
1 

 

নাগিরক সনদ 
জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী 

িম অিধ হণ শাখা 
 

িমক 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) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
১. অিধ হণ ত 

জিমর 
িত রণ 
দান 

( রকড য় 
মািলেকর 

ে ) 
 

১৫ িদন ১.  িনধািরত আেবদন ফরম ( জলা শাসেকর  কাযালয়/ 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় অথবা     
www.rajshahi.gov.bd ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ 
ডাউনেলাড করা যােব)। 

- আেবদেনর সােথ 
২০/- টাকার কাট 
িফ লাগােত হেব। 

িম ম দখল কমকতা 
ফান ন র: ০৭২১-

৭৭৬৩৫২ 
ইেমইল 

la.rajshahi@gmail.
com 

 
 

আিপল কমকতার পদিব: 
অিতির  জলা শাসক 

(রাজ ) 
ফান ন র: ০৭২১-

৭৭৫৯৯০ 
ইেমইল: 

adcr.rajshahi@gma
il.com 

 

২. জাতীয় পিরচয়প /নাগিরক  সনদ/ জ  সনেদর 
সত ািয়ত ফেটাকিপ। 

ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা 

৩. পাসেপাট  সাইেজর ১ (এক) কিপ স েতালা রি ন 
ছিব। 

আেবদনকারী দািখল করেবন 

৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা। সংি  ইউিনয়ন িম অিফস 
৫. নামজাির/জমা খািরজ খিতয়ােনর সইেমাহরী কিপ 
( েযাজ  ে ) 

সংি  উপেজলা িম অিফস 

৬. ৩০০ টাকার নন- িডিশয়াল াে  না-দািবপ   অ েমািদত া  ভ ার 
৭. ৩০০ টাকার নন- িডিশয়াল াে  অ ীকার প । আেবদনকারী দািখল করেবন 
৮. এস.এ/আর.এস রকেডর ফেটাকিপ ( েযাজ  ে ) জলা শাসেকর কাযালয়, রকড ম 

2. অিধ হণ ত 
জিমর 

িত রণ 
দান 

(উ রািধকারী 
ওয়ািরশ ে  
মািলক) 
 
 

১৫ িদন ১.  িনধািরত আেবদন ফরম ( জলা শাসেকর  কাযালয়/ 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় অথবা     
www.rajshahi.gov.bd ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ 
ডাউনেলাড করা যােব)। 

-- 

২. জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক  সনদ/ জ  সনদ এর 
সত ািয়ত ফেটাকিপ 

ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা 

৩. পাসেপাট  সাইেজর ১ (এক) কিপ স েতালা রি ন ছিব আেবদনকারী দািখল করেবন 
৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা। সংি  ইউিনয়ন িম অিফস 
৫. নামজাির/জমা খািরজ খিতয়ােনর সইেমাহরী কিপ 
( েযাজ  ে ) 

সংি  উপেজলা িম অিফস 

৬. ৩০০ টাকার নন- িডিশয়াল াে  নাদাবীপ  অ েমািদত া  ভ ার 

http://www.rajshahi.gov.bd
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৭. ৩০০ টাকার নন- িডিশয়াল াে  অি কার প । আেবদনকারী দািখল করেবন 
৮. ওয়ািরশন সা িফেকট এর ল কিপ। ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা 

3. অিধ হণ ত 
জিমর 

িত রণ 
দান 

( য় ে  
মািলেকর 

ে ) 

১৫ িদন ১.  িনধািরত আেবদন ফরম ( জলা শাসেকর  কাযালয়/ 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় অথবা     
www.rajshahi.gov.bd ওেয়ব পাটাল হেত সং হ/ 
ডাউনেলাড করা যােব)। 

আেবদনকারী দািখল করেবন আেবদেনর সােথ 
২০/- টাকার কাট 
িফ লাগােত হেব। 

২. জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক  সনদ/ জ  সনদ এর 
সত ািয়ত ফেটাকিপ। 

ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা 

৩. পাসেপাট  সাইেজর ১ (এক) কিপ স েতালা রি ন 
ছিব। 

আেবদনকারী দািখল করেবন 

৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা। সংি  ইউিনয়ন িম অিফস 
৫. নামজাির/জমা খািরজ খিতয়ােনর সইেমাহরী কিপ। সংি  উপেজলা িম অিফস 
৬. ৩০০ টাকার নন- িডিশয়াল াে  নাদাবীপ   অ েমািদত া  ভ ার 
৭. ৩০০ টাকার নন- িডিশয়াল াে  অি কার প । আেবদনকারী দািখল করেবন 
৮. ল দিলল এর ফেটাকিপ। আেবদনকারী দািখল করেবন 
৯. ভায়া দিলল  আেবদনকারী দািখল করেবন 
৮. আদালেতর িডি র সা ফাইট কিপ এবং জিম সং া  
যাবতীয় কাগজপ । 

আেবদনকারী দািখল করেবন 

৭. ৩০০ টাকার নন- িডিশয়াল াে  অি কার প । আেবদনকারী দািখল করেবন 
৮. Power of Attorney দানকারীর জিমর 
মািলক সং া  যাবতীয় কাগজপে র ল কিপ। 

আেবদনকারী দািখল করেবন 

 

http://www.rajshahi.gov.bd

