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নাগিরক সনদ 
জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী 

বসা বািণজ  শাখা 
 

িম
ক 

সবার নাম সবা দােন 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ /আেবদন ফরম  াি র ান 

সবা  এবং পিরেশাধ প িত(যিদ 
থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, 
ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাডসহ অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ইেমইল                                                                                                                        

টিলেফান ন র, ই- মইল) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. ণ েয়লারী 

িডিলং 
লাইেস  

দান 

৩০ (ি শ) 
কাযিদবস  

১. িনধািরত ফরেম আেবদন প ।  জলা শাসেকর কাযালেয়র  ড , 
নজারত শাখা, উপেজলা িনবাহী 

অিফসােরর কাযালয় অথবা 
www.rajshahi.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড 
করা যােব 

৩০০০/- 
চালান কাড- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

সহকারী কিমশানার 
বসা বািণজ  শাখা 
টিলেফান ন র :  
০৭২১-৬২৪৫ 

 

জলা শাসক 
রাজশাহী 

টিলেফান ন র:  
০৭২১-৭৭২০৫০ 

ই- মইল: 
dcrajshahi@mopa.gov

.bd  
 

২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ - 

৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ  ড 
লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 

পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

৪. িফ জমার চালােনর লকিপ - 
২.  জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ - 
৩.  পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ  ড 
লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 

পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

৪.  িফ জমার চালােনর লকিপ - 
২. চরা কাপড় 

িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  

দান  

৩০(ি শ) 
কাযিদবস  

১.  িনধািরত আেবদন ফরম।  জলা শাসেকর কাযালেয়র  ড , 
নজারত শাখা, উপেজলা িনবাহী 

অিফসােরর কাযালয় অথবা 
www.rajshahi.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড 
করা যােব 

১০০০/- 
চালান কাড- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

২.   জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ - 
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ  ড 
লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 

পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

৪.  িফ জমার চালােনর লকিপ - 

http://www.rajshahi.gov.bd
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৩. পাইকাির 
কাপড় 
িব েয়র 
িডিলং 
লাইেস  

দান 

৩০(ি শ) 
কাযিদবস  

১.  িনধািরত আেবদন ফরম 
 

জলা শাসেকর কাযালেয়র  ড , 
নজারত শাখা, উপেজলা িনবাহী 

অিফসােরর কাযালয় অথবা 
www.rajshahi.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড 
করা যােব 

৩০০০/- 
চালান কাড- 

১-৩৯৩৪-০০০০-১৮৩১ 

২.   জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ - 
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ  ড 
লাইেসে র   সত ািয়ত ফেটাকিপ 

পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ  

৪.   িফ জমার চালােনর লকিপ - 

৪. হােটল  
(আবািসক)  
ও ে ারার  
িনব ন 

৩০ (ি শ) 
কাযিদবস  

১. িনধািরত আেবদন ফরম  জলা শাসেকর কাযালেয়র  ড , 
নজারত শাখা, উপেজলা িনবাহী 

অিফসােরর কাযালয় অথবা 
www.rajshahi.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড 
করা যােব 

ক) হােটল িনব ন িফ ৫  িণেত 
িবভ : 
১) এক তারকা: ৫০০/- 
২) ই তারকা : ১০০০/- 
৩) িতন তারকা: ১৫০০/- 
৪)  চার তারকা: ২০০০/- 
৫) পাচ তারকা: ২৫০০/- 
খ) ে ারার   আসন  িব াস 
িহসােব িনব ন  িফ িন প: 
১) আসন সং া (৩০-৭০) 
(এিসসহ) : ২৫০/- 
২) আসন সং া (৭০ এর ঊে ) 
(এিসসহ) : ২৫০/- 
৩) আসন সং া (৩০-৭০) (এিস 
তীত) : ২৫০/- 

৪) আসন সং া (৭০ এর ঊে ) 
(এিস তীত) : ২৫০/- 
চালান কাড- 
১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭ 

২. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ  
- 

৩.    পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ  ড 
লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 

 
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

 

৪.    িফ ও ভ াট জমার চালােনর লকিপ - 
৫. জিমর মািলকানা দিলেলর/নামজাির/ িলজ/ ভাড়ার 
ি র সত ািয়ত কিপ 

 
- 

৬. ভবন িনমােণর প িতর অ েমাদেনর সত ািয়ত কিপ সংি  দ র 

৭. Detailed Structure Plan, Design and 
Description of Facilities  সত ািয়ত কিপ। 

সংি  দ র 

 ৮.  TIN সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ - 
৫. হােটল  

(আবািসক)  
ও ে ারার  

লাইেস   

৩০(ি শ) 
কাযিদবস  

১. িনধািরত আেবদন ফরম  জলা শাসেকর কাযালেয়র  ড , 
নজারত শাখা, উপেজলা িনবাহী 

অিফসােরর কাযালয় অথবা 
www.rajshahi.gov.bd 

ক) হােটল (আবািসক) লাইেস   
িফ  
১) এক তারকা: ১০০০০/- 

 

http://www.rajshahi.gov.bd
http://www.rajshahi.gov.bd
http://www.rajshahi.gov.bd
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দান ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড 
করা যােব 

২) ই তারকা : ২৫০০০/- 
৩) িতন তারকা: ৭৫০০০/- 
৪)  চার তারকা: ১০০০০০/- 
৫) পাচ তারকা: ১২৫০০০/- 
 
খ) ে ারার   আসন  িব াস 
িহসােব লাইেস   িফ িন প: 
১) আসন সং া (৩০-৭০) 
(এিসসহ) : ৪০০০/- 
২) আসন সং া (৭০ এর ঊে ) 
(এিসসহ) : ৫০০০/- 
৩) আসন সং া (৩০-৭০) (এিস 
তীত) : ২০০০/ 

৪) আসন সং া (৭০ এর ঊে ) 
(এিস তীত) : ২৫০০/- 
চালান কাড- 
১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 

২.   িফ জমার চালােনর লকিপ  

৩. নন- িডিশয়াল াে  শত রণ হেয়েছ মেম 
অ ীকারনামা ( হােটল ও রে ারা আইন’ ২০১৪ 
মাতােবক) 

 

৬. ইট পাড়ােনা 
লাইেস  

দান 

৩০(ি শ) 
কাযিদবস  

১. িনধািরত আেবদন ফরম  জলা শাসেকর কাযালেয়র  ড , 
নজারত শাখা, উপেজলা িনবাহী 

অিফসােরর কাযালয় অথবা 
www.rajshahi.gov.bd 
ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড 
করা যােব 

৫০০০/- 
চালান কাড- 

১-০৭৪২-০০০১-২৬৮১ 

২. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ দ  ড লাইেসে র 
সত ািয়ত ফেটাকিপ 

ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা 

৩. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ - 
৪. আয়কর অিফস দ  আয়কর পিরেশাধ ত য়ন 
পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 

আয়কর অিফস 

৫. পিরেবশ অিধদ র ক ক দ  পিরেবশগত 
ছাড়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 

পিরেবশ অিধদ র 

৬. ইট ভাটায় ব ত জিমর িম উ য়ন কর পিরেশাধ 
দািখলার সত ািয়ত ফেটাকিপ 

- 

৭. লাইেস  িফ পিরেশােধর চালােনর লকিপ - 

 
 

http://www.rajshahi.gov.bd

