
সাধারণ শাখা 

ঃ 
নং 

সবার  নাম 
েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  কাগজপ   
াি র  ান 

সবা /িফ/চােজস ( জারী চালােনর খাত 
বা কাডসহ কখন িকভােব জমা দয়া যােব তা  

উে খ থাকেত হেব) 

দািয় া   কমকতা (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা, উপেজলা 
কাডসহ টিলেফান/ মাবাইল ন র, ই-

মইল এে স উে খ করেত হেব) 

উ তন কমকতা/যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা 
যােব (কমকতার বাংলােদেশর 
কাড, জলা/ উপেজলা কাডসহ 
টিলেফান, মাবাইল ন র, ই-

মইল এে স উে খ করেত হেব) 
১ িসেনমা হল 

িনমােণ আপি  
নাই সনদপ   

২ ( ই) মাস  িদ বাংলােদশ িসেনমােটা াফ ল   ১৯৭২ মাতােবক 
িনে া  কাগজপ  
১। িনধািরত ফরম ’িব’ এর মা েম ২০/- টাকার কাট 
িফসহ আেবদন করেত হেব। 
২। িবি ং এর ান । 
৩। জারী চালান । 
৪। বয়স মােনর সা িফেকট  । 
৫। জিমর যাবতীয় কাগজপ  (দিলল, খাজনা, খািরেজর 
িডিসআর, খিতয়ান ইত ািদ। 
৬। নাগিরকে র সনদপ ।  

জলা 
শাসেকর 

কাযালয়, নওগ  
(সাধারণ শাখা) 

১। ৪০০/–  টাকা 
২। ১–০৭৪২–০০০০–১৮৫৪ 
৩। আেবদন প  দািখেলর সময় জারী 
চালােনর কিপ সং  করেত হেব।  

সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা,  
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

+৮৮–০৭৫১–৬২২৪৭ 
ই- মইল 
acgnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd 

২ িসেনমা হেলর 
লাইেস  দান 

১৫ কাযিদবস িদ বাংলােদশ িসেনমােটা াফ র  ১৯৭২ মাতােবক 
িনে া  কাগজপ  
১। িনধািরত ফরম ’িড’ এর মা েম ২০/- টাকার কাট 
িফসহ আেবদন করেত হেব। 
২। িবি ং এর ান । 
৩।  আপি  নাই সনদপে র ছায়ািলিপ । 
৪। জারী চালান । 
৫। বয়স মােনর সা িফেকট । 
৬। নাগিরকে র সনদপ  । 

জলা 
শাসেকর 

কাযালয়, নওগ  
(সাধারণ শাখা) 

১। ৪০০/–  টাকা 
২। ১–০৭৪২–০০০০–১৮৫৪ 
৩। আেবদন প  দািখেলর সময় জারী 
চালােনর কিপ সং  করেত হেব।  

সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা,  
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

+৮৮–০৭৫১–৬২২৪৭ 
ই- মইল 
acgnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd 

৩ িসেনমা হেলর 
লাইেস  
নবায়ন 

৭ কাযিদবস িদ িসেনমােটা াফ এ া , ১৯১৮ মাতােবক  
িনে া  কাগজপ  
১। িনধািরত ফরম ’ই’ এর মা েম ২০/- টাকার কাট 
িফসহ আেবদন করেত হেব। 
২। িসেনমা হেলর ল লাইেস  । 
৩। জারী চালান । 

জলা 
শাসেকর 

কাযালয়, নওগ  
(সাধারণ শাখা) 

১। ৪০০/–  টাকা 
২। ১–০৭৪২–০০০০–১৮৫৪ 
৩। আেবদন প  দািখেলর সময় জারী 
চালােনর কিপ সং  করেত হেব।  
৪। লাইেসে র ময়াদ উ ণ হওয়া ই মাস 

েব নবায়েনর আেবদন দািখল করেত হেব। 

সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা,  
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

+৮৮–০৭৫১–৬২২৪৭ 
ই- মইল 
acgnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd 

৪ িসেনমা 
অপােরটর 
লাইেস  দান 

১৫ কাযিদবস িদ িসেনমােটা াফ  ল   ১৯৭২ মাতােবক িনে া  
কাগজপ  
১। িনধািরত ফরম ’এইচ’ এর মা েম ২০/- টাকার কাট 
িফসহ আেবদন করেত হেব। 
২। জারী চালান । 
৩। বয়স মােনর সা িফেকট  । 
৪। নাগিরকে র সনদপ । 
৫। মিশন চালেনার অিভ তার  সনদপ । 

জলা 
শাসেকর 

কাযালয়, নওগ  
(সাধারণ শাখা) 

১। ২০/–  টাকা 
২। ১–০৭৪২–০০০০–১৮৫৪ 
৩। আেবদনপ  দািখেলর সময় জারী 
চালােনর কিপ সং  করেত হেব।  
 

সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা,  
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

+৮৮–০৭৫১–৬২২৪৭ 
ই- মইল 
acgnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd 
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পাতা/০২ 
৫ িসেনমা অপােরটর 

লাইেস  নবায়ন 
৭ কাযিদবস ১। সাদাকাগেজ আেবদন । 

২। জারী চালান 
জলা শাসেকর 

কাযালয়, নওগ  (সাধারণ 
শাখা) 

১। ২০/–  টাকা 
২। ১–০৭৪২–০০০০–১৮৫৪ 
৩। আেবদন প  দািখেলর সময় 

জারী চালােনর কিপ সং  
করেত হেব।  

সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা,  
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

+৮৮–০৭৫১–৬২২৪৭ 
ই- মইল 
acgnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd 

৬ সাকাস লাইেস  
দান 

৩০ কাযিদবস ১। অ ািফস ক ক ত ত ফরেম ২০/- টাকার কাট 
িফসহ আেবদন করেত হেব। 
২। নাগিরক  সনদপ  সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। াংক সলেভ ী 
৪। িশি েদর নােমর তািলকা (ইউ,িপ চয়ার ান ক ক 

দ   নাগিরক  সনদপ ) 

জলা শাসেকর 
কাযালয়, নওগ  (সাধারণ 
শাখা) 

১। ৪০০/–  টাকা 
২। ১–০৭৪২–০০০০–১৮৫৪ 
৩। আেবদন প  দািখেলর  
   সময় জারী চালােনর  
  কিপ সং  করেত হেব।  

সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা,  
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

+৮৮–০৭৫১–৬২২৪৭ 
ই- মইল 
acgnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd 

৭ সাকাস লাইেস  
নবায়ন 

৭ কাযিদবস ১। সাদাকাগেজ ২০/- টাকার কাট িফসহ আেবদন  
২। জারী চালােনর ল কিপ। 

জলা শাসেকর 
কাযালয়, নওগ  (সাধারণ 
শাখা) 

১। ৪০০/–  টাকা 
২। ১–০৭৪২–০০০০–১৮৫৪ 
৩। আেবদন প  দািখেলর সময় 

জারী চালােনর কিপ সং  
করেত হেব।  

সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা,  
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

+৮৮–০৭৫১–৬২২৪৭ 
ই- মইল 
acgnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd 

৮  - গাি র 
সনদপ  দান 

৭ কাযিদবস ১। অ ািফস ক ক ত ত িনধািরত ফরেম ২০/- 
টাকার কাট িফসহ আেবদন। 
২।  নাগিরক  সনদপ  সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। ভাটার আই,িড/ জ  িনব ন সনদ । 
৪। পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব ১ কিপ ও া  
সাইেজর ছিব ১ কিপ।  
৫। সংি  গা /স দায়  এর সভাপিত/স াদক 
ক ক দ   - গা ী মেম গা /স দায় 
িনধারন লক  ত য়ণ। ( ল/সত ািয়ত) 
(উি িখত কাগজপ  স হ সংি  উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর মা েম রণ করেত হেব) 

১। সাধারণ শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, 

নওগ ।  
২। জলা ই– সবা ক , 
জলা শাসেকর 

কাযালয়, নওগ ।  
৩। 
naogaon.gov.b
d  
(ডাউনেলাড কের িনেত 
হেব)  
৪। উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়।  

কান কার িফ/চাজ এর 
েয়াজন নই। 

সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা,  
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

+৮৮–০৭৫১–৬২২৪৭ 
ই- মইল 
acgnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd 

৯ পি কার 
িড ােরশন দান 

৩০ কাযিদবস ১।  অ ািফস ক ক ত ত ফরেম ২০/-  টাকার 
কাট িফসহ আেবদন করেত হেব। 

২। নাগিরক  সনদপ । 
৩। চির গত সনদপ  । 
৪। াংক সলেভ ী । 
৫। িশ ােযা তার সনদপ  । 
৬। অিভ তার সনদপ / ত য়নপ  । 
৭।  ব  ি ি ং েসর সােথ ি নামা  
    (নন- িডিশয়াল াে ) 
৮। আইএন ন র। 

জলা শাসেকর 
কাযালয়, নওগ  (সাধারণ 
শাখা) 

কান কার িফ/চাজ এর 
েয়াজন নই। েয়াজেন 

( ৩০০/- টাকার নন-িডশায়াল 
াে  ঘাষণাপ ) 

সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা,  
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

+৮৮–০৭৫১–৬২২৪৭ 
ই- মইল 
acgnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd 
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পাতা/০৩ 
১০ ছাপাখানার 

িড ােরশন দান 
৩০ 
কাযিদবস 

১।  অ ািফস ক ক ত ত ফরেম ২০/-  টাকার কাট িফসহ আেবদন 
করেত হেব। 
২।  নাগিরক  সনদপ । 
৩। ঘর ভাড়ার রিশদ/মািলকানা সং া  কাগজপ  । 
৪।  ড লাইেস  । 

জলা শাসেকর কাযালয়, 
নওগ  (সাধারণ শাখা) 

১। ৪০০/–  টাকা 
২। ১–০৭৪২–০০০০ 
–১৮৫৪ 
৩। আেবদন প  
দািখেলর সময় জারী 
চালােনর কিপ সং  
করেত হেব।  

সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা,  
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

+৮৮–০৭৫১–৬২২৪৭ 
ই- মইল 
acgnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd 

১১ ত বীর 
ি েযা ােদর 

দাফন কাফেনর 
অ দান দান 

১ 
কাযিদবস 

১।  ২০/-  টাকার কাট িফসহ সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব। 
২। র সনদ প ।  
৩। ি েযা া কমা ােরর ত য়ন প ।  
৪। জাতীয় পিরচয় প ।  
৫। ি েযা ার গেজেটর কিপ। 
৬। ি েযা ার সনদপ   
(উি িখত কাগজপ  স হ সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর মা েম 

রণ করেত হেব)।  

১। ইউিনয়ন পিরষদ। 
২। হাসপাতাল ক প । 

সবা  নই। সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা,  
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

+৮৮–০৭৫১–৬২২৪৭ 
ই- মইল 
acgnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd 

১২ বীর ি েযা ার 
স ানী ভাতা/ 
সনদপে র 
আেবদন 
ম ণালেয় অ ায়ন 

২ 
কাযিদবস 

১।  ২০/-  টাকার কাট িফসহ সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব। 
২। জা কার সনদ প ।  
৩। গেজেটর কিপ।  
৪। ি বাতায় নােমর তািলকা।   
৫। ভারতীয় তািলকায় নাম।  
৬। জ  তািরেখর মানক (এসএসিস সা িফেকট /এনআইিড/জ সনদ)  
৭। ২৬/৩/১৯৭১ ি ঃ তািরেখ ি কালীন বয়স ১৩ বছর।  
(উি িখত কাগজপ  স হ সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর মা েম 

রণ করেত হেব)। 

সংি  ক প  সবা  নই। সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা,  
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

+৮৮–০৭৫১–৬২২৪৭ 
ই- মইল 
acgnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd 

১৩ চাকিররত অব ায় 
বরনকারী 

সরকাির কমকতা/ 
কমচারীর 
পিরবারেক 
আিথক অ দান 

দান 

৫ 
কাযিদবস 

১। পাসেপাট সাইেজর ছিবসহ িনধািরত ফরেম আেবদন। 
২। আেবদনকারীর নাগিরকে র সনদপ ।  
৩। আেবদনকারীর চির গত সনদপ । 
৪। র সনদপ ।  
৫। ওয়ািরশন সনদপ  (সংেযাজনী ফরম–৭)।     
৬। আেবদনকারী ২য় িববাহ না করার সনদপ  (সংেযাজনী ফরম–৩)।   
৭। আেবদনকারী ও ত ি র ভাটার আইিড কােডর সত ািয়ত কিপ।  
৮। ত ি  রাজ  খাত  ায়ী কমকতা/ কমচারী িকনা এ মেম 
সংি  িবভােগর ধান ক ক েদয়।  
৯। চাকির বই এর স ন অংশ সত ািয়ত ছায়ািলিপ।   
(উি িখত কাগজপ  স হ সংি  িবভাগীয় ধােনর মা েম রণ করেত হেব)। 

১। জলা শাসেকর 
কাযালয়, নওগ  (সাধারণ 
শাখা) 
২। সংি  িবভাগ/দ র। 
৩। পৗরসভা/ ইউিনয়ন 
পিরষদ। 
৪।www.naogaon.
gov.bd (ডাউনেলাড 
কের িনেত হেব)  
৫। উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়। 

সবা  নই। সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা,  
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

+৮৮–০৭৫১–৬২২৪৭ 
ই- মইল 
acgnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd 

 
 
 

সহকারী কিমশনার,  
সাধারণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় 
নওগ  

 
 
 

 

mailto:acgnaogaon@gmail.com
mailto:acgnaogaon@gmail.com
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http://www.naogaon.
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িস েজন চাটার 
 

সং াপন শাখা  
: 

নং 
সবার নাম েয়াজনীয় সময় 

)ঘ া/িদন/মাস(  
েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় 

কাগজপ  াি র 
ান 

িফ/ 
চাজ 

দািয় া  কমকতা )কমকতার নাম ,
পদবী ,বাংলােদেশর কাড ,

জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান 
ন র ও ই- মইল 

ঊ তন কমকতা যার কােছ আপীল 
করা যােব )কমকতার নাম ,পদবী ,

বাংলােদেশর কাড ,জলা/  উপেজলা 
কাডসহ টিলেফান ন র ও ই  -মইল(  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১। পনশন ম ির 

 (চা েরর 
িনেজর অবসর 
হেণর ে ) 

০৫ কমিদবস (১) িনয় ণকারী কমকতার পািরশসহ আেবদনপ -০১ কিপ 
(২) গেজেটড চা েরেদর  চা িরর িববরণী-০১ কিপ / নন- গেজেটড 
চা েরেদর ে  সািভস ক  
(৩) িপআরএল গমেণর ম িরপ -০১ কিপ 
(৪) ত ািশত শষ বতন প / শষ বতন প  ( েযাজ  ে  িনয় ণকারী 
কমকতা ক ক দ )-০২ কিপ  
(৫) পনশন ফরম (zবাংলােদশ ফরম নং-২৩৯৭) ২.১ আেবদন-২ কিপ। 
(৬) সত ািয়ত ছিব-৪ কিপ। 
(৭) া  পনশেনর বধ উ রািধকার ঘাষণা প  (সংেযাজনী ২)-৪ কিপ 
(৮) ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ (সংেযাজনী ৬) -৪ কিপ। 

ফরমস ও শনারী 
শাখা/ 

সং াপন শাখা, 
জলা শাসেকর 

কাযালয়, 
নওগ । 

নাই শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
টিলেফান: +৮৮-০৭৪১-৬১৮৮২ 

E-mail: 
aonaogaon@gmail.co

m 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

২। পািরবািরক 
পনশন  ম ির 

( পনশন ম িরর 
েবই 

পনশনােরর 
 হেল) 

০৫ কমিদবস (১) িনয় ণকারী কমকতার পািরশসহ আেবদনপ -০১ কিপ 
(২) গেজেটড চা েরেদর  চা িরর িববরণী-০১ কিপ / নন- গেজেটড 
চা েরেদর ে  সািভস ক  
(৩) িপআরএল গমেণর ম িরপ -০১ কিপ 
(৪) ত ািশত শষ বতন প / শষ বতন প  ( েযাজ  ে  িনয় ণকারী 
কমকতা ক ক দ )-০২ কিপ  
(৫) পািরবািরক পনশন আেবদন ফরেম (বাংলােদশ ফরম নং-২৩৯৭) ২.২ 
আেবদন-২ কিপ। 
(৬) সত ািয়ত ছিব-৪ কিপ। 
(৭) া  পনশেনর বধ উ রািধকার ঘাষণা প  (সংেযাজনী ২)-৪ কিপ 

)৮ (ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ )সংেযাজনী ৬ ) -৪ কিপ। 
(৯) উ রািধকার সনদ ও নন -ািরজ সা িফক ◌ট )সংেযাজনী ৩ )-৪ 
কিপ। 
(১০) অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও আ েতািষক উে ালন 
কিরবার মতা অপণ সনদ (সংেযাজনী ৭)-৪ কিপ। 
(১১) িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান/ কাউি লর ক ক দ   
সনদ-১ কিপ। 

ফরমস ও শনারী 
শাখা/ 

সং াপন শাখা, 
জলা শাসেকর 

কাযালয়, 
নওগ । 

নাই শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
টিলেফান: +৮৮-০৭৪১-৬১৮৮২ 

E-mail: 
aonaogaon@gmail.co

m 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aonaogaon@gmail.co
mailto:aonaogaon@gmail.co


 
-২- 

৩। cvwievwiK 

‡cbkb  

(AemifvZv 

‡fvMiZ 

Ae ’̄vq ‡cbkb 

‡fvMxi g„Zz¨ 

n‡j) 

০৪ কমিদবস (১)  িনয় ণকারী কমকতার পািরশসহ আেবদনপ -০১ কিপ 
(২)   পনশেনর আেবদন ফরম ২.২ (সংেযাজনী-৫)-০২ কিপ 
(৩)  সত ািয়ত ছিব-০৪ কিপ 
(৪)  উ রািধকার সনদগ  ও নন- ািরজ সা িফেকট (সংেযাজনী-৬)-০৪ 
কিপ 
(৫)  ন না া র ও হােতর পচ আং েলর ছাপ (সংেযাজনী-৬)-০৪ কিপ 
(৬)  অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও আ েতািষক উে ালন 
করার মতা অপণ সনদ প  (সংেযাজনী-৭)-০৪ কিপ 
(৭)  র সনদ প  -০১ কিপ 
(৮)  িপ.িপ.ও এবং িড-হাফ- -০১ কিপ 

ফরমস ও শনারী 
শাখা/ 

সং াপন শাখা, 
জলা শাসেকর 

কাযালয়, 
নওগ  

নাই শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
টিলেফান: +৮৮-০৭৪১-৬১৮৮২ 

E-mail: 
aonaogaon@gmail.co

m 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

৪। অ ম কমচারীর 
যৗথ বীমার অথ 

ম র  

০৩ কমিদবস (১) িনয় ণকারী কমকতার পািরশসহ িনধািরত ফরেম আেবদনপ  (ফরম 
নং-৭)-০২ কিপ 
(২) চা রী বইেয়র ৩য় া/এস,এস,িস পাস সনেদর সত ািয়ত কিপ-০২ 
ফদ 
(৩) মিডেকল বাড ক ক অ ম ঘাষণার সনদপ -০২ ফদ 
(৪) অ ম কমচারীর শষ ল বতেনর সনদপ -০২ ফদ 
(৫) আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়পে র (আইিড কাড) সত ািয়ত কিপ-০২ 
ফদ 

অনলাইেন 
(www.bkkb.
gov.bd) 

     
নাই 

শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
টিলেফান: +৮৮-০৭৪১-৬১৮৮২ 

E-mail: 
aonaogaon@gmail.co

m 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

৫। ত কমচারীর 
ক াণ 
তহিবেলর 
অ দান দান 

০৩ কমিদবস (১) আেবদনকারী ত কমচারীর িনয় ণকারী কমকতার পািরশসহ 
িনধািরত ফরেম আেবদনপ  (ফরম নং-২)-০২ কিপ 
(২) চা রী বইেয়র ৩য় া/এস,এস,িস পাস সনেদর সত ািয়ত কিপ-০২ 
ফদ 
(৩) র সনেদর সত ািয়ত কিপ-০২ ফদ 
(৪) ত কমচারীর শষ ল বতেনর সনদ-০২ কিপ 
(৫) আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়পে র (আইিড কাড) সত ািয়ত কিপ-০২ 
ফদ 
(৬) িপআরএল এ গমেনর অিফস আেদেশর কিপ-০২ ফদ 

অনলাইেন 
(www.bkkb.
gov.bd) 

 শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
টিলেফান: +৮৮-০৭৪১-৬১৮৮২ 

E-mail: 
aonaogaon@gmail.co

m 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

৬। ৩য়/ ৪থ ণীর  
কমচারীেদর 
সাধারণ ভিব  
তহিবল হেত 
অি ম ম র  

০৩ কমিদবস (১) কমকতা/কমচারীর িনয় ণকারী কমকতার পািরশসহ আেবদনপ -০১ 
কিপ 
(২) আেবদন ফরম নং-২৬৩৯-০১ কিপ 
(৩)  জমা ত তহিবেলর িহসাব িববরণী ফরম নং-এ এম-৮০ ( রাতন)-
০১ কিপ  

ফরমস ও শনারী 
শাখা, জলা 

শাসেকর কাযালয়, 
নওগ / জলা ও 
উপেজলা িহসাব 
র ণ অিফস  

নাই শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
টিলেফান: +৮৮-০৭৪১-৬১৮৮২ 

E-mail: 
aonaogaon@gmail.co

m 

জলা শাসক,(সািবক), নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৩২২ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

mailto:aonaogaon@gmail.co
http://www.bkkb.
mailto:aonaogaon@gmail.co
http://www.bkkb.
mailto:aonaogaon@gmail.co
mailto:aonaogaon@gmail.co


-৩- 
৭। িপ আর এল 

ম র 
০৩ কমিদবস (১) কমকতা/কমচারীর িনয় ণকারী কমকতার পািরশসহ আেবদনপ -০১ 

কিপ 
(২) বাংলােদশ ফরম নং-৪০ (নন- গেজেটড) ও  ২৩৯৫ ( গেজেটড)-০১ 
কিপ 
(৩) অিজত  া তার িহসাব িববরণী-০১ কিপ 
 

১।ফরমস ও 
শনারী শাখা, 

জলা শাসেকর 
কাযালয়, নওগ  

২। সংি  িহসাব 
র ণ অিফস 

নাই শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
টিলেফান: +৮৮-০৭৪১-৬১৮৮২ 

E-mail: 
aonaogaon@gmail.co

m 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

৮। অিজত  
ম র 

০৩ কমিদবস (১) কমকতা/কমচারীর িনয় ণকারী কমকতার পািরশসহ আেবদনপ -০১ 
কিপ 
(২) বাংলােদশ ফরম নং-৪০ (নন- গেজেটড) ও  ২৩৯৫ ( গেজেটড) 

ফরমস ও শনারী 
শাখা, জলা 

শাসেকর কাযালয়, 
নওগ  

নাই শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
টিলেফান: +৮৮-০৭৪১-৬১৮৮২ 

E-mail: 
aonaogaon@gmail.co

m 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

৯। িশ া  
অ ায়ণ 

০৩ কমিদবস উ তর িশ ার ে  িনিদ  িবষয় এবং িশ া িত ােনর নাম/ দেশর 
নাম উে খ বক িনয় ণকারী ক পে র মা েম জন শাসন ম ণালয় 
বরাবের আেবদনপ   

- নাই শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
টিলেফান: +৮৮-০৭৪১-৬১৮৮২ 

E-mail: 
aonaogaon@gmail.co

m 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

১০। াি  িবেনাদন 
 ম র 

০৩ কমিদবস (১) কমকতা/কমচারীর িনয় ণকারী কমকতার পািরশসহ আেবদনপ -০১ 
কিপ 
(২) বাংলােদশ ফরম নং-৪০ (নন- গেজেটড) ও  ২৩৯৫ ( গেজেটড) 

১।ফরমস ও 
শনারী শাখা, 

জলা শাসেকর 
কাযালয়, নওগ  

২। সংি  িহসাব 
র ণ অিফস 

নাই শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
টিলেফান: +৮৮-০৭৪১-৬১৮৮২ 

E-mail: 
aonaogaon@gmail.co

m 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

১১। িত  
ম র 

০৩ কমিদবস (১) কমকতা/কমচারীর িনয় ণকারী কমকতার পািরশসহ আেবদনপ -০১ 
কিপ 
(২) ডা ারী সা িফেকেট স ান সেবর স া  তািরখ অ যায়ী ডা ারী 
সনদপ -০১ কিপ 

- নাই শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
টিলেফান: +৮৮-০৭৪১-৬১৮৮২ 

E-mail: 
aonaogaon@gmail.co

m 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

mailto:aonaogaon@gmail.co
mailto:aonaogaon@gmail.co
mailto:aonaogaon@gmail.co
mailto:aonaogaon@gmail.co
mailto:aonaogaon@gmail.co


-4- 
১২। চা ির 

ায়ীকরণ 
৩০ িদন (১) কমকতা/কমচারীর িনয় ণকারী কমকতার পািরশসহ আেবদনপ -০১ 

কিপ 
(২) চা রীর ময়াদ ০২ বছর িতেত বািষক গাপনীয় অ েবদন-০২ কিপ 
(বাংলােদশ ফরম নং-২৯০-খ) 

ফরমস ও শনারী 
শাখা, জলা 

শাসেকর 
কাযালয়, নওগ  

নাই শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
টিলেফান: +৮৮-০৭৪১-৬১৮৮২ 

E-mail: 
aonaogaon@gmail.co

m 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

১৩। হ িনমাণ 
ঋণ ম র 

৩০ িদন ১। িনয় ণকারী কমকতার পািরশসহ আেবদন  
২। বাংলােদশ ফরম নং- ৩০   
৩। জিমর ব িক দিলল  

ফরমস ও শনারী 
শাখা, জলা 

শাসেকর 
কাযালয়, নওগ  

নাই শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
টিলেফান: +৮৮-০৭৪১-৬১৮৮২ 

E-mail: 
aonaogaon@gmail.co

m 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

১৪। হ 
মরামত 

ঋণ ম র 

৩০ িদন ১। িনয় ণকারী কমকতার পািরশসহ আেবদন  
২। বাংলােদশ ফরম নং- ৩০   
৩। জিমর ব িক দিলল  

ফরমস ও শনারী 
শাখা, জলা 

শাসেকর 
কাযালয়, নওগ  

নাই শাসিনক কমকতা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
টিলেফান: +৮৮-০৭৪১-৬১৮৮২ 

E-mail: 
aonaogaon@gmail.co

m 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 
 

শাসিনক কমকতা 
সং াপন শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ ।  
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ানীয় সরকার শাখা 
 

িমক সবার নাম েয়াজনীয় সেবা  
সময় (ঘ া 
/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  কাগজ  াি র 
ান 

সবা / িফ/ চােজস 
( টজাির চালােনর খাত 
বা কাডসহ কখন, 
িকভােগ জমা দওয়া 
যােব তার উে খ করেত 
হেব 

দািয়তব া  কমকতা (কমকতার  
পদবী, বাংলােদেশর কাড, 
জলা, উপেজলা কাডসহ 
টিলেফান / মাবাইল ন র, ই-
মইল এে স উে খ করেত হেব) 

উধ‘বতন কমকতা / যার কােছ অিভেযাগ 
জানােনা/ আপীল  করা যােব ( কমকতার 
পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা / 
উপেজলা কাডসহ টিলেফান, মাবাইল 
ন র, ই- মইল ন র, ই- মইল এে স 
উে খ করেত হেব। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ জ  সনদ 

দােনর 
৯০(নববই) িদন 
অিত া  হবার 
পর জ  সনদ 
সংেশাধন  

০৭ (সাত) 
কাযিদবেসর মে । 

( মা  
িত া েরর জ )  

১। েবর জ  সনদ প । 
২। য তে র িভি েত জ  
সনদ সংেশাধন হেব তার 
মাণপ  যমন এসএসিস বা 

সমমান/ জ.এস.িস/ িপএসিস 
এর সনদপ  বা জাতীয় 
পিরচয়পে র কিপ বা িশ র 
জে র সময়  কা দান 
সং া  কাড। 

১। ইউিনয়ন 
পিরষদ। 
২। সংি  িশ া 
িত ান  

৩। জলা/ 
উপেজলা িনবাচন 
অিফস। 
৪। সংি  া  
ি িনক 

১০/-(দশ) টাকা সংি  
ইউিনয়ন 

পিরষদ/ পৗরসভায় জমা 
িদেত হেব। 

উপপিরচালক,  
ানীয় সরকার, নওগ  

ফান-+৮৮০৭৪১-৬২৫৩৮ 
e-mail : 

ddlgnaogaon@gmail.
com 

ক  পিরচালক 
জাতীয় জ -  িনব ন ক  

ানীয় সরকার িবভাগ 
ানীয় সরকার পল ী উ য়ন ও সমবায় 

ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
e-mail : 

onlinebris@gmail.com 

২  সনদ 
দােনর 

৯০(নববই) িদন 
অিত া  হবার 
পর  সনদ 
সংেশাধন  

০৭(সাত) 
কাযিদবেসর মে । 

( মা  
িত া েরর জ ) 

১। েবর জ  সনদ প । 
২। য তে র িভি েত জ  
সনদ সংেশাধন হেব তার 
মাণপ  যমন এসএসিস/ 
জ.এস.িস/ িপএসিস এর 

সনদপ  বা জাতীয় 
পিরচয়পে র কিপ। 

১। ইউিনয়ন 
পিরষদ। 
২। সংি  িশ া 
িত ান  

৩। জলা/ 
উপেজলা িনবাচন 
অিফস 

১০/-(দশ) টাকা সংি  
ইউিনয়ন 

পিরষদ/ পৗরসভায় জমা 
িদেত হেব। 

উপপিরচালক, 
ানীয় সরকার, নওগ  

ফান-+৮৮০৭৪১-৬২৫৩৮ 
e-mail : 

ddlgnaogaon@gmail.
com 

ক  পিরচালক 
জাতীয় জ -  িনব ন ক  

ানীয় সরকার িবভাগ 
ানীয় সরকার পল ী উ য়ন ও সমবায় 

ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
e-mail : 

onlinebris@gmail.com 
 
 
 

সহকারী কিমশনার 
ানীয় সরকার শাখা 
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জলা শাসেকর কাযালয় এস,এ শাখা, নওগ  এর িস েজন চাটার 

 

 

িমক 
নং 

সবার নাম 
েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  াি র ান িফ/চাজ 

দািয় া  কমকতা (কমকতার নাম, 
পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা / 

উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও ই-
মইল) 

ঊ তন কমকতা যার কােছ আপীল করা 
যােব, যার কােছ অিভেযাগ করা যােব 
(কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর 

কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ 
টিলেফান ন র ও ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১। িষ খাস 

জিম 
বে াব  

াব 
অ েমাদন 

৩০ িদন সহকারী কিমশনার ( িম) বে াব  কস নিথ রণ করেবন 
িনে া  ত াবলীসহ : 
ক) িনধািরত ফেম আেবদন করেত হেব।  
খ) ২ কিপ র ীন সত ািয়ত পাসেপাট সাইেজর ছিব 
গ) ভাটার আইিড কােডর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
ঘ) নাগিরকে র সনদ 
ঙ) িমহীন সনদ 
চ) ািবত জিমর খিতয়ােনর কিপ 
ছ) উপেজলা কিম র িস াে র কাযিববরণী।  
জ) ািবত জিমর চ াপ।   

ক) জলা ই- সবা ক  
খ) এস,এ শাখা 
গ) সংি  িম অিফস  
ঘ) য কান ভ ােরর দাকান।  
ঙ)www.naogaon.gov.bd   
   ওেয়ব সাইেড। (এসকল জায়গায় 
আেবদন ফম পাওয়া যােব)।  

িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: 
rdc4naogaon@gmail.com 

 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd 

২। সরকারী 
দ েরর 
অ েল 
অ িষ খাস 
জিম 
বে াব  

দান 

 ৬০ িদন ক) জলা শাসক বরাবর জিমর দাগ, তফসীলসহ আেবদন  
     করেত হেব 
খ) সংি  ম ণালেয়র  শাসিনক অ েমাদনপ ।  

সংি  িম অিফস  
 

িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email:  
rdc4naogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd  

৩। িশ া 
িত ােনর 

অ েল 
অ িষ খাস 
জিম 
বে াব  

দান 

৬০ িদন ক) জলা শাসক বরাবর জিমর দাগ, তফসীলসহ আেবদন  
     করেত হেব 
খ) সংি  ম ণালেয়র  শাসিনক অ েমাদনপ । 

সংি  িম অিফস  
 

িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email:  
rdc4naogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd  

৪। বসরকাির 
িত ােনর 

অ েল 
অ িষ খাস 
জিম 
বে াব  

দান 

৬০ িদন ক) জলা শাসক বরাবর জিমর দাগ, তফসীলসহ আেবদন  
     করেত হেব 
খ) সংি  ম ণালয়/যথাযথ ক পে র শাসিনক  
     অ েমাদনপ ।   

সংি  িম অিফস  
 

িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: 
rdc4naogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd  

http://www.naogaon.gov.bd
mailto:rdc4naogaon@gmail.com
mailto:rdc4naogaon@gmail.com
mailto:rdc4naogaon@gmail.com
mailto:rdc4naogaon@gmail.com


-২- 
িমক 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় সেবা  
সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  াি র 
ান 

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

ঊ তন কমকতা যার কােছ আপীল করা 
যােব, যার কােছ অিভেযাগ করা যােব 

(কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড, 
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও 

ই- মইল) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫। ি র অ েল অ িষ 
খাস জিম বে াব  দান 

৬০ িদন ক) জলা শাসক বরাবর আেবদেন ২০ টাকার কাট িফ 
লািগেয় জিমর দাগ, তফসীলসহ আেবদন করেত হেব 
খ) নাগিরকে র সনদ 
গ) ভাটার আইিড কাড এর সত ািয়ত কিপ। 

এস,এ শাখা িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: 
rdc4naogaon@gmail.com 

 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd  

৬। জলমহাল ইজারা দান 
(২০ একেরর উে ) 

৩ মাস ক) িনধািরত ফেম আেবদন। 
খ) জলা সমবায়/ সমাজেসবা অিধদ র থেক মৎসজীবী 
িহেসেব সনদপ । 
গ) াংক সলেভি  সা িফেকট। 
ঘ) সিমিতর গঠনত  

ক) জলা ই সবা ক  
খ) ওেয়ব পাটাল 

ট ােরর 
মা েম 

রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: 
rdc4naogaon@gmail.com 

 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd  

৭। বা মহাল মহাল ইজারা 
দান 

৩ মাস ক) িনধািরত ফেম আেবদন। 
খ) বা মহাল ইজারা অংশ হেণর লাইেস । 
গ) াংক সলেভি  
ঘ) ড লাইেস  সত ািয়ত কিপ। 
ঙ) ভাটার আইিড কােডর সত ািয়ত কিপ। 
চ) ১০০০ টাকার িবিড (অেফরতেযা ) 
 

ক) জলা ই সবা ক  
খ) এস,এ শাখা 

ট ােরর 
মা েম 

রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: 
rdc4naogaon@gmail.com 

 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd  

৮। হাট চাি নািভ র 
লাইেস  দান 

১৫ িদন ক) ২০ টাকার কাট িফ সহ  আেবদন। 
খ) ২ কিপ র ীন সত ািয়ত পাসেপাট সাইেজর ছিব 
গ) ড লাইেস । 
ঘ) ভাটার আইিড কােডর সত ািয়ত কিপ। 
 

ক) জলা ই সবা ক  
খ) এস,এ শাখা 

গ) উপেজলা িম অিফস 

িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: 
rdc4naogaon@gmail.com 

 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd  

 

mailto:rdc4naogaon@gmail.com
mailto:rdc4naogaon@gmail.com
mailto:rdc4naogaon@gmail.com
mailto:rdc4naogaon@gmail.com


-৩- 

িমক 
নং 

সবার নাম 
েয়াজনীয় সেবা  

সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  াি র 
ান 

িফ/চাজ 
দািয় া  কমকতা (কমকতার নাম, পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ 

টিলেফান ন র ও ই- মইল) 

ঊ তন কমকতা যার কােছ আপীল করা 
যােব, যার কােছ অিভেযাগ করা যােব 

(কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড, 
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও 

ই- মইল) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯। অিপত স ি র 
ইজারা নবায়ন 

১। চলিত নবায়ন 
০৩ িদন 
২। ত  হালনাগাদ 
না থাকেল   ১০ 
িদন। 

সবেশষ লীজমািন পিরেশােধর 
িড,িস,আর এর ফেটাকিপ, ই কিপ 
পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন 
ছিব ও ২০/-টাকা মােনর 
কাটিফসহ অিতির  জলা শাসক 

(রাজ ) বরাবর িনধািরত ফরেম 
আেবদন।  

১।ন না ফরম অিপত স ি  
সেল ও জলা ই- সবা কে  

পাওয়া যায়। 
২। কাটিফ া  ভ ােরর 
িনকট পাওয়া যায়। 

ল লীজমািন (অ িষ জিম ৪০ টাকা/ 
শতক, বািণিজ ক কােজ ব ত জিম 
৫০/- শতক, ক চা আবািসক ঘর ৩/- 
বগিফট, আধাপাকা আবািসক ঘর ৪/- 
বগিফট, বািণিজ ক ঘর ক চা ৮/- বগ 
িফট, আধাপাকা, পাকা ১২/- বগিফট )  
+ ২০/-টাকা মােনর কাটিফ 
 

রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: 
rdc4naogaon@gmail.com 

 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd  

১০। অিপত স ি র 
ইজারাদােরর নাম 
পিরবতন 

১। চলিত নবায়ন 
০৩ িদন 
২। ত  হালনাগাদ 
না থাকেল   ১০ 
িদন। 

১। লীিজর র ে   সনদ ও 
ওয়ািরশ সনদসহ সবেশষ লীজমািন 
পিরেশােধর িড,িস,আর এর 
ফেটাকিপ,  
ই কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত 

রি ন ছিব ও ২০/-টাকা মােনর 
কাটিফসহ অিতির  জলা শাসক 

(রাজ ) বরাবর িনধািরত ফরেম 
আেবদন। 
২। অ া  ে  ৩০০/-টাকার নন 

িডিশয়াল াে      এিফেডিভট  
এর মা েম পদ  অনাপি প । 

১। সনদ ও ওয়ািরশসনদ 
সংি  পৗরসভা দান কের 
থােকন।  
২। ১ম ণীর 

ািজে ট/ নাটাির পাবিলেকর 
িনকট হেত দ  এিফ ডিবট 
৩। নন িডিশয়াল া , 

া  ভ ােরর িনকট পাওয়া 
যায়।  

ল লীজমািন 
+ ২০/-টাকা মােনর কাটিফ + 
৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল া । 

রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: 
rdc4naogaon@gmail.com 

 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd  

১১। ইজারা ত স ি র 
উপর আধাপাকা ঘর 
িনমাণ এবং 
িনমাণ ত ঘর 
মরামেতর 

অ েমাদন। 

৩ িদন  হালসন লীজমািন পিরেশােধর িডিস 
আর এর ফেটাকিপসহ  ২০/-টাকা 

মােনর কাটিফসহ অিতির  
জলা শাসক (রাজ ) বরাবর  

আেবদন।  
 

১। ঘর িনমা ণর ে  হে  
িলিখত আেবদন যােত িক 
ধরেনর ঘর তা উে খ করেত 
হেব। 
২। মরামেতর ে  িক 
ধরেনর মরামত তা উে খ 
করেত হেব।  

২০/-টাকা মােনর কাটিফ  রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: 
rdc4naogaon@gmail.com 

 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd  

mailto:rdc4naogaon@gmail.com
mailto:rdc4naogaon@gmail.com
mailto:rdc4naogaon@gmail.com


-৪- 
 

িমক 
নং 

সবার নাম 
েয়াজনীয় 
সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজপ  
াি র ান 

িফ/চাজ 
দািয় া  কমকতা (কমকতার নাম, পদবী, 

বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা কাড সহ 
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 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২। পনশন (চা েরর িনেজর 
অবসর হেণর ে ) 

৩০ িদন বাংলােদশ ফরম নং ২৩৯৭ (সংেশািধত/ ন, 
২০০২) পনশন ফরম ২.১ মাতােবক আেবদনসহ 
পনশন সং া  কাগজপ ।  

জলা-ই- সবা ক /এস,এ 
শাখা 

িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: rdc4naogaon@gmail.com 
 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd  

১৩। পািরবািরক পনশন ( পনশন 
ম িরর েবই পনশনােরর 

 হেল) 

প  াি র ৩০ 
িদেনর মে  

বাংলােদশ ফরম নং- ২৩৯৭ (ফরম ২ 
সংেশািধত/ লাই, ২০০৪) পািরবািরক পনশন 
ফরম ২.২ মাতােবক আেবদনসহ পনশন সং া  
সকল কাগজপ  

জলা-ই- সবা ক /এস,এ 
শাখা / 

িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: rdc4naogaon@gmail.com 
 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd  

১৪। পািরবািরক পনশন 
(অবসরভাতা ভাগরত অব ায় 
পনশন ভাগীর  হেল) 

প  াি র ৩০ 
িদেনর মে  

বাংলােদশ ফরম নং- ২৩৯৭ (ফরম ২ 
সংেশািধত/ লাই, ২০০৪) পািরবািরক পনশন 
ফরম ২.২ মাতােবক আেবদনসহ পনশন সং া  
সকল কাগজপ  

জলা-ই- সবা ক /এস,এ 
শাখা/ য কান া  

ভ ােরর দাকােন 

িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: rdc4naogaon@gmail.com 
 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd  

১৫। চা িররত অব ায় ত 
কমচারীর পিরবারেক আিথক 
সাহা  দান 

প  াি র ৩০ 
িদেনর মে  

িনধািরত ফরেম আেবদন ও সংি  কাগজপ  জলা-ই- সবা ক /এস,এ 
শাখা 

িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: rdc4naogaon@gmail.com 
 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd  

১৬। অ ম কমচারীর ক াণ 
তহিবেলর অ দান দান 

প  াি র ৩০ 
িদেনর মে  

িনধািরত ফরেম আেবদন ও সংি  কাগজপ  জলা-ই- সবা ক /এস,এ 
শাখা 

িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: rdc4naogaon@gmail.com 
 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd  

১৭। অ ম কমচারীর যৗথ বীমার 
অথ ম র 

প  াি র ৩০ 
িদেনর মে  

জন শাসন ম ণালয় হেত বাংলােদশ কমচারী 
ক াণ বাড, ক াণ তহিবেলর িনধািরত ফরেম 
আেবদনসহ সংি  কাগজপ  

জলা-ই- সবা ক /এস,এ 
শাখা 

িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: rdc4naogaon@gmail.com 
 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd  

১৮। ত কমচারীর ক াণ 
তহিবেলর অ দান দান 

প  াি র ৩০ 
িদেনর মে  

জন শাসন ম ণালয় হেত বাংলােদশ কমচারী 
ক াণ বাড, ক াণ তহিবেলর িনধািরত ফরেম 
আেবদনসহ সংি  কাগজপ  

জলা-ই- সবা ক /এস,এ 
শাখা 

িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: rdc4naogaon@gmail.com 
 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd  
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-৫- 
 

িমক 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় সময় 
)ঘ া/িদন/মাস( 

েয়াজনীয় কাগজপ * েয়াজনীয় 
কাগজপ  াি র 

ান 

িফ/চাজ দািয় া  কমকতা (কমকতার নাম, পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা কাড সহ 

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 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯। ৪থ ণীর কমচারীেদর সাধারন 
ভিব  তহিবল হেত অি ম ম র 

প  াি র ১৫ 
িদেনর মে  

িনয় ণকারী কমকতার িতেবদেনর আেলােক জলা-ই- সবা 
ক /এস,এ শাখা 

িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: 
rdc4naogaon@gmail.com 

 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd  

২০। িপ আর এল ম র প  াি র ৩০ 
িদেনর মে  

িনয় ণকারী কমকতার িতেবদেনর আেলােক জলা-ই- সবা 
ক /এস,এ শাখা 

িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: 
rdc4naogaon@gmail.com 

 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd  

২১। অিজত  ম র প  াি র ৩০ 
িদেনর মে  

িনয় ণকারী কমকতার িতেবদেনর আেলােক জলা-ই- সবা 
ক /এস,এ শাখা 

িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: 
rdc4naogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd  

২২। িশ া  অ ায়ণ প  াি র ১৫ 
িদেনর মে  

িনয় ণকারী কমকতার িতেবদেনর আেলােক জলা-ই- সবা 
ক /এস,এ শাখা 

িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: 
rdc4naogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd  

২৩। াি  িবেনাদন  ম র প  াি র ১৫ 
িদেনর মে  

িনয় ণকারী কমকতার িতেবদেনর আেলােক জলা-ই- সবা 
ক /এস,এ শাখা 

িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: 
rdc4naogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd  

২৪। িত  ম র প  াি র ১৫ 
িদেনর মে  

িনয় ণকারী কমকতার িতেবদেনর আেলােক জলা-ই- সবা 
ক /এস,এ শাখা 

িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: 
rdc4naogaon@gmail.com 

 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd  

২৫। চা ির ায়ীকরণ প  াি র ১৫ 
িদেনর মে  

িনয় ণকারী কমকতার িতেবদেনর আেলােক জলা-ই- সবা 
ক /এস,এ শাখা 

িবনা ে  রিভিনউ ড  কােল র,নওগ  
ফান+৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 
মাবা: ০১৭৩০-৪৬০০২৮ 

email: 
rdc4naogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd  

 
রিভিনউ ড  কােল র 

নওগ । 
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নাগিরক সনদ (িস েজন চাটার) 

িভিপ শাখা 

িমক 
নং 

সবার নাম 
েয়াজনীয় সময় 

)ঘ া/িদন/মাস(  
েয়াজনীয় কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  
াি র ান 

িফ /চাজ  

দািয় া  কমকতা )কমকতার 
পদবী ,বাংলােদেশর কাড ,
জলা/উপেজলা কাডসহ 

টিলেফান ন র ও            ই-
মইল( ) 

উ তন কমকতা  ,যার কােছ 
আপীল করা যােব )কমকতার 

পদবী ,বাংলােদেশর কাড ,
জলা/উপেজলা কাডসহ 

টিলেফান ন র ও ই -মইল(  
)১(  )২(  )৩(  )৪(  )৫(  )৬(  )৭(  )৮(  

১। অিপত স ি র 
ইজারা নবায়ন। 
 
 

১। চলিত নবায়ন ০৩ িদন 
২। ত  হালনাগাদ না      
    থাকেল ১০ িদন 

১। সবেশষ লীজমািন পিরেশােধর    
    িডিসআর এর ফেটাকিপ। 
২। ২০/-  টাকা মােনর কাট 
িফসহ  অিতির  জলা শাসক   

(রাজ )  বরাবর  আেবদন   
 করেত হয়। 
 (িনধািরত ফরম নয়) 

-- ২০/-  টাকা 
মােনর কাট িফ 

 + ল লীজমািন ( 
লীজমািনর হার 
ফ কা জিম িত 
একর ৪০০০/-  - টাকা  
 ,আবািসক -ক চা ঘর 
 িত বঃ ট ৩  ৩/- 
টাকা আধাপাকা                       

৪ িত বঃ ট ৪ /- 
টাকা, পাকা, 
  ,৬ িত 

 বঃ ট ৬ /- টাকা 
বািনিজ ক - ক চাঘর  
৮ িত বঃ ট ৮/- 
টাকা  ,আধাপাকা /

পাকা িত বঃ ট 
১২ ( টাকা -/ 
িলজ অথ িভিপ 
শাখায় নগেদ জমা 
িদেয় িভিপ িডিসআর 
হণ করেত হয়। 

সহকারী কিমশনার 
িভিপ শাখা,  
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ । 
ফান +৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 

ই- মইল : 
rdc4naogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 
পাতা নং- ০২ 

mailto:rdc4naogaon@gmail.com


িমক 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় সময় 
)ঘ া/িদন/মাস(  

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় 
কাগজপ  াি র 

ান 

িফ /চাজ  দািয় া  কমকতা (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাডসহ টিলেফান ন র ও             

ই- মইল) 

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

)১(  )২(  )৩(  )৪(  )৫(  )৬(  (৭) (৮) 

২। অিপত স ি র  
ইজারাদােরর নাম 
পিরবতনসহ 
ইজারা নবায়ন। 

১০ িদন ১। লীিজর র ে     
সনদ ও ওয়ািরশ সনদ ও           

জাতীয় পিরচয়পে র ফেটাকিপ  
২। অ া  ে  ৩০০/- টাকার      
নন িডিশয়াল াে        
   এিফেডিভট  এর মা েম দ   
   অনাপি প । 
৩। সবেশষ লীজমািন   
    পিরেশােধর     
    িডিসআর এর ফেটাকিপ  ।  
৪। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর    
    সত ািয়ত র ীন ছিব।  
৫। জাতীয় পিরচয়পে র ফেটাকিপ 
৬। ২০/- টাকা মােনর    
    কাট িফসহ 
    অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) বরাবের আেবদন     
    করেত হয়। 
 (   িনধািরত ফরম নয় ) 

-- ল লীজমািন 
+ 

২০/- টাকা 
মােনর 
কাটিফ  
 + 

৩০০/-  টাকার 
নন িডিশয়াল 

াে       
এিফেডিভট  

( েযাজ  ে  )   

সহকারী কিমশনার 
িভিপ শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ । 
ফান +৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 

ই- মইল : 
rdc4naogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 
পাতা নং- ০৩  
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িমক 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় সময় 
)ঘ া/িদন/মাস(  

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় 
কাগজপ  াি র 

ান 

িফ /চাজ  দািয় া  কমকতা )কমকতার 
পদবী ,বাংলােদেশর কাড ,

জলা/উপেজলা কাডসহ 
টিলেফান ন র ও              

ইেমইল) 

উ তন কমকতা , যার কােছ 
আপীল করা যােব )কমকতার 

পদবী ,বাংলােদেশর কাড ,  
জলা/উপেজলা কাডসহ  

(ইেমইল- টিলেফান ন র) 
)১(  )২(  )৩(  )৪(  )৫(  )৬(  )৭(  )৮(  

৩। ইজারা ত অিপত 
স ি র উপর 
অবি ত  ঘর 
মরামেতর 

অ েমাদন। 

১। চলিত অ েমাদন  
    ০৩ িদন। 
২। ত  হালনাগাদ না    
    থাকেল  ১০ িদন। 

১। হালতক লীজমািন     
    পিরেশােধর িডিস ,আর এর  
     ফেটাকিপ। 
২। ২০/-  টাকা মােনর     
কাট িফসহ 

    অিতির  জলা শাসক    
    )রাজ (  বরাবর   

    আেবদন করেত হয়। 
 (   িনধািরত ফরম নয়) 
 

আেবদনপে  যা উে খ করেত হেব : 
১)   অবকাঠােমার কান অংশ 
িক প মরামত করেত হেব তা 
সপ ভােব উে খ করেত হেব। 

 

২)  মরামত কাজ স ণ িনজ খরেচ 
স াদন করা হেব এবং কখনও 
কান ক পে র কােজ এ খরেচর 

অথ দাবী করা হেব না এ প 
অ ীকার থাকেত হেব। 
 

৩)  মরামেতর ফেল এ স ি েত 
মরামতকারীর কান  ি  

হেবনা এবং মরামেতর পের 
মান অবকাঠােমা অ সাের 

িলজঅথ িনধারেণ কান আপি  
থাকেব না মেম িলিখতভােব উে খ 
থাকেত হেব। 

-- ২০/- টাকা 
মােনর 

কাট িফ  

সহকারী কিমশনার 
িভিপ শাখা,  
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ । 
ফান +৮৮-০৭৪১-৬২৫১৮ 

ই- মইল : 
rdc4naogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 
 

সহকারী কিমশনার 
িভিপ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় 
নওগ । 
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রিভিনউ ীখানা (আর.এম) শাখা: 
নাগিরক সনদ(Citizen's Charter) 

ছক 
 

: নং সবার  নাম েয়াজনীয় সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয়  কাগজপ  েয়াজনীয়  কাগজপ  াি র ান সবা  িফ /চােজস 
( জারী চালােনর খাত বা 

কাডসহ কখন, িকভােব জমা 
দওয়া যােব তার উে খ 

থাকেত হেব) 

দািয়  া  কমকতা (কমকতার নাম, পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/ উপেজলা কাডসহ  

টিলেফান/ মাবাইল ন র  ও ই- মইল এে স উে খ 
করেত হেব) 

ঊ তন কমকতা/ যার কােছ  অিভেযাগ 
জানােনা/আপীল করা যােব( কমকতার 

পদবী, বাংলােদশ কাড, জলা/ 
উপেজলা কাডসহ টিলেফান, 

মাবাইল ন র ও ই- মইল এে স 
উে খ করেত হেব) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১.  িবিনময় স ি  
অব করণ 

( িনয়িমতকরণ)। 

৯০ কমিদবস ১ 
 

িবিনময় মামলা িনয়িমত-করেণর    
িনিম  ২০/- টাকার কাটিফসহ  
সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব। 

ক ১,২,৩,৫নং িমেকর কাগজ 
আেবদনকারী য়ং। 

কাট িফ ২০/- 
( িবশ) টাকা। 

সহকারী কিমশনার 
আর,এম শাখা 

ফান: 
ই- মইল: 

acrmnaogaon6400@gmail.com 
 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd 

২ ল আমেমা ার-নামা । খ ৪নং িমেকর কাগজ 
সংি  রকড ম। 

৩ ভারতীয় িবিনময় দিলেলর জােবদা  
নকল । 

গ ৬নং িমেকর কাগজ 
সংি  ইউিনয়ন পিরষদ। 

৪ আমেমা ারনামায় বিণত বাংলােদশ  স ি র 
এস,এ এবং আর,এস খিতয়ােনর জােবদা 
নকল। 

৫ িবিনময়কারীেদর জাতীয় পিরচয়  
পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ/ নাগিরক  সনেদর 

লকিপ। 
৬ িবিনময়কারী বরণ করেল  

সংি  ইউিপ চয়ার ান ক ক  
দ  ওয়ািরশান সনেদর লকিপ। 

 
চলমান পাতা-২ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:acrmnaogaon6400@gmail.com


পাতা-২ 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
২. আমেমা ারনামা 

বধকরণ( ির-
াি ংকরণ) 

৩০ কমিদবস   ২০/- টাকার কাট িফসহ ল আমেমা ারনামা 
সং  কের সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব। 
 
 

েযাজ  নয় এ কাযালয় হেত প  ারা অবিহত করার পর িবেশষ 
আঠােলা া   িনে া  হাের েযাজ   

সহকারী কিমশনার 
আর,এম শাখা 

ফান: 
ই- মইল: 

acrmnaogaon6400@gm
ail.com 

 

 জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-
০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd  

ক িবেশষ পাওয়ার অব অ াটিন-৫০০/- টাকা। 
খ সাধারণ পাওয়ার অব অ াটিন-১,০০০/- টাকা। 
গ অ ত াহারেযা  পাওয়ার অব অ াটিন(ঋণ হেনর 

িবপরীেত তফিসলী াংক/আিথক িত ােনর 
অ েল দ )-১,০০০/- 

ঘ অ ত াহারেযা  পাওয়ার অব অ াটিন(পণ  
তীত)-১,০০০/- টাকা, 

ঙ অ ত াহারেযা  পাওয়ার অব অ াটিন(পন ে র 
িবিনমেয় দ )- পন ে র ৩% যা ৬,০০০/- 
টাকার িনে  এবং ৬০,০০০/- টাকার উে  নয়)। 

৩   - গা ীর 
(আিদবাসীেদর)  
জিম িব েয়র 
অ মিত দান। 

১৫ কমিদবস ১ আিদবাসীেদর িম হ া েরর অ মিতর জ
সংি  আইেনর আেলােক িত  আেবদেনর 
জ  ২০/-টাকার কাট িফসহ িনধািরত ফরেম 
আেবদন। 

ক ১,৩,৫নং িমেকর কাগজ 
আেবদনকারী য়ং। 

কাট িফ 
২০/-(িবশ) টাকা। 

সহকারী কিমশনার 
আর,এম শাখা 

ফান: 
ই- মইল: 

acrmnaogaon6400@gm
ail.com 

 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-
০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd  

২ েত ক অেবদনকারীর জ  আিদবাসী সনদ-
১কিপ। 

খ  ২,৪,৬ নং িমেকর কাগজ সংি  
ইউিপ চয়ার ান। 

৩ জাতীয় পিরচয় প -০১কিপ/জ  িনব ন সনদ 
প -১কিপ। 

গ  ৭নং িমেকর কাগজ 
১ সংি  সাব- রিজ: অিফস। 

৪ নাগিরক  সনদ-১কিপ। ২ সংি  রকড ম। 
৫ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব-৩কিপ। 

৬ প চ আ েলর ছাপ-৩কিপ। ৩ সংি  ইউিনয়ন িম অিফস। 
 (উপেরা  সকল কাগজ প  ইউ,িপ চয়ার ান 

ক ক সত ািয়ত হেত হেব)। 
৭ জিমর মািলকানা সং া  কাগজ-প ািদ সহ 

তদ  িতেবদন। 
৪ সংি  উপেজলা িম অিফস। 

৪. িব  িজ.িপ/ 
এিজিপগেণর িবল 

দান। 

০৭ কমিদবস ১ িব  িজ.িপ/এিজিপগণ ক ক দািখল ত 
িবল/ভাউচার। 

ক ২নং িমেকর কাগজ সংি  
িব  আদালত হেত পাওয়া 
যােব। 

২০০/- টাকা হেত ত  টাকার মালামাল য় 
করা হেল িত  ভাউচােরর জ  রাজ  া  
১০/-(দশ) টাকা। 

 
 
 
 
 
 
 
 

সহকারী কিমশনার 
আর,এম শাখা 

ফান: 
ই- মইল: 
acrmnaogaon6400@gm
ail.com  

 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-
০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd  

২ িব  আদালেতর ত য়ন। খ ১নং  িমেকর কাগজ 
মালামাল য় ত িত ােনর 
িনকট হেত সং হীত 
রিশদ/ভাউচার। 

 
সহকারী কিমশনার 

আর.এম শাখা 
                         জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ । 

 
 



ছক-“খ” (নাগিরক সনদ) 
 
 

:নং সবার নাম েয়াজনীয় 
সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজ প  াি র ান িফ/চাজ 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 ই- মইল) 
০১ ক ) ইট  

পাড়ােনা 
লাইেস  

দান। 

১৫ (পেনর) 
   কমিদবস 

(১)  িনধািরত ফরেম আেবদন। 
(২)  ড লাইেস   
(৩) পিরেবশ  অিধদ েরর ছাড়প   
(৪)  ইটভাটার জ  ব ত জিমর  
      মািলকানা  সং া  কাগজপ     
(৫)  জাতীয় পিরচয় পে র ছায়ািলিপ  
(৬) লাইেস  িফ জমার ল চালান 
     ( কাড: ১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ )   
(৭) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার     
     ল চালান 
     ( কাড: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ ) 
(৮) উৎ  কর জমার ল চালান। 
     ( কাড: ১-১১৪১-০০৬০-০১১১ ) 

(১) জলা শাসেকর কাযালয়, 
    ( বসা বািণঝ  শাখা, ক  নং-৪০৪, ২য় তলা ) 
(২) ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
(৩) পিরেবশ অিধদ র, রাজশাহী  
(৪)  সংি  ইউিনয়ন /উপেজলা িম   অিফস। 
(৫) ি  িনেজই। 
(৬) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড / 
     /ওেয়েব পাটাল 
     (www.naogaon.gov.bd) 
(৭) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড /ওেয়েব    
    পাটাল 
     www.naogaon.gov.bd) 
(৮)  চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড /আয়কর     
     অিফস।  

(১) আেবদন ফরম িফ-১০/- 
(২) লাইেস  ই  িফ- ৫০০/- 
(৩) লাইেস  ই   িফ’র উপর  
     ভ াট  ১৫%। 
 
 
 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-

৬২৫২৩ 
ই- মইল : 

dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd 

 

০২. খ) ইট পাড়ােনা  
    লাইেস  
নবায়ন 

 ১০ (দশ) 
কমিদবস 

(১)  িনধািরত ফরেম আেবদন 
(২) পিরেবশ  অিধদ েরর ছাড়প   
(৩) ভ াট পিরেশােধর সনদপ  
(৪) বািনিজ ক হাের িম উ য়ন 
     কেরর দািখলা 
(৫) লাইেস  িফ জমার ল চালান 
(৬) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট 
জমার   ল চালান 
(৭) উৎ  কর জমার ল চালান। 
      

(১) জলা শাসেকর কাযালয়, 
     ( বসা বািণঝ  শাখা, ক  নং-৪০৪, ২য় তলা ) 
(২)  পিরেবশ অিধদ র, রাজশাহী  
(৩)  ভ াট িবভাগ, নওগ  
(৪)   সংি   ইউিনয়ন  িম   অিফস 
(৫) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড / 
      /ওেয়েব পাটাল 
(৬) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড /ওেয়েব    
      পাটাল 
 (৭)  চালান ফরম সানালী াংক/ হ     
      ড /আয়কর  অিফস। 

(১)  আেবদন ফরম িফ-১০/- 
(২)  লাইেস  নবায়ন িফ- ৫০০/-  
(৩) লাইেস  নবায়ন  িফ’র উপর 
      ভ াট  ১৫%। 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

 
জলা শাসক,নওগ  

টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-
৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd 

 

 
 

  চলমান পাতা-০২ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.naogaon.gov.bd
http://www.naogaon.gov.bd)
mailto:actradenaogaon@gmail.com
mailto:actradenaogaon@gmail.com


-০২- 
: নং সবার নাম েয়াজনীয় 

সময় 
(ঘ া/িদন/

মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজ প  াি র ান িফ/চাজ 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 ই-
মইল) 

০৩. অত াব কীয় প  সাম ীর লাইেস  দান/নবায়ন সং া  :  
ক ) লৗহ ও ই াত  
সাম ী িব েয়র িডিলং 
লাইেস  

দান। 

১৫ (পেনর) 
কমিদবস 

(১)  িনধািরত ফরম 
(২)  ড লাইেস  (সত ািয়ত ফেটাকিপ) 
(৩)  জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
(৪)  ঘর ভাড়ার রিশদ/ ি প / খাজনার রিশদ 
(৫) ই কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব 
(৬) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল কিপ 
( কাড: ১-১৭৩৫-০০০০-১৮১৬) 
(৭) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর 
ল কিপ।   ( কাড: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১) 

(১) জলা শাসেকর কাযালয়, 
     ( বসা বািণঝ  শাখা, ক  নং-৪০৪, ২য় তলা ) 
(২) ইউিপ/ পৗরসভা অিফস হেত। 
(৩) িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন অিফস হেত। 
(৪)  িনজ উে ােগ/সংি  ইউিনয়ন /উপেজলা িম  অিফস 
(৫)  িনজ উে ােগ। 
(৬) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
 (৭) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  

(১) লাইেস  ই  িফ- 
৩,০০০/- 
(২) লাইেস   িফ’র  উপর  
     ভ াট  ১৫%। 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 

খ ) লৗহ ও ই াত  
সাম ী িব েয়র িডিলং 
লাইেস  
নবায়ন। 

১০ (দশ) 
কমিদবস 

(১)  িনধািরত ফরম 
(২)  ববত  বছেরর ল লাইেস  
(৩) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল কিপ 
(৪) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর 
ল কিপ।      

(১) জলা শাসেকর কাযালয়, 
     ( বসা বািণঝ  শাখা, ক  নং-৪০৪, ২য় তলা ) 
(২)  িনজ উে ােগ 
(৩) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
 (৪) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড   

(১) লাইেস   নবায়ন িফ-
১,৫০০/- 
(২) লাইেস  নবায়ন িফ’র 
উপর         
     ভ াট ১৫%। 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

গ ) লৗহ ও ই াত  
সাম ী িব েয়র 
ি েকট  লাইেস  
দান। 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

(১)  সাদা কাগেজ  আেবদন 
(২)  ববত  বছেরর ল লাইেস /ফেটাকিপ 
(৩) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল কিপ 
(৪) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর 
ল কিপ।   

(১)  িনজ উে ােগ। 
(২)  িনজ উে ােগ 
(৩) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
(৪) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড      
 

(১) ি েকট লাইেস   িফ-
৬০০/- 
(২) জমা ত  িফ’র উপর  
ভ াট ১৫%। 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

ঘ ) েয়লারী ( ণ) 
িডিলং লাইেস   

দান 
 
 
 

১৫ (পেনর) 
কমিদবস 

(১)  িনধািরত ফরম 
(২)  ড লাইেস  (সত ািয়ত ফেটাকিপ) 
(৩)  জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
(৪)  ঘর ভাড়ার রিশদ/ ি প / খাজনার রিশদ 
(৫) ই কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব 
(৬) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল কিপ। 
( কাড: ১-১৭৩৫-০০০০-১৮১৬) 
(৭) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর  
ল কিপ।   ( কাড: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১) 

(১) জলা শাসেকর কাযালয়, 
     ( বসা বািণঝ  শাখা, ক  নং-৪০৪, ২য় তলা ) 
(২) ইউিপ/ পৗরসভা অিফস হেত। 
(৩) িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন অিফস হেত। 
(৪)  িনজ উে ােগ/সংি  ইউিনয়ন /উপেজলা িম  
অিফস। 
(৫)  িনজ উে ােগ। 
(৬) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
 (৭) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  

(১) লাইেস  ই  িফ- 
৩,০০০/- 
(২) লাইেস   িফ’র  উপর  
     ভ াট  ১৫%। 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 
 

ঙ ) েয়লারী( ণ) 
িডিলং লাইেস  
নবায়ন। 

১০ (দশ) 
কমিদবস 

(১)  িনধািরত ফরম 
(২)  ববত  বছেরর ল লাইেস  
(৩) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল কিপ 
(৪) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর  
ল কিপ।      

(১) জলা শাসেকর কাযালয়, 
     ( বসা বািণঝ  শাখা, ক  নং-৪০৪, ২য় তলা ) 
(২)  িনজ উে ােগ 
(৩) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
(৪) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড      

(১) লাইেস   নবায়ন িফ-
১,৫০০/- 
(২) লাইেস  নবায়ন িফ’র 
উপর         
ভ াট ১৫%। 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 চ ) েয়লারী ( ণ) 
ি েকট  লাইেস   
দান। 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

(১)  সাদা কাগেজ  আেবদন 
(২)  ববত  বছেরর ল লাইেস /ফেটাকিপ 
(৩) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল কিপ 
(৪) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর 
ল কিপ।   

(১)  িনজ উে ােগ। 
(২)  িনজ উে ােগ 
(৩) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
(৪) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড      

(১) ি েকট লাইেস   িফ-
৩,০০০/- 
(২) জমা ত  িফ’র উপর  
ভ াট ১৫%। 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

০৩. ছ ) ণ কািরগরী 
িডিলং লাইেস   

দান 
 
 
 

১৫ (পেনর) 
কমিদবস 

(১)  িনধািরত ফরম 
(২)  ড লাইেস  (সত ািয়ত ফেটাকিপ) 
(৩)  জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
(৪)  ঘর ভাড়ার রিশদ/ ি প / খাজনার রিশদ 
(৫) ই কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব 
(৬) সরকারী  িফ জমার চালােনর ল কিপ। 
     ( কাড: ১-১৭৩৫-০০০০-১৮১৬) 
(৭) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর  
ল কিপ।   ( কাড: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১) 

(১) জলা শাসেকর কাযালয়, 
     ( বসা বািণঝ  শাখা, ক  নং-৪০৪, ২য় তলা ) 
(২) ইউিপ/ পৗরসভা অিফস হেত। 
(৩) িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন অিফস হেত। 
(৪)  িনজ উে ােগ/সংি  ইউিনয়ন /উপেজলা িম  অিফস 
(৫)  িনজ উে ােগ। 
(৬) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
 (৭) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
     

(১) লাইেস  ই  িফ- ৫০০/- 
(২) লাইেস   িফ’র  উপর 
ভ াট  ১৫%। 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 
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-03- 

 
 জ ) ণ কািরগরী 

িডিলং লাইেস  
নবায়ন। 

১০ (দশ) 
কমিদবস 

(১)  িনধািরত ফরম 
(২)  ববত  বছেরর ল লাইেস  
(৩) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল কিপ 
(৪) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর  
ল কিপ।      

 

(১) জলা শাসেকর কাযালয়, 
     ( বসা বািণঝ  শাখা, ক  নং-৪০৪, ২য় তলা ) 
(২)  িনজ উে ােগ 
(৩) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
(৪) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড      
 

(১) লাইেস   নবায়ন িফ-২৫০/- 
(২) লাইেস  নবায়ন িফ’র উপর  
ভ াট ১৫%। 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 

 ঝ ) ণ কািরগরী 
 ি েকট  লাইেস        
 দান। 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

(১)  সাদা কাগেজ  আেবদন 
(২)  ববত  বছেরর ল লাইেস /ফেটাকিপ 
(৩) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল কিপ 
(৪) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর  
ল কিপ।   

(১)  িনজ উে ােগ। 
(২)  িনজ উে ােগ 
(৩) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
(৪) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড      
 

(১) ি েকট লাইেস   িফ-৫০০/- 
(২) জমা ত  িফ’র উপর  ভ াট 
১৫%। 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 ঞ ) িসেম   সাম ী 
িব েয়র  
িডিলং লাইেস  

দান। 

১৫ (পেনর) 
কমিদবস 

(১)  িনধািরত ফরম 
(২)  ড লাইেস  (সত ািয়ত ফেটাকিপ) 
(৩)  জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
(৪)  ঘর ভাড়ার রিশদ/ ি প / খাজনার রিশদ 
(৫) ই কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব 
(৬) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল কিপ 
( কাড: ১-১৭৩৫-০০০০-১৮১৬) 
(৭) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর  
ল কিপ।   ( কাড: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১) 

(১) জলা শাসেকর কাযালয়, 
 ( বসা বািণঝ  শাখা, ক  নং-৪০৪, ২য় তলা ) 
(২) ইউিপ/ পৗরসভা অিফস হেত। 
(৩) িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন অিফস হেত। 
(৪)  িনজ উে ােগ/সংি  ইউিনয়ন /উপেজলা িম  
অিফস। 
(৫)  িনজ উে ােগ। 
(৬) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
 (৭) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  

(১) লাইেস  ই  িফ-১,৫০০/- 
(২) লাইেস   িফ’র  উপর  
     ভ াট  ১৫%। 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 ট ) িসেম   সাম ী 
িব েয়র  িডিলং 
লাইেস   নবায়ন। 

১০ (দশ) 
কমিদবস 

(১)  িনধািরত ফরম 
(২)  ববত  বছেরর ল লাইেস  
(৩) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল কিপ 
(৪) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর  
ল কিপ।      

(১) জলা শাসেকর কাযালয়, 
  ( বসা বািণঝ  শাখা, ক  নং-৪০৪, ২য় তলা ) 
(২)  িনজ উে ােগ 
(৩) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
 (৪) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড   

(১) লাইেস   নবায়ন িফ- ৭৫০/- 
(২) লাইেস  নবায়ন িফ’র উপর  
ভ াট ১৫%। 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 ঠ ) িসেম    
সাম ী িব েয়র  
ি েকট লাইেস  
দান। 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

(১)  সাদা কাগেজ  আেবদন 
(২)  ববত  বছেরর ল লাইেস /ফেটাকিপ 
(৩) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল কিপ 
(৪) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর   
     ল কিপ।   

(১)  িনজ উে ােগ। 
(২)  িনজ উে ােগ 
(৩) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
(৪) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড      
 

(১) ি েকট লাইেস   িফ-৩০০/- 
(২) জমা ত  িফ’র উপর  ভ াট 
১৫%। 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 
০৩. 

ড )  কাপড় (পাইকারী ও 
চরা) িব েয়র িডিলং 

লাইেস   
দান 

 
 
 

১৫ (পেনর) 
কমিদবস 

(১)  িনধািরত ফরম 
(২)  ড লাইেস  (সত ািয়ত ফেটাকিপ) 
(৩)  জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
(৪)  ঘর ভাড়ার রিশদ/ ি প / খাজনার রিশদ 
(৫) ই কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব 
(৬) সরকারী  িফ জমার চালােনর ল কিপ। 
     ( কাড: ১-১৭৩৫-০০০০-১৮১৬) 
(৭) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর     
ল কিপ।   ( কাড: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১) 

(১) জলা শাসেকর কাযালয়, 
     ( বসা বািণঝ  শাখা, ক  নং-৪০৪, ২য় তলা ) 
(২) ইউিপ/ পৗরসভা অিফস হেত। 
(৩) িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন অিফস হেত। 
(৪)  িনজ উে ােগ/সংি  ইউিনয়ন /উপেজলা িম  
অিফস। 
(৫)  িনজ উে ােগ। 
(৬) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
 (৭) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
 

(১) পাইকারী লাইেস  ই  িফ- 
৩,০০০/- 
(২) চরা লাইেস  ই  িফ- ১,০০০/- 
(৩) লাইেস   িফ’র  উপর ভ াট  
১৫%। 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 ঢ )  কাপড় (পাইকারী ও 
চরা) িব েয়র িডিলং  

লাইেস   
নবায়ন। 

১০ (দশ) 
কমিদবস 

(১)  িনধািরত ফরম 
(২)  ববত  বছেরর ল লাইেস  
(৩) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল কিপ 
(৪) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর 
ল কিপ।      

 

(১) জলা শাসেকর কাযালয়, 
     ( বসা বািণঝ  শাখা, ক  নং-৪০৪, ২য় তলা ) 
(২)  িনজ উে ােগ 
(৩) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
(৪) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড      
 

(১) পাইকারী লাইেস  নবায়ন িফ-
১৫০০/- 
(২) চরা লাইেস   নবায়ন িফ-  
৫০০/- 
(৩)  নবায়ন  িফ’র  উপর ভ াট ১৫% 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 

 ণ )  কাপড় (পাইকারী ও 
চরা) িব েয়র  
ি েকট  লাইেস        

 দান। 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

(১)  সাদা কাগেজ  আেবদন 
(২)  ববত  বছেরর ল লাইেস /ফেটাকিপ 
(৩) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল কিপ 
(৪) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর 
ল কিপ।   

(১)  িনজ উে ােগ। 
(২)  িনজ উে ােগ 
(৩) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
(৪) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড      
 

(১) পাইকারী  ি : লাইেস  িফ-
৬০০/- 
(২) চরা  ি েকট লাইেস  িফ- 
২০০/ 
(৩) ি েকট  িফ’র  উপর ভ াট  
১৫%। 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 
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 ত ) িম ড      
িব েয়র িডিলং 
লাইেস  দান 
 
 
 

১৫ (পেনর) 
কমিদবস 

(১)  িনধািরত ফরম 
(২)  ড লাইেস  (সত ািয়ত ফেটাকিপ) 
(৩)  জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
(৪)  ঘর ভাড়ার রিশদ/ ি প / খাজনার রিশদ 
(৫) ই কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব 
(৬) সরকারী  িফ জমার চালােনর ল কিপ। 
     ( কাড: ১-১৭৩৫-০০০০-১৮১৬) 
(৭) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর 
ল কিপ।   ( কাড: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১) 

(১) জলা শাসেকর কাযালয়, 
     ( বসা বািণঝ  শাখা, ক  নং-৪০৪, ২য় তলা ) 
(২) ইউিপ/ পৗরসভা অিফস হেত। 
(৩) িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন অিফস হেত। 
(৪)  িনজ উে ােগ/সংি  ইউিনয়ন /উপেজলা িম  
অিফস। 
(৫)  িনজ উে ােগ। 
(৬) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
 (৭) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  

(১)  লাইেস  ই  িফ- ৩০০/- 
(২) লাইেস   িফ’র  উপর ভ াট  
১৫%। 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 

 থ ) িম ড      
    িব েয়র িডিলং         
    লাইেস  নবায়ন। 

১০ (দশ) 
কমিদবস 

(১)  িনধািরত ফরম 
(২)  ববত  বছেরর ল লাইেস  
(৩) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল কিপ 
(৪) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর 
ল কিপ।      

(১) জলা শাসেকর কাযালয়, 
     ( বসা বািণঝ  শাখা, ক  ন-৪০৪, ২য় তলা ) 
(২)  িনজ উে ােগ 
(৩) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
(৪) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড      

(১) লাইেস  নবায়ন িফ-১৫০/-। 
(২) নবায়ন  িফ’র  উপর ভ াট  ১৫%।   
 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 দ ) িম ড      
  িব েয়র  ি েকট    
  লাইেস   দান। 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

(১)  সাদা কাগেজ  আেবদন 
(২)  ববত  বছেরর ল লাইেস /ফেটাকিপ 
(৩) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল কিপ 
(৪) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর  
ল কিপ।   

(১)  িনজ উে ােগ। 
(২)  িনজ উে ােগ 
(৩) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
(৪) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড      
 

(১)  ি েকট  লাইেস  িফ-৬০/- 
(২) ি েকট  িফ’র  উপর ভ াট  
১৫%।  
 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

০৩. ধ ) তা (পাইকারী ও 
চরা) িব েয়র িডিলং 

লাইেস   দান 
 
 
 

১৫ (পেনর) 
কমিদবস 

(১)  িনধািরত ফরম 
(২)  ড লাইেস  (সত ািয়ত ফেটাকিপ) 
(৩)  জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
(৪)  ঘর ভাড়ার রিশদ/ ি প / খাজনার রিশদ 
(৫) ই কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব 
(৬) সরকারী  িফ জমার চালােনর ল কিপ। 
     ( কাড: ১-১৭৩৫-০০০০-১৮১৬) 
(৭) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর     
ল কিপ।   ( কাড: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১) 

(১) জলা শাসেকর কাযালয়, 
     ( বসা বািণঝ  শাখা, ক  নং-৪০৪, ২য় তলা ) 
(২) ইউিপ/ পৗরসভা অিফস হেত। 
(৩) িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন অিফস হেত। 
(৪)  িনজ উে ােগ/সংি  ইউিনয়ন /উপেজলা িম  
অিফস। 
(৫)  িনজ উে ােগ। 
(৬) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
 (৭) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  

(১) পাইকারী লাইেস  ই  িফ- 
১,২০০/- 
(২) চরা লাইেস  ই  িফ- ৫০০/- 
(৩) লাইেস   িফ’র  উপর ভ াট  
১৫%। 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 ন)  তা (পাইকারী ও 
চরা) িব েয়র িডিলং 

লাইেস   নবায়ন। 

১০ (দশ) 
কমিদবস 

(১)  িনধািরত ফরম 
(২)  ববত  বছেরর ল লাইেস  
(৩) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল কিপ 
(৪) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর   
     ল কিপ।      

(১) জলা শাসেকর কাযালয়, 
     ( বসা বািণঝ  শাখা, ক  নং-৪০৪, ২য় তলা ) 
(২)  িনজ উে ােগ 
(৩) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
(৪) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড      
 

(১) পাইকারী লাইেস  নবায়ন িফ-
৬০০/- 
(২) চরা লাইেস   নবায়ন িফ-২৫০/- 
(৩)  নবায়ন  িফ’র  উপর ভ াট ১৫% 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 প ) তা (পাইকারী ও     
  চরা) িব েয়র        
  ি েকট  লাইেস        
  দান। 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

(১)  সাদা কাগেজ  আেবদন 
(২)  ববত  বছেরর ল লাইেস /ফেটাকিপ 
(৩) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল কিপ 
(৪) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর   
     ল কিপ।   

(১)  িনজ উে ােগ। 
(২)  িনজ উে ােগ 
(৩) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
(৪) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড      
 

(১) পাইকারী  ি : লাইেস  িফ-
২৪০/- 
(২) চরা  ি েকট লাইেস  িফ-
১০০/ 
(৩) ি েকট  িফ’র  উপর ভ াট  
১৫%। 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 ফ ) িসগােরট     
     পাইকারী ও    
     পিরেবশক) িডিলং 
লাইেস  দান 
 
 
 

১৫ (পেনর) 
কমিদবস 

(১)  িনধািরত ফরম 
(২)  ড লাইেস  (সত ািয়ত ফেটাকিপ) 
(৩)  জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
(৪)  ঘর ভাড়ার রিশদ/ ি প / খাজনার রিশদ 
(৫) ই কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব 
(৬) সরকারী  িফ জমার চালােনর ল কিপ। 
     ( কাড: ১-১৭৩৫-০০০০-১৮১৬) 
(৭) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর  
ল কিপ। ( কাড: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১) 

(১) জলা শাসেকর কাযালয়, 
     ( বসা বািণঝ  শাখা, ক  নং-৪০৪, ২য় তলা ) 
(২) ইউিপ/ পৗরসভা অিফস হেত। 
(৩) িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন অিফস হেত। 
(৪)  িনজ উে ােগ/সংি  ইউিনয়ন /উপেজলা িম  
অিফস। 
(৫)  িনজ উে ােগ। 
(৬) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
 (৭) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  

(১)  লাইেস  ই  িফ- ৩,০০০/- 
(২)  লাইেস   িফ’র  উপর ভ াট  
১৫%। 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 ব ) িসগােরট     
     পাইকারী ও    
     পিরেবশক) িডিলং 
লাইেস  নবায়ন। 

১০ (দশ) 
কমিদবস 

(১)  িনধািরত ফরম 
(২)  ববত  বছেরর ল লাইেস  
(৩) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল কিপ 
(৪) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর 
ল কিপ।      

(১) জলা শাসেকর কাযালয়, 
     ( বসা বািণঝ  শাখা, ক  নং-৪০৪, ২য় তলা ) 
(২)  িনজ উে ােগ 
(৩) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
(৪) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড      

(১) লাইেস  নবায়ন িফ-১,৫০০/- 
(২) নবায়ন  িফ’র  উপর ভ াট  ১৫%   

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 ভ ) িসগােরট     ০৭ (সাত) (১)  সাদা কাগেজ  আেবদন (১)  িনজ উে ােগ। (১)  ি েকট  লাইেস  িফ-৬০০/- সহকারী কিমশনার, জলা শাসক,নওগ  
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 পাইকারী ও  
পিরেবশক)  ি েকট  
লাইেস  দান। 

কমিদবস (২)  ববত  বছেরর ল লাইেস /ফেটাকিপ 
(৩) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল কিপ 
(৪) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর 
ল কিপ।   

(২)  িনজ উে ােগ 
(৩) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড  
(৪) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড      
 

(২) ি েকট  িফ’র  উপর ভ াট  
১৫%।  
 
 

বসা বািণজ  শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 
ই- মইল : 

dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

০৪. আবািসক হােটল িনব ন  ও লাইেস  দান/নবায়ন সং া  : 
ক ) আবািসক হােটল    
      িনব ন । 

 

১৫ (পেনর) 
কমিদবস 

(১)  সাদা কাগেজ আেবদন । 
(২)  ড লাইেস  (সত ািয়ত ফেটাকিপ) 
(৩)  জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
(৪)  জিমর মািলকানা/ ি প / খাজনার রিশদ। 
(৫) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল কিপ। 
( কাড :  ১- ৫৩০১-০০০১- ১৮১৭) 

(১) িনজ উে ােগ। 
(২) ইউিপ/ পৗরসভা অিফস হেত। 
(৩) িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন অিফস হেত। 
(৪)  িনজ উে ােগ/সংি  ইউিনয়ন /উপেজলা িম  
অিফস। 
(৫) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড । 

(১) এক তারকা  িনব ন িফ- 
৫০০/- 
(১) ই তারকা  িনব ন িফ- 
১,০০০/- 
 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

খ ) আবািসক হােটল 
    লাইেস   দান। 
 

১৫ (পেনর) 
কমিদবস 

(১)  িনধািরত এ.িব,িস.িড ফরেম আেবদন। 
(২)  িনব ন পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
(৩)  ই কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব 
(৪) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল 
কিপ।( কাড:  ১- ৫৩০১-০০০১- ১৮১৮) 
(৫) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর  
ল কিপ।   ( কাড: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১) 

(৬) আয়কর  সনদ ও াংক সনদ। 

(১) জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
     ( বসা বািণঝ  শাখা, ক  নং- ৪০৪, ২য় তলা ) 
(২)  িনজ উে ােগ। 
(৩) িনজ উে ােগ । 
(৪)  চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড । 
(৫) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড । 
(৬) আয়কর  িবভাগ ও সংি  াংক। 
     
 

(১)  এক তারকা   - ১০,০০০/- 
(২)  ই তারকা    -২৫,০০০/- 
(৩) লাইেস   িফ’র  উপর ভ াট  
১৫%। 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 
 

 গ ) আবািসক হােটল 
    লাইেস   নবায়ন। 
 

১০ (দশ) 
কমিদবস 

(১)  িত ােসর ােড/সাদা কাগেজ আেবদন। 
(২)  লাইেস  এর সত ািয়ত  ফেটাকিপ। 
(৩) ড লাইেস । 
(৪) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল কিপ। 
(৫) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালান। 
(৬) আয়কর  সনদ । 

(১) িনজ উে ােগ । 
(২)  িনজ উে ােগ। 
(৩)  িনজ উে ােগ ইউিপ/ পৗরসভা অিফস হেত 
(৪)  চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড । 
(৫) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড । 
(৬) আয়কর   অিফস ।     

(১)  এক তারকা   - ৩,৭৫০/- 
(২)  ই তারকা    - ৭,৫০০/- 
(৩) লাইেস   িফ’র  উপর ভ াট  
১৫%। 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 

০৫. রে ার  িনব ন  ও লাইেস  দান/নবায়ন সং া  ( শীতাতপ িনয়ি ত ) :     
ক ) রে ার    
রিজে শন/িনব ন 

 

১৫ (পেনর) 
কমিদবস 

(১)  সাদা কাগেজ আেবদন । 
(২)  ড লাইেস  (সত ািয়ত ফেটাকিপ) 
(৩)  জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
(৪)  জিমর মািলকানা/ ি প / খাজনার রিশদ। 
(৫) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল কিপ। 
  ( কাড :  ১- ৫৩০১-০০০১- ১৮১৭) 

(১) িনজ উে ােগ। 
(২) ইউিপ/ পৗরসভা অিফস হেত। 
(৩) িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন অিফস হেত। 
(৪)  িনজ উে ােগ/সংি  ইউিনয়ন /উপেজলা িম  
অিফস। 
(৫) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড । 

 ১।  রে ার  িনব ন  িফ   - 
৫০০/- 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 

খ ) রে ার   লাইেস      
     দান 

১৫ (পেনর) 
কমিদবস 

(১)  িনধািরত এ.িব,িস.িড ফরেম আেবদন। 
(২)  িনব ন পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
(৩)  ই কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব 
(৪)  সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল 
কিপ। 
       ( কাড:  ১- ৫৩০১-০০০১- ১৮১৮) 
(৫) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর   
     ল কিপ।   ( কাড: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১) 
(৬) আয়কর  সনদ ও াংক সনদ। 
(৭)  িনবি ত বািনিজ ক সংগঠেনর সদ  সনদ। 
(৮) ািনটারী ও কমচারীেদর ডা ারী সনদ। 
 

(১) জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
     ( বসা বািণঝ  শাখা, ক  নং- ৪০৪, ২য় তলা ) 
(২)  িনজ উে ােগ। 
(৩) িনজ উে ােগ । 
(৪)  চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড । 
(৫)  চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড । 
(৬)  আয়কর  িবভাগ ও সংি  াংক। 
(৭)  িনজ উে ােগ/ িনবি ত বািণিজ ক িত ান। 
 (৮) া   িবভাগ । 
 
 

আসন  ২০- ৫০ : 
লাইেস  িফ - ৩,০০০/- 
আসন  ৫১- ১০০ : 
লাইেস  িফ - ৪,০০০/- 
আসন  ১০১- ২০০ : 
 লাইেস  িফ - ৫,০০০/- 
আসন  ২০১ হেত  ত ধ  : 
লাইেস  িফ - ৬,০০০/-     এবং 
লাইেস   িফ’র  উপর ভ াট  
১৫%। 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 
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০৫.    রে ার  লাইেস  িনব ন  ও  দান/নবায়ন সং া  ( শীতাতপ িনয়ি ত ) : 
গ )  রে ার       
    লাইেস   নবায়ন  

১০ (দশ) 
কমিদবস 

(১)  িত ােসর ােড/সাদা কাগেজ আেবদন। 
(২)  লাইেস  এর সত ািয়ত  ফেটাকিপ। 
(৩) ড লাইেস । 
(৪) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল 
কিপ। 
(৫) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালান। 
(৬) আয়কর  সনদ । 
(৭)  িনবি ত বািনিজ ক সংগঠেনর সদ  সনদ। 
(৮) ািনটারী ও কমচারীেদর ডা ারী সনদ। 

(১) িনজ উে ােগ। 
(২) িনজ উে ােগ। 
(৩) ইউিপ/ পৗরসভা অিফস হেত। 
(৪) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড । 
(৫) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড । 
(৬) আয়কর অিফস। 
(৭) িনজ উে ােগ/ িনবি ত বািণিজ ক িত ান। 
 (৮) া   িবভাগ । 
 

আসন  ২০- ৫০ : 
লাইেস  িফ – ১,৫০০/- 
আসন  ৫১- ১০০ : 
লাইেস  িফ - ২,০০০/- 
আসন  ১০১- ২০০ : 
 লাইেস  িফ – ২,৫০০/- 
আসন  ২০১ হেত  ত ধ  : 
লাইেস  িফ - ৩,০০০/-     এবং 
লাইেস   িফ’র  উপর ভ াট  
১৫%। 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 
 

 

০৬.  রে ার  লাইেস  িনব ন  ও  দান/নবায়ন সং া  ( শীতাতপ িনয় ণিবহীন ) :     
ক ) রে ার   
রিজ শন/িনব ন 

 

১৫ (পেনর) 
কমিদবস 

 
 

(১)  সাদা কাগেজ আেবদন । 
(২)  ড লাইেস  (সত ািয়ত ফেটাকিপ) 
(৩)  জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
(৪)  জিমর মািলকানা/ ি প / খাজনার রিশদ। 
(৫) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল 
কিপ।( কাড :  ১- ৫৩০১-০০০১- ১৮১৭) 

(১) িনজ উে ােগ। 
(২) ইউিপ/ পৗরসভা অিফস হেত। 
(৩) িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন অিফস হেত। 
(৪)  িনজ উে ােগ/সংি  ইউিনয়ন /উপেজলা িম  
অিফস। 
(৫) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড । 

 ১।  রে ার  িনব ন  িফ   - 
৫০০/- 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 
 

 খ ) রে ার   লাইেস      
     দান 

১৫ (পেনর) 
কমিদবস 

(১)  িনধািরত এ.িব,িস.িড ফরেম আেবদন। 
(২)  িনব ন পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
(৩)  ই কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব 
(৪)  সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল 
কিপ। 
       ( কাড:  ১- ৫৩০১-০০০১- ১৮১৮) 
(৫) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালােনর   
     ল কিপ।   ( কাড: ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১) 
(৬) আয়কর  সনদ ও াংক সনদ। 
(৭)  িনবি ত বািনিজ ক সংগঠেনর সদ  সনদ। 
(৮) ািনটারী ও কমচারীেদর ডা ারী সনদ। 

(১) জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
     ( বসা বািণঝ  শাখা, ক  নং- ৪০৪, ২য় তলা ) 
(২)  িনজ উে ােগ। 
(৩) িনজ উে ােগ । 
(৪)  চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড । 
(৫)  চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড । 
(৬)  আয়কর  িবভাগ ও সংি  াংক। 
(৭)  িনজ উে ােগ/ িনবি ত বািণিজ ক িত ান। 
 (৮) া   িবভাগ । 
 

আসন  ২০- ৫০ : 
লাইেস  িফ – ১,৫০০/- 
আসন  ৫১- ১০০ : 
লাইেস  িফ -২,০০০/- 
আসন  ১০১- ২০০ : 
 লাইেস  িফ -২,৫০০/- 
আসন  ২০১ হেত  ত ধ  : 
লাইেস  িফ -৩,০০০/-     এবং 
লাইেস   িফ’র  উপর ভ াট  
১৫%। 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 

 গ )  রে ার       
    লাইেস   নবায়ন 

১০ (দশ) 
কমিদবস 

(১)  িত ােসর ােড/সাদা কাগেজ আেবদন। 
(২)  লাইেস  এর সত ািয়ত  ফেটাকিপ। 
(৩) ড লাইেস । 
(৪) সরকারী কাষাগাের িফ জমার চালােনর ল 
কিপ। 
(৫) জমা ত িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালান। 
(৬) আয়কর  সনদ । 
(৭)  িনবি ত বািনিজ ক সংগঠেনর সদ  সনদ। 
(৮) ািনটারী ও কমচারীেদর ডা ারী সনদ। 
 
 

(১) িনজ উে ােগ। 
(২) িনজ উে ােগ। 
(৩) ইউিপ/ পৗরসভা অিফস হেত। 
(৪) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড । 
(৫) চালান ফরম সানালী াংক/ হ  ড । 
(৬) আয়কর অিফস। 
(৭) িনজ উে ােগ/ িনবি ত বািণিজ ক িত ান। 
 (৮) া   িবভাগ । 
 
 

আসন  ২০- ৫০ : 
লাইেস  িফ-  ৭৫০/- 
আসন  ৫১- ১০০ : 
লাইেস  িফ - ১,০০০/- 
আসন  ১০১- ২০০ : 
 লাইেস  িফ-  ১,২৫০/- 
আসন  ২০১ হেত  ত ধ  : 
লাইেস  িফ - ১,৫০০/-     এবং 
লাইেস   িফ’র  উপর ভ াট  
১৫%। 
 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 
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চলমানপাতা 

 
:নং সবার নাম েয়াজনীয় 

সময় 
(ঘ া/িদন/

মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজ প  াি র ান িফ/চাজ 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 

ই- মইল) 
০৭.
  

িফিলং/িস.এন.িজ. শন 
াপেন  অনাপি  দান 

১৫ (পেনর) 
কমিদবস 

 

(১)   িনধািরত ‘িড’ ফরেম আেবদন। 
(২)  ড লাইেস  (সত ািয়ত ফেটাকিপ) 
(৩)  জাতীয় পিরচয় পে র  সত ািয়ত ফেটাকিপ 
(৪)   জিমর মািলকানা সং া  কাগজািদ 
(৫)  িব.িপ.িস’র অ মিত প । 
(৬)  সড়ক ও জনপথ িবভােগর অ মিতপ  
(৭)   আয়কর সনদ ও  াংক সনদ (সত ািয়ত কিপ) 
(৮)  মৗজা াপ। 
(৯)   ল আউট ান (  ি  আকাের)-০৩ কিপ । 
(১০)  পাসেপাট  সাইজ ছিব- ০২ কিপ। 

(১) জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  
     ( বসা বািণঝ  শাখা, ক  নং- ৪০৪, ২য় তলা ) 
(২)  িনজ উে ােগ ইউিপ/ পৗরসভা হেত । 
(৩) িনজ উে ােগ । 
(৪) িনজ উে ােগ সংি  িম অিফস। 
(৫)  িব.িপ.িস’ হেত  
(৬) সড়ক ও জনপথ িবভাগ হকত।  
(৭)  আয়কর অিফস ও সংি  াংক হেত। 
(৮)  িনজ উে ােগ 
(৯)  িনজ উে ােগ। 
(১০)  িনজ উে ােগ। 
 

অনাপি  দােন  কান িফ 
হণ করা হয়না। 

সহকারী কিমশনার, 
বসা বািণজ  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়,নওগ  
ই- মইল- 
actradenaogaon@gmail.co
m 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ( এ. ক.এম হদােয় ল ইসলাম ) 
সহকারী কিমশনার 

বসা বািণজ  শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয় 

                  নওগ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

mailto:actradenaogaon@gmail.co


জ.এম শাখা 
ঃ 

নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময়  

 (ঘ া/িদন/ মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  কাগজপ   াি র 
ান 

সবা /িফ/চােজস 
( াজারী চালােনর খাত বা 

কাডসহ কখন.িকভােব 
জমা দয়া যােব। 

দািয়  া  কমকতা ( কমকতার 

পদবী, বাংলােদেশর কাড, 
জলা/উপেজলা কাডসহ 

টিলেফান/ মাবাইল ন র, ই- মইল 
এে স  

 উ তন কমকতা/ যার কােছ 
অিভেযাগ জানােনা/আপীল করা যােব 

(কমকতার  পদবী, বাংলােদেশর 
কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ 

টিলেফান , মাবাইল ন র ,ই- মইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬   ৭ ৮ 

০১ িশ া/গেবষণা 
িত ােন 

এিসড 
বহােরর 

লাইেস  দান 

১৫ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরেম আেবদন করেত হেব । 
২। ব ত এিসেডর বািণিজ ক নাম,  ব ািনক নাম,  
     ফ লাসহ িব ািরত িববরণ। 

৩। এিসড বহােরর কােজ িনেয়ািজত ি বেগর  নাম,  
    পদবী, যাগদােনর তািরখসহ ছা / গেবষেকর ে   
    িণ, রাল নং ও ভিতর তািরখ স িলত িববরণী । 
৪। আেবদেনর যৗি কতা মােণর জ  েয়াজনীয়  
     ত ািদ। 

 িনধািরত ফরম 
জলা শাসেকর 

কাযালেয়র 
িডিশয়াল 
ীখানা    হেত 

পাওয়া যােব। 

১০ িল: পয  

 িফ- ১৫০০/- টাকা  এবং এর 
উপর ১৫%ভ াট 

িফ জমার কাড নং-
১২২০১০০০১১৮৫৪ এবং 
ভ াট জমার কাড নং-ভ াট 
জমার  কাড নং-১১১33002 
00311 সানালী াংক বছেরর 
য কান সময়  

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-

jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

০২ বািণিজ ক 
বহােরর জ  

এিসেডর 
লাইেস  দান 

১৫ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরেম আেবদন  করেত হেব। 
২।  জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত অ িলিপ 

৩। আয়কর সনেদর কিপ ( িবগত ই বছেরর আয়কর  
    দােনর মাণপ সহ) 
৪। ব ত এিসেডর বািণিজ ক নাম, ব ািনক নাম,  
   রিসিপসহ (ফ লা) িব ািরত িববরণ। 

৫। িত ােনর নীল নকসা এবং ভাড়ার ি প  ও 
রিশদ (িনেজর হেল জিমর দিলেলর ছায়ািলিপ) 
৬। িত ােন িনেয়ািজত কমচারী দর নােমর তািলকা। 
৭। এিসড বহােরর কােজ িনেয়ািজত ি বেগর 
জীবন া  ও িনেয়াগপে র সত ািয়ত অ িলিপ।  
৮। আেবদেনর যৗি কতা মােণর জ  েয়াজনীয় 
ত ািদ। 

 িনধািরত ফরম 
জলা শাসেকর 

কাযালেয়র 
িডিশয়াল 
ীখানা    হেত 

পাওয়া যােব। 

ক) ১০ িল: পয   লাইেস   
িফ ২,০০০/- টাকা  এবং 
এর উপর ১৫% ভ াট 
খ) ১১-৫০ িল: পয  
লাইেস   িফ ৩,০০০/- টাকা  
এবং এর  উপর ১৫% ভ াট 
গ) ৫১-৫০০ িল: পয  
লাইেস   িফ ৫,০০০/- টাকা  
এবং এর  উপর ১৫% ভ াট 
ঘ) ৫০১-১০০০ িল: পয  
লাইেস   িফ ১০,০০০/- 
টাকা  এবং এর  উপর ১৫% ভ াট 
িফ জমার কাড নং ১২২০১ 
০০০ ১১৮৫৪ এবং ভ াট জমার  
কাড নং-১১১33002 00311 
জমার ান- সানালী াংক, 
বছেরর য কান সময়  

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-

jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

mailto:jmnaogaon@gmail.com
mailto:dcnaogaon@mopa.gov.bd
mailto:jmnaogaon@gmail.com
mailto:dcnaogaon@mopa.gov.bd


পাতা/০২ 
 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৩ িশ া / 
গেবষণা 
িত ােন 

এিসড 
বহােরর 

লাইেস  
নবায়ন 

৩০ িদন (ক) লাইেস  এর ল কিপর সত ািয়ত অ িলিপ 
(খ) লাইেস  াি র সময় য সকল কাগজপ  দািখল 
করা হেয়েছ স েলার সত ািয়ত অ িলিপ।  
(গ) নবায়ন িফ জমাদােনর চালােনর কিপ। 

-- লাইেস  িফ এর ৫% এবং এর 
উপর ১৫% ভ াট 
িফ জমার কাড নং-
১২২০১০০০১১৮৫৪, এবং ভ াট জমার  
কাড নং-১১১33002 00311, জমার 
ান- সানালী াংক, িতবছর  ১ 

থেক ৩১  ম-এর মে  

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

০৪ বািণিজ ক 
বহােরর জ  

এিসেডর  
িডিলং 
লাইেস  
নবায়ন 

 ৩০ িদন (ক) লাইেস  এর ল কিপর সত ািয়ত অ িলিপ। 
(খ) লাইেস  াি র সময় য সকল কাগজপ  দািখল 
করা হেয়েছ স েলার সত ািয়ত অ িলিপ।  
(গ) নবায়ন িফ জমাদােনর চালােনর কিপ। 

-- লাইেস  িফ এর ৫% এবং এর 
উপর ১৫% ভ াট, 

িফ জমার কাড নং-
১২২০১০০০১১৮৫৪ এবং ভ াট  জমার 
কাড নং-১১১33002 00311, জমার 
ান- সানালী াংক, িতবছর  ১ 
থেক ৩১  ম-এরমে  

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

০৫ িশ া / 
গেবষণা 
িত ােন 

এিসড 
বহােরর 
ি েকট 

লাইেস  দান 

০৭ কাযিদবস ল লাইেস  াি র সময় দািখল ত কাগজপে র 
সত ািয়ত অ িলিপ। 

--  ল লাইেস  িফ এর ২% এবং 
এর উপর ১৫% ভ াট, 
িফ জমার কাড নং-১২২০১০০ 
০১১৮৫৪ এবং ভ াট জমার  কাড নং-
১১১33002 00311, জমার ান- সানালী 

াংক,বছেরর য কান সময়  

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

০৬ বািণিজ কভােব
এিসড 

বহােরর 
ি েকট  

লাইেস  দান 

০৭ কাযিদবস ল লাইেস  াি র সময় দািখল ত কাগজপে র 
সত ািয়ত অ িলিপ। 

--  ল লাইেস  িফ এর ২% এবং 
এর উপর ১৫% ভ াট, 
জমার কাড নং-১২২০১০০ ০১ ১৮৫৪ 
এবং ভ াট জমার কাড নং-
১১১3300200311, জমার ান 
সানালী াংক,বছেরর য কান সময়  

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 
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পাতা/০৩ 
 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৭ এিসড িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  দান 

১৫ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরেম আেবদন করেত হেব । 
২।  জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত অ িলিপ। 
৩। ড লাইেস  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ। 

৪। আয়কর সনেদর কিপ ( িবগত ই বছেরর আয়কর 
দােনর মাণপ সহ) 

৫। ব ত এিসেডর বািণিজ ক নাম, ব ািনক নাম, 
রিসিপসহ (ফ লা) িবস ািরত িববরণ। 

৬। দাকান ও দােমর নীল নকসা এবং ভাড়ার ি প  
ও রিশদ (িনেজর হেল জিমর দিলেলর ছায়ািলিপ) 
৭। িত ােন িনেয়ািজত কমচািরেদর নােমর তািলকা। 

৮। এিসড বহােরর কােজ িনেয়ািজত ি বেগর  
    জীবন াম  ও িনেয়াগপে র সত ািয়ত অ িলিপ।  
৯। আেবদেনর যৗি কতা মােণর জ  েয়াজনীয় 
ত ািদ 

 িনধািরত ফরম 
জলা শাসেকর 

কাযালেয়র 
িডিশয়াল 
ীখানা    হেত 

পাওয়া যােব। 

 িফ- ৫,০০০/- টাকা  এবং এর 
উপর ১৫%ভ াট, িফ 
জমার কাড নং-১২২০১০০ 
০১১৮৫৪,ভ াট জমার কাড নং-
১১১33002 00311,জমার ান- 
সানালী াংক, বছেরর য কান 

সময়  
 

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-

jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

০৮ এিসড িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  
নবায়ন 

৩০ িদন (ক) লাইেস  এর ল কিপর সত ািয়ত অ িলিপ 
(খ) লাইেস  াি র সময় য সকল কাগজপ  দািখল 
করা  হেয়েছ স েলার সত ািয়ত অ িলিপ।  
(গ) নবায়ন িফ জমাদােনর চালােনর কিপ। 

-- ল লাইেস  িফ এর ৫% 
এবং  এর উপর ১৫% ভ াট 
িফ জমার কাড নং-১২২০১০ ০০ 
১১৮৫৪,ভ াট জমার কাড নং-১১১3 
300200311, জমার ান- 
সানালী াংক, িতবছর ০১-

৩১ ম- এর মে  

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-

jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

০৯ এিসড িব েয়র 
ি েকট 

লাইেস  দান 

০৭ কাযিদবস ল লাইেস  াি র সময় দািখল ত কাগজপে র 
সত ািয়ত অ িলিপ। 

--  ল লাইেস  িফ এর ২% 
এবং এর উপর ১৫% ভ াট 
িফ জমার কাড নং-১২২০১০ 
০০১১৮৫৪,ভ াট জমার কাড নং-
১১১3300200311,জমার ান- 
সানালী াংক, বছেরর য কান 

সময় 

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-

jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

mailto:jmnaogaon@gmail.com
mailto:dcnaogaon@mopa.gov.bd
mailto:jmnaogaon@gmail.com
mailto:dcnaogaon@mopa.gov.bd
mailto:jmnaogaon@gmail.com
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পাতা/০৪ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০ এিসড 
পিরবহেনর 
লাইেস  
দান 

১৫ কাযিদবস ক) িনধািরত ফরেম আেবদন করেত হেব  
খ) পিরবহন যােনর নকশা, িফটেনস সা িফেকট, ক ও 
ই ুের  সং া  কাগজপে র ল কিপর সত ািয়ত 
অ িলিপ। 
গ) আেবদেনর যৗি কতা মােণর জ  েয়াজনীয় 
ত ািদ 

 িনধািরত ফরম 
জলা শাসেকর 

কাযালেয়র 
িডিশয়াল ীখানা    

হেত পাওয়া যােব। 

িফ- ৫,০০০/- টাকা  এবং এর 
উপর ১৫%ভ াট, িফ জমার 
কাড নং-১২২০১০০০ ১১৮ 

৫৪,ভ াট জমার কাড নং-১১১ 
3300200311, জমার ান-
সানালী াংক বছেরর য 
কান সময় 

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-

jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

১১ এিসড 
পিরবহেনর 
লাইেস  
নবায়ন  

৩০ িদন (ক) লাইেস  এর ল কিপর সত ািয়ত অ িলিপ 
(খ) লাইেস  াি র সময় য সকল কাগজপ  দািখল 
করা হেয়েছ স েলার সত ািয়ত অ িলিপ।  
(গ) নবায়ন িফ জমাদােনর চালােনর কিপ। 

-- ল লাইেস  িফ এর ৫% 
এবং এর উপর  ১৫% ভ াট, 
িফ   জমার কাড নং-
১২২০১০০০১১৮৫৪,ভ াট 
জমার কাড নং-১১১33002 
00311, জমার ান- সানালী 

াংক, িত বছর  ১--৩১ 
ম’র মে   

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-

jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

১২ এিসড 
পিরবহেনর 
ি েকট 

লাইেস  
দান 

০৭ কাযিদবস ল লাইেস  াি র সময় দািখল ত কাগজপে র 
সত ািয়ত অ িলিপ। 

-- ল লাইেস  িফ এর ২% 
এবং এর উপর ১৫%ভ াট 
িফ জমার কাড নং-১২২০১ 
০০০১১৮৫৪,ভ াট জমার কাড 
নং-১১১3300200311, জমার 

ান- সানালী াংক, বছেরর 
য কান সময়  

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-

jmnaogaon@gmail.com  

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

১৩ সাধারণ 
নাগিরেকর 
জ  ব ক / 
রাইেফল এর 
লাইেস  
দান 

৩০ কাযিদবস ক) িনধািরত ফরেম আেবদন করেত হেব । 
খ)  পাসেপাট সাইেজর ছিব -০৪  
গ) নাগিরক  সনদ। 
ঘ) জ  িনব ন/জাতীয় পিরচয় প  সত ািয়ত ফেটাকিপ 
ঙ) ইউিপ া  পিরেশােধর রিশদ 
চ) িশ াগত যা তার সনদপ  সত ািয়ত ফেটাকিপ 
ছ) ডা ােরর িফটেনস সা িফেকট 
জ) িম উ য়ন কর পিরেশােধর দািখলা 
ঝ)  ববতী  ৩ কর বছের ধারাবািহকভােব আয়কর 
পিরেশােধর পিরমাণ উে খসহ এনিবআর ক ক ই ত 
ত য়নপ  (ব েকর ে  িতবছর নতম একল  

এবং রাইেফেলর ে  িতবছর ০৩ ল  টাকা)  
ঞ) আেবদনকারীেক ি  ণীর আয়কর দাতা হেত হেব।  
চ) অ   কান আে য়া   রেয়েছ িকনা এ স েক ৩০০ টাকার 
নন- িডিশয়াল াে  হলফনামা দান করেত হেব।  
ছ) আেবদনকারীর বয়স ৩০ থেক ৭০ বছেরর মে  হকত হেব। 

 িনধািরত ফরম 
জলা শাসেকর 

কাযালেয়র 
িডিশয়াল ীখানা    

হেত পাওয়া যােব। 

লাইেস  িফ ২০,০০০/- 
টাকা এবং এর উপর 
১৫% ভ াট, িফ জমার 
কাড নং-১২২১১০০০ 

০১৮৫৯, ভ াট জমার কাড 
নং-১১১3300200311, জমার 

ান- সানালী াংক, বছেরর 
য কান সময়  

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 
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পাতা/০৫ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৪ সাধারণ 

নাগিরেকর 
জ  ব ক/ 
রাইেফল এর 
লাইেস  
নবায়ন 

০১ কাযিদবস ল লাইেস  ও আে য়া সহ লাইেস  িহতােক উপি ত 
হেত হেব। 

- িফ ৫,০০০/- টাকা এবং 
এর উপর ১৫% ভ াট, িফ 
জমার কাড নং-১২২১১০ 
০০০১৮৫৯, ভ াট জমার কাড 
নং-১১১3300200311, জমার 

ান- সানালী াংক,  
িতবছর ৩১ শ িডেস েরর 

মে ।  

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

১৫ সাধারণ 
নাগিরেকর 
জ  িপ ল/ 
িরভলবার 
এর লাইেস  
দান 

৩০ কাযিদবস ক) িনধািরত ফরেম আেবদন করেত হেব । 
খ)  পাস পাট সাইেজর ছিব -০৪  
গ) নাগিরক  সনদ। 
ঘ) জাতীয় পিরচয় প / পাসেপােটর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
ঙ) ইউিপ া  পিরেশােধর রিশদ 
চ) িশ াগত যা তার সনদপ  সত ািয়ত ফেটাকিপ 
ছ) ডা ােরর িফটেনস সা িফেকট 
জ) িম উ য়ন কর পিরেশােধর দািখলা 
ঝ)  ববতী  ৩ কর বছের ধারাবািহকভােব আয়কর 
পিরেশােধর পিরমাণ উে খসহ এনিবআর ক ক ই ত 
ত য়নপ  (ব েকর ে  িতবছর নতম একল  

এবং রাইেফেলর ে  িতবছর ০৩ ল  টাকা)  
ঞ) আেবদনকারীেক ি  ণীর আয়কর দাতা হেত হেব।  
চ) অ   কান আে য়া   রেয়েছ িকনা এ স েক ৩০০ টাকার 
নন- িডিশয়াল াে  হলফনামা দান করেত হেব।  
ছ) আেবদনকারীর বয়স ৩০ থেক ৭০ বছেরর মে  হকত হেব। 

 িনধািরত ফরম জলা 
শাসেকর কাযালেয়র 
িডিশয়াল ীখানা    

হেত পাওয়া যােব। 

িফ ৩০,০০০/- টাকা এবং 
এর উপর ১৫% ভ াট,িফ 
জমার কাড নং-১২২১১ 
০০০০১৮৫৯, ভ াট জমার 
কাড নং-১১১33002 00311, 
জমার ান- সানালী 

াংক,বছেরর য কান সময়  

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

১৬ সাধারণ 
নাগিরেকর 
জ  িপ ল/ 
িরভলবার 
এর লাইেস  
নবায়ন 

০১ কাযিদবস ল লাইেস  ও আে য়া সহ লাইেস  িহতােক উপি ত 
হেত হেব। 

-- িফ ১০,০০০/- টাকা এবং 
এর উপর ১৫% ভ াট,িফ  
জমার কাড নং-
১২২১১০০০০১৮৫৯, ভ াট 
জমার কাড নং-১১১33002 
00311, জমার ান- সানালী 

াংক িতবছর ৩১ শ 
িডেস েরর মে ।  

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 
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পাতা/০৬ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৭ সরকাির 

কমকতােদর 
(সামিরক) জ  
ব ক/ রাইেফল 
এর লাইেস  
দান 

৩০ 
কাযিদবস 

ক) িনধািরত ফরেম  The Bengal Arms Act 
Manual-১৯২৪ এর ০২ নং চ া ােরর ৪০ নং অ ে েদর 
িবধান মাতােবক ায়ী িনবােসর জলা ািজে ট বরাবর 
আেবদন করেত হেব। 
খ) আেবদনকারীেক কিমশ  া  ১ম ণীর 
কমরত/অবসর া  কমকতা হেত হেব। 
 সাইেজর ছিব -০৪ , ঘ) নাগিরক  সনদ। 
ঙ) জাতীয় পিরচয় প /পাসেপােটর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
চ) িশ াগত যা তার সনদপ  সত ািয়ত ফেটাকিপ 
ছ) অ   কান আে য়া   রেয়েছ িকনা এ স েক ৩০০ টাকার নন-

িডিশয়াল াে  হলফনামা দান করেত হেব।  

 িনধািরত ফরম 
জলা শাসেকর 

কাযালেয়র 
িডিশয়াল 
ীখানা    হেত 

পাওয়া যােব। 

Arms Act 
Manual-১৯২৪ এর 

চ া ার ৩ সকশন ৬ এর 
৪৫ এবং ৪৬(িস) অ ে দ 

অ যায়ী লাইেস  িফ 
িনধািরত হেব।  

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

১৮ সরকাির 
কমকতােদর 
(সামিরক) জ  
ব ক/ রাইেফল 
এর লাইেস  
নবায়ন 

০১ 
কাযিদবস 

ল লাইেস  ও আে য়া সহ লাইেস  িহতােক উপি ত 
হেত হেব। 

--  সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

১৯ সরকাির 
কমকতােদর 
(সামিরক) জ  
িপ ল/ 
িরভলবার এর 
লাইেস  দান 

৩০ 
কাযিদবস 

ক) িনধািরত ফরেম  The Bengal Arms Act 
Manual-১৯২৪ এর ০২ নং চ া ােরর ৪০ নং অ ে েদর 
িবধান মাতােবক ায়ী িনবােসর জলা ািজে ট বরাবর 
আেবদন করেত হেব। 
খ) আেবদনকারীেক কিমশ  া  ১ম ণীর 
কমরত/অবসর া  কমকতা হেত হেব। 
গ)  পাস পাট সাইেজর ছিব -০৪ , ঘ) নাগিরক  সনদ। 
ঙ) জাতীয় পিরচয় প /পাসেপােটর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
চ) িশ াগত যা তার সনদপ  সত ািয়ত ফেটাকিপ 
ছ) অ   কান আে য়া   রেয়েছ িকনা এ স েক ৩০০ টাকার নন-

িডিশয়াল াে  হলফনামা দান করেত হেব।  

 িনধািরত ফরম 
জলা শাসেকর 

কাযালেয়র 
িডিশয়াল 
ীখানা    হেত 

পাওয়া যােব। 

Arms Act 
Manual-১৯২৪ এর 

চ া ার ৩ সকশন ৬ এর 
৪৫ এবং ৪৬(িস) অ ে দ 

অ যায়ী লাইেস  িফ 
িনধািরত হেব।  

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

২০ সরকাির 
কমকতােদর 
(সামিরক) জ  
িপ ল/ 
িরভলবার এর 
লাইেস  
নবায়ন 

০১ 
কাযিদবস 

ল লাইেস  ও আে য়া সহ লাইেস  িহতােক উপি ত 
হেত হেব। 

-- Arms Act 
Manual-১৯২৪ এর 

চ া ার ৩ সকশন ৬ এর 
৪৫ এবং ৪৬(িস) অ ে দ 

অ যায়ী নবায়নিফ 
িনধািরত হেব।  

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 
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পাতা/০৭ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২১ সরকাির 
কমকতােদর 
(অসামিরক)
জ  ব ক/ 
রাইেফল এর 
লাইেস  
দান 

৩০ কাযিদবস ক) িনধািরত ফরেম  যথাযথ ক পে র পািরশসহ  
কমরত এরাকার/ ায়ী িনবােসর জলা ািজে ট বরাবর 
আেবদন করেত হেব। 
খ) আেবদনকারীেক ৬  ও ত  ড  
কমরত/অবসর া  সরকাির কমকতা হেত হেব। 
গ)  পাস পাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব -০৪  
ঘ) নাগিরক  সনদ। 
ঙ) জাতীয় পিরচয় পে র/ পাসেপােটর সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 
চ) িশ াগত যা তার সনদপ  সত ািয়ত ফেটাকিপ 
ছ) অ   কান আে য়া   রেয়েছ িকনা এ স েক ৩০০ টাকার 
নন- িডিশয়াল াে  হলফনামা দান করেত হেব।  

 িনধািরত ফরম 
জলা শাসেকর 

কাযালেয়র 
িডিশয়াল ীখানা    

হেত পাওয়া যােব। 

লাইেস  িফ েযাজ   হেব 
না। 

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

২২ সরকাির 
কমকতােদর 
(অসামিরক)
জ  ব ক/ 
রাইেফল এর 
লাইেস  
নবায়ন 

 ০১ কাযিদবস ল লাইেস  ও আে য়া সহ লাইেস  িহতােক উপি ত 
হেত হেব। 

-- নবায়ন িফ েযাজ   হেব 
না। 

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

২৩ সরকাির 
কমকতােদর 
(অসামিরক)
জ  িপ ল/ 
িরভলবার 
এর লাইেস  
দান 

৩০ কাযিদবস ক) িনধািরত ফরেম  যথাযথ ক পে র পািরশসহ  
কমরত এরাকার/ ায়ী িনবােসর জলা ািজে ট বরাবর 
আেবদন করেত হেব। 
খ) আেবদনকারীেক ৬  ও ত  ড  
কমরত/অবসর া  সরকাির কমকতা হেত হেব। 
গ)  পাস পাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব -০৪  
ঘ) নাগিরক  সনদ। 
ঙ) জাতীয় পিরচয় প / পাসেপােটর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
চ) িশ াগত যা তার সনদপ  সত ািয়ত ফেটাকিপ 
ছ) অ   কান আে য়া   রেয়েছ িকনা এ স েক ৩০০ টাকার 
নন- িডিশয়াল াে  হলফনামা দান করেত হেব।  

 িনধািরত ফরম 
জলা শাসেকর 

কাযালেয়র 
িডিশয়াল ীখানা    

হেত পাওয়া যােব। 

লাইেস  িফ েযাজ   হেব 
না। 

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

২৪ সরকাির 
কমকতােদর 
(অসামিরক)
জ  ব ক/ 
রাইেফল এর 
লাইেস  
নবায়ন 

০১ কাযিদবস ল লাইেস  ও আে য়া সহ লাইেস  িহতােক উপি ত 
হেত হেব। 

-- নবায়ন িফ েযাজ   হেব 
না। 

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 
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পাতা/০৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

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

৩০ কাযিদবস ক) িনধািরত ফরেম আেবদন করেত হেব । 
খ)  আেবদনকারীর পাস পাট সাইেজর ছিব -০৪  ও 
হ া রকারীর ০২ কিপ ছিব। 
গ) আেবদনকারীর বয়স ৩০ থেক ৭০ বছেরর মে  হেত হেব। 
ঘ) হ া রকারীর বয়স ৭০ বছেরর অিধক হেত হেব। 
ঙ) শারীিরক অ মতার ে   জলা ািজে ট ি গত ভােব 

া াতকার হণ করত: অ মতার কারণ স েক িনি ত হেয় 
েয়াজনীয় ব া িনেবন।  

চ) উভেয়র নাগিরক  সনদ। 
ছ) উভেয়র জাতীয় পিরচয় প / পাসেপােটর সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 
জ) ইউিপ া  পিরেশােধর রিশদ 
ঝ) িশ াগত যা তার সনদপ  সত ািয়ত ফেটাকিপ 
ঞ) আেবদনকারী ে  ডা ােরর িফটেনস সা িফেকট 
চ) িম উ য়ন কর পিরেশােধর দািখলা 
ছ) অ   কান আে য়া   রেয়েছ িকনা এ স েক ৩০০ টাকার 
নন- িডিশয়াল াে  হলফনামা দান করেত হেব।  
ছ)  হ া রকারী ক ক ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে   
নাটারী ত নাদাবী নামা দান করেত হেব। 

 িনধািরত ফরম 
জলা শাসেকর 

কাযালেয়র 
িডিশয়াল ীখানা   

হেত পাওয়া যােব। 

লাইেস  িফ ২০,০০০/- 
টাকা এবং এর উপর ১৫% 
ভ াট, িফ জমার কাড নং- 
১২২১১০ ০০০১৮৫৯, ভ াট 
জমার কাড নং-১১১33002 
00311,  জমার ান- সানালী 

াংক,বছেরর য কান সময়  

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

২৬ িপতার 
জিনত 

কারেণ 
উ রািধকার 
বরাবর 
আে য়াে র 
লাইেস  
দান 

৩০ কাযিদবস ক) িনধািরত ফরেম আেবদন করেত হেব । 
খ)  আেবদনকারীর পাসেপাট সাইেজর ছিব -০৪   ও 
েতর অ া  ওয়ািরশগেনর  ০২  কের ছিব। 

গ) েতর ওয়ািরশন সনদপ  সত ািয়ত ফেটাকিপ 
ঘ) আেবদনকারীর বয়স ৩০ থেক ৭০ বছেরর মে  হকত হেব। 
ঙ) আেবদনকারীর নাগিরক  সনদ। 
চ) সকেলর জ  িনব ন/জাতীয় পিরচয় প  সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 
ছ) ইউিপ া  পিরেশােধর রিশদ 
জ) িশ াগত যা তার সনদপ  
ঝ) আেবদনকারী ে  ডা ােরর িফটেনস সা িফেকট 
ঞ) িম উ য়ন কর পিরেশােধর দািখলা 
ট) অ   কান আে য়া   রেয়েছ িকনা এ স েক ৩০০ টাকার 
নন- িডিশয়াল াে  হলফনামা দান করেত হেব।  
ঠ)  হ া রকারীগণ ক ক ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল 

াে   নাটারী ত নাদাবী নামা দান করেত হেব। 

 িনধািরত ফরম 
জলা শাসেকর 

কাযালেয়র 
িডিশয়াল ীখানা   

হেত পাওয়া যােব। 

লাইেস  িফ ২০,০০০/- 
টাকা এবং এর উপর ১৫% 
ভ াট, িফ  
জমার কাড নং-
১২২১১০০০০১৮৫৯,ভ াট 
জমার কাড নং-১১১33002 
00311, জমার ান-  সানালী 

াংক,বছেরর য কান সময়  

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 
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পাতা/০৯ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৭ িপলেকট 
আে য়া  
লাইেস  দান 

০৭ কাযিদবস ক) িনধািরত িফ দােনর মানসহ সাদাকাগেজ আেবদন 
খ) জাতীয় পিরচয় প  সত ািয়ত ফেটাকিপ 
গ) পাস পাট সাইেজর ০২ কিপ ছিব। 
ঘ) লাইেসে র ফেটাকিপ 

--  িফ ৫০০/- টাকা এবং এর 
উপর ১৫% ভ াট, িফ 
জমার কাড নং-১২২১ 
১০০০০১৮৫৯,ভ াট জমার কাড নং-
১১১33002 00311,  জমার ান-
সানালী াংক,বছেরর য কান 

সময়  

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

২৮ ব ক/ 
রাইেফল এর 
া ফার 

০৭ কাযিদবস ক) া ফােরর কারণ ( মানপ  সহ) উে খ করত: সাদা কাগেজ 
আেবদন । 
খ) লাইেস র ফেটাকিপ 

-- কান িফ  ধায নই। সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

২৯ িপ ল/ 
িরভলবার এর 
া ফার 

০৭ কাযিদবস ক) া ফােরর কারণ ( মানপ  সহ) উে খ করত: সাদা কাগেজ 
আেবদন । 
খ) লাইেস র ফেটাকিপ। 

-- কান িফ  ধায নই। সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

৩০ ি েযা ার 
জ  
আে য়াে র 
লাইেস  দান 

৩০ কাযিদবস ক) িনধািরত ফরেম আেবদন করেত হেব । 
খ) সরকাির গেজেটর সত ািয়ত কিপ। 
গ) ি েযা ার সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
ঘ)  পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত  ছিব -০৪  
ঙ) নাগিরক  সনদ। 
চ) জ  িনব ন/জাতীয় পিরচয় প  সত ািয়ত ফেটাকিপ 
ছ) িশ াগত যা তার সনদপ  সত ািয়ত ফেটাকিপ 
জ) ডা ােরর িফটেনস সা িফেকট 
ঝ) িম উ য়ন কর পিরেশােধর দািখলা 
ঞ) অ   কান আ য়া   রেয়েছ িকনা এ স েক ৩০০ টাকার নন-

িডিশয়াল াে  হলফনামা দান করেত হেব।  

 িনধািরত ফরম জলা 
শাসেকর কাযালেয়র 
িডিশয়াল ীখানা    

হেত পাওয়া যােব। 

লাইেস  িফ েযাজ   হেব না।  
সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

৩১ আিথক 
িত ােনর 

অ েল 
আে য়াে র 
লাইেস  দান 

৩০ কাযিদবস ক) িনধািরত ফরেম আেবদন করেত হেব । 
খ) আিথক িত ােনর নাম, কানা, ন ন শাখা খালার ত য়নপ  
আে য়া  য় সং া  ধান কাযালেয়র িনেদশনা  
গ) াথ ত আে য়াে র ধরণ, আেবিদত াংক শাখা/ আিথক 

িত ােনর অগা না াম ও জনবল, আয়কর সং া  ত ািদ, 
াংেকর/ি িত ােনর িনরাপ ার িববরণী, বতমান মািলকানায় 

আে য়াে র সং া, গােডর জীবন া , গােডর অ  পিরচালনার 
সনদ, অ  িশ ণ া  কমচারীর সং া এবং িশ ণ  সং া  
সনদপ  , বাড়ীভাড়া ি নামা ইত ািদ । 

 িনধািরত ফরম জলা 
শাসেকর কাযালেয়র 
িডিশয়াল ীখানা    

হেত পাওয়া যােব। 

লাইেস  িফ ২০,০০০/- টাকা এবং 
এর উপর ১৫% ভ াট, িফ জমার 
কাড নং-

১২২১১০০০০১৮৫৯,ভ াট জমার 
কাড নং-১১১33002 00311,  জমার 
ান- সানালী াংক,বছেরর য 

কান সময়  

সহকারী কিমশনার, জ.এম শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ  

ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২২৬৬ 
ইেমইল-jmnaogaon@gmail.com 

জলা শাসক, নওগ  
ফান-+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

 
 

 
 
 

সহকারী কিমশনার 
জএম শাখা 
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( বাসী ক ান শাখা) 
 

ঃ সবার নাম েয়াজনীয় সে া  
সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

কাগজপ  
াি র ান 

সবা  /িফ/চােজস 
( জাির চালােনর খাত 

বা কাডসহ 
কখন,িকভােব জমা 

দয়া যােব তার  উে খ 
থাকেত হেব) 

দািয়  া  কমকতা (কমকতার নাম,পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/ উপেজলা কাডসহ 

টিলেফান ন র ও ই- মইল 

উধতন কমকতা,যার কােছ অিভেযাগ 
জানােনা/আপীল করা যােব (কমকতার, পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ 
টিলেফান ন র, মাবাইল ন র, ই- মইল এে স 

উে খ করেত হেব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ বেদিশক কমসং ােনর জ  ানীয় 
জনগনেক উ ু করণ 

তাৎ িনকভােব 
(িনেদশনা সােপে ) 

-- - িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
মাবাইলঃ +৮৮০-০১৭১৯২৯২৬৮৮ 

ইেমল: acpknaogaon 
@yahoo.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

২ িবেদেশ ম বাজােরর চািহদা অ যায়ী  
কািরগরী দ তা(Skil) অজেনর জ  

ানীয় জনগনেক উ ু করণ 

,, -- -- িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
মাবাইলঃ +৮৮০-০১৭১৯২৯২৬৮৮ 

ইেমল: acpknaogaon 
@yahoo.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

৩ বেদিশক চা রীর ে  তারণা 
স েক ানীয় জনগনেক সেচতন করার 
লে  সেচতনতা লক কায ম হণ 

,, -- -- িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
মাবাইলঃ +৮৮০-০১৭১৯২৯২৬৮৮ 

ইেমল: acpknaogaon 
@yahoo.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 
 
 
                                                                                                                                                             
 

 
 
 
 

চলমান পাতা- ২- 

mailto:@yahoo.com
mailto:@yahoo.com
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পাতা-২- 

৪ বেদিশক কমসং ান স িকত 
উ ু করণ ও সেচতনতা লক কায েম 
উপেজলা শাসন, জলা কমসং ান ও 
জনশি  অিফস, ানীয় সরকার 

িত ান, ানীয় এনিজও এবং অনা  
স ােসবী িত ানেক স ৃ করণ। 

-- -- -- িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
মাবাইলঃ +৮৮০-০১৭১৯২৯২৬৮৮ 

ইেমল: acpknaogaon 
@yahoo.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

৫ বেদিশক চা রীর ে  েয়াজনীয় 
তথািদ জনশি , কমসং ান ও িশ ণ 

েরা, ঢাকা থেক সং হ বক 
সংর ন এবং েয়াজেন িবেদশ 
গমেন েদর এতদসং া  ত ািদ দান 

জনশি  কমসং ান 
ও িশ ন 

েরা,ঢাকা থেক 
ত  াি  সােপে  
আ মািনক ১৫ িদন 

থেক ০১ মাস 

িলিখত/ 
টাইপ ত 

আেবদনপ   

-- ২০/- টাকার কাট িফ সহকারী কিমশনার 
মাবাইলঃ +৮৮০-০১৭১৯২৯২৬৮৮ 

ইেমল: acpknaogaon 
@yahoo.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

৬ বাংলােদেশর সকল াইেভট ির ং 
এেজ ীর তািলকা জনশি , কমসং ান 
ও িশ ন েরা,ঢাকা হেত সং হ 

বক সংর ন এবং েয়াজেন িবেদশ 
গমেন েদর এতদসং া  ত ািদ দান 

আেবদন াি র পর 
০১ 

 কম িদবস 

ঐ -- িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
মাবাইলঃ +৮৮০-০১৭১৯২৯২৬৮৮ 

ইেমল: acpknaogaon 
@yahoo.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

৭ াইেভট ির ং এেজ ীর নােম অ  
কান ি / িত ান যােত এ ধরেনর 

কায ম পিরচালনা করেত না পােরন তা 
তদারিক করা  

আেবদন/ 
অিভেযাগ াি র পর 

০৭ কম িদবস 

ঐ -- িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
মাবাইলঃ +৮৮০-০১৭১৯২৯২৬৮৮ 

ইেমল: acpknaogaon 
@yahoo.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

৮ বাসী কম েদর অিভেযাগ হণ ও 
সমাধােনর ব া হণ 

আেবদন াি র পর 
০৭-১০ কম িদবস 

ঐ -- িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
মাবাইলঃ +৮৮০-০১৭১৯২৯২৬৮৮ 

ইেমল: acpknaogaon 
@yahoo.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 

চলমান পাতা-৩- 
 
 

mailto:@yahoo.com
mailto:@yahoo.com
mailto:@yahoo.com
mailto:@yahoo.com
mailto:@yahoo.com


পাতা-৩-. 
 

৯ িবিভ  ম ণালেয়র মা েম িরত 
বাসী কম েদর অিভেযাগ সমাধােনর 
ব া হণ 

ঐ অিভেযাগ 
প   ও অিভেযাগ 
সং া  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

-- -- সহকারী কিমশনার 
মাবাইলঃ +৮৮০-০১৭১৯২৯২৬৮৮ 

ইেমল: acpknaogaon 
@yahoo.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

১০ দেশ বসবাসরত বাসীেদর পিরবারেক 
হয়রানী লক কায ম থেক র ার 
জ  যাযথ সহায়তা দান। 

ঐ ঐ -- -- সহকারী কিমশনার 
মাবাইলঃ +৮৮০-০১৭১৯২৯২৬৮৮ 

ইেমল: acpknaogaon 
@yahoo.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

১১ ামীণ উ য়ন ও সমাজ ক াণ লক 
কমকাে  বাসী বাংলােদশীেদর 
িবিনেয়াগ উ করণ।  

--- -- -- -- সহকারী কিমশনার 
মাবাইলঃ +৮৮০-০১৭১৯২৯২৬৮৮ 

ইেমল: acpknaogaon 
@yahoo.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

১২  িবেশেষ  বরণকারী বাসী 
কম র তেদহ িনজ বাড়ীেত পৗঁছােনা 
দাফন কাফনেনর ব া করেত  
সহায়তা দান।  

তাৎ িনকভােব মৗি কভােব -- -- সহকারী কিমশনার 
মাবাইলঃ +৮৮০-০১৭১৯২৯২৬৮৮ 

ইেমল: acpknaogaon 
@yahoo.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

১৩ েযাজ  ে  বােস  বরণকারী 
কম র পিরবারেক আিথক সাহা  

াি েত সহায়তা দান।  

,, ,, -- -- সহকারী কিমশনার 
মাবাইলঃ +৮৮০-০১৭১৯২৯২৬৮৮ 

ইেমল: acpknaogaon 
@yahoo.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

১4 বাসীেদর ক ােণ সরকারেক ত  
সরবরাহ ও পরামশ দান।  

িনেদশনা অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র 

মে  

-- -- -- সহকারী কিমশনার 
মাবাইলঃ +৮৮০-০১৭১৯২৯২৬৮৮ 

ইেমল: acpknaogaon 
@yahoo.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

15 সমেয় সমেয় সরকার ক ক 
এতদসং া  অ া  কায ম স াদন 
করা।  

,, -- -- -- সহকারী কিমশনার 
মাবাইলঃ +৮৮০-০১৭১৯২৯২৬৮৮ 

ইেমল: acpknaogaon 
@yahoo.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 
 
 

সহকারী কিমশনার 
বাসী ক াণ শাখা 

               জলা শাসেকর কাযালয় 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:@yahoo.com
mailto:@yahoo.com
mailto:@yahoo.com
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mailto:@yahoo.com
mailto:@yahoo.com


 
ত ,অিভেযাগ ও এনিজও শাখার িস েজন চাটার  

: 

নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  
সময় (ঘ া 
/ িদন/ 
মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  কাগজপ  
াি র ান 

সবা /িফ/ 
চােজস( জাির 
চালােনর খাত বা 
কখন,িকভােব 
জমা দওয়া যােব 
তার উে খ 
থাকেত হেব) 

দািয় া  কমকতা (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জjv/ উপেজলা 
কাডসহ টিলেফান/ মাবাইল ন র, ই-
মইল এে স উে খ করেত হেব।) 

উধতন কমকতা/ যার কােছ অিভেযাগ  
জানােনা / আপীল করা যােব 
(কমকতার  পদবী, বাংলােদেশর 
কাড, জjv/ 

উপেজলা কাডসহ টিলেফান, মাবাইল 
ন র,ই- মইল এে স উে খ করেত 
হেব।) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। জনসাধারেণর  অিভেযাগ িন ি   
কায ম 

30 
কাযিদবস 

সাদা কাগেজ †Rjv cÖkvmK eivei 

Awf‡hvM `vwLj | 
-- 20/-(Kzwo) 

UvKvi 

†KvU©wdmn  

সহকারী কিমশনার                                                                         
জলা শাসেকর কাযালয়,নওগ  

টিলেফান +88০১৭30-460039                                                                      
e-mail: 

acinfonaogaon@gmail.com 

জলা  শাসক 
bIMuv 

টিলেফান:+88০৭৪১-৬২৫২৩   
e-mail: 

dcnaogaon@mopa.gov.bd 
 

২। ন িত দমন কিমশন ক ক এ 
অিফেস ািপত অিভেযাগ বাে   
া  অিভেযাগ িবষয়ক কায ম 

০৩ (িতন) 
কমিদবস। 
( দেক 

রণ) 

া  অিভেযাগ েযাজ  নয় িবনা ে  সহকারী কিমশনার                                                                         
জলা শাসেকর কাযালয়,নওগ  

টিলেফান +88০১৭30-460039                                                                      
e-mail: 

acinfonaogaon@gmail.com 

জলা  শাসক 
bIMuv 

টিলেফান:+88০৭৪১-৬২৫২৩   
e-mail: 

dcnaogaon@mopa.gov.bd 
 

৩। এনিজও িবষয়ক েরা ক ক 
িনবি ত এনিজওi  †Rjvq 

কায ম  cwiPvjbvi AbygwZ/ 

wjóf~w³ |  

০৭ (সাত) 
কমিদবস। 

০১। িনজ  ােড †Rjv cÖkvmK  

      eivei Av‡e`b  
০২। সং ার রিজে শন এর    
      সত ািয়ত কিপ  
০৩। গঠনতে র ল কিপ 
০৪। কাযিনবাহী সদ েদর জাতীয়    
      পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ 
০৫। কাযিনবাহী কিম র ল কিপ । 
০৬। দাতা সং ার িত িত পে র  
      সত ািয়ত কিপ 

-- 20/-(Kzwo) 
UvKvi 

†KvU©wdmn। 
 

সহকারী কিমশনার                       
জলা শাসেকর কাযালয়,নওগ  

টিলেফান +88০১৭30-460039                                                                     
e-mail: 

acinfonaogaon@gmail.com 

জলা  শাসক 
bIMuv 

টিলেফান:+88০৭৪১-৬২৫২৩   
e-mail: 

dcnaogaon@mopa.gov.bd 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:acinfonaogaon@gmail.com
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পাতা-০২ 
 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

   ০৬। কমপিরক নার ল কিপ 
০৭। িনবাহী কিম র অ েমাদন 
সং া   সাধারণ সভার কিপ  
০৮। ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল 

াে  ঋণ কায ম পিরচালনার না 
করার অংগীকারনামা 

  সহকারী কিমশনার                                                                         
জলা শাসেকর কাযালয়,নওগ  

টিলেফান +88০১৭30-460039                                                                      
e-mail: 

acinfonaogaon@gmail.c
om 

জলা  শাসক 
bIMuv 

টিলেফান:+88০৭৪১-৬২৫২৩   
e-mail: 

dcnaogaon@mopa.go
v.bd 

 

৪।   সমাজেসবা ক ক িনবি ত 
এনিজও  িবষয়ক কায ম   

০৭ (সাত) কমিদবস। ০১। ms ’̄vi wbR¯̂ c¨v‡W †Rjv    
     cÖkvmK eivei Av‡e`b 

০২। সং ার রিজে শন এর      
      সত ািয়ত কিপ  
০৩। গঠনতে র ল কিপ 
০৪। কাযিনবাহী কিম র ল কিপ 
০৫। কমপিরক নার ল কিপ 
০৬। ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল 

াে  ঋণ কায ম পিরচালনার না 
করার অংগীকারনামা 
 

- ঐ - 20/- (Kzwo) 

UvKvi †KvU©wdmn  

সহকারী কিমশনার                                                                         
জলা শাসেকর কাযালয়,নওগ  

টিলেফান +88০১৭30-460039                                                                      
e-mail: 

acinfonaogaon@gmail.c
om 

জলা  শাসক 
bIMuv 

টিলেফান:+88০৭৪১-৬২৫২৩   
e-mail: 

dcnaogaon@mopa.go
v.bd 

 

৫। 
 

ত  অিধকার আইন,২০০৯   
    িবষয়ক কায ম : 
১।ত  অিধকার আইন, ২০০৯  
অ যায়ী ত  াি র 
অেবদেনর ে : 
 
 

 

1| আেবদন াি র 
 ২০ ( িড়) কায  িদবm| 
2| ৩০ (ি শ) কায িদবm 
(GKvwaK ত  দান 
ইউিনট বা ক পে র 
সংি তা থাকেল) 
3| ২৪ (চি শ) ঘ ার 
মে   
( জীবন- , ফতার 
এবং কারা ি i †¶‡Î)  
 

িনধািরত  ফরেম  আেবদন সরবরাহ। 
ফরম-ক (ত  াি র আেবদন)। 

     ফরম-খ (আপীল আেবদন) 

ত , 
অিভেযাগ ও 
এনিজও শাখা  

 িবনা ে  
 
 

সহকারী কিমশনার                                                             
জলা শাসেকর কাযালয়,নওগ  

টিলেফান +88০১৭30-460039                                                                      
e-mail: 

acinfonaogaon@gmail.c
om 

জলা  শাসক 
bIMuv 

টিলেফান:+88০৭৪১-৬২৫২৩   
e-mail: 

dcnaogaon@mopa.go
v.bd 

 

 
 
 
 
 পাতা-০৩ 

mailto:acinfonaogaon@gmail.c
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(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

 
 
 
 
 
 

২। ত  সরবরােহর ে  : 
ক) িলিখত কান ড েমে র 
কিপ সরবরােহর জ  
( াপ,নকশা,ছিব কি উটার 
ি সহ ) 

 
                 -ঐ- 
 
 
 

 
-- 
 
 
 

 
- ঐ - 

 
 
 

 
ক) এ-৪ ও এ-৩ মােপর কাগেজর 

ে  িত া ০২/-( ই) টাকা হাের 
এবং ত ধ সাইেজর কাগেজর ে  

ত । 

সহকারী কিমশনার                                                                         
জলা শাসেকর কাযালয়,নওগ  

টিলেফান +88০১৭30-460039                                                                      
e-mail: 

acinfonaogaon@gmail.c
om 

জলা  শাসক 
bIMuv 

টিলেফান:+88০৭৪১-৬২৫২৩   
e-mail: 

dcnaogaon@mopa.go
v.bd 

 

 
 
 
 
 
 

 
খ) িড ,িসিড ইত ািদেত      
   ত  সরবরােহর ে  : 
 
 
 
 

 
 
                 -ঐ- 
 
 
 

 
 

-- 

 
- ঐ - 

 
 
 
 

- ঐ - 
 

 
খ) (১)িবনা ে ।  (আেবদনকারী 
ক ক িড ,িসিড ইত ািদেত ত  
সরবরােহর ে ) 
 
খ)(২) কাশনার িনধািরত ে ।  
(ত  সরবরাহকারী ক ক িড , িসিড 
ইত ািদেত ত  সরবরােহর ে ) 

সহকারী কিমশনার                                                                         
জলা শাসেকর কাযালয়,নওগ  

টিলেফান +88০১৭30-460039                                                                      
e-mail: 

acinfonaogaon@gmail.c
om 

জলা  শাসক 
bIMuv 

টিলেফান:+88০৭৪১-৬২৫২৩   
e-mail: 

dcnaogaon@mopa.go
v.bd 

 

 
 
 
 

(গ) কান আইন বা  সরকাির 
িবধান বা িনেদশনা  অ যায়ী 
কাউেক সরবরাহ ত তে র 

ে  : 

 
                 -ঐ- 
 
 

  
 

-- 

 
- ঐ - 

 
 

িবনা ে  
 

সহকারী কিমশনার                                                                         
জলা শাসেকর কাযালয়,নওগ  

টিলেফান +88০১৭30-460039                                                                      
e-mail: 

acinfonaogaon@gmail.c
om 

জলা  শাসক 
bIMuv 

টিলেফান:+88০৭৪১-৬২৫২৩   
e-mail: 

dcnaogaon@mopa.go
v.bd 

 
 
 
 
 

(ঘ) ে র িবিনমেয়  
িব য়েযা   কাশনার ে : 

                 -ঐ- 
 

-- 
 

-ঐ - 
 
 

কাশনার িনধািরত 
 ে । 

সহকারী কিমশনার                                                                         
জলা শাসেকর কাযালয়,নওগ  

টিলেফান +88০১৭30-460039                                                                      
e-mail: 

acinfonaogaon@gmail.c
om 

জলা  শাসক 
bIMuv 

টিলেফান:+88০৭৪১-৬২৫২৩   
e-mail: 

dcnaogaon@mopa.go
v.bd 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                         সহকারী কিমশনার  
                ত  অিভেযাগ এনিজও শাখা      

 
 
 

mailto:acinfonaogaon@gmail.c
mailto:dcnaogaon@mopa.go
mailto:acinfonaogaon@gmail.c
mailto:dcnaogaon@mopa.go
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mailto:dcnaogaon@mopa.go
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নাগিরক সনদ  
িম অিধ হণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয়, নওগ     

:
নং 

সবার নাম 

েয়াজনীয় 
সেবা  
সময় 

(ঘ া/িদন/
মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  
েয়াজনীয় 

কাগজপ  
াি র ান 

সবা /িফ/ চােজস( জারী 
চালােনর খাত বা কাডসহ 

কখন,িকভােব জমা দওয়া যােব 
তার উে খ থাকেত হেব  

দািয় া  কমকতা 
(কমকতার নাম, পদবী, 

বাংলােদেশর কাড, 
জলা/উপেজলা কাডসহ 
টিলেফান ন র ও ই-

মইল) 

উ তন কমকতা যার কােছ 
আপীল করা যােব, যার কােছ 

অিভেযাগ করা যােব (কমকতার 
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাডসহ 
টিলেফান ন র ও ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১। সরকারী/আধা

-সরকারী ও 
ায় শািসত 

সং ার 
অ েল জিম 
অিধ হণ 

৭ মাস (ক) ত াশী সং ার িনয় ণকাির ম াণালেয়র িম   
    অিধ হণ সং া  শাসিনক অ েমাদন প । 
(খ) নতম জিমর েয়াজনীয়তা সং া  ত য়ন 
প । 
(গ) ািবত জিমর দাগ িচ সবেশষ জিরেপর 
(ঘ) ল- আউট ান। 

(ঙ) ন া (সবেশষ জিরেপর ন ায় ািবত জিমর 
সীমানা লাল কািল ারা িচি ত )  

(চ) িনধািরত ছেক বণনা (ছেকর েত ক  কলাম 
যথাযথভােব রণ কের িদেত হেব) 
(ছ) কে র জ  আিথক ম রী িকংবা বােজট বরা  
সং া  প । 
(জ) রােনা দ র/ াপেনর পিরবেত ন ন 
দ র/ াপেনর জ  জিম অিধ হণ ােবর ে  

রেনা দ র/ াপনা জিম কােল েরর িনকট সমপণ 
করা হেব এ মেম অ ীকারপ । 
(ঝ) কে র িব ািরত বণনা(আবািসক/অিফস ভবেনর 
সং া, িত  ভবেনর জ  েয়াজনীয় জিমর 
পিরমাণ, ভবন তীত অ া  কান কান কােজর 
জ  িক পিরমাণ জিমর েয়াজন তার িব ািরত 
িববরণ,  
(ঞ) েত ক  ৫ কিপ সং  করেত হেব। 

ক) সংি  
ম ণালয়  
খ) িম 
অিধ হণ 
অিফসার, নওগ  
গ)  সহকারী 
কিমশনার 
( িম) অিফস। 
ঘ) জলা ই- 
সবা ক   

ঙ) রকড ম  
জলা  শাসেকর 

কাযালয়,  নওগ ।  
চ)  সংি  
পৗরসভা 
 

ািবত স ি র গড় বাজার 
ে র সােথ ৫০% অিতির  
িত রণ আ ষংিগক খরচ 

িহসােব 
(।) সরকারী হেল ১০ ল  পয  
৩% হাের এবং ত ধ হেল ২% 
হাের 
(।।) আধা সরকারী/ ায় শািসত 
সং ার  ে  ২০ ল  পয  
১০% হাের এবং ত ধ হেল 
৭.৫০% হাের  
(।।।) বসরকারী/ াি  
মািলকানাধীন হেল ১৫%। 
া লন াি র ৬০ িদেনর মে  
ত ািশ সং া ক ক স দয় 

অথ চেক/বরা  পে  জলা 
শাসক বরাবের  করেত 

হেব এবং জলা শাসন ক ক 
৬-০৭৪২-০০০০-৮৪০১ নং  
কােড সংি  সানালী াংেক 

জমা দান করেত হেব। 
 

িম অিধ হণ অিফসার, 
নওগ  

mail:naogaonlao
@gmail.com 

ফান:+৮৮-০৭৪১-৬২২৮৪ 
 

জলা শাসক, নওগ  
ফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩  

dcnaogaon@mopa.gov.bd 
 
 

চলমান পাতা/২ 
 
 
 
 

mailto:@gmail.com
mailto:dcnaogaon@mopa.gov.bd


-২- 
২। অিধ হণ ত জিমর 

িত রণ দান 
( রকড য় মািলেকর 

ে ) 

২০ িদন ১।  ২০ টাকা ে  কাট িফ সহ   
     আেবদনপ । 
২।  আর.এস  খিতয়ােনর জােবদা নকল/  
     ফেটাকিপ। 
৩। দািব ত জিমর  হালসন /  
     অিধ হেণর সন পয   িম উ য়ন  
     কর পিরেশােধর দািখলা  
৪।  সংি    ইউ, িপ চয়ার ান/ ময়র   
     ক ক  পািরশপ :  
৫। সংি  ইউিপ চয়ার ান/ ময়র  
     ক ক সত ািয়ত াথ র ছিব ০২   
     কিপ। 
৬। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত        
     কিপ  
 

৭। ৩০০/- টাকা ে র নন িডিশয়াল  
     াে   অংিগকার নামা। 
৮। ১০/- টাকা মােনর রিভিনউ  
     া  । 
 

ক) জলা ই- সবা। 
খ)  রকড ম  জলা  

শাসেকর কাযালয়,  নওগ । 
গ) সংি  পৗরসভা/ 
ইউিনয়ন পিরষদ।  

 ঘ) া  ভ ার। 
 ঙ) সংি  উপেজলা  
  িনবাচন অিফস । 

 

েয়াজন 
নই। 

িম অিধ হণ অিফসার, 
নওগ  

mail:naogaonlao@gm
ail.com 

ফান:+৮৮-০৭৪১-৬২২৮৪ 
 

জলা শাসক, নওগ  
ফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩  

dcnaogaon@mopa.gov.
bd 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

চলমান পাতা/৩ 
 

mailto:dcnaogaon@mopa.gov.


 
-৩- 

৩। য় ে  মািলেকর ে  
অিধ হণ ত জিমর 

িত রণ দান 

২৫ িদন ১। ২০ টাকা ে  কাট িফ সহ আেবদনপ । 
২। আর.এস  খিতয়ােনর জােবদা নকল /   
    ফেটাকিপ। 
৩। য় ে  দািবদার হেল আর.এস  খিতয়ােনর  
     মািলক থেক সবেশষ দিলেলর ধারাবািহক  
      িববরণ। 
৪।  জিমর খািরজ খিতয়ােনর ফেটাকিপ: 
৫।  দািব ত জিমর  হালসন / অিধ হেণর সন  
     পয   িম উ য়ন কর পিরেশােধর দািখলা  
৬।  সংি    ইউ, িপ চয়ার ান/ ময়র    
     ক ক পািরশপ :  
৭।  সংি  ইউিপ চয়ার ান/ ময়র ক ক  
      সত ািয়ত াথ র ছিব ০২ কিপ। 
৮।  জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ : 
৯।  েযাজ  ে  আর,এস জিরেপর  
      তসিদক ত মাঠ পচা: 
 ১০। ৩০০/- টাকা ে র নন িডিশয়াল     
     াে  অংিগকার নামা। 
১১। ১০/- টাকা মােনর রিভিনউ া  । 
 

ক) ই- সবা জলা  
শাসেকর কাযালয়,  

নওগ ।  
খ)  রকড ম 
জলা  শাসেকর 

কাযালয়,  নওগ ।  
গ) ওয়ািরশন 
সনদ সংি  
পৗরসভা/ 

ইউিনয়ন 
পিরষদ।  
ঘ) া  
ভ ার। 

ঙ) সংি  সাব-
রিজ ার 

অিফস । 

েয়াজন 
নই। 

িম অিধ হণ অিফসার, 
নওগ  

mail:naogaonlao
@gmail.com 

ফান:+৮৮-০৭৪১-৬২২৮৪ 
 

জলা শাসক, নওগ  
ফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩  

dcnaogaon@mopa.gov.
bd 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:@gmail.com
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চলমান পাতা/৪ 
-৪- 

৪। ওয়ািরস ে  মািলেকর 
ে  অিধ হণ ত জিমর 

িত রণ দান 

২০ িদন ১। ২০ টাকা ে  কাট িফ সহ আেবদনপ । 
২। আর.এস  খিতয়ােনর জােবদা নকল /    
     ফেটাকিপ। 
৩। ওয়ািরশ ে  দাবীদার হেল সংি  ইউিপ  
    চয়ার ান/ ময়র ক ক ওয়ািরশন  
    সনদপ । 
৪। একািধক ওয়ািরেশর ে  অ া   
    ওয়ািরশেদর নাদাবীপ  ৩০০/- টাকার  
     ে র  নন িডিশয়াল াে   স াদন : 
৫। জিমর খািরজ খিতয়ােনর ফেটাকিপ: 
৬। দািব ত জিমর  হালসন / অিধ হেণর সন  
    পয   িম উ য়ন কর পিরেশােধর দািখলা  
৭। সংি    ইউ, িপ চয়ার ান/ ময়র  ক ক   
     পািরশপ :  
৮। সংি  ইউিপ চয়ার ান/ ময়র ক ক  
     সত ািয়ত াথ র ছিব ০২ কিপ। 
৯। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ : 
১০। েযাজ  ে  আর,এস জিরেপর  
     তসিদক ত মাঠ পচা: 
 ১১। ৩০০/- টাকা ে র নন িডিশয়াল াে       
       অংিগকার নামা। 
১২। ১০/- টাকা মােনর রিভিনউ া  । 
 

ক) ই- সবা জলা  
শাসেকর কাযালয়,  

নওগ ।  
খ) রকড ম 
জলা  শাসেকর 

কাযালয়,  নওগ । 
গ) ওয়ািরশন 
সনদ সংি  
পৗরসভা/ 

ইউিনয়ন 
পিরষদ।  
ঘ) া  
ভ ার। 

 

েয়াজন 
নই। 

িম অিধ হণ অিফসার, নওগ  
+৮৮-০৭৪১-৬২২৮৪  

mail:naogaonlao
@gmail.com 

 
 

জলা শাসক, নওগ  
ফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩  

dcnaogaon@mopa.gov.
bd 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:@gmail.com
mailto:dcnaogaon@mopa.gov.


 
চলমান পাতা/৫ 

-৫- 
৫। পাওয়ার অফ এ াটন  এর 

মা েম মািলকানার ে  
অিধ হণ ত জিমর 

িত রণ দান 

১ মাস ১।  পাওয়ার অর এ াটনী এর ল  দিলেলর   
     জােবদা নকল। 
২।  ২০ টাকা ে  কাট িফ সহ আেবদনপ । 
৩।  আর.এস  খিতয়ােনর জােবদা নকল/ 
     ফেটাকিপ : 
৪। রকড ে  া  হেল সংি  ইউিপ  

        চয়ার ান/ ময়র ক ক ওয়ািরশন 
সনদপ । 

৫। একািধক ওয়ািরেশর ে  অ া     
     ওয়ািরশেদর নাদাবীপ  ৩০০/- টাকার   
     ে র  নন িডিশয়াল  াে   স াদন  
৬।  জিমর খািরজ খিতয়ােনর ফেটাকিপ: 
৭।  দািব ত জিমর হালসন/অিধ হেণর সন  
     পয  িম উ য়ন কর পিরেশােধর দািখলা : 
৮।  সংি  ইউ, িপ চয়ার ান/ ময়র ক ক   
      দ  পািরশপ :  
৯।  সংি  ইউিপ চয়ার ান/ ময়র ক ক  
      সত ািয়ত াথ র ছিব ০২ কিপ। 
১০। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ : 
১১। েযাজ  ে  আর এস জিরেপর  
      তসিদক ত মাঠ পচা : 
 ১১। ৩০০/- টাকা ে র নন িডিশয়াল   
      াে   অংিগকার নামা। 
১২। ১০/- টাকা মােনর রিভিনউ া  ।  
 
 

ক) ই- সবা জলা  
শাসেকর কাযালয়,  

নওগ ।  
খ) রকড ম 
জলা  শাসেকর 

কাযালয়,  নওগ । 
গ) ওয়ািরশন 
সনদ সংি  
পৗরসভা/ 

ইউিনয়ন 
পিরষদ।  
ঘ) া  
ভ ার। 

ঙ)আর.এম শাখা 
জলা  শাসেকর 

কাযালয়, নওগ   
চ) সংি  িনবাচন 
অিফস। 
 
 

 

েয়াজন 
নই। 

িম অিধ হণ অিফসার, নওগ  
+৮৮-০৭৪১-৬২২৮৪  

mail:naogaonlao
@gmail.com 

 
 

জলা শাসক, নওগ  
ফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩  

dcnaogaon@mopa.gov.
bd 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:@gmail.com
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চলমান পাতা/৬ 

-৬- 
৬। আদালেতর মা েম 

মািলকানা িনধারণ 
অিধ হণ ত জিমর 

িত রণ দান 

২০ িদন ১। আদালেতর আেদেশর জােবদা নকল। 
২।  ২০ টাকা ে  কাট িফ সহ আেবদনপ । 
৩। আর.এস  খিতয়ােনর জােবদা নকল/ফেটাকিপ  
৪। রকড ে  া  হেল সংি  ইউিপ   
    চয়ার ান/ ময়র ক ক ওয়ািরশন     
     সনদপ । 
৫। একািধক ওয়ািরেশর ে  অ া     
     ওয়ািরশেদর না-দাবীপ  (না-দাবীপ  ৩০০/-   
    টাকা ে র নন- িডিশয়াল াে   
    স াদন এবং না-দাবী দানকারীর া র     
    সংি  ইউ, িপ চয়ার ান/ ময়র ক ক  
    সনা করণ): 
৬। জিমর খািরজ খিতয়ােনর ফেটাকিপ: 
৭। দািব ত জিমর হালসন/অিধ হেণর সন   
   পয  িম উ য়ন কর পিরেশােধর দািখলা : 
৮। সংি  ইউিপ চয়ার ান/ ময়র ক ক  
    দ  পািরশপ :  
৯। সংি  ইউিপ চয়ার ান/ ময়র ক ক  
     সত ািয়ত াথ র ছিব ০২ কিপ। 
১০। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ : 
১১। েযাজ  ে  আর,এস জিরেপর  
     তসিদক ত মাঠ পচা: 
  
১১। ৩০০/- টাকা ে র নন িডিশয়াল াে    
      অংিগকার নামা। 
১২। ১০/- টাকা মােনর রিভিনউ া  । 
 

ক)-ই- সবা জলা 
শাসেকর 

কাযালয়,  নওগ ।  
খ)  রকড ম 
জলা  
শাসেকর 

কাযালয়,  
নওগ । 
গ) ওয়ািরশন 
সনদ সংি  
পৗরসভা/ 

ইউিনয়ন 
পিরষদ।  
ঘ) া  
ভ ার। 

 

েয়াজন 
নই। 

িম অিধ হণ অিফসার, নওগ  
+৮৮-০৭৪১-৬২২৮৪  

mail:naogaonlao
@gmail.com 

 
 

জলা শাসক, নওগ  
ফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩  

dcnaogaon@mopa.gov.
bd 

 
 

 
 
 

িম অিধ হণ অিফসার 
নওগ  

 
 

 

mailto:@gmail.com
mailto:dcnaogaon@mopa.gov.


 
নওগ  জলা শাসেকর কাযালেয়র নজারত শাখা 

 
ঃ 

নং 
সবার নাম েয়াজনীয় সেবা  

সময় (ঘ া/িদন/ 

মাস) 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

কাগজপ  াি র 
ান 

সবা /িফ/চােজস জাির 
চালােনর খাত বা কাডসহ 

দািয় া  কমকতা(কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা,উপেজলা কাডসহ 

টিলেফান / মাবাইল b¤î, ই- মইল এে স 

উ তন কমকতা/যার কােছ অিভেযাগ 
জানােনা/আপীল করা যােব(কমকতার 

পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা, 
উপেজলা কাডসহ টিলেফান / মাবাইল 

b¤î, ই- মইল এে স) 

০১ 

 

 

 

 

রা ীয় অিতিথগেনর 
েটাকল, িভআইিপগেনর 

আবাসন, যানবাহন, আ ায়ন, 

িনরাপ া সং া  সবা 
দান। 

তাৎ িণক -- -- িবনা ে  নজারত ড  কােল র,নওগ  

রালাপনী- +৮৮-০৭৪১-৬২৩৮৯(দ র) 

+৮৮- ০৭৪১-৬২৩৫৯(বাংেলা) 

ই- মইল- ndcnaoga@gmail.com 

 

জলা শাসক ,নওগ  

রালাপনী- +৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩(দ র) 

+৮৮- ০৭৪১-৬২৪২২(বাংেলা) 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

০২ সািকট হাউস ব াপনা, 
জলায় িবিভ  কােজ আগত 

অিতিথগেনর জ  
ািধকােরর িভি েত সািকট 

হাউেস আবাসেনর ব া 
করা। 

তাৎ িণক 

(ক  খািল থাকা 
সােপে ) 

-- -- সরকার ক ক িনধািরত হাের 

 

নজারত ড  কােল র,নওগ  

রালাপনী- +৮৮-০৭৪১-৬২৩৮৯(দ র) 

+৮৮- ০৭৪১-৬২৩৫৯(বাংেলা) 

ই- মইল- ndcnaoga@gmail.com 

 

জলা শাসক ,নওগ  

রালাপনী- +৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩(দ র) 

+৮৮- ০৭৪১-৬২৪২২(বাংেলা) 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

 

০৩ অিফস ভবন, আসবাবপ , 
িব ৎ, টিলেফান ইত ািদ 
র নােব ণ  

তাৎ িণক -- -- িবনা ে  নজারত ড  কােল র,নওগ  

রালাপনী- +৮৮-০৭৪১-৬২৩৮৯(দ র) 

+৮৮- ০৭৪১-৬২৩৫৯(বাংেলা) 

ই- মইল- ndcnaoga@gmail.com 

 

জলা শাসক ,নওগ  

রালাপনী- +৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩(দ র) 

+৮৮- ০৭৪১-৬২৪২২(বাংেলা) 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

 

                    
   চলমান পাতা-২ 

mailto:ndcnaoga@gmail.com
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পাতা-২ 

 
 

০৪ কােল েরেটর সাধারণ 
শাসেনর কমচারীেদর বতন 

ও ভাতািদ িবতরণ 

তাৎ িণক -- -- িবনা ে  নজারত ড  কােল র,নওগ  

রালাপনী- +৮৮-০৭৪১-৬২৩৮৯(দ র) 

             +৮৮- ০৭৪১-৬২৩৫৯(বাংেলা) 

ই- মইল- ndcnaoga@gmail.com 

 

জলা শাসক ,নওগ  

রালাপনী- +৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩(দ র) 

   +৮৮- ০৭৪১-৬২৪২২(বাংেলা) 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

০৫ জলা িহসাব র ণ অিফস 
হেত  

কমকতাগেনর অ েল 
ই ত চক িবতরণ 

-- -- -- িবনা ে  নজারত ড  কােল র,নওগ  

রালাপনী- +৮৮-০৭৪১-৬২৩৮৯(দ র) 

             +৮৮- ০৭৪১-৬২৩৫৯(বাংেলা) 

ই- মইল- ndcnaoga@gmail.com 

 

জলা শাসক ,নওগ  

রালাপনী- +৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩(দ র) 

+৮৮- ০৭৪১-৬২৪২২(বাংেলা) 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

০৬ জ রী ও সরকারী  েয়াজেন 
যানবাহন ির ইিজশন করা। 

তাৎ িণক -- -- িবনা ে  নজারত ড  কােল র,নওগ  

রালাপনী- +৮৮-০৭৪১-৬২৩৮৯(দ র) 

             +৮৮- ০৭৪১-৬২৩৫৯(বাংেলা) 

ই- মইল- ndcnaoga@gmail.com 

 

জলা শাসক ,নওগ  

রালাপনী- +৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩(দ র) 

              +৮৮- ০৭৪১-৬২৪২২(বাংেলা) 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

 
                      চলমান পাতা-৩ 
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পাতা-৩ 
 

০৭ জলা েলর কমচারীেদর 
কাযব ন, তদারিক, 
নিমি ক , , বতন ও 

ভাতািদ সং া । 

তাৎ িণক -- -- িবনা ে  নজারত ড  কােল র,নওগ  

রালাপনী- +৮৮-০৭৪১-৬২৩৮৯(দ র) 

             +৮৮- ০৭৪১-৬২৩৫৯(বাংেলা) 

ই- মইল- shapa608@gmail.com 

 

জলা শাসক ,নওগ  

রালাপনী- +৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩(দ র) 

    +৮৮- ০৭৪১-৬২৪২২(বাংেলা) 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

 

০৮ জাতীয় িদবস স হ যথা- 
¯̂vaxbZv িদবস, িবজয় 
িদবস, শহীদ িদবসসহ িবিভ  
িদবস উদযাপন; রা ীয় 
অ ানািদ পিরচালনা 
সং া । 

িনিদ  সময় -- -- -- নজারত ড  কােল র,নওগ  

রালাপনী- +৮৮-০৭৪১-৬২৩৮৯(দ র) 

             +৮৮- ০৭৪১-৬২৩৫৯(বাংেলা) 

ই- মইল- shapa608@gmail.com 

 

জলা শাসক ,নওগ  

রালাপনী- +৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩(দ র) 

+৮৮- ০৭৪১-৬২৪২২(বাংেলা) 

ই- মইল- 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

 

 
 
 

            
 
              
            নজারত ড  কােল র 
             নওগ । 
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জারী শাখা 

.
নং 

সবার নাম েয়াজনীয়  
সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  কাগজপ   
াি র ান 

সবা /িফ/চােজস ( জাির চালােনর খাত 
বা কাডসহ কখন, িকভােব জমা দওয়া যােব 
তার  উে খ থাকেত হেব) 

দািয়  া  কমকতা  
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর 
কাড, জলা, উপেজলা কাডসহ 
টিলেফান/ 
মাবাইল ন র,  ই- মইল এে স) 

ঊ তন কমকতা/যার কােছ অিভেযাগ 
জানােনা/ আপীল করা যােব (কমকতার 
পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা/ 
উপেজলা কাড সহ টিলেফান, 
মাবাইল ন র, ই- মইল এে স) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ নন- িডিশয়াল, িডিশয়াল,  

িবেশষ আঠােলা া  ,  কা জ  
পপার ভ ার ও জনসাধারণ ক ক 

চালােনর মা েম সানালী াংেক 
টাকা জমার িবপরীেত া  
সরবরাহ করা হয়। 

০২( ই) িদন জাির চালান িনজ  
ব াপনায় 

১) নন- িডিশয়াল( কাড) 
 -১-১১০১-০০২০-১৩০১ 
২) িডিশয়াল ( কাড)  
-১-২১৪১-০০০০-২৩১৭  
৩) িবেশষ আঠােলা ( কাড) 
 -১-১১০১-০০২০-১৩২১ 
৪) কা জ পপার( কাড) 
 -১-০৭৫১-০০০০-২৩১৬ 
৫) চািহদা অ যায়ী সানালী াংক িলঃ, নওগ  
শাখায় জমাদান 

জাির কমকতা, নওগ  
ই- মইল: 

treasuryofficernoa
gaon@gmail.com 

 

জলা শাসক, নওগ  
রালাপনী: +৮৮০৭৪১৬২৫২৩ 

ই- মইল: 
dcnaogaon@mopa.gov.

bd 

২ া  ভ ার লাইেস  দান আেবদন এবং ইউ 
এন ও কতক 
তদ  িতেবদন 

াি র 2-৩ িদন 

১) সাদা কাগেজ ২০/- 
টাকার কাটিফসহ 
আেবদন  
২) পাসেপাট সাইেজর 
ইকিপ রি ন ছিব 

সত ািয়ত 

১-৪) িনজ  
ব াপনায় 

৫) পৗরসভা/ 
ইউিপ কাযালয় 
৬) সংি  

াংক 

১) লাইেস  ই  িফ-৭৫০/- 
জাির চালােনর কাড 

-১-১১০১-০০০১-১৮৫৪ 
২) ভ াট ১৫%=১১২.৫০ 

জাির চালােনর কাড 
-১-১১৩৩-০০২০-০৩১১- এ 
সানালী াংক িলঃ, নওগ  শাখায় জমাদান 

- ঐ - - ঐ - 

 
 
 
 
 

চলমান পাতা/০২ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gaon@gmail.com
mailto:dcnaogaon@mopa.gov.


 
পাতা/০২ 

 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
   ৩) জাতীয় পিরচয় প  

    ১কিপ সত ািয়ত 
৪) িশ াগত যা তার সনদ 
    সত ািয়ত ১কিপ 
৫) নাগিরক  সনদ প  
১কিপ 
৬) াংক লতা সনদ 
প   ১কিপ ল 

    

৩ া  ভ ার লাইেস  
নবায়ন 

নবায়ন আেবদন 
াি  ২িদন 

১) সাদা কাগেজ ২০/- টাকার 
কাটিফসহ আেবদন  

২) চালােনর ল কিপ 

১-২) িনজ  
ব াপনায় 

১) লাইেস  নবায়ন িফ-৫০০/- 
জাির চালােনর কাড 

-১-১১০১-০০০১-১৮৫৪ 
২) ভ াট ১৫%=৭৫/- জাির 
চালােনর কাড -১-১১৩৩-০০২০-
০৩১১- এ 
সানালী াংক িলঃ, নওগ  শাখায় 

জমাদান 

- ঐ - - ঐ - 

 
 

 
জাির কমকতা 

জলা শাসেকর কাযালয় 
নওগ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



জনােরল সা িফেকট  শাখা 
 

িমক নং সবার নাম েয়াজনীয় 
সময়(ঘ া/িদন/ মাস) 

েয়াজনীয় কাগজ প  েয়াজনীয় কাগজ প  
াি র ান 

িফ/চাজ দািয় া  কমকতার নাম, 
পদবী ও ই- মইল 

উধতন কমকতা যার 
কােছ আপীল করা 

যােব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১ ঋণ সা িফেকট মামলা হণ, পিরচালনা ও 

িন ি করণ 
মামলা দােয়েরর সংেগ 
সংেগ 

বাংলােদশ ফরম নং-১০২৮, 
সা িফেকেটর  িনিম  অ েরাধ প  
(৫ধারা) ও বাংলােদশ ফরম নং-১০২৭, 
রাজকীয়  াে র সা িফেকট 
(৪,৬,ধারা) 

জলা শাসেকর 
কাযালয় ও উপেজলা 
িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয় 

দাবী ত টাকার উপর 
২.৫০% 
এ াডভ ােলািরয়াম কাট 
িফ 

জনােরল সা িফেকট 
অিফসার। 
ই- মইল- 

certificatnaogaon
@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান: 

+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 
ই- মইল : 

dcnaogaon @ 
mopa.gov.bd 

০২ ৭ ধারার না শ জারী, ১৩ ও ১৪ ধারায় 
াবর-অ াবর স ি  াক, িনলাম িব য় 

এবং ফতারী পেরায়ানা জারী কের িসিভল 
জেল আটক রেখ পাওনা আদায় করা 

দাবীআদায় ও মামলা 
িন ি  সােপে  

ঐ ঐ ১৯১৩ সেনর িপিডআর 
এ া  অ যায়ী বাদী সং া 
ক ক েদয় 

ঐ ঐ 

০৩ জলা িষ ঋণ কিম র মািসক সভা 
সং া  কায ম 

িত মােস একবার - - - ঐ ঐ 

০৪ সা িফেকট আদালেতর যাবতীয় কায ম 
স াদন 

সা িফেকট আদালত 
ক ক যাবতীয় কায ম 
স াদন সােপে  

ঐ - ১৯১৩ সেনর িপিডআর 
এ া  অ যায়ী  

ঐ ঐ 

০৫ শাখা সং া  িবিবধ কায ম বাংলােদশ সিচবালয় 
িনেদিশকা মাতােবক 

  বাংলােদশ সিচবালয় 
িনেদিশকা মাতােবক 

ঐ ঐ 

                                                                              
 
 

জনােরল সা িফেকট অিফসার 
নওগ । 

 
 
 
 
 
 

mailto:@gmail.com


েড  
িমক সবার নাম েয়াজনীয় সময়(ঘ া/ 

িদন/ মাস 
েয়াজনীয় 

কাগজপ  
কাগজপ  
াি র 
ান 

সবা / 
িফ/ চাজ 

দািয় া  কমকতা(কমকতার নাম,পদবী, জলা 
কাডসহ, টিলেফান/ মাবাইল,ই- মইল এে স 

ন র) 

উ তন কমকতা, যার কােছ আপীল করা যােব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১. সবা হীতােদর অভ থনা দান তাৎ িণকভােব - - - সহকারী কিমশনার, 

ফান: +88-0471-৬১৬০২ 
E-mail: 

acict.naogaon@yahoo.com 

জলা শাসক নওগ  
ফান-+৮৮০৭৪১-৬২৫২৩(অিফস) 

e-mail: 
dcnaogaon@mopa.gov.bd 

 
০২. অেপ াকােল সবা হীতােদর বসার 

ব াকরণ 
তাৎ িণকভােব - - - =ঐ= - 

০৩. সবা হীতােদর সবা াি র িবষয়/ 
সবাস হ অবিহতকরণ 

তাৎ িণকভােব - - - =ঐ= - 

০৪. সবা হীতােদর সবা াি র মৗিখক/ 
িলিখত আেবদন হণ ও রিজ াের 
িলিপব করণ 

তাৎ িণক ভােব / 
সবার ধরণ অ যায়ী 

মৗিখক বা 
সাদা কাগেজ 

-- 20/ টাকার 
কাট িফ 

=ঐ= - 

০৫. ত ািশত সবা ত/ জ রী িভি েত 
দান বক তা  রিজ াের 

িলিপব করণ 

তাৎ িণক ভােব / 
সবার ধরণ অ যায়ী 

- - - =ঐ= - 

 
 
 

সহকারী কিমশনার 
েড  

জলা শাসেকর কাযালয় 
নওগ  

 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:acict.naogaon@yahoo.com
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রকড ম শাখা, নওগ  এর নাগিরক সনেদর িস েজন চাটার 
 

িমক সবার নাম  েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

কাগজপ  াি র 
হান 

সবা /িফ/ চােজস ( জাির চালােনর খাত 
বা কাডসহ কখন, িকভােব জমা দওয়া যােব 

তার উে খ থাকেত হেব) 

দািয় া  কমকতা (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা, উপেজলা কাডসহ 

টিলেফান/ মাবাইল ন র, ই- মইল এে স 
উে খ করেত হেব) 

উ তন কমকতা/ যার কােছ অিভেযাগ 
জানােনা/আপীল করা যােব (কমকতার 

পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 
কাডসহ টিলেফান, মাবাইল ন র, ই-

মইল এে স উে খ করেত হেব 
১ িস.এস/ এস.এ/ 

আর.এস 
খিতয়ােনর 
জােবদা নকল 

৭ কাযিদবস িনধািরত ফরেম 
আেবদন করেত 
হেব  

জলা শাসেকর 
েডে র ৪ নং 

কাউ াের  

২০/- টাকার কাটিফ ও সংি  খিতয়ােনর 
জ  ২/- টাকার কাটিফ এবং িফরিত খােম 
১৪/- টাকার ডাক েকটসহ আেবদন করেত 
হেব। 
সকাল ৯.০০ টা হেত বলা ১২.০০ টা পয  
আেবদন জমা নওয়া হয় ( হ িতবার তীত) 

সহকারী কিমশনার 
রকড ম শাখা, নওগ  

মাবাইল ফান নং-০১৭৩০৪৬০০৩৪ 
ই- মইল নং- 

acrecordroom@gmail.com 
 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

২ মৗজা াপ 
সরবরাহ 

৭ কাযিদবস িনধািরত ফরেম 
উপেজলা, মৗজা, 
জএল ন র এবং  

সীট ন র 
উে খ বক 
আেবদন করেত 
হেব 

জলা শাসেকর 
েডে র ৪ নং 

কাউ াের  

২০/- টাকার কাটিফ ও ৫০০/- টাকার জারী 
চালান ১, ৪৬৩৭, ০০০১, ১২২১ নং কােড 
সানালী াংেক জমা িদেয়  চালােনর ল 

কিপসহ আেবদন করেত হেব। 
সকাল ৯.০০ টা হেত বলা ১২.০০ টা পয  
আেবদন জমা নওয়া হয় ( হ িতবার তীত) 

সহকারী কিমশনার 
রকড ম শাখা, নওগ  

মাবাইল ফান নং- ০১৭৩০৪৬০০৩৪ 
ই- মইল নং- 

acrecordroom@gmail.com 
 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

৩ কাট কেসর 
জােবদা নকল 

৭ কাযিদবস িনধািরত ফরেম 
আেবদন করেত 
হেব 

জলা শাসেকর 
েডে র ৪ নং 

কাউ াের  

২৩/- টাকার  কাটিফসহ আেবদন করেত হেব। 
সকাল ৯.০০ টা হেত বলা ১২.০০ টা পয  
আেবদন জমা নওয়া হয় ( হ িতবার তীত) 

সহকারী কিমশনার 
রকড ম শাখা, নওগ  

মাবাইল ফান নং- ০১৭৩০৪০০৩৪ 
ই- মইল নং-

acrecordroom@gmail.com 
 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

৪ ইনফরেমশন 
ি েপর জােবদা 
নকল 

৭ কাযিদবস িনধািরত ফরেম 
আেবদন করেত 
হেব  

জলা শাসেকর 
েডে র ৪ নং 

কাউ াের  

২০/- টাকার কাটিফসহ আেবদন করেত হেব। 
সকাল ৯.০০ টা হেত বলা ১২.০০ টা পয  
আেবদন জমা নওয়া হয় ( হ িতবার তীত) 

সহকারী কিমশনার 
রকড ম শাখা, নওগ  

মাবাইল ফান নং-০১৭৩০৪৬০০৩৪ 
ই- মইল নং- 

acrecordroom@gmail.com 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 
 
 

 
সহকারী কিমশনার 

রকড ম শাখা, নওগ । 
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আইিস  শাখা  

 
িমক  সবার নাম েয়াজনীয়  সেবা  সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 
েয়াজনীয় 

কাগজপ   
েয়াজনীয় 

কাগজপ  
াি র ান 

সবা /িফ/চােজস( জারী 
চালােনর খাত বা কাডসহ 
কখন, িকভােব জমা দওয়া 
যােব তার উে খ থাকেত 
হেব) 

দািয় া  কমকতা (কমকতার , পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র, ই– মইল এে স 

উে খ করেত হেব ) 

উধতন কমকতা, যার কােছ অিভেযাগ 
জানােনা/আপীল করা যােব(কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র, ই– মইল এে স 

উে খ করেত হেব ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১। জলা শাসেকর নামীয় 

িচ প  On line–এ 
entry  করণ। 

াি  সােপে  া  িচ প  ও 
আেবদন 

– – সহকারী কিমশনার                                                    
টিলেফান: +৮৮-০৭৪১-৬১৬০২ 

ই– মইলঃ 
acict.naogaon@yahoo.com                                                        

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+88-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল :  
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

২। এ আই/আইিস  ম ণালয়/ 
িবিসিস ক ক আইিস  

িশ ণ দান। 

এ আই/আইিস  ম ণালয়/ 
িবিসিস ক ক িনধািরত সমেয় 

– – – ঐ ঐ 

৩। আইিস  সিমনার  উ তন  ক পে র িনেদশনা 
াি  সােপে  

– – – ঐ ঐ 

৪। িডিজটাল মলা অ ান  উ তন  ক পে র িনেদশনা 
াি  সােপে  

– – – ঐ ঐ 

৫। িভিডও কনফাের   অ ান  উ তন  ক পে র িনেদশনা 
াি  সােপে  

– – – ঐ ঐ 

৬।  ওেয়ব পাটাল হালনাগাদ 
করণ 

িতিদন - - - ঐ ঐ 

 
সহকারী কিমশনার 

আইিস  শাখা 
 
 
 
 

mailto:acict.naogaon@yahoo.com


 
লাইে রী শাখা, নওগ  এর নাগিরক সনেদর িস েজন চাটারঃ 

 
িমক সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

কাগজপ  
াি র হান 

সবা 
/িফ/চােজস 

( জাির চালােনর 
খাত বা কাডসহ 
কখন, িকভােব 

জমা দওয়া যােব 
তার উে খ 

থাকেত হেব) 

দািয়  কমকতা ( কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা, উপেজলা কাডসহ 

টিলেফান/ মাবাইল ন র, ই- মইল এে স 
উে খ করেত হেব) 

উ তন কমকতা/ যার কােছ অিভেযাগ 
জানােনা/আপীল করা যােব (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ 

টিলেফান, মাবাইল ন র, ই- মইল এে স উে খ 
করেত হেব 

১ বই িবতরণ ১ ঘ া চািহদাপ  অ যায়ী জলা শাসেকর 
লাইে রী শাখা 

িবনা ে  । সহকারী কিমশনার 
লাইে রী শাখা, নওগ  

ফান নং- 
ই- মইলঃ 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

২ শনারী ও 
ফরম িবতরণ 

১ কাযিদবস চািহদাপ  অ যায়ী জলা শাসেকর 
লাইে রী শাখা 

িবনা ে  ।  সহকারী কিমশনার 
লাইে রী শাখা, নওগ  

ফান নং- 
ই- মইলঃ 

জলা শাসক,নওগ  
টিলেফান:+৮৮-০৭৪১-৬২৫২৩ 

ই- মইল : 
dcnaogaon @ mopa.gov.bd 

 
 

সহকারী কিমশনার 
লাইে রী শাখা, নওগ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

গাপনীয় শাখার িস েজন চাটার  

: 

নং 

সবার নাম েয়াজনীয় সেবা  সময়  
  (ঘ া / িদন/মাস) 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

কাগজপ  
াি র ান 

সবা /িফ/ 
চােজস( জাির চালােনর খাত 
বা কখন,িকভােব জমা দওয়া 
যােব  

দািয় া  কমকতা (কমকতার পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জjv/ উপেজলা 
কাডসহ টিলেফান/ মাবাইল ন র, ই-
মইল এে স  

উধতন কমকতা/ যার কােছ অিভেযাগ  
জানােনা / আপীল করা যােব 
(কমকতার  পদবী, বাংলােদেশর 
কাড, জjv/ 

উপেজলা কাডসহ টিলেফান, মাবাইল 
ন র,ই- মইল এে স  

১ (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

1 জলা শাসক 
ােরর সােথ 

সা াৎকার 

 তাৎ িনকভােব 
( অ মিত সােপে ) 

-- -- -- সহকারী কিমশনার                                                                         
+88০৭৪১-৬২৪২২ (বাংেলা)  
+88০৭৪১-৬২৫২৩ (অিফস) 
 e-mail: 
acconnaogaon84@gmail.
com 

জলা  শাসক 
+88০৭৪১-৬২572 (বাংেলা)  
+88০৭৪১-৬২৫98 (অিফস) 
e-mail: 
dcnaogaon@mopa.go
v.bd  
 

2 গণ নানী 09-০০ হেত 05-০০ টা  
( িত ধবার ) 

-- -- -- -ঐ- -ঐ- 

৩ ারকিলিপ 
হণ 

তাৎ িনকভােব ারকিলিপ -- -- -ঐ- -ঐ- 

 
 
 
 

ïfvwkm †Nvl 

সহকারী কিমশনার 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:acconnaogaon84@gmail.
mailto:dcnaogaon@mopa.go


নাগিরক সনদ(Citizen's Charter) 
িশ া শাখা 

িমক 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয়  
সেবা  সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  কাগজপ  াি র  
হান 

সবা /িফ/ চােজস 
( জারী চালােনর 
খাত বা কাডসহ 
কখন িকভােব জমা 
দওয়া যােব  

দািয়  া  কমকতা 
(কমকতার পদবী, বাংলােদশ 
কাড, জলা, উপেজলা 
কাডসহ টিলেফান/ মাবাইল 

ন র, ই– মইল এে স 

উ তন কমকতা/ যার কােছ অিভেযাগ 
জানােনা/ আপীল করা যােব  
(কমকতার পদবী, বাংলােদশ কাড, 
জলা, উপেজলা কাডসহ 
টিলেফান/ মাবাইল ন র, ই– মইল 

এে স  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১। িশ া ম ণালয় হেত া  চক 

িত ানেক দান 
০৭ কাযিদবস সংি  িশ া িত ােনর ােড 

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
মা েম 
জলা শাসক বরাবর আেবদন 

– ১০/- মােনর 
রাজ  

সহকারী কিমশনার 
িশ া ও ক াণ শাখা 

+৮৮–০৭৪১– ৬২২৬৬ 
mail:education
naogaon@gma

il.com 

জলা শাসক, নওগ । 
ফান ০৭৪১-৬২৫২৩ (দ র) 

Email 
dcnaogaon@mopa.go

v.bd 

২। িশ া ম ণালয় হেত া  চক  
ি েক দান 

০৭ কাযিদবস জাতীয় পিরচয়প সহ উপেজলা 
িনবাহী অিফসােরর মা েম 
জলা শাসক বরাবর হে  

আেবদন 

– ১০/- মােনর 
রাজ  

–ঐ– –ঐ– 

৩। সং িত িবষয়ক ম ণালয় হেত 
অ দান াি র আেবদন 
অ গামীকরণ 

০৪ কাযিদবস িনধািরত ছেক আেবদনকারীর 
আেবদন 

সংি  ম ণালেয় ওেয়ব 
সাইট 
www.moca.gov.
bd  

১০/- মােনর 
রাজ  

–ঐ– –ঐ– 

৪। িশ া িত ােন ি জাইিডং 
অিফসার িনেয়াগ 

০২ কাযিদবস সংি  িশ া িত ান ক ক 
আেবদন প ।  

আেবদনকারী ক ক 
সরবরাহ ত 

িবনা খরেচ –ঐ– –ঐ– 

৫। ব ও ীড়া  ম ণালয় হেত 
অ দান াি র আেবদন  ঐ 
ম ণালেয়  রণ 

০৪ কাযিদবস িনধািরত ছেক আেবদনকারীর 
আেবদন 

সংি  ম ণালেয় ওেয়ব 
সাইট 
www.moysports.
gov.bd 

১০/- মােনর 
রাজ  

–ঐ– –ঐ– 

 
 

সহকারী কিমশনার 
িশ া শাখা 

mailto:dcnaogaon@mopa.go
http://www.moca.gov.
http://www.moysports.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


