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নাগিরক সনদ 
জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী 

জএম 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. এিসড  
বহােরর 

িডিলং 
লাইেস  

দান 

৩০ (ি শ) কায 
িদবস  

১. িনধািরত আেবদন ফরম 
  

িনধািরত আেবদন ফরম  ড , জএম শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয় অথবা 

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

লাইেস  িফ :  
ক) বািনিজ ক বহার ১০০১ িল: এর ঊে  
২৫,০০০/- টাকা। 
খ) সাধারণ বহার ১০ িলটার পয  িশ া ও 
গেবষণা িত ােনর জ  ১,৫০০/- টাকা 
গ) অ া  ২,০০০/- টাকা। 
ঘ) ১১ িলটার হেত ৫০ িলটার পয  ৩,০০০/- 
টাকা। 
ঙ) ৫১ িলটার হেত ৫০০ িলটার ৫,০০০/- 
টাকা। 
চ) ৫০১ িলটার হেত ১০০০ িলটার পয  
১০,০০০/- টাকা। 
সানালী াংক িলিমেটড, রাজশাহী শাখা, 

রাজশাহী, কাড ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ এ 
জাির চালােনর মা েম 

জমা িদেত হেব। 

সহকারী কিমশানার 
জএম শাখা 

টিলেফান ন র : 
০৭২১-৭৭৫৬৯২ 

 

িব  জলা ািজে ট 
রাজশাহী 

টিলেফান ন র:  
০৭২১-৭৭২০৫০ 

ই- মইল: 
dcrajshahi@mopa.go

v.bd  
  
 

২. জাতীয় পিরচয়প / নাগিরক / 
জ সনদপ  (সত ািয়ত ফেটাকিপ)। 

আেবদনকারী িনেজ জমা িদেবন 

৩. বসা িত ােনর মািলকানা 
সং া  কাগজপ / ি নামা/ ভাড়ার 
রিশদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ) 

সংি  দ র 

৪. ড লাইেস  (সত ািয়ত 
ফেটাকিপ) 

আেবদনকারী িনেজ জমা িদেবন 

৫. তফিসলী াংক ক ক দ  
আিথক লতা সনদপ  (যিদ থােক) 

- 

৬. আয়কর সনদ (যিদ থােক) - 
৭. পাসেপাট সাইেজর ই কিপ 
সত ািয়ত রি ন ছিব 

আেবদনকারী িনেজ জমা িদেবন 

২. (ক) সাধারণ 
নাগিরেকর 
জ  শটগান/ 
দা-নলা 

ব ক  

৩০ (ি শ) কায 
িদবস  

১। িনধািরত ফরেম আেবদন  
 

িনধািরত আেবদন ফরম  ড , জএম শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয় অথবা 

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

শটগান/ দানালা ব ক -১,৫০০/- সানালী 
াংক িলিমেটড, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী, 

কাড ১-২২১১-০০০০- ১৮৫৯ এ জাির 
চালােনর মা েম জমা িদেত হেব। 

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

আেবদনকারী িনেজ জমা িদেবন 

৩। আয়কর দ র ক ক ১,০০,০০০/- 
ল  টাকার দ  আয়কর সনদ  (০৩ 
বৎসেরর) 

আয়কর দ র 

http://www.rajshahi.gov.bd
mailto:dcrajshahi@mopa.go
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৪। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন 
সত ািয়ত ছিব  

আেবদনকারী িনেজ জমা িদেবন 

৫। নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত 
ফেটাকিপ   

আেবদনকারী িনেজ জমা িদেবন 

৬। ইতঃ েব অ  য় কেরনিন মেম 
হলফনামা  

আেবদনকারী িনেজ জমা িদেবন 

(খ) সাধারণ 
নাগিরেকর 
জ  িপ ল 
/িরভলবার/রা
ইেফল 

৩০ (ি শ) কায 
িদবস  

১. িনধািরত আেবদন ফরম িনধািরত আেবদন ফরম  ড , জএম শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয় অথবা 

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

রাইেফল-২,০০০/-ও িপ ল, িরভলবার-
৫,০০০/- সানালী াংক িলিমেটড, রাজশাহী 
শাখা, রাজশাহী, কাড ১- ২২১১-০০০০-
১৮৫৯ এ জাির চালােনর মা েম জমা িদেত 
হেব। ২. জাতীয় পিরচয় প / নাগিরক  

সনদ/ জ  সনদ এর সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 

আেবদনকারী িনেজ জমা িদেবন 

৩. আয়কর দ র ক ক ৩,০০,০০০/- 
ল  টাকার দ  আয়কর সনদ  (০৩ 
বৎসেরর) 

আয়কর দ র 

৪. পাসেপাট সাইজ (রিঙন) ছিব ০২ 
কিপ 

আেবদনকারী িনেজ জমা িদেবন 

৫. ইতঃ েব অ  য় কেরনিন মেম 
হলফনামা 

আেবদনকারী িনেজ জমা িদেবন 

৩. আে য়াে র লাইেস  নবায়ন:   
ক) শটগান/ 
দানালা 

ব ক/ 
রাইেফল  

১ িদন ১. িনধািরত আেবদন ফরম।  
হেব  
 

িনধািরত আেবদন ফরম  ড , জএম শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয় অথবা 

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

১,০০০/-  এবং ১৫% ভ াট সানালী াংক 
িলিমেটড, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী, িফ ১- 
২২১১-০০০০-১৮৫৯ ও ভ াট 
১.১১৩৩.০০৪৫.০৩১১ কাড এ জাির 
চালােনর মা েম জমা িদেত হেব। ২। সানালী াংেক টাকা জমা িদেয় 

চালান িদেত হেব  
- 

৩। লাইেসে র ল কিপ জমা িদেত 
হেব  

- 

৪। নবায়েনর সময় অ  দখােত হেব। - 
খ) িপ ল/ 
িরভলবার  

১ িদন ১. িনধািরত আেবদন ফরম।  
হেব  
 

িনধািরত আেবদন ফরম  ড , জএম শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয় অথবা 

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

৩০০০/- এবং ১৫% ভ াট সানালী াংক 
িলিমেটড, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী, িফ  ১- 
২২১১-০০০০-১৮৫৯ ও ভ াট 
১.১১৩৩.০০৪৫.০৩১১ কাড এ জাির 
চালােনর মা েম জমা িদেত হেব। ২। সানালী াংেক টাকা জমা িদেয় 

চালান িদেত হেব  
- 

http://www.rajshahi.gov.bd
http://www.rajshahi.gov.bd
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৩। লাইেসে র ল কিপ জমা িদেত 
হেব  

- 

৪। নবায়েনর সময় অ  দখােত হেব। - 
৪. মলা/যা া/সা

কাস 
অ ােনর 
অ মিত  

০৭ (সাত) কায 
িদবস 

সংগঠেনর ছাপােনা ােড/িনধািরত 
ফরেম আেবদন। 

জলা শাসেকর কাযালেয়র  ড , সাধারণ 
শাখা অথবা www.rajshahi.gov.bd ওেয়ব 
পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব 

িবনা ে    

 

http://www.rajshahi.gov.bd

