kg©Pvwi‡`i Rb¨ c„_K c„_K
Av‡e`b dig)

ফরমস শাখা, জলা শাসেকর Kvh©vjq,
ন েকাণা

িফ/ চাজ

২. সািভস বিহ

সংি

১. wba©vwiZ র আেবদন ফরম (†M‡R‡UW /bb‡M‡R‡UW Kg©KZ©v-Kg©Pvwi‡`i Rb¨ c„_K c„_K
Av‡e`b dig)

ফরমস শাখা, জলা শাসেকর Kvh©vjq,
ন েকাণা

২. সািভস বিহ

জলা /উপেজলা িহসাব র ণ অিফস

কমরত শাখা

-িফ/ চাজ

-১২

িশ া

অ ায়ণ

০৭(সাত)
Kvh©w`em

১.

র আেবদন ফরম

২. সািভস বিহ

ফরমস শাখা, জলা শাসেকর Kvh©vjq,
ন েকাণা

িফ/ চাজ

এ, ক, এম, শরী ল হক
সহকারী কিমশনার
ও
শাসিনক কমকতা (অঃদাঃ)

ড. মাঃ শিফ র রহমান
জলা শাসক
ন েকাণা।

জলা /উপেজলা িহসাব র ণ অিফস

সং াপন শাখা
ফান: ০৯৫১-৬১৫১১

১৩

াি িবেনাদন

ম র

০৭(সাত)
Kvh©w`em

১. wba©vwiZ র আেবদন ফরম (†M‡R‡UW /bb‡M‡R‡UW Kg©KZ©v-Kg©Pvwi‡`i Rb¨ c„_K c„_K
Av‡e`b dig)

ফরমস শাখা, জলা শাসেকর Kvh©vjq,
ন েকাণা

িফ/ চাজ

জলা শাসেকর কাযালয়,
ন েকাণা।

মাবাইল-৮৮০১৭১5-123128

টিলেফান ন র: ০৯৫১৬১-

Email:dcnetrokona@mopa.gov.bd

১৪

১৫

িত

ম র

চা ির ায়ীকরণ

০৭(সাত)
Kvh©w`em

০৭(সাত)
Kvh©w`em

২. সািভস বিহ

জলা /উপেজলা িহসাব র ণ অিফস

১. wba©vwiZ র আেবদন ফরম (†M‡R‡UW /bb‡M‡R‡UW Kg©KZ©v-Kg©Pvwi‡`i Rb¨ c„_K c„_K
Av‡e`b dig)

-

িফ/ চাজ

২. ডা ারী পািরশপ

-

িফ/ চাজ

১. কg©Pvixর আেবদন

-

--

২. িলশ ভিরিফেকশন ত য়ন

-

--

৩. সািভস বিহ
১৬

হ িনমাণ Fণ ম র

০৭(সাত)
Kvh©w`em

১৭

িশ ানিবশ
সহকারী
কিমশনারগেণর
কমকালীন িশ ণ

০৬ (ছয়) মাস

১৮

মণ য় িবল এবং
মাবাইল কাট িবল

যাচাইয়াে

--

--

১. িনধািরত ফরেম আেবদন

-

--

২. জিমর দিলল/বায়নানামা/ ি নামা

-

--

িশ ণ িসিডউল মাতােবক

সং াপন শাখা/ নজারত শাখা

-

িবেলর আ সাি ক কাগজপ

সং াপন শাখা

-

২০৬
মাবাইল-৮৮০১৭৫৮৯৬৫৬৩৯

৩। রাজ শাখা
ঃ
সবার নাম
নং

০১
০১

০২
১. জলমহাল, বা ও
সায়রাত মহাল ইজারা
দান।

েয়াজনীয় সময় (ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজ প

০৩
জলমহালঃ মাঘ মাস হেত ৩০ চ
মােসর মে
ইজারা কায ম
স
কের পরবত বছেরর ১
বশাখ জলমহােলর দখল ইজারা
া সিমিতর িনকট হ া র করা
হয়।

০৪
জলমহাল
১. সিমিতর রিজে শন
দানকারী
ক পে র ত য়নপ ।
২. গঠনত ।
৩. িনবািচত সভাপিত ও স াদেকর নাম
ও কানা (ছিবসহ) এবং সভার
কাযিববরণী।
৪. িনবি ত সদ ও িনবািচত/ কাযকরী
কিম র তািলকা কানাসহ।
৫. সিমিতর েত ক সদ
ত মৎ
জীবী মেম উপেজলা জলমহাল ব াপনা
কিম র ত য়নপ ।
৬. াংক সলেভি সা িফেকট। িনজ
৭. ০২ বছেরর অিডট িরেপাট।
৮. TIN ন র (যিদ থােক)।
৯. অি কারনামা।
১০. ০৩ বছর ময়ােদ মৎ
চাষ/
উৎপাদন/ ু ব াপনা/ পেরখা।
১১. রিজে শন দানকারী ক প ক ক
ই ত ইজারা ডােক অংশ- হেণর মতা
দােনর ত য়নপ ।
১২. সা িফেকট মামলা আেছ িক-না এ
সং া ত য়নপ ।
১৩. উ ৃ ত দেরর ২০% ভাগ জামানত
িহেসেব াংক া / প-অডােরর মা েম
আেবদেনর সােথ দািখল করেত হেব।
বা মহালঃ
১. বা মহাল ইজারা ডােক অংশ হেণর
হালনাগাদ তািলকা ি ।
২. ড লাইেস । সংি ক প
৩. TIN ও সবেশষ আয়কর পিরেশােধর
মাণপ । আয়কর অিফস
৪. াংক সলেভি সা িফেকট।
৫. ভ াট সা িফেকট।
৬. জাতীয় পিরচয়প ।
৭. জার/ মিশেনর মািলক বা উ মিশন
ভাড়ায় সং হ করার ে যার িনকট হেত

বা মহালঃ ২০ চ এর মে
ইজারা কায ম স
কের
পরবত বছেরর ১ বশাখ
বা হােলর দখল ইজারা া ি /
িত ােনর িনকট হ া র করা হয়।

েয়াজনীয় কাগজ
াি র ান

০৫
জলমহােলর ে
১. সমবায় অিফস
২ হেত ১৩ িমক
পয িনজ উে ােগ।

বা মহােলর ে
১. সমবায় অিফস
2. সংি ক ক
৩. সংি অিফস
৪. সংি
াংক
৫. আয়কর অিফস
৬. িনবাচন অিফস
৭-৮. িনজ উে ােগ

িফ/চােজস(টাকা
জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন
দান করেত হেব
তা উে খ করেত
হেব)
০৬
জলমহােলর ে
৫০০/- টাকার পঅডার / াংক
াফট এর মা েম
আেবদন /দরপ
সং হ করা যােব
এবং বা মহােলর
ে ১০০০/টাকার প-অডার
/ াংক াফট এর
মা েম আেবদন
/দরপ সং হ করা
যােব।

দািয় া কমকতা
(কমকতার নাম, পদিব,
বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান
ন র ও ই- মইল)
০৭
জন চ রায়
রিভিনউ ড
কােল র
ফানঃ ০৯৫১-৬১৭৪৫
মাবাইল-৮৮০১৭১৭৭০৪২৭৪
E-mail:
rdcnetrokona
@yahoo.com

উ তন কমকতা, যার কােছ আপীল করা
যােব(কমকতার নাম, পদিব, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল)

০৮
ড. মাঃ শিফ র রহমান
জলা শাসক
ন েকাণা।
ফান: ০৯৫১-৬১৫১১
মাবাইল-৮৮০১৭১5-123128
Email:dcnetrokona@mopa.gov.bd

জলা কিম েত অ েমাদেনর পর
৩০ িদন।

০২

িষ খাস জিম
বে াব দান।

০৩.

সরকাির দ েরর
অ েল অ িষ খাস
জিম বে াব দান

৩০ কাযিদবস

০৪

িশ া িত ােনর
অ েল অ িষ
খাসজিম বে াব
দান

৩০ কাযিদবস

০৫

ব-সরকাির
িত ােনর অ েল
অ িষ খাস জিম
বে াব দান

৩০ কাযিদবস

০৬.

ি র অ েল
অ িষ খাসজিম
বে াব দান

৩০ কাযিদবস

০৭

হাট-বাজােরর জিম
একসনা বে াব
দান।

িতেবদন াি র পর অ েমাদেনর
জ ১৫ িদন।

ভাড়া আনা হেব তার তয়যনপ । িনজ
৮. উ ৃ ত দেরর ২৫% ভাগ জামানত
িহেসেব াংক া / প-অডােরর মা েম
দরপে র সােথ দািখল করেত হেব। িনজ
১. িনধািরত আেবদন ফরম।
২. ইউিপ চয়ার ান ক ক সত ািয়ত
ামী- ী’র পাসেপাট সাইেজর যৗথ
রি ন ছিব ০২ কিপ।
৩. ইউিপ চয়ার ান ক ক দ িমহীন
সনদপ ।
৪. ইউিপ চয়ার ান ক ক দ
নাগিরক সনদপ ।
১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. সংি ম ণালেয়রস শাসিনক
অ েমাদন লাগেব।
৩. অেথর সং ান (বােজট বরা থাকেত
হেব)
৪. িত ােনর জ জিমর আেবদন করেল
ল-আইট ান দািখল করেত হেব।
১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. সংি ম ণালেয়রস শাসিনক
অ েমাদন লাগেব।
৩. অেথর সং ান (বােজট থাকেত হেব)
৪. িত ােনর জ জিমর আেবদন করেল
ল-আইট ান দািখল করেত হেব।
৫. িনধািরত বাজার েলর ১০% টাকা
পিরেশাধ করেত হেব।
১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. সংি ম ণালেয়রস শাসিনক
অ েমাদন লাগেব।
৩. অেথর সং ান (বােজট থাকেত হেব)
৪. িত ােনর জ জিমর আেবদন করেল
ল-আইট ান দািখল করেত হেব।
৫. িনধািরত বাজার েলর ১.৫ ন টাকা
পিরেশাধ করেত হেব।
১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. অেথর সং ান ( াংক সলেভি )
থাকেত হেব
৩. িনধািরত বাজার েলর ১.৫ ন টাকা
পিরেশাধ করেত হেব।
১. খাস খিতয়ান বাজার িণর জিমর
ণা তফিসল উে খ বক (জিমর
রকডসহ) আেবদনপ ।

১. সংি
িম
অিফস হেত
আেবদন সং হ
করেত হেব
২. িনজ উে ােগ
৩. িনজ উে ােগ
৪. িনজ উে ােগ

সলামী ১.০০ (এক)
টাকা।

১-৪. িনজ উে ােগ

াব িম
ম ণালয় ক ক
অ েমাদেনর পর
িনধািরত কােড
সংি উপেজলার
সানালী াংেক
জমা িদেত হেব।
াব িম
ম ণালয় ক ক
অ েমাদেনর পর
িনধািরত কােড
সংি উপেজলার
সানালী াংেক
জমা িদেত হেব।

১-৫. িনজ উে ােগ

১-৫. িনজ উে ােগ

াব িম
ম ণালয় ক ক
অ েমাদেনর পর
িনধািরত কােড
সংি উপেজলার
সানালী াংেক
জমা িদেত হেব।

১-৫. িনজ উে ােগ

াব িম ম ণালয়
ক ক অ েমাদেনর পর
িনধািরত কােড সংি
উপেজলার সানালী
াংেক জমা িদেত হেব।
িত বগিমটার
১৩.০০ টাকা

১. সংি উপেজলা
িম অিফস
২-৩. িনজ উে ােগ

জন চ রায়
রিভিনউ ড
কােল র
ফানঃ ০৯৫১-৬১৭৪৫
মাবাইল-৮৮০১৭১৭৭০৪২৭৪
E-mail:
rdcnetrokona
@yahoo.com

ড. মাঃ শিফ র রহমান
জলা শাসক
ন েকাণা।
ফান: ০৯৫১-৬১৫১১
মাবাইল-৮৮০১৭১5-123128
Email:dcnetrokona@mopa.gov.bd

০৮.

পৗর সভাধীন অিপত
স ি র ইজারা
নবায়ন

১৫ কায িদবস

২. ১০.০০ টাকা ে র কাট িফ।
৩. ইউিপ চয়ার ান/ পৗরসভার ময়র
ক ক দ ড লাইেস ।
৪. জলা শাসক ক ক জিমর অ েমািদত
পরীেফির ন া/ াচ াপ।
৫. ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা/
সােভয়ার/কা নেগা/সহকারী কিমশনার
( িম) ক ক দ সেরজিমন পিরদশন
িতেবদন।
১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. 10.০০ টাকার কাট িফ
৩. ব সেনর এইচ আর আর/িডিসআর এর
ফেটাকিপ

৪. সংি
৫. সংি

ক প
ক প

িনজ উে ােগ

১. িষ জিম একর
িত ১০০০/ টাকা
২. অ িষ িভ জিম
একর িত ৪০০০/
টাকা
৩. িশ / বািণিজ ক
কােজ ব ত জিম
একর িত ৫০০০/
টাকা
৪. আবািসক ঘর ও
ক চা ঘর িত
বগ ট ৩/- টাকা
৫. আবািসক ঘর
আধাপাকা িত
বগ ট ৪/- টাকা।
৬. আবািসক ঘর ও
পাকা ঘর িত
বগ ট ৮৬- টাকা
৭. বািণিজ ক
উে ে
বহােরর
ে েনর
ঘর/ক চা ঘর িত
বগ ট- ৮/- টাকা।
৮. বািণিজ ক
উে ে
বহােরর
ে আধাপাকা
ঘর/পাকা ঘর িত
বগ ট- ১২/- টাকা।

জন চ রায়
রিভিনউ ড
কােল র
ফানঃ ০৯৫১-৬১৭৪৫
মাবাইল-৮৮০১৭১৭৭০৪২৭৪
E-mail:
rdcnetrokona
@yahoo.com

ড. মাঃ শিফ র রহমান
জলা শাসক
ন েকাণা।
ফান: ০৯৫১-৬১৫১১
মাবাইল-৮৮০১৭১5-123128
Email:dcnetrokona@mopa.gov.bd

4। নজারত শাখা
ঃ
নং

১

১

২

3

সবার নাম

২

৪থ ণী
কমচািরেদর
পনশন কইস
িন ি করণ

াধীন তহিবল
হেত আিথক
অ দান
সািকট হাউেজ
ক বরা

ঐ

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন
/সময়)

েয়াজনীয় কাগজপ

৩

পনশন আেবদন
াি র পর ০৫
(প চ) মাস।

েয়াজনীয়
কাগজ
াি র ান

৪

৫

০১. িনধািরত পনশন আেবদন ফরমঃ ০২ ( ই) কিপ।
০২. নন- গেজেটড চা েরর ে সািভস ক/ গেজেটড চা েরর
ে
চা িরর িববরণী-০১(এক) কিপ।
০৩. িপ,আর,এল-এ গমেনর ম রীপ -০২( ই) কিপ।
০৪. ত ািশত শষ বতনপ -০২( ই) কিপ।
০৫. সত ািয়ত ছিব- ০৫ (প চ) কিপ।
০৬. া
পনশেনর বধ উ রািধকার ঘাষণাপ -০৪ (চার) কিপ।
০৭. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ ০৪ (চার) কিপ।
০৮. না-দাবী ত য়নপ ০২ ( ই) কিপ।
০৯. পনশন ম রী আেদশ- ০২ ( ই) কিপ।
০১.অ দান াি র জ জলা শাসক বরাবর আেবদন।
০২. অ দান াি র সমথেন েয়াজনীয় দিললািদ।

নজারত
শাখা

সরকাির
কমকতা/অবসর া
সরকাির কমকতা
১-৩ িদন পয

০১. িভ.আই.িপেদর মণ িচ মাতােবক।
০২. সংি
িত ান/ ি পযােয়র আেবদন মাতােবক।

সংিবিধব
সং া/ স র
কেপােরশন/
ায় শািসত
িত ােনর
কমকতা
১-৩ িদন পয

ঐ

িফ/চাজ (টাকা জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন দান
করেত হেব তা উে খসহ)

৬

েযাজ নয়

নজারত
শাখা

েযাজ নয়

-

১ শ া িবিশ ক (নন এিস)
৫০/- টাকা
১ শ া িবিশ ক (এিস)
৯০/-টাকা
২ শ া িবিশ ক (নন
এিস)
৯০/- টাকা
২ শ া িবিশ ক (এিস)
১৩০/- টাকা
১ শ া িবিশ ক (নন এিস)
৫০/- টাকা
১ শ া িবিশ ক (এিস)
১১০/-টাকা
২ শ িবিশ ক (নন এিস)
১১০/- টাকা
২ শ িবিশ ক (এিস)

দািয় া কমকতা/যার
কােছ আপীল করা যােব
(কমকতার পদবী,
বাংলােদেশর কাড,
জলা উপেজলার
কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)

উ তন কমকতা/যার কােছ
আপীল করা যােব
(কমকতার পদবী,
বাংলােদেশর কাড, জলা
উপেজলার কাডসহ
টিলেফান ন র, ই- মইল)

৭

৮

জলাধীন সংি
উপেজলা িনবাহী
অিফসার/
ণয় চাকমা
নজারত ড
কােল র, ন েকাণা
ফান নং- ০৯৫১৬১৪৩০
8801716-284982

ড. মাঃ শিফ র রহমান
জলা শাসক, ন েকাণা
ফান ০৯৫১-৬১৫১১
ফ া -০৯৫১৬১২১১
মাবাইল-৮৮০১৭১5-123128
E-maildcnetrokona@mopa.gov.bd

১৬০/- টাকা

ঃ
নং

১

৪

৫

সবার নাম

২
সািকট হাউেজ ক
বরা

পাবিলক হল বরা

গাড়ী ম
দখলকরণ

েয়াজনীয়
সময়
(ঘ া/িদন
/সময়)

৩
বসরকারী
ি বগ
/কমকতা
থাকার সময়
িনিবেশেষ

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি র
ান

িফ/চাজ (টাকা জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন দান
করেত হেব তা উে খসহ)

৪
ঐ

৫

৬
১ শ িবিশ ক (নন
এিস)
৫০০/- টাকা
১ শ া িবিশ ক (এিস)
১০০০/-টাকা
২ িবিশ ক (নন এিস)
১০০০/-টাকা
২ শ িবিশ ক (এিস)
১৪০০/- টাকা
অ ােনর াি ও েযাগ
িবধার উপর িভি কের
আেলাচনা সােপে
৫,০০০/-(প চ হাজার) টাকা
হেত ১২,০০০/-(বার
হাজার) টাকা পয ।
েযাজ নয়। ( ালানী ও
অিধযাচন ত গাড়ীর
চালেকর দিনক ভাতা
সংি
ি / িত ান
ণয়ন করেবন)

০১. সংি
িত ান/ ি পযােয়র আেবদন মাতােবক।
০২. আেবদেনর উপর িভি কের িলশ িতেবদন।

০১. সংি
িত ান/ ি পযােয়র আেবদন।
০২.িনধািরত মন িচ/সরকাির কােজর সপে সংি

দিললািদ।

িত ােনর/ ি
িনজ আেবদন

িত ােনর/ ি
িনজ আেবদন

দািয় া
কমকতা/যার কােছ
আপীল করা যােব
(কমকতার পদবী,
বাংলােদেশর কাড,
জলা উপেজলার
কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)
৭
জলাধীন সংি
উপেজলা িনবাহী
অিফসার/
ণয় চাকমা,
নজারত ড
কােল র, ন েকাণা
ফান নং- ০৯৫১৬১৪৩০
8801716-284982

উ তন কমকতা/যার কােছ
আপীল করা যােব
(কমকতার পদবী,
বাংলােদেশর কাড, জলা
উপেজলার কাডসহ
টিলেফান ন র, ই- মইল)

৮
ড. মাঃ শিফ র রহমান
জলা শাসক, ন েকাণা
ফান ০৯৫১-৬১৫১১
ফ া -০৯৫১৬১২১১
মাবাইল-৮৮০১৭১5-123128
E-maildcnetrokona@mopa.gov.bd

৫। িডিসয়াল ি খানা শাখা
ম

1.

2.

3.

4.

5.

সবার নাম

ি েযা া স ানী
ভাতা দান সং া
কায ম

অিভেযাগ সং া
কায ম
সভা/সে লন/অ ােনর
অ মিত দান সং া
কায ম
যা া/সাকােসর অ মিত
দান সং া কায ম
আে য়া লাইেস
দান সং া কায ম

েয়াজনীয়
সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

বরা াি
সােপে ৩০
কাযিদবস

১। িনধািরত ফরেম আেবদন
২। ি েযা া সনদপ
৩। ি েযা া িহেসেব
কািশত সরকাির
গেজট

িতেবদন াি
সােপে ০৩
কাযিদবস
িতেবদন াি
সােপে ০৩
কাযিদবস
িতেবদন াি
সােপে ০৩
কাযিদবস
িতেবদন াি
সােপে ০৭
কাযিদবস

আেবদন

েয়াজনীয় কাগজ
াি র ান

িফ/চাজ (টাকা জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন দান করেত
হেব তা উে খসহ)

েযাজ নয়

E-mail:

উ তন কমকতা, যার কােছ
আপীল করা যােব (কমকতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর
কাড, জলা, উপেজলার
কাডসহ টিলেফান ন র ও
ই- মইল)
আজীজ হায়দার ইয়া
অিতির জলা ািজে ট,
ন েকাণা
ফানঃ ০৯৫১-৬১৩৭৪
মাবাইল-৮৮০১৭১৫০২৮২২১

acjmnetrokona@yahoo.com

E-mail:

জােবর মাঃ সায়াইব
সহকারী কিমশনার
ফানঃ ০৯৫১-৬১৬৪৯
মাবাইল-৮৮০১৬৮২৫০৩২৯৫

িডিসয়াল ি খানা
শাখা
এবং
www.netrokona.gov.bd

ওেয়ব পাটাল হেত
সং হ করা যােব।

দািয় া কমকতার নাম,
পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা, উপেজলার কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল

েযাজ নয়

admnetrokona@yahoo.com

আেবদন

েযাজ নয়

আেবদন

েযাজ নয়

ি পযায়
১। ০২ কিপ পাসেপাট
সাইেজর সত ািয়ত ছিব
২। জাতীয় পিরচয় পে র
সত ািয়ত কিপ
৩।িপ ল/িরভলবােরর জ
আেবদেনর কর বৎসের
কমপে ৩ (িতন) ল
টাকা এবং ব ক, শটগান ও
রাইেফেলর ে ১ (এক)
ল টাকা আয়কর দান
সং া সনদ
৪। েবর ৩ (িতন) বৎসেরর
আয়কর
সনেদর

১। িপ ল, িরভলবার এর
লাইেস িফ ৩০,০০০.০০ টাকা,
২।ব ক/শটগােনর লাইেস
২০,০০০.০০ টাকা এবং
৩। রাইেফেলর লাইেস
িফ ২০,০০০.০০ টাকা।

িফ

ধারাবািহকতার সনদ।
৫। ড লাইেস ।
৬। হলফনামা।

কমকতা/ ি েযা া
১। ০২ কিপ পাসেপাট
সাইেজর সত ািয়ত
ছিব
২। জাতীয় পিরচয় পে র
সত ািয়ত কিপ
৩। আয়কর দান সং া
সনদ।
৪। চা রী
ায়ীকরণ
সং া আেদেশর
কিপ
৫। হলফনামা।
৬। ঘাষণা প ।

6.

আে য়া লাইেস
নবায়ন সং া
কায ম

01 কাযিদবস

ধরণ পিরবতন
আে য়া
লাইেসে
অ
করার ০৫
বৎসর
অিত া
হওয়ার পর জলা
ািজে েটর
অ মিত েম রাতন
অ
িব য় সাে েপ
রাতন
লাইেস
বািতল েম
ন ন
লাইেস
দান করা
হয়।
১। ল লাইেস
২। নবায়ন িফ
৩। ভ াট
৪। আে য়া
৫। জমার রিসদ দশন কের







সনদ া (সরকাির গেজেট
িব ািপত) ি েযা া ও
জাতীয় বতন েলর ৬ ও
ত
ড
চা রীরত/অবসর া
সরকাির ক াডার সািভস
কমকতােদর
ে
িপ ল/িরভলবার/শটগান/রা
ইেফল আে য়াে র লাইেস
িফ ও নবায়ন িফ েযাজ
হেব না
লাইেস িফ জমা দয়ার
কাড-১-২২১১-০০০০১৮৫৯
ভ াট জমা দয়ার কাড-১১১৩৩-০০১৫-০৩১১

িত বৎসর
১। িপ ল/িরভলবার এর নবায়ন
িফ 10,০০০.০০ টাকা

েত ক বৎসর িডেস র
মােসর ৩১ তািরেখর মে
পরবত বৎসেরর জ
লাইেস
নবায়ন করেত
হেব।

২। ব ক/ শটগােনর নবায়ন িফ
5,০০০.০০ টাকা এবং
৩। রাইেফেলর নবায়ন িফ
5,০০০.০০ টাকা।






7.

8.

লাশ পিরবহন িবল
পিরেশাধ সং া
কায ম
িব িপ,িপ ও
এ,িপ,িপগেণর স ানী
ভাতা দান সং া
কায ম

বরা াি
সােপে ০৩
কাযিদবস
বরা াি
সােপে ০৩
কাযিদবস

সনদ া (সরকাির গেজেট
িব ািপত) ি েযা া ও
জাতীয় বতন েলর ৬ ও
ত
ড
চা রীরত/অবসর া
সরকাির ক াডার সািভস
কমকতােদর
ে
িপ ল/িরভলবার/শটগান/রা
ইেফল আে য়াে র লাইেস
িফ ও নবায়ন িফ েযাজ
হেব না
নবায়ন িফ জমা দয়ার
কাড-১-২২১১-০০০০১৮৫৯
ভ াট জমা দয়ার কাড-১১১৩৩-০০১৫-০৩১১

বরা প ও িবল

েযাজ নয়

বরা প ও িবল

েযাজ নয়

জােবর মাঃ সায়াইব
সহকারী কিমশনার
ফানঃ ০৯৫১-৬১৬৪৯
মাবাইল-৮৮০১৬৮২-৫০৩২৯৫
E-mail:
acjmnetrokona@yahoo.com

আজীজ হায়দার ইয়া
অিতির জলা ািজে ট,
ন েকাণা
ফানঃ ০৯৫১-৬১৩৭৪
মাবাইল-৮৮০১৭১৫-০২৮২২১
E-mail:
admnetrokona@yahoo.com

9.

ইটভাটার লাইেস
দান সং া কায ম

িতেবদন াি
সােপে ০৭
কাযিদবস

১। লাইেস িফ
২। ড লাইেস
৩। উৎস কর সনদ
৪। পিরেবশগত ছাড়প

লাইেস িফ ৫,০০০.০০ টাকা।
 লাইেস িফ জমা দয়ার
কাড-১-০৭৪২-০০০১২৬৮১

10. ইটভাটার লাইেস
দান/নবায়ন সং া
কায ম

11.

ববািহক সনদপ
সং া কায ম

িতেবদন াি
সােপে ০৭
কাযিদবস

দান

12. এিসড লাইেস দান
সং া কায ম

13. এিসড লাইেস নবায়ন
সং া কায ম


িতেবদন াি
সােপে ০৩
কাযিদবস

িতেবদন াি
সােপে ০৭
কাযিদবস

৫। আয়কর সনদ
৬। ফায়ার লাইেস
৬।
িম উ য়ন কর
পিরেশােধর রিসদ, দিলল।
৭।
িমর মািলকানা
সনদ/দিলল।
েত ক
অথ
বৎসের
লাইেস
নবায়ন করেত
হেব।
১। লাইেস িফ
২। ড লাইেস
৩। উৎস কর সনদ
৪। পিরেবশগত ছাড়প
৫। আয়কর সনদ
৬। ফায়ার লাইেস
৬।
িম উ য়ন কর
পিরেশােধর রিসদ, দিলল।
১। জারী চালান
াংক বা জারী
২। ০২ কিপ সত ািয়ত ছিব শাখা
৩। এিফেডিভট
৪। জাতীয় পিরচয় প ।

১। আয়কর সনদ
২। জাতীয় পিরচয় প
৩। দিলল/ভাড়ার ি প
৪। ০২ কিপ সত ািয়ত ছিব
৫। কমচারীেদর িনেয়াগ প
৬। ড লাইেস ।
 পরবত েত লাইেস িফ
জমাদান
সােপে
লাইেস দান।
১। ড লাইেস
২। লাইেস িফ

িতেবদন াি
সােপে ০৭
কাযিদবস
সকল কার লাইেস িফ ও নবায়ন িফ এর সােথ ১৫% ভ াট েযাজ ।




ভ াট জমা দয়ার কাড-১১১৩৩-০০১৫-০৩১১
উৎেস কর জমা দয়ার
কাড-১-১১৪১-০১২৫-০১১১

নবায়ন িফ ৫,০০০.০০ টাকা।





লাইেস িফ জমা দয়ার
কাড-১-০৭৪২-০০০১২৬৮১
ভ াট জমা দয়ার কাড-১১১৩৩-০০১৫-০৩১১
উৎেস কর জমা দয়ার
কাড-১-১১৪১-০১২৫-০১১১

৭৫০/ লাইেস িফ জমা দয়ার
কাড-১-২২০১-০০০১২৬৮১
 ভ াট জমা দয়ার কাড-১১১৩৩-০০১৫-০৩১১
এিসড
বহার লাইেস িফ
১,৫০০.০০
টাকা
হেত
২৫,০০০.০০ টাকা।



লাইেস িফ জমা দয়ার
কাড-১-২২০১-০০০১-১৮৫৪
ভ াট জমা দয়ার কাড-১১১৩৩-০০১৫-০৩১১

লাইেস িফ-এর ৫% িত অথ
বৎসর।

6। িশ া শাখাঃ
ম

১

২

সবার মান

েয়াজনীয়
সময়

(িশ া ম ণালয় হেত িব ি জারীর পর িনধািরত
তািরেখর মে িন বিণত ক াটাগরী অ যায়ী আেবদন
করা যােব)
১. িত ােনর ােড িত ান ধান ক ক সিচব, িশ া
ম ণালয়
বাংলােদশ সিচবালয় ঢাকা বরাবর আেবদন করেত হেব।
িশ ক ও ছা -ছা ীেদর ে ঃ
২. হে সাদা কাগেজ িলিখত আেবদন সিচব, িশ া
ম ণালয়,
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা বরাবর আেবদন সরাসির
দািখল
করেত হেব।
৩. আেবদেনর সােথ সং
কাগজ-প ১ম িণর
গেজেটড
কমকতা ক ক সত ািয়ত কের দািখল করেত হেব।
৪. পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব- ০১ কিপ।
৫. িত ােন অ য়নরত মেম িত ান ধান ক ক
আেবদেনর
সােথ সং করেত হেব।
৬. সংি
ইউিপ/ ময়র ক ক জ িনব েনর
কিপ/জাতীয়
পিরচয়পে র কিপ সং করেত হেব।
৭. পাশ ত পরী ার সকল ন রপে র সত ািয়ত কিপ
আেবদেনর সােথ দািখল করেত হেব।
িশ া ম ণালেয়র আওতায় িবিভ িশ া িত ােন িত
০৭
বছর াবেরটরী য পািত সরবরাহ করা হয়ঃ
(সাত)
কাযিদবস ১. িত ােনর ােড িত ান ধান ক ক িলিখত
আেবদন জলা শাসক, ন েকাণা বরাবর দািখল করেত
হেব।
২. আেবদেনর সােথ সংি
িত ােনর সকল াবেরটরী

িশ া ম ণালেয়র
০৭
আওতায় িশ া
(সাত)
িত ান, িশ ক ও
কাযিদবস
ছা -ছা ীেদর অ দান
দান

িশ া ম ণালেয়র
আওতায় িশ া
িত ােন াবেরটরী
য পািত সরবরাহ

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ
াি র
ান

িফ/চাজ (টাকা
জমাদােনর
কাড/খা ও
কখন দান
করেত হেব তা
উে খসহ)

দাি া কমকতা(কমকতার নাম ,পদবী
বাংলােদেশর কাড, জলা, উপেজলার কাডসহ
ফান ন র, ই- মইল

উধতন কমকতা/যার কােছ আপীল। করা
যােব (কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা উপেজলার কাডসহ, টিলেফান ন র,
ই- মইল

িফ/চাজ

(রােবয়া আ ার)
সহকারী কিমশনার
িশ া শাখা
ফান-০৯৫১-৬১৭২৩
মাবাইল-৮৮০১৭৪৮-৪৫৯৬৫৪
acedunetrokona@yahoo.com

(ড. মাঃ শিফ র রহমান)
জলা শাসক
ন েকাণা
ফান: ০৯৫১-৬১৫১১
মাবাইল-৮৮০১৭১৫-১২৩১২৮

িত ােন

িত ােনর
িনজ
াড

িফ/চাজ

Email.dcnetrokona@mopa.gov.bd

৩

৪

৫

৬

৭

ব ও ীড়া ম ণালয়
হেত অ দান দান
িব ান ও ি
উ য়ন া এর
অ দান দান

য পািতর তািলকা সং করেত হেব।
৩. িত ান িনবাচেনর
ে িশ া ম ণালেয়র
নীিতমালা অ সরণ করেত হেব।
৪. িশ া ম ণালেয়র চািহদা মাতােবক সাধারণত
সে রনেভ র মােসর মে আেবদন
ব ও ীড়া ম ণালয় ক ক বরা
াি সােপে
০৭
সংি
িত ােনর অ েল সড চেকর মা েম
(সাত)
কাযিদবস অ দান দান করা হয়।
০৭( সাত) ১.িব ান ও ি উ য়ন া হেত বরা
াি র পর
কাযিদবস জলা শাসেকর কাযালয়, ন েকাণা হেত চেকর
মা েম অ দান দান করা হয়।
২. িত ান ধান িত ােনর িনধািরত ােড জলা
শাসক, ন েকাণা বরাবর
চক উে ালেনর জ
আেবদনপ দািখল করেবন।
০৭ (সাত) ১. িত ান ধান িত ােনর িনধািরত
ােড জলা
কাযিদবস শাসক, ন েকাণা বরাবর আেবদনপ দািখল করেবন।
২.আেবদেনর সােথ ববত এডহক কিম র গভািনং
বিড/ ােনিজং কিম র বাড ক ক অ মিতপ দািখল
করেত হেব।
৩. আেবদেন মেনানীত ি বেগর ণ নাম, কানা,
িশ াগত যা তা ও অিভ তা ইত ািদ উে খ করেত
হেব।

ল কেলজ,
মা াসা/গভিনং বিডর
িনবাচন পিরচালনার
জ ি জািডং
অিফসার
িনেয়াগ/িনবাহী
কিম র সদ
মেননয়ন
িবিভ িশ া
১৫
১.
হে িলিখত আেবদন জলা শাসক,
িত ােনর
(পেনর)
ন েকাণা বরাবর অিভেযাগপ
রণ করেত হেব।
িশ কেদর িব ে
কাযিদবস ২.দািখল ত অিভেযােগর পে
মাণািদ (যিদ
অিভেযাগ িন ি
থেক), জলা শাসক, ন েকাণা বরাবর দািখল
করেত হেব ।
ন েকাণা ফাউে শন
৩০
১. ন েকাণা ফাউে শন হেত ন েকাণা জলার
হেত িত বছর
(ি শ)
ায়ী বািস া/ দেশর অভ ের অ য়নরত গরীব
অ দান দান
কাযিদবস মধাবী ছা /ছা ীেদর িত বছর এককালীন
িশ া ি দান করা যেত পাের।
২. হে আেবদন জলা শাসক, ন েকাণা বরাবর
আেবদন করেত হেব।
৩.আেবদেনর সােথ সংি ইউিপ চয়ার ান/ ময়র
ক ক অিভভাবেকর বািষক আয় সং া ত য়ণ
দািখল করেত হেব।

-

িফ/চাজ
-

িফ/চাজ

-

িফ/চাজ

-

িফ/চাজ

-

িফ/চাজ

(রােবয়া আ ার)
সহকারী কিমশনার
িশ া শাখা
ফান-০৯৫১-৬১৭২৩
মাবাইল-৮৮০১৭৪৮-৪৫৯৬৫৪
acedunetrokona@yahoo.com

(ড. মাঃ শিফ র রহমান)
জলা শাসক
ন েকাণা
ফান: ০৯৫১-৬১৫১১
মাবাইল-৮৮০১৭১৫-১২৩১২৮
Email.dcnetrokona@mopa.gov.bd

৪.পরী া পােশর সকল ন র পে র ফেটাকিপ
সং করেত হেব।
৫. িত ােন অ য়নরত মেম সংি
িত ান ধান
ক ক ত য়ণপ আেবদেনর সােথ সং
করেত
হেব
৬. ০২ ( ই) কিপ রি ন ছিব আেবদেনর সােথ
সং করেত হেব।
৭.উে িখত কাগজপ
থম
িণর গেজেটড
কমকতা ক ক সত ািয়ত কের দািখল করেত হেব।

৭। জারী শাখাঃ
ম

সবার নাম

১

২

০১

ভ ার লাইেস
দান

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

৩

৪

িলশ তদ িতেবদন ও আেবদন পে র সােথ উি িখত
সংি
সাব- রিজ ােরর কাগজপ সং করেত হেবঃ
মতামত াি র পর ১
স াহ।
পাসেপাট সাইেজর ০৩ (িতন) কিপ
সত ািয়ত ছিব।
নাগিরক সনদ ও জ িনব ন সনেদর
সত ািয়ত ফেটাকিপ।
জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত
ফেটাকিপ।
িশ াগত যা তার সনেদর ফেটাকিপ।
(সবিন ০৮ ণী উ ীণ)
য কান তফসীিল
াংক হেত
লতার সনদ।

েয়াজনীয়
কাগজ প
াি র ান

িফ/চাজ(টাকা জমা
দােনর কাড/খাত ও
কখন দান করেত হেব
তা উে খসহ)

দািয় া কমকতা (কমকতার
নাম,পদবী, বাংলােদশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)

ঊধতন কমকতা, যার কােছ
আপীল করা যােব
(কমকতার নাম,নাম,পদবী,
বাংলােদশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)

৫

৬

৭

৮

ঃ ঃ
িবভাগ/অিফস

আেবদনকারীর নােম
ভ ার লাইেস দান
অ েমাদন হওয়ার পর
লাইেস িফ বাবদ
৭৫০/-(সাতশত প াশ)
টাকা চালােনর মা েম
১.১১০১.০০০১.১৮৫৪
নং কােড জমা িদেত
হেব।

জনাব নয় চাকমা
জারী অিফসার
ন েকাণা
৮৮০৯৫১৬১৭৪৩
মালাইল-৮৮০১৭৯৩-৭৬২১৪০

জনাব আিজজ হায়দার ইয়া
অিতির জলা ািজে ট
ন েকাণা
৮৮০৯৫১৬১৩৭৪
মাবাইল-৮৮০১৭১৫০২৮২২১

pronoychakma@yahoo.com

8। জনােরল সা িফেকট শাখা

িমক
নং

১.

সবার নাম

সরকারী/আধাসরকারী/
ায় শািসত সং া/
িত ানস েহর
অনাদায়ী অথ আদায়

েয়াজনীয় সময় (ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজ
প

১৯১৩ সােলর িপিডআর এ া এর
িবধান অ য়ায়ী মামলা
করার
সােথ দনাদােরর িত ৭ ধারা না শ
ই বক জারীর ৩০ িদেনর মে
দাবী ত অথ পিরেশােধর িনেদশ
করা হয়। খাতক দাবী ত অথ
পিরেশাধ করার সােথ সােথ মামলা
িন ি করা হয়। তেব খাতক
আপি দািখল করেল তা দাবীদার
পে র িনকট রণ বক িলিখত
মতামত দােনর জ বলা হয়।
িলিখত জবাব াি র পর তা উভয়
পে র উপি িতেত নানী হণ বক
িস া হীত হয়।

১. বাংলােদশ ফরম
নং ১০২৭ [৪ ও ৬
ধারা]।

েয়াজনীয় কাগজ
ি র ান

ি /চাজ (টাকা)
জমাদােনর
( কাড/খাত ও
কখন দান করেত
হেব উে খসহ)

জনােরল সা িফেকট মামলা দােয়েরর
অিফসােরর আদালত ও
ে সংি
এডেভালাম িফ ১উপেজলা সা িফেকট ২১৪১-০০০০২. বাংলােদশ ফরম অিফসােরর আদালত। ২৩১৭ নং কােড
নং ১০২৮ [৫ নং
টাকা জমা বক
ধারা]।
এডেভালাম িফ
সং হ কের
বাংলােদশ ফরম
নং ১০২৭ [৪ ও ৬
ধারা] এবং
বাংলােদশ ফরম
নং ১০২৮ [৫ নং
ধারা] ফরম রণ
কের িত ােনর
ধান ক ক
সত পাঠ বক
অ েরাধপ রণ
করেত হেব।

দািয় া কমকতা
(কমকতার নাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড, জলা
ও উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র, ই- মইল)

উ তন কমকতা/যার কােছ
আিপল করা যােব (কমকতার
পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা
ও উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)

( মাহা দ মায়ন রিশদ)

(ড. মাঃ শিফ র রহমান)

জনােরল সা িফেকট
অিফসার, ন েকাণা

জলা শাসক

জলা কাড: ২৪০০

ফান: ০৯৫১-৬১৫১১

ফান: ০৯৫১-৬১২৩৭

মাবাইল-৮৮০১৭১৫-১২৩১২৮

মাবাইল-৮৮০১৯১১৯২৯৯৩৬

ন েকাণা

E-mail.dcnetrokona@mopa.gov.bd

9। রিভিনউ ি খানা শাখা
িমক
নং

েয়াজনীয়
সময়

েয়াজনীয়
কাগজপ

১

২

৩

৪

১.

িব িজ.িপ/এিজিপেদর স ানী ভাতা ও
শনারীজ দান

১৫ িদন

িনিদ ফরেম
সংি আদালত
হেত ত য়ন বক
িবল
জবাব ও জােবদা
নকল সং হ
১. ০২( ই)কিপ
ছিবসহ আেবদন।
২. পররা ম ণালয়
ক ক সত ায়ন ত
ত য়ন।
ল ও আরিজর
কিপ

2.
৩.

৪.

সবার নাম

সরকাির মাক মার আিপল দােয়েরর ব া
হণ
িবেদেশ অব ানরত নাগিরকেদর
আমেমা ারনামা া
করণ

৩০ িদন

সরকাির াথ সং া রীট মাক মার সমন
হণ ও জবাব রণ।

৩০ িদন

১৫ িদন

েয়াজনীয়
কাগজপ াি র
ান

৫

সংি

সংি

দওয়ানী
আদালত

দওয়ানী
আদালত

সংি

তাবাস

মহামা
হাইেকাট িবভাগ

িফ/চােজস(টাকা
জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন
দান করেত হেব
তা উে খ করেত
হেব

দািয়

া কমকতা
(কমকতার
নাম,পদবী,বাংলােদেশর
কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র ও
ই- মইল ন র)

উ তন কমকতা,যার কােছ
আিপল করা যােব (কমকতার
নাম,পদবী,বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল
ন র)

৬

৭

৮

১০ টাকা রিভিনউ
া

আেবদেন ২০ টাকার
কাট িফ, ১০০০
টাকার িবেশষ
আঠােলা
া ।
-

এ, ক,এম,শরী ল হক
সহকারী কিমশনার
আর,এম শাখা
মাবাঃ 88০১৭৫৮-৯৬৫৬৩৯

(ড. মাঃ শিফ র রহমান)
জলা শাসক
ন েকাণা
ফান: ০৯৫১-৬১৫১১
মাবাইল-৮৮০১৭১৫-১২৩১২৮
E-mail.dcnetrokona@mopa.gov.bd

১০। ত ও অিভেযাগ শাখা
ম

১

১

২

৩

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজপ
াি র ান

২

৩

৪

৫

গণ নািন হণ

ত অিধকার
আইন
২০০৯অ যায়ী
আেবদনকারীর
আেবদেনর
ি েত ত
দান

িবিভ
অিভেযােগর
ি েত
কায ম

িফ/চাজ (টাকা
দািয় া কমকতা (কমকতার নাম,
জমাদােনর
পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা/
কাড/খাত ও উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র ও ইকখন দান
মইল)
করেত হেব তা
উে খসহ)
৬

জলা শাসক নাই
জলা শাসক
মেহাদেয়র
স ােহর িত ধবার নানী
মেহাদেয়র গাপনীয়
গাপনীয় শাখা
হেণরে ি েত অনিধক
সহকারীর িনকট হেত
৩(িতন) কাযিদবস
সা াতকার ি প হণ
১.ত অিধকার আইেনর ধারা৯ অ যায়ী আেবদন াি র
তািরখ হেত অনিধক ২০ কায
িদবস
২.একািধক ত দান ইউিনট
সংি তার ে ৩০
কাযিদবস
৩.অ েরাধ ত ত কান
ি র জীবন- ত, ফতার
এবং কারাগার হেত ি
সি ত হেল অনিধক ২৪ ঘ া

১৬/- টাকার
কাট িফ।
১.ত অিধকার
আইেনর তফিসল
ফরম “ক” অ যায়ী
ত াি র
আেবদনপ
২.ফরম “গ” অ যায়ী
আিপল আেবদন

জলা শাসক বরাবর
িলিখত অিভেযাগ
দািখল

িবনা ে

অনিধক ১৫
িদন

উধতন কমকতা, যার কােছ আপীল করা
যােব (কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর
কাড, জলা/উপেজলা কাড
সহ টিলেফান ন র ও ই- মইল)

৭

৮

(ড. মাঃ শিফ র রহমান)
জলা শাসক
ন েকাণা
ফান: ০৯৫১-৬১৫১১
মাবাইল-৮৮০১৭১৫-১২৩১২৮

িজ. এম. সােলহ উি ন
িবভাগীয় কিমশনার
ময়মনিসংহ িবভাগ , ময়মনিসংহ
ই- মইল:

E-mail.dcnetrokona@mopa.gov.bd

আিত ল ইসলাম
সহকারী কিমশনার
জলা শাসেকর কাযালয়,
ন েকাণা
মাবাইল-৮৮০১৭৯৮-৬৪৪৩১১

সহকারী কিমশনার
ত ও অিভেযাগ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, ন েকাণা

divcommymensingh@mopa.gov.bd

(ড. মাঃ শিফ র রহমান)
জলা শাসক
ন েকাণা
ফান: ০৯৫১-৬১৫১১
মাবাইল-৮৮০১৭১৫-১২৩১২৮
E-mail.dcnetrokona@mopa.gov.bd

(ড. মাঃ শিফ র রহমান)
জলা শাসক
ন েকাণা
ফান: ০৯৫১-৬১৫১১
মাবাইল-৮৮০১৭১৫-১২৩১২৮
E-mail.dcnetrokona@mopa.gov.bd

11। ানীয় সরকার শাখা
ম

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ সবাস েহর িবষেয়
অিভেযাগ হণ ও িন ি করণ

১৫ (পেনর) িদন

2.

ইউিনয়ন পিরষদ ক ক ক হণ/বা বায়ন
সং া িবষেয় অিভেযাগ হণ ও িন ি করণ

০১ (এক) মাস

3.

এলিজএসিপ’র কায েমর িবষেয়
আপি /অিভেযাগ হণ ও িন ি করণ

০১ (এক) মাস

4.

জ ও
িনব ন কায েমর িবষেয়
আপি /অিভেযাগ হণ ও িন ি করণ

১৫ (পেনর) িদন

5.

ইউিনয়ন পিরষদ সিচব/ াম- িলশেদর িবষেয়
অিভেযােগর তদ ও িন ি করণ

১৫ (পেনর) িদন

6.

হাট-বাজার/ নৗকাঘাট ইজারা সং া িবষেয়
অিভেযাগ হণ ও িন ি করণ

নীিতমালা
অ যায়ী

7.

উপেজলা পিরষেদর কায েমর িবষেয় অিভেযাগ
হণ ও িন ি করণ

০১ (এক) মাস

8.

পৗরসভার কায েমর িবষেয় অিভেযাগ হণ ও
িন ি করণ

০১ (এক) মাস

9.

িবিভ িবভাগ ক ক িরত ট ার িসিডউল
িব য় ও জমা হণ

1.

দরপে উি িখত
সময় িচ
মাতােবক

েয়াজনীয় কাগজপ

য

সবার িবষেয় অিভেযাগ তা
ভােব উে খ কের সাদা কাগেজ নাম
কানা উে খ বক আেবদন করা যােব
এবং অিভেযােগর পে
মাণপ (যিদ
থােক) িদেত হেব।
আেবদেন কান কে র িবষেয় অিভেযাগ
তা
ভােব উে খ করেত হেব এবং
তার পে মাণপ ।
আেবদেন এলিজএসিপ’র কান কে র
িবষেয় অিভেযাগ তা
ভােব উে খ
করেত হেব এবং তার পে মাণপ ।
জ
র িনব ন সং া য কান
অিভেযাগ
ভােব উে খ কের সাদা
কাগেজ নাম কানা উে খ বক আেবদন
করা যােব এবং অিভেযােগর পে
মাণপ (যিদ থােক) িদেত হেব।
আেবদেন
াম
িলেশর িব ে
অিভেযােগর িবষয়
ভােব উে খ
করেত হেব এবং তার পে মাণপ ।
অ কাযালয় হেত িবি ত দরপ
যথাযথভােব রণ বক তার সােথ চািহত
জামানেতর িপিড/ পঅডার সং
করেত
হেব।
আেবদেন উপেজলা পিরষেদর কান
িবষেয় অিভেযাগ তা
ভােব উে খ
করেত হেব এবং তার পে মাণপ ।
আেবদেন কান কায েমর িবষেয়
অিভেযাগ তা
ভােব উে খ করেত
হেব এবং তার পে মাণপ ।
দরপে র শেত চািহত কাগজপ ।

েয়াজনীয়
কাগজপ াি র
ান

িফ/চাজ((টাকা জমা
দােনর কাড/খাত ও
কখন দান করেত হেবতা
উে খসহ)

সংি ইউিনয়ন
পিরষদ

িফ েযাজ নয়।

সংি ইউিনয়ন
পিরষদ

িফ েযাজ নয়।

সংি ইউিনয়ন
পিরষদ

িফ েযাজ নয়।

-

সংি ইউিনয়ন
পিরষদ
ানীয় সরকার
শাখা

সংি উপেজলা
পিরষদ ও
ইউএনও অিফস
সংি পৗরসভা

িসিডউল িবিভ
িবভাগ হেত াি
ােপে ানীয়
সরকার শাখায়
পাওয়া যােব।

আিত ল ইসলাম
সহকারী কিমশনার
ানীয় সরকার শাখা
ন েকাণা।
ক ন র- ২১১
জলা শাসেকর কাযালয়
ন েকাণা।
ফান নং- ০৯৫১-৬১731

ঊ তন কমকতা, যার কােছ আপীল
করা যােব (কমকতার নাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র ও ইমইল
ড. মাঃ শিফ র রহমান
জলা শাসক
ন েকাণা।
ফান ন রঅিফসঃ ০৯৫১-৬১৫১১
বাংেলাঃ ০৯৫১-৬১৩১১
ফা ঃ
অিফসঃ ০৯৫১-৬১২১১
বাংেলাঃ ০9৫১-৬১৪৫৫
মাবাইল-৮৮০১৭১৫-১২৩১২৮
E-mail:
dcnetrokona@mopa.gov.bd

িফ েযাজ নয়।

িফ েযাজ নয়।

দরপে র ধায ত

িফ েযাজ নয়।

িফ েযাজ নয়।

দরপে র ধায ত

দািয় া
কমকতা(কমকতার
নাম,পদবী,বাংলােদেশর
কাড, জলা/উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র ও
ই- মইল)

-

10.

জলা পিরষদ কায েমর সম য় সাধন ও
সহেযাগীতা দান

িবিধ মাতােবক

সংি অিফস স েহর িচ প , িনেদশনা
মাতােবক কায েমর সম য় সাধন করা
হয়। অ কান কাগেজর েয়াজন নই।

-

-

আিত ল ইসলাম
সহকারী কিমশনার
ানীয় সরকার শাখা
ন েকাণা।

11.

উপেজলা পিরষদ কায েমর সম য় সাধন ও
সহেযাগীতা দান
পৗরসভার কায েমর সম য় সাধন ও
সহেযাগীতা দান

িবিধ মাতােবক
িবিধ মাতােবক

-

-

-

ক ন র- ২১১
জলা শাসেকর কাযালয়
ন েকাণা।

ইউিপ চয়ার ান ও সদ েদর স ানী ভাতার উপ
বরা দান

িবিধ মাতােবক

-

-

-

14.

ইউিপ াম িলশেদর বতন ভাতার উপ বরা
দান

িবিধ মাতােবক

-

-

-

15.

ইউিনয়ন পিরষেদর কায ম তদারিক

িবিধ মাতােবক

-

-

-

16.

ইউিপ সিচবেদর বতনভাতা দান

িবিধ মাতােবক

-

-

-

17.

ইউিপ সিচবেদর টাইমে ল, দ তাসীমা,
া া ও আ েতািষক দান

িবিধ মাতােবক

-

-

-

18.

ইউিপ সিচব/িহসাব সহকারী কাম কি উটার
া িরক িনেয়াগ সং া কায ম

িবিধ মাতােবক

-

-

-

12.

13.

ড. মাঃ শিফ র রহমান
জলা শাসক , ন েকাণা।
ফান ন রঅিফসঃ ০৯৫১-৬১৫১১
বাংেলাঃ ০৯৫১-৬১৩১১
ফা ঃ
অিফসঃ ০৯৫১-৬১২১১
বাংেলাঃ ০9৫১-৬১৪৫৫
মাবাইল-৮৮০১৭১৫-১২৩১২৮

ফান নং- ০৯৫১-৬১731

E-mail:
dcnetrokona@mopa.gov.bd

আিত ল ইসলাম
সহকারী কিমশনার
ানীয় সরকার শাখা
ন েকাণা।
ক ন র- ২১১
জলা শাসেকর কাযালয়
ন েকাণা।
ফান নং- ০৯৫১-৬১731

ড. মাঃ শিফ র রহমান
জলা শাসক , ন েকাণা।
ফান ন রঅিফসঃ ০৯৫১-৬১৫১১
বাংেলাঃ ০৯৫১-৬১৩১১
ফা ঃ
অিফসঃ ০৯৫১-৬১২১১
বাংেলাঃ ০9৫১-৬১৪৫৫
মাবাইল-৮৮০১৭১৫-১২৩১২৮
E-mail:
dcnetrokona@mopa.gov.bd

12। াণ ও নবাসন শাখা

িমক
নং

1.

2.

সবার নাম

েযাগ ব াপনা সং া

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজ প

েযাগকালীন িবষেয় অবিহত ১. আেবদন
হেল তাৎ িণক েয়াজনীয়
২. িড ফরম
ব া হণ বক িজআর
খা / আিথক সহায়তা ও
৩. এফ ফরম
ঢউ ন দান করা হয়।
৪. িসআইিসট ফরম

কােজর িবিনমেয় খা
কম িচ ( আর, কািবখা)

নেভ র হেত ন পয

3.

অিতদির েদর জ
কমসং ান কম িচ
(ইিজিপিপ)

4.

5.

েয়াজনীয় কাগজ
ি র ান

সংি
ক
বা বায়ন কমকতার
কাযালেয়

ি /চাজ (টাকা)
জমাদােনর
( কাড/খাত ও
কখন দান
করেত হেব
উে খসহ)
ি /চাজ

দািয় া কমকতা
(কমকতার নাম, পদবী,
বাংলােদেশর কাড, জলা ও
উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)

উ তন কমকতা/যার কােছ
আিপল করা যােব (কমকতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর
কাড, জলা ও উপেজলা
কাডসহ টিলেফান ন র, ইমইল)

( মা: আ র রহমান)

(ড. মা: শিফ র রহমান)

জলা াণ ও নবাসন
কমকতা

জলা শাসক

ন েকাণা

আেবদন/িনধািরত
ফরেম ক ছক

সংি
ক
বা বায়ন কমকতার
কাযালেয়

ি /চাজ

সাধারণত: নেভ র হেত ন
পয সমেয়র মে ১ম ও
২য় পযায় ৪০ িদন পয এ
কম িচ চলমান থােক।

িনধািরত ফরেম ক
তািলকা

সংি
ক
বা বায়ন কমকতার
কাযালেয়

ি /চাজ

িভিজএফ কম িচ

ঈদ-উল িফতর ও ঈদ-উল
আযহা

উপেজলা হেত
উপকারেভাগীর
অ ািধকার তািলকার
িভি েত

সংি
ক
বা বায়ন কমকতার
কাযালেয়

ি /চাজ

শীতব িবতরণ কায ম

শীত মৗ েম (িডেস র হেত
ফ য়াির পয )

আেবদন/তািলকা

সংি
ক
বা বায়ন কমকতার
কাযালেয়

ি /চাজ

ফান: ০৯৫১-৬১৩৯১

ন েকাণা।
ফান- ০৯৫১-৬১৫১১
মাবাইল-৮৮০১৭১৫-১২৩১২৮

E-mail: drronetrokona@ddm.gov.bd

E-mail: dcnetrokona@mopa.gov.bd

13। মহােফজখানা শাখা
ম

১.

সবার নাম

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজপ াি র
ান

জলা ই- সবা, ইউিনয়ন ত সবা ক ও
পৗর িডিজটাল স ােরর মা েম
িসএস/আরএস/এসএ/িবআরএস খিতয়ােনর
জােবদা নকল আেবদন হণ ও সরবরাহ।

িনধািরত ফরম/সাদা
কাগেজ জলা, থানা,
মৗজা, জএল ন র
এবং খিতয়ান ন র
উে খ কের
আেবদন।

সরকার ক ক
অ েমািদত
া ভ ার

2.

কস নিথ ও িমস কইস ইত ািদর নকল
দান।

৩.

য সকল খিতয়ােনর নকল দান করা যােব
না, স ে ইনফরেমশন দান
মৗজা াপ সরববরাহ

৪.

িনধািরত ফরেম
আেবদন
িনধািরত
ইনফরেমশন ীপ
িনধািরত ফরম/সাদা
কাগেজ জলা, থানা,
মৗজা, জএল ন র
এবং সীট ন র
উে খ কের আেবদন

িফ/চাজ টাল জমাদােনর কাড/খাত

দািয় া কমকতা
(কমকতার নাম, পদিব,
টিলেফান ন র ও ইমইল
১। সাধারণ আেবদেনর ে ৮/- টাকার জ ির আেবদেনর ে ০৩ (িতন ( মাহা দ মায়ন রিশদ)
কাট িফ এবং জ ির আেবদেনর ে িদন এবং সাধারণ আেবদেনর ে
সহকারী কিমশনার
১৬/- টাকার কাট িফ।
০৭ (সাত) িদন।
রকড ম।
২। িবআরএস রকেডর িত খিতয়ান
মাবাইল-৮৮০১৯১১নকেলর আেবদেনর সােথ কমপে
৯২৯৯৩৬
২ ফিলও এবং িসএস/এসএ/আরএস
রকেডর িত খিতয়ান নকেলর
আেবদেনর সােথ কমপে ৩
ফিলও সং কের িদেত হেব
৩। সাধারণ আেবদেনর ে িত
ফিলও এর জ ১/- টাকা এবং
জ ির আেবদেনর ে িত ফিলও
এর জ ২/- টাকার কাট িফ।
সাধারণ আেবদেন কাট িফ ১৬/টাকা ও িডিজটাল নকল আেবদেনর
ে ২৮/- টাকা
১২/- টাকার কাট িফ স িলত
আেবদন।
সাধারণ আেবদেনর ে ৫/- টাকার
কাট িফ এবং জ ির আেবদেনর
ে ১০/- টাকার কাট িফ িদেয়
আেবদন করেত হেব। াপ াি
সােপে ৫০০.০০ (প চশত) টাকা
সানালী াংক, ন েকাণা শাখায়
চালােনর মা েম ১-৪৬৩৭-০০০১১২২১ নং কােড জমা িদেত হেব।

েয়াজনীয় সময়

কমপে ০৩ িদন ( েয়াজনীয়
কাগজপ াি সােপে )
কমপে ০৩ িদন
০১-০৩ িদন

উধতন কমকতা/যার কােছ আিপল করা
যােব (কমকতার নাম, পদিব, টিলেফান
ন র ও ই- মইল

(ড. মা: শিফ র রহমান)
জলা শাসক
ন েকাণা।
ফান- ০৯৫১-৬১৫১১
মাবাইল-৮৮০১৭১৫-১২৩১২৮
E-mail: dcnetrokona@mopa.gov.bd

১৪। িম অিধ হণ শাখা
ঃ
নং

সবার নাম

১

২

০১

অিধ হণ ত িমর িত রণ
দান ( রকড য় মািলেকর
ে )

০২

০৩

অিধ হণ ত িমর িত রণ
দান
(উ রািধকারী/
ওয়ািরশান ে মািলক)

অিধ হণ ত
জিমর
িত রণ দান ( য় ে
মািলেকর ে )।

েয়াজনীয়
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

৩

15
কাযিদবস

৪

১. িনধািরত ফরেম আেবদন
২. জাতীয় পিরচয়প / নাগিরক সনদ / জ সনেদর সত ািয়ত
ফেটাকিপ।
৩. পাসেপাট সাইেজর ১(এক) কিপ স তালা রি ন ছিব।
৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর হাল নাগাদ দািখলা।

15
কাযিদবস

15
কাযিদবস

১. িনধািরত ফরেম আেবদন
২. জাতীয় পিরচয়প / নাগিরক সনদ / জ সনেদর সত ািয়ত
ফেটাকিপ।
৩. পাসেপাট সাইেজর ১(এক) কিপ স তালা রি ন ছিব
৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা।
৫. নামজাির ও জমা খািরজ (খিতয়ােনর পচা, িডিসআর) এর কিপ।
৬. ওয়ািরশান সনদপে র ল কিপ।
১. িনধািরত আেবদন ফরম ( জলা শাসেকর কাযালেয়র িম
অিধ হণ শাখায় পাওয়া যােব)।
২. জাতীয় পিরচয়প / নাগিরক সনদ / জ সনেদর সত ািয়ত
ফেটাকিপ।
৩. পাসেপাট সাইেজর ১(এক) কিপ স তালা রি ন ছিব।
৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা।
৫. নামজাির ও জমা খািরজ (খিতয়ােনর পচা, িডিসআর) এর কিপ
৬. ৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল াে নাদাবীনামাপ
৭. ৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল াে অি কারনামা
৮. য় ত দিলেলর ফেটাকিপ
৯. ভায়া দিলেলর ফেটাকিপ

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

িফ/চাজ

দািয় া কমকতা
(কমকতার নাম, পদবী, ফান
ন র ও ইেমইল)

উ তন কমকতা, যার কােছ আিপল
করা যােব (কমকতার নাম, পদবী,
ফান ন র ও ইেমইল

৫

৬

৭

৮

জলা শাসেকর কাযালেয়র িম
অিধ হণ শাখায় পাওয়া যােব
সংি ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা।

আেবদেনর সােথ
২০/টাকার
কাট িফ লাগােত
হেব।

িম অিধ হণ কমকতা
ন েকাণা।
ফানঃ ০৯৫১-৬১৬০৪

(ড. মা: শিফ র রহমান)
জলা শাসক
ন েকাণা।
ফান- ০৯৫১-৬১৫১১

আেবদনকারী দািখল করেবন।
সংি ইউিনয়ন িম অিফস।
জলা শাসেকর কাযালেয়র িম
অিধ হণ শাখায় পাওয়া যােব
ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা।
আেবদনকারী দািখল করেবন।
সংি ইউিনয়ন িম অিফস।
সংি ইউিনয়ন িম অিফস।
ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা।
আেবদনকারী দািখল করেবন।
ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা।
আেবদনকারী দািখল করেবন।
সংি ইউিনয়ন িম অিফস।
সংি ইউিনয়ন িম অিফস।
অ েমািদত া ভ ার।
আেবদনকারী দািখল কবেরন।
আেবদনকারী দািখল কবের ।
আেবদনকারী দািখল কবেরন।

মাবাইল-৮৮০১৭১৫-১২৩১২৮
E-mail: dcnetrokona@mopa.gov.bd

আেবদেনর সােথ
২০/টাকার
কাট িফ লাগােত
হেব।

িম অিধ হণ কমকতা
ন েকাণা।
ফানঃ ০৯৫১-৬১৬০৪

আেবদেনর সােথ
২০/টাকার
কাট িফ লাগােত
হেব।

িম অিধ হণ কমকতা
ন েকাণা।
ফানঃ ০৯৫১-৬১৬০৪

ঃ
নং

সবার নাম

১
০৪

২
অিধ হণ ত িমর িত রণ
দান (আদালেতর আেদেশ
িনধািরত মািলেকর ে )

০৫

০৬

অিধ হণ ত জিমর িত রণ
দান
(power
of
attorney বেল মািলেকর
ে )।

অিধ হণ ত জিমর িত রণ
দান ( িমর মািলকানা িনেয়
িবেরাধ থাকার ে
ে )
উভয় পে র
নািনয়াে
অিথির
জলা
শাসক
(রাজ ) মেহাদেয়র আেদেশর
ি েত
িত রণ
দান
করা।

েয়াজনীয়
সময়
৩
১৫
কাযিদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

৪
১. িনধািরত ফরেম আেবদন
২. জাতীয় পিরচয়প / নাগিরক সনদ / জ সনেদর সত ািয়ত
ফেটাকিপ।
৩. পাসেপাট সাইেজর ১(এক) কিপ স তালা রি ন ছিব।
৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা।
৫. নামজাির ও জমা খািরজ (খিতয়ােনর পচা, িডিসআর) এর কিপ
৬. ৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল াে নাদাবীনামা প

15
কাযিদবস

-

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

৫
জলা শাসেকর কাযালেয়র িম
অিধ হণ শাখায় পাওয়া যােব
সংি ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা।

৬
আেবদেনর
সােথ
২০/টাকার কাট িফ
লাগােত হেব।

দািয় া কমকতা
(কমকতার নাম, পদবী,
ফান ন র ও ইেমইল)
৭
িম অিধ হণ কমকতা
ন েকাণা।
ফানঃ ০৯৫১-৬১৬০৪

আেবদনকারী দািখল করেবন।
সংি ইউিনয়ন িম অিফস।
সংি ইউিনয়ন িম অিফস।
অ েমািদত া ভ ার।

৭. ৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল াে অি কারনামা
৮. আদালেতর িডি র সা ফাইড কিপ এবং জিমর মািলকানা
সং া যাবতীয় কাগজপ ।
১. িনধািরত ফরেম আেবদন

আেবদনকারী দািখল করেবন।
আেবদনকারী দািখল করেবন।

২. জাতীয় পিরচয়প / নাগিরক সনদ / জ সনেদর সত ািয়ত
ফেটাকিপ।
৩. পাসেপাট সাইেজর ১(এক) কিপ স তালা রি ন ছিব
৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা।
৫. নামজাির ও জমা খািরজ (খিতয়ােনর পচা, িডিসআর) এর
কিপ
৬. ৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল াে নাদাবীনামাপ
৭. ৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল াে অি কারনামা
8.power of attorney দানকারীর িমর মািলক
সং া যাবতীয় কাগজপে র লকিপ।
১. িনধািরত ফরেম আেবদন

সংি

২. জাতীয় পিরচয়প / নাগিরক সনদ / জ সনেদর সত ািয়ত
ফেটাকিপ।
৩. পাসেপাট সাইেজর ১(এক) কিপ স তালা রি ন ছিব
৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা।
৫. নামজাির ও জমা খািরজ (খিতয়ােনর পচা, িডিসআর) এর
কিপ।
৬. িববাদমান প গেণর আপি র ি েত িমস কস
কের
উভয় পে র না শ করা ও নানী হণ করা।

িফ/চাজ

জলা শাসেকর কাযালেয়র িম
অিধ হণ শাখায় পাওয়া যােব
ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা।

মাবাইল-৮৮০১৭১৫-১২৩১২৮

আেবদেনর
সােথ
২০/টাকার কাট িফ
লাগােত হেব।

িম অিধ হণ কমকতা
ন েকাণা।
ফানঃ ০৯৫১-৬১৬০৪

আেবদেনর
সােথ
২০/টাকার কাট িফ
লাগােত হেব।

িম অিধ হণ কমকতা
ন েকাণা।
ফানঃ ০৯৫১-৬১৬০৪

অ েমািদত া ভ ার।
আেবদনকারী দািখল করেবন।
আেবদনকারী দািখল করেবন।

আেবদনকারী দািখল করেবন।
সংি ইউিনয়ন িম অিফস।
সংি ইউিনয়ন িম অিফস।
অিতির

জলা শাসক (রাজ )

(ড. মা: শিফ র রহমান)
জলা শাসক
ন েকাণা।
ফান- ০৯৫১-৬১৫১১
E-mail: dcnetrokona@mopa.gov.bd

আেবদনকারী দািখল করেবন।
সংি ইউিনয়ন িম অিফস।
সংি ইউিনয়ন িম অিফস।

জলা শাসেকর কাযালেয়র িম
অিধ হণ শাখায় পাওয়া যােব
সংি ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা।

উ তন কমকতা, যার কােছ আিপল করা
যােব (কমকতার নাম, পদবী, ফান ন র ও
ইেমইল
৮

ঃ
নং

সবার নাম

েয়াজনীয়
সময়

১
০৭

২
সরকারী/আধা-সরকারী/ ািয়
শািসত সং ার অ েল জিম
অিধ হণ

৩
াব
দািখেলর
পিরে ি েত

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজপ

৪
১. শাসিনক অ েমাদন
২.

তম িমর েয়াজনীয়তা সং া

ত য়নপ

াি র ান

৫
ত াশী সং া িনজ দািয়ে সং হ
করেবন।

িফ/চাজ

৬
েযাজ নয়

দািয় া কমকতা
(কমকতার নাম, পদবী,
ফান ন র ও ইেমইল)
৭
িম অিধ হণ কমকতা
ন েকাণা।
ফানঃ ০৯৫১-৬১৬০৪

৩. ািবত িমর দাগ চী
৪. ল-আউট ান
৫. লাল কািল ারা ািবত িমর িচি তকরণ( সবেশষ নকশা
অ যায়ী)
৬.বােজট বরা সং া ত য়ন প ।
৭. কে র ািবত প ।
৮. ক ছক
৯. িত রেণর
দােনর অ ীকারনামা
১০. নবাসন সনদপ

০৮

ব-সরকারী সং ার অ েল
িম অিধ হণ

াব
দািখেলর
পিরে ি েত

১১. ধম য় উপাসনালয়, কবর ান, শানঘাট, মি র, গীজা না
থাকার ত ায়ন প ।
১২.
ািবত িমেত ঘর বািড় বা বসা িত ান িত হেব
িক না তার ত ায়ন প ।
১৩ . বিধত িত রণ দােনর অ ীকারনামা।
১৪. কাভাড এিরয়ার ত য়ন প ।
১৫. মৗজা াপ।
১৬. অিধ হণ ত অ ব ত িমর সমপেনর ত য়ন প ।
১. সাশিনক অ েমাদন
২. তম িমর েয়াজনীয়তা সং া ত য়নপ
৩. ািবত িমর দাগ চী
৪. ল-আউট ান
৫. লাল কািল ারা ািবত িমর িচি তকরণ( সবেশষ নকশা
অ যায়ী)
৬. বােজট বরা সং া ত ায়ন প ।
৭. কে র ািবত প ।
৮. ক ছক
৯. িত রেণর

দােনর অ ীকারনামা

উ তন কমকতা, যার কােছ আিপল করা
যােব (কমকতার নাম, পদবী, ফান ন র ও
ইেমইল
৮

(ড. মা: শিফ র রহমান)
জলা শাসক
ন েকাণা।
ফান- ০৯৫১-৬১৫১১
মাবাইল-৮৮০১৭১৫-১২৩১২৮
E-mail: dcnetrokona@mopa.gov.bd

ত াশী সং া িনজ দািয়ে সং হ
করেবন।

েযাজ নয়

িম অিধ হণ কমকতা
ন েকাণা।
ফানঃ ০৯৫১-৬১৬০৪

ঃ
নং

সবার নাম

েয়াজনীয়
সময়

১

২

৩

৯

জলা
সভা

ান িনবাচন কিম র

াব
দািখেলর
পিরে ি েত

েয়াজনীয় কাগজপ

৪
১০. নবাসন সনদপ
১১. ধম য় উপাসনালয়, কবর ান, শানঘাট, মি র, গীজা না
থাকার ত য়ন প ।
১২. ািবত িমেত ঘর বািড় বা বসা িত ান িত হেব
িক না তার ত য়ন প ।
১৩.বিধত িত রণ দােনর অ ীকার নামা।
১৪. কাভাড এিরয়ার ত য়ন প ।
১৫. মৗজা াপ।
১৬. অিধ হণ ত অ ব ত িমর সমপেনর ত য়ন প ।
১৭. ি নামা (৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল াে )।
ত াশী সং ার িনকট থেক া
াব জলা সদের হেল জলা
ান িনবাচন কিম র সভা আহবান করেত হেব।

েয়াজনীয় কাগজপ

াি র ান

িফ/চাজ

৫

৬

-

-

দািয় া কমকতা
(কমকতার নাম, পদবী,
ফান ন র ও ইেমইল)
৭
িম অিধ হণ কমকতা
ন েকাণা।
ফানঃ ০৯৫১-৬১৬০৪

উ তন কমকতা, যার কােছ আিপল করা
যােব (কমকতার নাম, পদবী, ফান ন র ও
ইেমইল
৮
জলা শাসক
ন েকাণা।
ফানঃ ০৯৫১-৬১৫১১
Email:dcnetrokona@mopa.gov.bd

িম অিধ হণ শাখা

েযাজ নয়

িম অিধ হণ কমকতা
ন েকাণা।
ফানঃ ০৯৫১-৬১৬০৪

জলা শাসক
ন েকাণা।
ফানঃ ০৯৫১-৬১৫১১
Email:dcnetrokona@mopa.gov.bd

১০

অিধ হেণর স া তা যাচাই

২১ িদন

াব াি র ২১ িদেনর মে অিতির জলা শাসক (রাজ ) ও
সংি
উপেজলা িনবাহী কমকতা
ািবত িমর িবষেয়
স া তা যাচাই িতেবদন িদেবন।

িম অিধ হণ শাখা

েযাজ নয়

িম অিধ হণ কমকতা
ন েকাণা।
ফানঃ ০৯৫১-৬১৬০৪

জলা শাসক
ন েকাণা।
ফানঃ ০৯৫১-৬১৫১১
Email:dcnetrokona@mopa.gov.bd

15। বসা বািণজ শাখা
ম

১

১.

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
( ঘ া/িদন/মাস)

২

৩

অত াব কীয় িনয় ণ অ ােদশ, ১৯৫৬ ও
অত াব কীয় িনয় ণ অ ােদশ ১৯৮১ এর
িবধান মাতােবক িডিলং লাইেস দান এবং
নবায়নঃ
ন ন িডিলং লাইেস
১৫(পেনর)
কাযিদবস তদ
িতেবদন াি র
সােপে ।

রাতন লাইেস
নবায়ন

০৩(িতন) কাযিদবস

েয়াজনীয় কাগজ প

৪

(ন ন লাইেস াি র আেবদেনর ে )
(১) িনধািরত ফরেম আেবদন
(২) পাসেপাট সাইজ ছিব ০২ ( ই) কিপ
(সত ািয়ত)।
(৩) দাকান ঘেরর িমর মািলকানা সং া
কাগজপ ভাড়া দাকােনর ে দাকান ঘর
ভাড়ার, ি প
(সত ািয়ত ফেটাকিপ)।
(৪) পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ
ড লাইেস (হালসন পয সত ািয়ত
ফেটাকিপ )।
(৫) নাগিরক সনদপ /জাতীয় পিরচয়
প /জ িনব ন সনদপ (সত ািয়ত
ফেটাকিপ)।
(৬) াংক লতার সনদপ (যিদ থােক)।
(৭) আয়কর সনদপ /TIN ও সক
িনব েনর সনদপ (যিদ থােক)।
(৮) জারী চালােনর ল কিপ। লাইেস িফ
দওয়ার কাড ন রঃ ১-১৭৩১-০০০১-১৮০১
(৯) কাপড় এবং তার লাইেসে র ে
ফায়ার সািভেসর লাইেস হালসন পয
(সত ািয়ত ফেটাকিপ)।

েয়াজনীয়
কাগজ প
াি র ান

িফ/ চাজ
(টাকা জমাদােনর কাড/ খাত ও কখন দান করেত
হেব তা উে খসহ)

৫

আেবদন
ফরম াি র
ান বসা
বািণজ শাখা,
জলা শাস
কর
কাযালয়,
ন েকাণা

৬

লাইেস

লাহ ও
ই াত
িসেম

ন ন
লাইেস
িফ
৩০০০/১৫০০/-

রাতন
লাইেস
িফ
১৫০০/
৭৫০/-

ি েকট
লাইেস
িফ
৬০০/৩০০/-

তী
কাপড়(পাই
কারী)
তী
কাপড়( চরা)
েয়লারী

৩০০০/-

১৫০০/
-

৬০০/-

১০০০/-

৫০০/-

২০০/-

১০০০/-

৫০০/-

-

ণকার(কা
িরগর)
জাতীয়

১০০/-

৫০/-

-

৩০০/-

১৫০/-

৬০/-

কটন
তা(পাইকা
রী
কটন
তা( চরা)
িসগােরট

১২০০/-

৬০০/-

২৪০/-

৫০০/-

২৫০/-

১০০/-

৩০০০/-

১৫০০/

৬০০/-

লাইেস ময়াদঃ(এক অথ বছর)লাইেস দােনর তািরখ হেত পরবত ৩০ ন পয বহাল থাকেব।
১. জলা শাসক, ন েকাণা বরাবর সাদা কাগেজ িলিখত আেবদন জমা িদেত হেব।
২. ড লাইেস হাল সন পয (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৩. কাপড় এবং তার লাইেস এর ে ফায়ার সািভেসর লাইেস হাল সন পয (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৪. জারী চালােনর লকিপ। নবায়ন িফ জমা দয়ার কাড ন রঃ ১-১৭৩১-০০০১-১৮০১
(ক) নবায়ন ত লাইেসে র ময়ােদরঃ(এক অথ বছর)১লা লাই হেত পরবত বছেরর ৩০ ন পয বহাল থাকেব।
(খ)নবায়েনর আেবদেনর সােথ িবগত বৎসেরর নবায়ন ত লাইেসে র লকিপ জমা িদেত হেব।
(গ) লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার েবই অথাৎ ৩০ েনর েবই পরবত বছেরর জ নবায়েনর আেবদন করেত
হেব।

দািয় া কম কতা (কমকতার
পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা
উপেজলার কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল সহ)

ঊধতন কমকতা যার কােছ আপীল করা
যােব((কমকতার পদবী, বাংলােদেশর
কাড, জলা উপেজলার কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল সহ)

৭

৮

মমতা আফিরন
সহকারী কিমশনার

(ড. মাঃ শিফ র রহমান)
জলা শাসক
ন েকাণা।
ফান: ০৯৫১-৬১৫১১
মাবাইল-৮৮০১৭১৫-১২৩১২৮

Email:jhums11@yahoo.com

ফানঃ+৮৮-০৯৫১-৬১-৪৭১
মাবাইল-৮৮০১৬৮২৪৭৪৫৪১

Email:dcnetrokona@mopa.gov.bd

16। এনিজও সল
ম

১
০১.

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজপ
াি র ান

২
এনিজও স হেক
মািসক সম য়
সভায় অ ি করণ

৩
তদ কায ম-15
কাযিদবস

৫
েযাজ নয়

িফ/চাজ (টাকা
জমাদােনর
কাড/খাত ও
কখন দান
করেত হেব তা
উে খসহ)
৬
েযাজ নয়

েযাজ নয়

েযাজ নয়

েযাজ নয়

েযাজ নয়

েযাজ নয়

েযাজ নয়

জলার এনিজও
স েহর ত য়ন প
দান

তদ কায ম-07
কাযিদবস

জলার এনিজও
স েহর িব ে
অিভেযােগর িন ি

তদ কায ম-15
কাযিদবস

৪
(ক) সং ার গঠনত
(খ) কাযিনবাহী কিম র তািলকা
(গ) সনদপ (এনিজও িবষয়ক েরা/সমাজেসবা
অিধদ র/ ব উ য়ন অিধদ র/মিহলা িবষয়ক
অিধদ র/জেয়
ক কা ানী)
(ঘ) অেথর উৎস
(ঙ) অিফেসর ানীয় কানা
(চ) িবগত ০১(এক) বছেরর আয়- য় িহসাব
(ছ) াংক িববরণী
(জ) অিফস যিদ ভাড়া করা হয় তার পে ি প
(ঝ) তািলকা ি র জ আেবদনপ
(ঞ) সং ার কাযাবিল এবং
(ট) সংি উপেজলা হেত তদ াি সােপে
তািলকা ি ।
(ক) কে র এফিড-৬ কিপ
(খ) অথছােড়র কিপ
(গ) উপেজলা ওয়ারী অথ িবভাজেনর তািলকা (এফিড-৬
অ যায়ী) এবং
য অথ (ঘ)বছেরর ত য়নপ াি র আ হী স সমেয়র য়
িববরণী।
অিভেযাগ িবষেয় তদ াি র পর িবিধ মাতােবক পরবত
কায ম।

তদ পরবত
কায ম- 03
কাযিদবস
েযাজ নেহ

আেবদন পে র মমা যায়ী।

তদ পরবত
কায ম- 03
কাযিদবস

০২.

০৩.

০৪.

জলার এনিজও
স েহর আেবদেনর
ি েত িবিবধ
কায ম।

তদ পরবত
কায ম- 03
কাযিদবস

দািয়

া কমকতা (কমকতার নাম,
পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র
ও ই- মইল)

উধতন কমকতা,যার কােছ আপীল করা যােব
(কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও ইমইল)

৭
সরওয়ার কামাল
সহকারী কিমশনার
এনিজও সল
মাবাইল-০১৭১০-৮১৯৮৮১
E-mail:
ngorep_ntk@yahoo.com

৮
(ড. মাঃ শিফ র রহমান)
জলা শাসক
ন েকাণা।
ফান: ০৯৫১-৬১৫১১
মাবাইল-৮৮০১৭১৫-১২৩১২৮
Email:dcnetrokona@mopa.g
ov.bd

17। ই- সবা শাখা

ম

১
১.

২.

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

২
সকল কার নাগিরক আেবদন/
দা িরক প হণ

িমর যাবতীয় পচার সইমহরী
নকেলর আেবদন হণ বক
কি উটাের স কের মহােফজ
খানা শাখায় রণ করা হয় এবং
মহােফজখানা হেত া সইমহরী
নকল সংি আেবদনকারীর
িনকট সরবরাহ করা হয়।

৩
তাৎ িণক

৫ িদন থেক ৭িদন

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজপ
াি র ান

৪
সংি কাগজ প সহ
আেবদন।

জলা, উপেজলা, মৗজা
ও স ক খিতয়ান উে খ
বক ১৬/- টাকার কাট
িফ সহ ২ ফিলও ও
৪/- টাকার কাট িফ
িদেয় আেবদন করেত
হয়।

িফ/চাজ (টাকা জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন দান
করেত হেব তা উে খসহ)

৫

৬
িবনা ে

আেবদনকারী
িনেজ দান
করেবন।
-

১৬/- টাকার কাট িফ।

দািয় া কমকতা (কমকতার
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/ উপেজলা কাড সহ
টিলেফান ন র ও ই- মইল)
৭
সাঈদা পারভীন(১৭৬৩৩)
সহকারী কিমশনার
জলা ই- সবা ক
ন েকাণা কােল েরট।
ফান-০৯৫১-৬১৭১৯
মাবাইল-৮৮০১৭২৭-৬৫৪৮৪৫

উধতন কমকতা, যার কােছ আপীল করা যােব
(কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড
সহ টিলেফান ন র ও ই- মইল)
৮
(ড. মাঃ শিফ র রহমান)
জলা শাসক
ন েকাণা।
ফান: ০৯৫১-৬১৫১১
মাবাইল-৮৮০১৭১৫-১২৩১২৮
Email:dcnetrokona@mopa.gov.bd

১৮। বাসী ক াণ শাখা
িমক
নং

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/ িদন/ মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

০৩ কাযিদবস

(ক) সনদ
(খ) বােস িনেয়াগকারী
ক প ক ক
স িকত প ।
সংি দ েরর সােথ
প যাগােযােগর
মা েম
সংি কাগজপ সহ
আেবদন।

০১

বােস বরণকারী কম
পিরবারেক আিথক সাহা াি েত
সহায়তা করা।

০২

জলা কমসং ান ও জনশি
অিফেসর কায ম সম য়করণ।

০২ ( ই)কাযিদবস

বােস বরণকারী কম
পিরবারেক সকল কার হয়রানী
থেক র ায় সহায়তা করা ।
দেশ বসবাসরত বাসীেদর
পিরবারেক সকল কার হয়রানী
থেক র ায় সহায়তা করা ।
বাসী কম েদর অিভেযাগ হণ ও
সমাধােনর ব া করা।

০৩(িতন) কাযিদবস

০৩

০৪

০৫

০৩(িতন) কাযিদবস

প যাগােযােগর
মা েম

০৭(সাত) কাযিদবস

প যাগােযােগর
মা েম

েয়াজনীয় কাগজপ
াি র ান

বাসী ক াণ শাখা,
জলা শাসেকর
কাযালয় , ন েকাণা
বাসী ক াণ শাখা,
জলা শাসেকর
কাযালয় ন েকাণা ,
বাসী ক াণ শাখা,
জলা শাসেকর
কাযালয় ন েকাণা ,
বাসী ক াণ শাখা,
জলা শাসেকর
কাযালয় ন েকাণা ,
বাসী ক াণ শাখা,
জলা শাসেকর
কাযালয় ন েকাণা ,

িফ/চাজ (টাকা
জমাদােনর কাড/খাত
ও কখন দান করেত
হেব তা উে খসহ)
িবনা ে

িবনা ে

দািয় া কম কতা (কমকতার নাম,
পদবী, বাংলােদেশর কাডসহ টিলেফান
ন র ও ই – মইল)

উধতন কমকতা যার কােছ আপীল করা যােব (কমকতার নাম,
পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র ও ই- মইল)

মমতা আফিরন
সহকারী কিমশনার
jhums11@yahoo.com
88০১৬৮২-৪৭৪৫৪১

(ড. মাঃ শিফ র রহমান)
জলা শাসক
ন েকাণা।
ফান: ০৯৫১-৬১৫১১
মাবাইল-৮৮০১৭১৫-১২৩১২৮
Email:dcnetrokona@mopa.gov.bd

িবনা ে

িবনা ে

িবনা ে

০৬

সৗিদ আরবসহ ম ােচ লাক
িনেয়ােগর িনব ন কায ম জলা
শাসেকর কাযালেয়র মা েম
স
করা ।

০৩(িতন) কাযিদবস

প যাগােযােগর
মা েম

বাসী ক াণ শাখা,
জলা শাসেকর
কাযালয় ন েকাণা ,

িবনা ে

19। আইিস শাখা
ম

সবার নাম

েয়াজনীয় সময়
(ঘ া/িদন/মাস

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজপ াি র
ান

1.

আইিস সংি িবিভ ধরেণর
িশ ণ দােন সহায়তা
িশ া িত ােন ািপত কি উটার ও
ভাষা িশ া াব হেত সবা দােন
সহায়তা
ওেয়বসাইেটর মা েম জনসাধারণেক
সরকাির ত াি েত সহায়তা দান।

তাৎ িনক

েয়াজন নই

েযাজ নয়

িবনা ে

তাৎ িনক

েয়াজন নই

-

িবনা ে

সেবা 24 ঘ া

েয়াজন নই

-

িবনা ে

সেবা 24 ঘ া

েয়াজন নই

-

িবনা ে

সেবা 24 ঘ া

েয়াজন নই

-

িবনা ে

2.

3.

4.

ইউিনয়ন িডিজটাল স ার েলােক
সহায়তা দান।

5.

DC Netrakona নােম চা
ফইস ক পইেজর মা েম ত
দান।

ত

িফ/চাজ/ (টাকা জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন দান
করেত হেব তা উে খসহ

দািয়

া কমকতা (কমকতার নাম,
পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র ও ই- মইল)
জনাব আেনায়ার হাছাইন আক ,
ইেনােভশন অিফসার, ন েকাণা
জনাব আ ল কালাম আজাদ, সহকারী
া ামার, জলা শাসেকর কাযালয়,
ন েকাণা।
জনাব আ ল কালাম আজাদ, সহকারী
া ামার, জলা শাসেকর কাযালয়,
ন েকাণা।
জনাব আ ল কালাম আজাদ, সহকারী
া ামার, জলা শাসেকর কাযালয়,
ন েকাণা।
জনাব সাঈদা পারভীন, সহকাির
কিমশনার, আইিস
মাবাইল-৮৮০১৭২৭-৬৫৪৮৪৫

উ তন কমকতা, যার কােছ আপীল করা যােব
(কমকতার নাম, পদবী), বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল)
(ড. মাঃ শিফ র রহমান)
জলা শাসক
ন েকাণা।
ফান: ০৯৫১-৬১৫১১
মাবাইল-৮৮০১৭১৫-১২৩১২৮
Email:dcnetrokona@mopa.gov.bd

