
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, সিরাজগঞ্জ 

www.sirajganj.gov.bd 

মাঠ পর্ যাদয়র জসবা প্রোন প্রততশ্রুতত (Citizen’s Charter) 
১) ভিশন ও ভিশন : 

    রুপকল্প (Vision)  : দক্ষ ও কার্ যকর  জনপ্রশাসন| 

    অভিলক্ষয (Mission : ভনয় াগ, প্রভশক্ষণ, প্রাভিষ্ঠাভনক সক্ষিিা বৃভি ও িানব সম্পয়দর কার্ যকর ব্যবহার ভনভিিকরয়ণর  

    িাধ্যয়ি একটি দক্ষ ,সসবামুখী ও জবাবভদভহিামূলক জনবান্ধব জনপ্রশাসন গয়ে সিালা।  
 

২) প্রভিশ্রুি সসবাসমূহ:  
 

২.১) নাগরিক সসবা:   

ক্রম সেবাি নাম সেবা প্রদাননি েন্বাচ েময় প্রনয়াজনীয় কাগজ পত্র প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আনবদন ফিম 

প্রারিস্থান 

সেবামূল্য এবং পরিন াধ 

পদ্ধরি (যরক খানক) 

 াখাি নামেহ দারয়ত্ব প্রাি কম বকিবাি (নাম/পদবী, 

রুম নম্বি, সজলা/উপনজলাি সকাড,অরফরেয়াল 

সেরলনফান ও ই-সমইল 

উধ বিন কম বকিবাি নাম/পদবী, রুম নম্বি 

সজলা/উপনজলাি সকাডেহ  অরফরেয়াল  

সেরলনফান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ তথ্য অতিকার 

আইন, ২০০৯ 

অনুর্ায়ী চাতিোমত 

তথ্য সরবরাি 

১.তথ্য অসিকার আইনের 

িারা ৮(১) এর অিীে ২০ 

কার্ যসিবি   

২. একািীক তথ্য প্রিাে 

ইউসেট বা কর্তযপক্ষ 

িংসিষ্ট থাকনে ৩০ 

কার্ যসিবি  

১. তথ্য প্রাসির আনবিে  

ফরম ‘ ক ’ 

 

১. অসিনর্াগ ও তথ্য শাখা, 

জজো প্রশািনকর কার্ যােয়, 

সিরাজগঞ্জ 

২. জজো ই-জিবা জকন্দ্র 

৩.www.forms.gov.bd  

তথ্য প্রিানের প্রকৃত  ব্যয় 

প্রিাে করনত হনে পত্র দ্বারা 

জাোনো হনব । 

পসরনশাি পদ্ধসত:  

জেজারী চাোে জকাড েং ১-

৩৩০১-০০০১-১৮০৭ 

সিকারী কতমশনার, অসিনর্াগ ও তথ্য শাখা 

     জেতলদ ান নাং: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

জজলা প্রশাসক, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd  

২ তবতিন্ন সাংস্থা জেদক 

স্মারকতলতপ গ্রিণ ও 

উর্দ্যতন 

কর্তযপক্ষ বরাবদর 

জপ্ররণ 

৭ (সাত) কার্ য তেবস স্মারকতলতপর োতবর স্বপদক্ষ 

প্রামাতনক েতললাতে  

 

িািা কাগনজ আনবিে সবোমূনে সিকারী কতমশনার, সািারণ শাখা 

     জেতলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃgen.dcsiraj@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৩ মিামান্য 

রাষ্ট্রপতত/মাননীয় 

প্রিানমন্ত্রী/মন্ত্রী/ 

প্রততমন্ত্রী ও সাংসে 

সেস্যগদণর প্রেত্ত 

অনুোন তবতরণ 

৭ কার্ য তেবস ১.জাতীয় পতরচয় প্রদের 

সতযাতয়ত  দোকতপ। 

২.উপনজো সেব যাহী  অসফিার 

কর্তযক প্রিত্ত প্রতযয়নপে 

 

িািা কাগনজ আনবিে সবোমূনে সিকারী কতমশনার, সািারণ শাখা 

     জেতলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃgen.dcsiraj@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৪ সাংস্কৃততদসবী ও 

সাাংস্কৃততক 

প্রততষ্ঠাদনর অনুকূদল 

বরাদ্দকৃত অনুোন 

তবতরণ 

৭ কার্ য তেবস ১.জাতীয় পতরচয় প্রদের 

সতযাতয়ত  দোকতপ। 

২.উপনজো সেব যাহী অসফিার 

কর্তযক প্রিত্ত প্রতযয়নপে 

৩.১০ োকার রাজস্ব স্ট্যাম্প 

১. জজো কােচারাে 

অসফিানরর কার্ যােয়, 

সিরাজগঞ্জ 

২. www.forms.gov.bd  

সবোমূনে সিকারী কতমশনার, সািারণ শাখা 

     জেতলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃ gen.dcsiraj@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৫ দুস্থ ও অবিরপ্রাি 

ক্রীড়াসবিগনের 

আসথ যক অনুিাে 

প্রিাে 

- জজো ক্রীড়া অসফিানরর সেকট 

প্রনয়াজেীয় কাগজপত্রিহ সেসখত 

আনবিেপত্র 

১.িািারে শাখা, জজো 

প্রশািনকর কার্ যােয়, 

সিরাজগঞ্জ 

২. www.forms.gov.bd 

সবোমূনে সিকারী কতমশনার, সািারণ শাখা 

     জেতলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃ gen.dcsiraj@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল:dcsirajganj@mopa.gov.bd 
  

  



৬ পসবত্র হজ্জ্ব গমনেচ্ছু 

হজ্জ্বর্াত্রীনির জিবা 

প্রিাে 

িম য মন্ত্রোেয় কর্তযক 

সেি যাসরত িময় 

১. রনধ বারিি রনবন্ধন ফিম ও 

আনবদন ফিম 

২. রনধ বারিি ব্াংনক োকা 

জমাপূব বক জমা ির দ/ ব্াংক 

ড্রাফে/সপ-অড বাি 

৩. ০২(দুই) করপ পােনপাে ব 

োইনজি েিযারয়ি িরিন ছরব 

(রনবন্ধন ফিম জমাদাননি োনে 

০১ করপ এবং আনবদন ফিম 

জমাদাননি োনে ০১(এক) করপ 

৪.রনজ ঠিকানা েম্বরলি 

ডাকটিরকে যুক্ত খাম 

৫. আন্তজবারিক পােনপাে ব 

(রনবন্ধন ফিম জমাদাননি োনে 

েিযারয়ি ফনোকরপ এবং 

আনবদন ফিম জমাদাননি োনে 

মূলকরপ) 

১. জজো প্রশািনকর কার্ যােয় 

/ইউএেও অসফি/ ইিোসমক 

ফাউনেশে 

২. সেি যাসরত ব্যাংক 

- সিকারী কতমশনার, সািারণ শাখা 

     জেতলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃgen.dcsiraj@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

 

৭ তস,এস/এস,এ/আর, 

এস খততয়াদনর 

তসলদমািরযুক্ত 

নকল সরবরাি  

১.সািারন আদবেদনর 

জক্ষদে ৭ (সাত) কার্ য তেবস  

২.জরুরী আদবেদনর জক্ষদে 

৩ (ততন) কার্ য তেবস  

১.তনি যাতরত  রদম আদবেন পে অনুদমাতেত ষ্ট্যাম্প জিন্ডার  ১। সািারন আদবেদন ৩০/-

োকার জকাে য ত  সাংযুক্ত 

করদত িদব (প্রতত 

খততয়াদনর জন্য অতততরক্ত 

জকাে য ত  ২/- োকা িাদর) 

২। জরুরী আদবেদন ৫০/- 

োকার জকাে য ত  সাংযুক্ত 

করদত িদব। (প্রতত 

খততয়াদনর জন্য অতততরক্ত 

জকাে য ত  ২/-) োকা 

 

িহকারী কসমশোর 

জরকর্ যরুম শাখা 

জ ান:০১৭৭৯-৫৫৪৫০৫ 

ই-জমইল: affifan38@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

৮ ক্ষুদ্র নৃ-তাতিক 

জগাষ্ঠীদক সনে প্রোন 

তেন্ত প্রততদবেন প্রাতি 

সাদপদক্ষ 

১.তলতখত আদবেনপে 

২.নৃ-সগাষ্ঠী প্রধান কর্তবক প্রদত্ত 

েনদপত্র 

৩.আনবদনকািীি ছরব-০২ করপ 

৪.জাতীয় পতরচয়পদের বা 

জন্মসনদের সতযাতয়ত কতপ 

- সবোমূনে সিকারী কতমশনার 

সািারণ শাখা 

     জেতলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃ gen.dcsiraj@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

 

৯ 

 

 

 

অতববাতিত সনে 

প্রোন 

 

 

তেন্ত প্রততদবেন প্রাতি 

সাদপদক্ষ  

১.আদবেনপে 

২.জাতীয় পতরচয়পদের 

সতযাতয়ত  দোকতপ 

৩.পাসদপাদে যর সতযাতয়ত 

 দোকতপ 

৪.জন্ম সনেপদের সতযাতয়ত 

 দোকতপ অেবা ইউতনয়ন 

পতরষে/দপৌরসিা জচয়ারম্যাদনর 

তনকে িদত সনেপে 

 

- 

 

 

 

 

 

 

সবোমূনে সিকারী কতমশনার 

প্রবাসী কোে শাখা 

     জেতলদ ান নাং:০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

ই-জমইলঃ parag.ifescu@gmail.com 

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd  

 

  



১০  কযাবল  জেতলতিশন 

জনেওয়াকয 

অপাদরের লাইদসন্স 

সাংক্রান্ত 

তেন্ত প্রততদবেন প্রাতি 

সাদপদক্ষ 

বাাংলাদেশ টিতি, রামপুরা, ঢাকা 

িদত জপ্রতরত কাগজপে 

- - সিকারী কতমশনার, অসিনর্াগ ও তথ্য শাখা 

     জেতলদ ান নাং: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

১১ ট্রাদিল এদজতন্সর 

লাইদসন্স প্রোন ও 

নবায়ন 

তেন্ত প্রততদবেন প্রাতি 

সাদপদক্ষ 

জবিামসরক সবমাে পসরবহে ও 

পর্ যট যে িংস্থা হনত জপ্রতরত 

কাগজপে 

- - সিকারী কতমশনার, সািারণ শাখা 

     জেতলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃ gen.dcsiraj@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd  

১২ তবতিন্ন জতরদপর 

োদগর সতিদমািরী 

নকল সরবরাি  

(ইন রদমশন তিপ)। 

১.সািারন আদবেদনর 

জক্ষদে ৭ (সাত)কার্ য তেবস  

২. জরুরী আদবেদনর 

জক্ষদে ৩ (ততন) কার্ য 

তেবস  

তনি যাতরত  রদম আদবেনপে 

বাাংলাদেশ  রম নাং-৯০১ 

(সাংতিষ্ট্ ইউতনয়ন তর্তজোল 

জসন্টার জেদক অনলাইদন 

আদবেন করা র্াদব)  

 

অনুদমাতেত ষ্ট্যাম্প জিন্ডার  ১.সািারন আদবেদন ৩০/-

োকা এবাং জরুরী আদবেদন 

৫০/- োকার জকাে য ত  

সাংযুক্ত করদত িদব । 

২. জরুরী আদবেদন ৫০/- 

োকার জকাে য ত  সাংযুক্ত 

করদত িদব। 

িহকারী কসমশোর 

জরকর্ যরুম শাখা 

জ ান:০১৭৭৯-৫৫৪৫০৫ 

ই-জমইল: affifan38@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

১৩ সাংদশািীত 

খততয়াদনর সতি 

জমািরী নকল 

সরবরাি । 

১.সািারন আদবেদনর 

জক্ষদে ৭ (সাত)কার্ য তেবস 

২.জরুরী আদবেদনর জক্ষদে 

৩ (ততন) কার্ য তেবস । 

তনি যাতরত  রদম আদবেনপে 

বাাংলাদেশ  রম নাং-৯০১ 

(সাংতিষ্ট্ ইউতনয়ন তর্তজোল 

জসন্টার জেদক অনলাইদন 

আদবেন করা র্াদব)  

 

অনুদমাতেত ষ্ট্যাম্প জিন্ডার  সািারন আদবেদন ৩০/-

োকার জকাে য ত  জরুরী 

আদবেদন ৫০/- োকার জকাে য 

ত  সাংযুক্ত করদত িদব। 

(প্রতত খততয়াদনর জন্য 

অতততরক্ত জকাে য ভি ২/-) 

োকা। 

িহকারী কসমশোর 

জরকর্ যরুম শাখা 

জ ান:০১৭৭৯-৫৫৪৫০৫ 

ই-জমইল: affifan38@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

১৪ আর, এস জসল কতপ 

সরবরাি। 

০৫ (পাঁচ) কার্ য তেবস 

 

তনি যাতরত  রদম আদবেনপে 

বাাংলাদেশ  রম নাং-৯০১ 

(সাংতিষ্ট্ ইউতনয়ন তর্তজোল 

জসন্টার জেদক অনলাইদন 

আদবেন করা র্াদব)  

অনুদমাতেত ষ্ট্যাম্প জিন্ডার আদবেদনর সতিত ১০০/- 

োকার জকাে য ত  সাংযুক্ত 

করদত িদব । প্রতত 

খততয়াদনর জন্য অতততরক্ত 

জকাে য ত  ১২/- োকা 

লাগাদত িদব।  

িহকারী কসমশোর 

জরকর্ যরুম শাখা 

জ ান:০১৭৭৯-৫৫৪৫০৫ 

ই-জমইল: affifan38@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

১৫ জকস (নতে) সমূদির 

সতিদমািরী নকল 

সরবরাি  

১.সািারন আদবেদনর 

জক্ষদে ৭ (সাত) কার্ য তেবস  

২. জরুরী আদবেদনর 

জক্ষদে ৩ (ততন) কার্ য 

তেবস । 

১. তনি যাতরত  রদম     

আদবেনপে 

(বাাংলাদেশ  রম নাং ৯০১) 

২. তনি যাতরত জ াতলও । 

অনুদমাতেত ষ্ট্যাম্প জিন্ডার  ১.সািারন আদবেদন ৩০/-

োকার জকাে য ত  সাংযুক্ত 

করদত িদব । 

২.জরুরী আদবেদন ৫০/- 

োকার জকাে য ত  সাংযুক্ত 

করদত িদব 

িহকারী কসমশোর 

জরকর্ যরুম শাখা 

জ ান:০১৭৭৯-৫৫৪৫০৫ 

ই-জমইল: affifan38@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

১৬ জমৌজা ম্যাপ  

সরবরাি  

৩(ততন) কার্ য তেবস  তনি যাতরত  রদম আদবেন 

(বাাংলাদেশ  রম নাং ৯০১) 

অনুদমাতেত ষ্ট্যাম্প জিন্ডার  আদবেদনর সতিত ২০/- োকার 

জকাে য ত  সাংযুক্ত করদত িদব 

চালাদনর মাধ্যদম জসানালী 

ব্াাংক, কদপ যাদরে শাখায় ৫০০/- 

োকা জমা তেদত িদব।  

জকার্ নাং-১/৪৬৩৭/০০০১/১২২১ 

িহকারী কসমশোর 

জরকর্ যরুম শাখা 

জ ান:০১৭৭৯-৫৫৪৫০৫ 

ই-জমইল: affifan38@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

১৭ জন্ম-মৃত্যযর  

সতিদমািরী নকল 

সরবরাি  

১.সািারন আদবেদনর জক্ষদে 

৭ (সাত)কার্ য তেবস 

২.জরুরী আদবেদনর জক্ষদে 

৩ (ততন) কার্ য তেবস  

তনি যাতরত  রদম আদবেন অনুদমাতেত ষ্ট্যাম্প জিন্ডার  ১.সািারণ আদবেদন ৩০/- 

োকার জকাে য ত  সাংযুক্ত করদত 

িদব  

২.জরুরী আদবেদন ৫০/-োকার 

জকাে য ত  সাংযুক্ত করদত িদব  

িহকারী কসমশোর 

জরকর্ যরুম শাখা 

জ ান:০১৭৭৯-৫৫৪৫০৫ 

ই-জমইল: affifan38@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

  



 
 
 
 
১৮ তস, এ জরাল এর  

সতিদমািরী নকল 

সরবরাি । 

১. সািারন আদবেদনর 

জক্ষদে ৭ (সাত)কার্ য তেবস  

২.জরুরী আদবেদনর জক্ষদে 

৩ (ততন) কার্ য তেবস  

১. তনি যাতরত  রদম আদবেন 

২. তনি যাতরত জ াতলও  

অনুদমাতেত ষ্ট্যাম্প জিন্ডার  ১.সািারণ আদবেদন ৩০/- 

োকার জকাে য ত  সাংযুক্ত 

করদত িদব  

২.জরুরী আদবেদন ৫০/-

োকার জকাে য ত  সাংযুক্ত 

করদত িদব 

িহকারী কসমশোর 

জরকর্ যরুম শাখা 

জ ান:০১৭৭৯-৫৫৪৫০৫ 

ই-জমইল: affifan38@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

১৯ অনুসন্ধান  

(Searching) 

তল্লাসী  

১. সািারন আদবেদনর 

জক্ষদে ৭ (সাত)কার্ য তেবস  

২.জরুরী আদবেদনর জক্ষদে 

৩ (ততন) কার্ য তেবস 

তনি যাতরত  রদম আদবেন অনুদমাতেত ষ্ট্যাম্প জিন্ডার  ১.সািারণ আদবেদন ৩০/- 

োকার জকাে য ত  সাংযুক্ত 

করদত িদব  

২.জরুরী আদবেদন ৫০/-

োকার জকাে য ত  সাংযুক্ত 

করদত িদব 

িহকারী কসমশোর 

জরকর্ যরুম শাখা 

জ ান:০১৭৭৯-৫৫৪৫০৫ 

ই-জমইল: affifan38@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

২০ রবরবধ ০৭ (সাি) কার্ যভদবস ভলভখি আয়বদনপত্র - ভবনামূয়ে িহকারী কসমশোর 

জরকর্ যরুম শাখা 

জ ান:০১৭৭৯-৫৫৪৫০৫ 

ই-জমইল: affifan38@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

২১ সবসশষ্ট সশক্ষাসবি, 

কসব, িাসহসতিক বা 

জাতীয়  পর্ যানয় সেজ 

অবিানের জন্য 

সবনশষিানব স্বীকৃত 

ব্যসির অনুকুনে 

অকৃসষ খাি জসম 

বনদাবস্ত প্রিাে 

০১ মাি ১.িংসিষ্ট ব্যসি কর্তযক আনবিে 

২.আনবিেকারীর ০২( দুই) কসপ 

পািনপ যাট িাইনজর িতিাসয়ত 

ফনটাকসপ 

৩.স্বীকৃত িেনির িতিাসয়ত কসপ  

৪.োগসরকনের িেি  

১.েংরিষ্ট ব্রক্তি উনযানগ 

২-৩. রনজ উনযানগ 

৪.ইউরনয়ন পরিষদ/ সপৌিেভা 

হনি  

প্রতীসক/ জরয়াসত মূনে জরতিতনউ জর্পুটি কাদলক্টর, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০১৭৭৫৪৩৮৮০৪ 

ই-জমইল: sharminsubrina@gmail.com 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

২২ প্রাকৃসতক 

দূনর্ যাগজসেত কারনে 

ক্ষসতগ্রস্থ পসরবানরর 

অনুকুনে অকৃসষ খাি 

জসম বনদাবস্ত প্রিাে  

০১ মাি ১.িংসিষ্ট ব্যসি কর্তযক আনবিে 

২.আনবিেকারীর ০২( দুই) কসপ 

পািনপ যাট িাইনজর িতিাসয়ত 

ফনটাকসপ 

৩) প্রাকৃসতক দূনর্ যাগজসেত কারনে 

ক্ষসতগ্রস্থ িংক্রান্ত িংসিষ্ট ইউসেয়ে/ 

জপৌরিিা হনত প্রাি িেিপত্র 

৪) োগসরকনের িেি 

১.েংরিষ্ট ব্রক্তি উনযানগ 

২.রনজ উনযানগ 

৩.রনজ উনযানগ ইউরনয়ন 

পরিষদ/ সপৌিেভা হনি 

৪.ইউরনয়ন পরিষদ/ সপৌিেভা 

হনি 

প্রতীসক মূনে জরতিতনউ জর্পুটি কাদলক্টর, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০১৭৭৫৪৩৮৮০৪ 

ই-জমইল: sharminsubrina@gmail.com 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

২৩ ব্যসির অনুকুনে 

অকৃসষ খাি জসম 

বনদাবস্ত প্রিাে 

০১ মাি ১.ব্যসি কর্তযক আনবিেপত্র 

২. দুই (০২) কসপ পািনপাট য 

িাইনজর  ফনটাকসপ  

৩.োগসরকনের িেিপত্র 

৪.আসথ যক িেনিন্সীর িার্ট যসফনকট 

 ১. েংরিষ্ট ব্যসির  রনজ 

উনযানগ 

২-৩.  ব্যসির রনজ উনযানগ 

৪. ব্াংক কর্তবক 

 

প্রাথীত জসমর সেি যাসরত 

মূনে 

জরতিতনউ জর্পুটি কাদলক্টর, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০১৭৭৫৪৩৮৮০৪ 

ই-জমইল: sharminsubrina@gmail.com 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

  



২৪ ভূতম অতিগ্রিণ 

কার্ যক্রদম 

অতিদর্াগ/আপতত্ত 

তনষ্পতত্তকরণ 

৩িারার জনাটিশ প্রকাশনার 

পরবতী ১৫(পদনর) তেদনর  

মদধ্য আপতত্ত োদয়র করদত 

িদব এবাং উক্ত ১৫ তেন 

অততবাতিত িওয়ার পরবতী 

৩০ তেদনর মদধ্য জজলা 

প্রশাসক আপতত্তকারীর 

শুনানী গ্রিন  পূব যক 

৫০(পঞ্চাশ) তবঘা পর্ যন্ত 

অতিগ্রিণ প্রস্তাদবর জক্ষদে 

তবিাগীয় কতমশনাদরর 

তনকে এবাং ৫০ তবঘার 

উদবযর প্রস্তাদবর জক্ষদে ৪(২) 

িারার প্রততদবেন সি নতে 

ভূতম মন্ত্রণালদয় জপ্ররণ 

করদবন। 

১. তলতখত আদবেন পে 

২. োবীর স্বপদক্ষর প্রদয়াজনীয়  

কাগজপে 

- আদবেদন ২০ োকার জকাে য 

ত  সাংযুক্ত করদত িদব। 

ভূভি হুকুি দখল কি যকিযা, রেিাজগঞ্জ 

জেতলদ ান: 01682-729816 

ই-সিইলঃ abubsiddique128@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

২৫ ক্ষততপূরণ তনি যারণ ৩০তেন ১। ৩ িারা মদত জনাটিশ প্রোদনর  

পূব যবতী ১২(বার) মাদসর সাংতিষ্ট্ 

এলাকার তনকেবতী সমদেনীর 

সমসুতবিাযুক্ত সকল তবক্রয় মূল্য 

গড় কদর জতমর মূল্য তনি যারণ  

২। গণপূতয  তবিাদগর তনব যািী 

প্রদকৌশলীর সাদে  পরামশ যক্রদম 

ঘরবাতড়/অবকাঠাদমার মূল্য 

তনি যারণ 

৩। বনতবিাগ  িদত গাছপালার  

মূল্যিার সাংগ্রি কদর গাছপালার 

মূল্য তনি যারণ 

৪। ৫০%  অতততরক্ত ক্ষততপূরন 

ও আনুসাংতগক খরচ জর্াগ কদর 

প্রাক্কলন প্রস্ত্ত্তত 

- - ভূভি হুকুি দখল কি যকিযা, রেিাজগঞ্জ 

জেতলদ ান: 01682-729816 

ই-সিইলঃ abubsiddique128@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

২৬ প্রাক্কতলত োকা জমা 

প্রোন 

৬০ তেন প্রাক্কতলত োকা জজলা প্রশাসক 

বরাবর ন্যস্ত করদবন 

- - প্রতযাশী সাংস্থা  তনয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় 

২৭ অতিগ্রিণকৃত জতমর 

ক্ষততপূরণ প্রোন। 

৩০ কার্ যতেবস 

 

১. নীল সাো কাগদজ আদবেন  

২. জকাে য ত  ২০/- োকা।  

৩.মাতলকানা োবীর স্বপদক্ষ 

কাগজপেঃ  

(ক) সব যদশষ প্রকাতশত জতরদপর 

এসএ/তবএস/নামজারী/জমা 

খাতরজ খততয়াদনর সইদমাির 

কতপ। 

(খ) পপতেক ওয়াতরশসূদে োবী 

করদল ওয়াতরশ সাটি যত দকে। 

(গ) তর্তক্র মূদল োবী করদল 

তর্তক্রর সইদমাির নকল।  

(ঘ) ভূতম উন্নয়ন কর পতরদশাদির 

িালনাগাে োতখলা। 

৪. নাগতরক সনেপে (দচয়ারম্যান/ 

অনুদমাতেত ষ্ট্যাম্প  জিন্ডার। 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

জরকর্ য রুম। 

সাংতিষ্ট্ ইউতপ জচয়ারম্যান/   

ওয়ার্ য কাউতন্সলার। 

সাংতিষ্ট্ ইউতনয়ন ভূতম 

অত স। 

সাংতিষ্ট্ ইউতপ জচয়ারম্যান/   

ওয়ার্ য কাউতন্সলার। 

সাংতিষ্ট্ দূতাবাস 

আদবেদন ২০ োকার জকাে য 

ত  সাংযুক্ত করদত িদব। 

ভূভি হুকুি দখল কি যকিযা, রেিাজগঞ্জ 

জেতলদ ান: 01682-729816 

ই-সিইলঃ abubsiddique128@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 



ওয়ার্ য কাউতন্সলর কর্তযক প্রেত্ত) 

৫. জাতীয় পতরচয়পে/ 

জন্মতনবন্ধন সনে 

৬. পাসদপাে য সাইদজর সতযাতয়ত 

০১(এক) কতপ রতিন ছতব। 

৭. ৩০০ োকার নন জুতর্তশয়াল 

স্ট্যাদম্প অতিকার পে। 

৮.৩০০ োকার নন জুতর্তশয়াল 

স্ট্যাদম্প নাোবীপে (প্রদর্াজয 

জক্ষদে) 

৯.পাতরবাতরক আদপাষবন্টদনর 

জক্ষদে জরতজতষ্ট্রকৃত আদপাষনামা 
১০. অতিগ্রিণকৃত জতমর মাতলক 

প্রবাসী িদল ক্ষমতা গ্রতিতার 

বরাবদর সাংতিষ্ট্ দূতাবাদসর 

মাধ্যদম আমদমাক্তার নামা োতখল 

করদত িদব। 

২৮ েখল িস্তান্তর ১৫তেন ক্ষততপূরণ  তবতরদণ ব্বস্থা কদর 

েখল িস্তান্তর  

- - ভূভি হুকুি দখল কি যকিযা, রেিাজগঞ্জ 

জেতলদ ান: 01682-729816 

ই-সিইলঃ abubsiddique128@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

২৯ জন্ম /মৃত্যয তনবন্ধন 

সনে সাংদশািন 
৭ (সাত) কার্ যতেবস ১.সাংতিষ্ট্ তনবন্ধক ও অেরাইজর্ 

পারসদনর সুপাতরশসি 
তনি যাতরত  রদম আদবেন 

২.পূদব য সাংগৃিীত জন্ম /মৃত্যয 

সনদের মূল কতপ 

১. িংসিষ্ট শাখা  

২. www.mrof.gov.bd 

 সবোমূনে 

 

 

 

 

 

সিকারী পতরচালক 
স্থানীয় সরকার শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

masum.38bcs@gmail.com 

 

উপপতরচালক 

স্থানীয় সরকার, তসরাজগঞ্জ 

জ ান নাং০২৫৮৮৮৩০১৬৭(অত স) 

ই-জমইল: ddlg.sirajganj@gmail.com 

৩০ আদবেন / অতিদর্াগ 

তনষ্পতত্তকরণ  
৩০ (তেশ) কার্ য তেবস 

 

২০/- োকার জকাে য ত  সি 

আদবেন 
- - সিকারী পতরচালক 

স্থানীয় সরকার শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

masum.38bcs@gmail.com 

 

উপপতরচালক 

স্থানীয় সরকার, তসরাজগঞ্জ 

জ ান নাং০২৫৮৮৮৩০১৬৭(অত স) 

ই-জমইল: ddlg.sirajganj@gmail.com 

৩১ গ্রাম আোলত 

তবষদয় জর্ জকান 

আদবেন 

তনষ্পতত্তকরণ।  

 

১৫(পদনর) কার্ য তেবস। ২০/- োকার জকাে য ত  সি 

আদবেন। 
- - সিকারী পতরচালক 

স্থানীয় সরকার শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

masum.38bcs@gmail.com 

 

উপপতরচালক 

স্থানীয় সরকার, তসরাজগঞ্জ 

জ ান নাং০২৫৮৮৮৩০১৬৭(অত স) 

ই-জমইল: ddlg.sirajganj@gmail.com 

৩২ নারী উন্নয়ন জ ারাম 

সাংক্রান্ত জর্ জকান 

আদবেন 

তনষ্পতত্তকরণ। 

১৫(পদনর)কার্ য তেবস ২০/- োকার জকাে য ত  সি 

আদবেন। 
-  সিকারী পতরচালক 

স্থানীয় সরকার শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

masum.38bcs@gmail.com 

 

উপপতরচালক 

স্থানীয় সরকার, তসরাজগঞ্জ 

জ ান নাং০২৫৮৮৮৩০১৬৭(অত স) 

ই-জমইল: ddlg.sirajganj@gmail.com 

  

mailto:acictsirajganj@mopa.gov.bd
mailto:acictsirajganj@mopa.gov.bd
mailto:acictsirajganj@mopa.gov.bd
mailto:acictsirajganj@mopa.gov.bd


৩৩ এলতজএসতপ-২ 

সাংক্রান্ত আপতত্ত/ 

অতিদর্াগ 

তনষ্পতত্তকরণ 

৯০ (নববই) কার্ য তেবস ২০/- োকার জকাে য ত  সি 

আদবেন 
- - ইউতনয়ন তনষ্পতত্তকারী কতমটি উপপতরচালক 

স্থানীয় সরকার, তসরাজগঞ্জ 

জ ান নাং০২৫৮৮৮৩০১৬৭(অত স) 

ই-জমইল: ddlg.sirajganj@gmail.com 

৩৪ স্ট্যাম্প সভন্ডাি 

লাইনেন্স প্রদান 

িদন্ত প্ররিনবদন প্রারি 

োনপনে ৩০(রত্র ) রদন 

সেজারি চালাননি মূল করপ সেজারি  াখা েিকাি রনধ বারিি রফ সেজাভর অভিসার 

ভসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িান নং ০২৫৮৮৮৩০২৮১ 

ই-সিইল : treasury.dcsiraj@yahoo.com  

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

৩৫ স্ট্যাম্প সভন্ডাি 

লাইনেন্স  নবায়ন  

লাইনেন্স ইস্যযি িারিখ 

হনি ১ বছনিি মনে  

(প্ররি বছি) 

১. রলরখি আনবদন 

২. মূল লাইনেন্স  

৩.রফ জমাি চালাননি করপ 

সেজারি  াখা েিকাি রনধ বারিি রফ সেজাভর অভিসার 

ভসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িান নং ০২৫৮৮৮৩০২৮১ 

ই-সিইল : treasury.dcsiraj@yahoo.com  

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

৩৬ আমদমাক্তার নামা 

কার্ যকর করণ 

৩০ কার্ যতেবস  মূল আমদমাক্তার নামা -- তবদশষ আঠাদলা স্ট্যাস্প 

১০০০/- 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

 

৩৭ নামজাতর বাততল 

সাংক্রান্ত তমস জকদসর 

তবরুদর্দ্ আপীল 

মামলা শুনাতন ও 

তনস্পতত্ত করণ 

৩০ কার্ যতেবস ১.োমজাসর বাসতে আনিনশর 

কসপ 

২. জসমর িসেে, পরচা 

৩. মাসেকাোর িংক্রান্ত িকে 

কাগজপত্র   

--  জকাে য ত  ২০/- অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

অতততরক্ত তবিাগীয় কতমশনার(রাজস্ব) 

রাজশািী তবিাগ, রাজশািী 

৩৮ ওনয়ব িাইনটর , 

জমইে মাধ্যনম প্রাি 

অসিনর্াগ সুপাসরশ 

আনবিে র্থাস্থানে 

জপৌছানো ও িমািাে  

তাৎক্ষসেক প্রনর্াজি েয় প্রনর্াজি েয় তবনামূদল্য 

 

 

 

 

 

 

সিকারী কতমশনার  

সশক্ষা ও কোে শাখা 
জমাবা: ০১৭৭৯-৫৫৪৫০৫ 

ই-জমইল : affifan38@gmail.com 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (তশক্ষা ও আইতসটি) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ০২৫৮৮৮৩০০৭৭ 

ই-জমইল: eduict.siraj@gmail.com 

৩৯ (ক) প্রবাসী কমীদের 

অতিদর্াগ গ্রিণ ও 

সমািান  

 

 

 

  ১৫ (পদনর)  

কার্ যতেবস 

(ক) বাাংলাদেশ দূতাবাস / 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র মাধ্যদম 

জজলা প্রশাসক বরাবদর সাো 

কাগদজ অতিদর্াগ সম্বতলত 

আদবেন ।  

 
   - 

 

 

 

 

 তবনামূদল্য 

 

 

 

সিকারী কতমশনার, অসিনর্াগ ও তথ্য শাখা 

     জেতলদ ান নাং: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

(খ) জেদশ 

বসবাসরত 

প্রবাসীদের 

পতরবাদরর অতিদর্াগ 

গ্রিণ সমািাদনর 

ব্বস্থা করা  

  (খ)  তবদেদশ অবস্থানরত 

প্রবাসীর নাম উদল্লখপূব যক জজলা 

প্রশাসক বরাবদর (অতিযুক্ত 

ব্তক্তর নাম উদল্লখপূব যক) সাো 

কাগদজ সুতনতে যষ্ট্ অতিদর্াগ 

সম্বতলত আদবেন ।  

 

 
   - 

 
তবনামূদল্য 

 
 

সিকারী কতমশনার, অসিনর্াগ ও তথ্য শাখা 

     জেতলদ ান নাং: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

৪০ জলৌিজাত দ্রব্ 

তবক্রদয়র তর্তলাং 

লাইদসন্স প্রোন 

৩০(ভত্রশ) কার্ যভদবস 

 

 

১. তনি যাতরত ‘ক’  রদম 

আদবেন করদত িদব  

২. নাগতরকদের সনেপে 

(সিযাভ ি  দোকতপ) 

৩. ব্বসা প্রততষ্ঠাদনর মাতলকানা 

সাংক্রান্ত কাগজপে/চুতক্তনামা/ 

িাড়ার রতশে (সিযা:  দো: 

১.  ব্বসা ও বাতণজয শাখা, 

জজলাপ্রশাসদকর কার্ যালয়, 

তসরাজগঞ্জ। 

২. অন্যান্য কাগজপে সাংতিষ্ট্ 

েিরসমূি জেদক সাংগ্রি 

করদত িদব। 

লাইদসন্স ত  - ৩০০০/- 

(বাাংলাদেশ/জসানালী ব্াাংক 

এর কদপ যাদরে শাখা, 

তসরাজগঞ্জ জকার্ নাং-১-

১৭৩৫-০০০০-১৮১৬, িযাে 

১৫% জকার্ নাং ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১ এ  জট্রজারী 

সিকারী কতমশনার 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা 

জমাবা: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

mailto:treasury.dcsiraj@yahoo.com%20(ট্রেজারী)
mailto:treasury.dcsiraj@yahoo.com%20(ট্রেজারী)


৪. জট্রর্ লাইদসন্স  (সিযাভ ি 

 দোকতপ) 

৫. ত তসলী ব্াাংক কর্তযক প্রেত্ত 

আতে যক স্বচ্ছলতা সনেপে (র্তে 

োদক) 

৬. আয়কর সনে (র্তে োদক) 

৭. পাসদপাে য সাইদজর ১কতপ 

সতযাতয়ত রতিন ছতব। 

চালাদনর মাধ্যদম জমা 

তেদত িদব) 

 

৪১ জলৌিজাত দ্রব্ 

তবক্রদয়র তর্তলাং 

লাইদসন্স নবায়ন 

০৭ (সাত) কার্ যভদবস লাইদসদন্সর জময়াে জশষ িওয়ার 

১ মাস পূদব য- 

১. ২০/- োকার জকাে য ত  সি 

আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স   

৩. জট্রজারী চালাদনর মূলকতপ  

 

- 

নবায়ন ত  - ১৫০০/- 

(বাাংলাদেশ/জসানালী ব্াাংক 

এর কদপ যাদরে শাখা, 

তসরাজগঞ্জ জকার্ নাং-১-

১৭৩৫-০০০০-১৮১৬, িযাে 

১৫% জকার্ নাং ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১ 

এ জট্রজারী চালাদনর মাধ্যদম 

জমা তেদত িদব) 

সিকারী কতমশনার 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা 

জমাবা: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

৪২ তসদমন্ট তবক্রদয়র 

তর্তলাং লাইদসন্স 

নবায়ন 

০৭ (সাত) কার্ যভদবস লাইদসদন্সর জময়াে জশষ িওয়ার 

১ মাস পূদব য- 

১. ২০/- োকার জকাে য ত  সি 

আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স   

৩. জট্রজারী চালাদনর মূলকতপ  

 

 

 

- 

নবায়ন ত  - ৭৫০/- 

(বাাংলাদেশ/জসানালী ব্াাংক 

এর কদপ যাদরে শাখা, 

তসরাজগঞ্জ জকার্ নাং-১-

১৭৩৫-০০০০-১৮১৬,িযাে 

১৫% জকার্ নাং ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১ এ জট্রজারী 

চালাদনর মাধ্যদম জমা 

তেদত িদব) 

 

সিকারী কতমশনার 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা 

জমাবা: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

৪৩ তসদমন্ট তবক্রদয়র 

তর্তলাং লাইদসন্স 

প্রোন 

৩০(ভত্রশ) কার্ যভদবস ১. তনি যাতরত ‘ক’  রদম 

আদবেন করদত িদব  

২. নাগতরকদের সনেপে 

(সিযাভ ি  দোকতপ) 

৩. ব্বসা প্রততষ্ঠাদনর মাতলকানা 

সাংক্রান্ত 

কাগজপে/চুতক্তনামা/িাড়ার 

রতশে ( দোকতপ) 

৪. জট্রর্ লাইদসন্স (সিযাভ ি 

 দোকতপ) 

৫. ত তসলী ব্াাংক কর্তযক প্রেত্ত 

আতে যক স্বচ্ছলতা সনেপে (র্তে 

োদক) 

৬. আয়কর সনে (র্তে োদক) 

৭. পাসদপাে য সাইদজর এক কতপ 

রতিন ছতব। 

১. তনি যাতরত ‘ক’  রম 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

তসরাজগঞ্জ 

২. অন্যান্য কাগজপে সাংতিষ্ট্ 

েিরসমূি জেদক সাংগ্রি 

করদত িদব। 

লাইদসন্স ত  - ১৫০০/- 

(বাাংলাদেশ/জসানালী ব্াাংক 

এর কদপ যাদরে শাখা, 

তসরাজগঞ্জ জকার্ নাং-১-

১৭৩৫-০০০০-১৮১৬,িযাে 

১৫% জকার্ নাং ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১ 

 এ জট্রজারী চালাদনর 

মাধ্যদম জমা তেদত িদব) 

 

সিকারী কতমশনার 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা 

জমাবা: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

  



৪৪ জুদয়লারীর তর্তলাং 

লাইদসন্স প্রোন 

৩০(ভত্রশ) কার্ যভদবস ১. তনি যাতরত ‘ক’  রদম আদবেন 

করদত িদব  

২. নাগতরকদের সনেপে 

(সিযাভ ি  দোকতপ) 

৩. ব্বসা প্রততষ্ঠাদনর মাতলকানা 

সাংক্রান্ত কাগজপে/চুতক্তনামা/ 

িাড়ার রতশে ( দোকতপ) 

৪. জট্রর্ লাইদসন্স (সিযাভ ি 

 দোকতপ) 

৫. ত তসলী ব্াাংক কর্তযক প্রেত্ত 

আতে যক স্বচ্ছলতা সনেপে (র্তে োদক) 

৬. আয়কর সনে (র্তে োদক) 

৭. পাসদপাে য সাইদজর এক কতপ 

রতিন ছতব। 

১. তনি যাতরত ‘ক’  রম ব্বসা 

ও বাতণজয শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

তসরাজগঞ্জ। 

২. অন্যান্য কাগজপে সাংতিষ্ট্ 

েিরসমূি জেদক সাংগ্রি 

করদত িদব। 

লাইদসন্স ত  - ৩০০০/- 

(বাাংলাদেশ/জসানালী ব্াাংক 

এর কদপ যাদরে শাখা, 

তসরাজগঞ্জ জকার্ নাং-১-

১৭৩৫-০০০০-১৮১৬,িযাে 

১৫% জকার্ নাং ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১ এ জট্রজারী 

চালাদনর মাধ্যদম জমা 

তেদত িদব) 

সিকারী কতমশনার 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা 

জমাবা: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

৪৫ জুদয়লারীর তর্তলাং 

লাইদসন্স নবায়ন 

০৭ (সাত) কার্ যভদবস লাইদসদন্সর জময়াে জশষ িওয়ার 

১ মাস পূদব য- 

১. ২০/- োকার জকাে য ত  সি 

আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স   

৩. জট্রজারী চালাদনর মূলকতপ  

- নবায়ন ত  - ৫০০/- 

বাাংলাদেশ/জসানালী ব্াাংক এর 

কদপ যাদরে শাখা, তসরাজগঞ্জ 

জকার্ নাং-১-১৭৩৫-০০০০-

১৮১৬, িযাে ১৫% জকার্ নাং 

১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ এ 

জট্রজারী চালাদনর মাধ্যদম জমা 

তেদত িদব 

সিকারী কতমশনার 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা 

জমাবা: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

৪৬ স্বণ যকার (কাতরগরী) 

তর্তলাং লাইদসন্স 

নবায়ন 

০৭ (সাত) কার্ যভদবস লাইদসদন্সর জময়াে জশষ িওয়ার 

১ মাস পূদব য- 

১. ২০/- োকার জকাে য ত  সি 

আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স   

৩. জট্রজারী চালাদনর মূলকতপ  

 

 

- 

নবায়ন ত  - ৫০/-

বাাংলাদেশ/জসানালী ব্াাংক এর 

কদপ যাদরে শাখা, তসরাজগঞ্জ 

জকার্ নাং-১-১৭৩৫-০০০০-

১৮১৬, িযাে ১৫% জকার্ নাং১-

১১৩৩-০০২০-০৩১১ এ জট্রজারী 

চালাদনর মাধ্যদম জমা তেদত 

িদব  

সিকারী কতমশনার 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা 

জমাবা: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

 ৪৭ স্বণ যকার(কাতরগরী) 

তর্তলাং লাইদসন্স 

প্রোন 

৩০(ভত্রশ) কার্ যভদবস ১. তনি যাতরত ‘ক’  রদম 

আদবেন করদত িদব  

২. নাগতরকদের সনেপে 

(সিযাভ ি  দোকতপ) 

৩. ব্বসা প্রততষ্ঠাদনর মাতলকানা 

সাংক্রান্ত 

কাগজপে/চুতক্তনামা/িাড়ার 

রতশে ( দোকতপ) 

৪. জট্রর্ লাইদসন্স (সিযাভ ি 

 দোকতপ) 

৫. ত তসলী ব্াাংক কর্তযক প্রেত্ত 

আতে যক স্বচ্ছলতা সনেপে (র্তে 

োদক) 

৬. আয়কর সনে (র্তে োদক) 

৭. পাসদপাে য সাইদজর এক কতপ 

রতিন ছতব। 

১. তনি যাতরত ‘ক’  রম 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

তসরাজগঞ্জ 

২. অন্যান্য কাগজপে সাংতিষ্ট্ 

েিরসমূি জেদক সাংগ্রি 

করদত িদব। 

 

লাইদসন্স ত  - ৫০০/- 

বাাংলাদেশ/জসানালী ব্াাংক 

এর কদপ যাদরে শাখা, 

তসরাজগঞ্জ জকার্ নাং-১-

১৭৩৫-০০০০-১৮১৬,িযাে 

১৫% জকার্ নাং ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১ এ জট্রজারী 

চালাদনর মাধ্যদম জমা 

তেদত িদব। 

সিকারী কতমশনার 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা 

জমাবা: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

  



৪৮ পাইকারী ও খুচরা 

কাপড় তবক্রদয়র 

তর্তলাং লাইদসন্স 

প্রোন 

৩০(ভত্রশ) কার্ যভদবস ১. তনি যাতরত ‘ক’  রদম 

আদবেন করদত িদব  

২. নাগতরকদের সনেপে 

(সিযাভ ি  দোকতপ) 

৩. ব্বসা প্রততষ্ঠাদনর মাতলকানা 

সাংক্রান্ত 

কাগজপে/চুতক্তনামা/িাড়ার 

রতশে ( দোকতপ) 

৪. জট্রর্ লাইদসন্স (সিযাভ ি 

 দোকতপ) 

৫. ত তসলী ব্াাংক কর্তযক প্রেত্ত 

আতে যক স্বচ্ছলতা সনেপে (র্তে 

োদক) 

৬. আয়কর সনে (র্তে োদক) 

৭. পাসদপাে য সাইদজর এক কতপ 

রতিন ছতব। 

১. তনি যাতরত ‘ক’  রম 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

তসরাজগঞ্জ। 

২. অন্যান্য কাগজপে সাংতিষ্ট্ 

েিরসমূি জেদক সাংগ্রি 

করদত িদব। 

লাইদসন্স ত  - 

পাইকারী কাপড়- ৩০০০/- 

খুচরা কাপড়-১০০০/- 

 

বাাংলাদেশ/জসানালী ব্াাংক 

এর কদপ যাদরে শাখা, 

তসরাজগঞ্জ জকার্ নাং-১-

১৭৩৫-০০০০-১৮১৬,িযাে 

১৫% জকার্ নাং ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১ এ জট্রজারী 

চালাদনর মাধ্যদম জমা 

তেদত িদব। 

সিকারী কতমশনার 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা 

জমাবা: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

৪৯ পাইকারী ও খুচরা 

কাপড় তবক্রদয়র 

তর্তলাং লাইদসন্স 

নবায়ন 

৩০(ভত্রশ) কার্ যভদবস লাইদসদন্সর জময়াে জশষ িওয়ার 

১ মাস পূদব য- 

১. ২০/- োকার জকাে য ত  সি 

আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স   

৩. জট্রজারী চালাদনর মূলকতপ  

 

 

- 

নবায়ন ত  –  

পাইকারী কাপড়- ১৫০০/- 

খুচরা কাপড়- ৫০০/- 

বাাংলাদেশ/জসানালী ব্াাংক 

এর কদপ যাদরে শাখা, 

তসরাজগঞ্জ জকার্ নাং-১-

১৭৩৫-০০০০-১৮১৬,িযাে 

১৫% জকার্ নাং ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১ এ জট্রজারী 

চালাদনর মাধ্যদম জমা 

তেদত িদব। 

 

 

সিকারী কতমশনার 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা 

জমাবা: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

৫০ পাইকারী ও খুচরা 

সুতা তবক্রদয়র  

তর্তলাং লাইদসন্স 

প্রোন 

৩০(ভত্রশ) কার্ যভদবস ১. তনি যাতরত ‘ক’  রদম 

আদবেন করদত িদব  

২. নাগতরকদের সনেপে 

(সিযাভ ি  দোকতপ) 

৩. ব্বসা প্রততষ্ঠাদনর মাতলকানা 

সাংক্রান্ত 

কাগজপে/চুতক্তনামা/িাড়ার 

রতশে ( দোকতপ) 

৪. জট্রর্ লাইদসন্স (সিযাভ ি 

 দোকতপ) 

৫. ত তসলী ব্াাংক কর্তযক প্রেত্ত 

আতে যক স্বচ্ছলতা সনেপে (র্তে 

োদক) 

৬. আয়কর সনে (র্তে োদক) 

৭. পাসদপাে য সাইদজর এক কতপ 

রতিন ছতব। 

১. তনি যাতরত ‘ক’  রম 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

তসরাজগঞ্জ 

২. অন্যান্য কাগজপে সাংতিষ্ট্ 

েিরসমূি জেদক সাংগ্রি 

করদত িদব। 

লাইদসন্স ত  –  

পাইকারী সুতা-১২০০/- 

খুচরা সুতা-৫০০/- 

 

বাাংলাদেশ/জসানালী ব্াাংক 

এর কদপ যাদরে শাখা, 

তসরাজগঞ্জ জকার্ নাং-১-

১৭৩৫-০০০০-১৮১৬,িযাে 

১৫% জকার্ নাং ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১ এ জট্রজারী 

চালাদনর মাধ্যদম জমা 

তেদত িদব। 

সিকারী কতমশনার 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা 

জমাবা: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

  



৫১ পাইকারী ও খুচরা 

সুতা তবক্রদয়র 

তর্তলাং লাইদসন্স 

নবায়ন 

০৭ (সাত) কার্ যভদবস লাইদসদন্সর জময়াে জশষ িওয়ার 

১ মাস পূদব য- 

১. ২০/- োকার জকাে য ত  সি 

আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স   

৩. জট্রজারী চালাদনর মূলকতপ  

 

 

 

- 

নবায়ন ত  –  

পাইকারী সুতা- ৬০০/- 

খুচরা সুতা- ২৫০/- 

বাাংলাদেশ/জসানালী ব্াাংক 

এর কদপ যাদরে শাখা, 

তসরাজগঞ্জ জকার্ নাং-১-

১৭৩৫-০০০০-১৮১৬ , িযাে 

১৫% জকার্ নাং ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১এ জট্রজারী 

চালাদনর মাধ্যদম জমা 

তেদত িদব। 

সিকারী কতমশনার 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা 

জমাবা: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

৫২ তমল্কফুর্ তবক্রদয়র 

তর্তলাং লাইদসন্স 

প্রোন 

৩০(ভত্রশ) কার্ যভদবস ১. তনি যাতরত ‘ক’  রদম 

আদবেন করদত িদব  

২. নাগতরকদের সনেপে 

(সিযাভ ি  দোকতপ) 

৩. ব্বসা প্রততষ্ঠাদনর মাতলকানা 

সাংক্রান্ত 

কাগজপে/চুতক্তনামা/িাড়ার 

রতশে (সিযা: দো: 

৪. জট্রর্ লাইদসন্স (সিযাভ ি 

 দোকতপ) 

৫. ত তসলী ব্াাংক কর্তযক প্রেত্ত 

আতে যক স্বচ্ছলতা সনেপে (র্তে 

োদক) 

৬. আয়কর সনে (র্তে োদক) 

৭. পাসদপাে য সাইদজর এক কতপ 

সিযা: রতিন ছতব। 

 

 

১. তনি যাতরত ‘ক’  রম 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

তসরাজগঞ্জ 

২. অন্যান্য কাগজপে সাংতিষ্ট্ 

েিরসমূি জেদক সাংগ্রি 

করদত িদব। 

লাইদসন্স ত  - ৩০০/- 

 

বাাংলাদেশ/জসানালী ব্াাংক 

এর কদপ যাদরে শাখা, 

তসরাজগঞ্জ জকার্ নাং-১-

১৭৩৫-০০০০-১৮১৬,িযাে 

১৫% জকার্ নাং ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১ এ জট্রজারী 

চালাদনর মাধ্যদম জমা 

তেদত িদব। 

সিকারী কতমশনার 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা 

জমাবা: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

৫৩ তমল্কফুর্ তবক্রদয়র 

তর্তলাং লাইদসন্স 

নবায়ন 

০৭ (সাত) কার্ যভদবস লাইদসদন্সর জময়াে জশষ িওয়ার 

১ মাস পূদব য- 

১. ২০/- োকার জকাে য ত  সি 

আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স   

৩. জট্রজারী চালাদনর মূলকতপ  

 

 

- 

নবায়ন ত  -১৫০/- 

বাাংলাদেশ/ জসানালী ব্াাংক 

এর কদপ যাদরে শাখা, 

তসরাজগঞ্জ জকার্ নাং-১-

১৭৩৫-০০০০-১৮১৬, িযাে 

১৫% জকার্ নাং ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১ এ জট্রজারী 

চালাদনর মাধ্যদম জমা 

তেদত িদব। 

সিকারী কতমশনার 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা 

জমাবা: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

   

৫৪ 

তসগাদরে 

(পাইকারী)তবক্রদয়র 

তর্তলাং লাইদসন্স 

প্রোন 

৩০(ভত্রশ) কার্ যভদবস ১. তনি যাতরত ‘ক’  রদম 

আদবেন করদত িদব  

২. নাগতরকদের সনেপে 

(সিযাভ ি  দোকতপ) 

৩. ব্বসা প্রততষ্ঠাদনর মাতলকানা 

সাংক্রান্ত 

কাগজপে/চুতক্তনামা/িাড়ার 

রতশে ( দোকতপ) 

৪. জট্রর্ লাইদসন্স (সিযাভ ি 

১. তনি যাতরত ‘ক’  রম 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

তসরাজগঞ্জ 

২. অন্যান্য কাগজপে সাংতিষ্ট্ 

েিরসমূি জেদক সাংগ্রি 

করদত িদব। 

লাইদসন্স ত  - ৩০০০/- 

(বাাংলাদেশ/জসানালী ব্াাংক 

এর কদপ যাদরে শাখা, 

তসরাজগঞ্জ জকার্ নাং-১-

১৭৩৫-০০০০-১৮১৬,িযাে 

১৫% জকার্ নাং ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১ এ জট্রজারী 

চালাদনর মাধ্যদম জমা 

তেদত িদব) 

সিকারী কতমশনার 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা 

জমাবা: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 



 দোকতপ) 

৫. ত তসলী ব্াাংক কর্তযক প্রেত্ত 

আতে যক স্বচ্ছলতা সনেপে (র্তে 

োদক) 

৬. আয়কর সনে (র্তে োদক) 

৭. পাসদপাে য সাইদজর এক কতপ 

সিযা: রতিন ছতব। 

 

৫৫ 

নত্যন িাোর ইে 

জপাড়াদনার লাইদসন্স 

প্রোন। 

৩০(ভত্রশ) কার্ যভদবস ১. তনি যাতরত   রদম আদবেন 

করদত িদব  

২. নাগতরকদের সনেপে 

(সিযাভ ি  দোকতপ) 

৩. জট্রর্ লাইদসন্স (সিযাভ ি 

 দোকতপ) 

৪. ইেিাোয় ব্বহৃত জতমর 

মাতলকানা সাংক্রান্ত কাগজপে/ 

চুতক্তনামা ( দোকতপ) 

৫. পতরদবশ অতিেির কর্তযক 

প্রেত্ত অবস্থানগত ছাড়পে 

৬.সাংতিষ্ট্ ইউ. তপ জচয়ারম্যান 

কর্তযক প্রেত্ত অনাপতত্ত সনে 

৭. আয়কর ও িযাে পতরদশাদির 

প্রতযয়ন 

৮. ইেিাোর জেচম্যাপ 

৯. পাসদপাে য সাইদজর এক কতপ 

সিযা: রতিন ছতব। 

 

 

১.তনি যাতরত   রম  ব্বসা ও 

বাতণজয শাখা জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

তসরাজগঞ্জ 

২. অন্যান্য কাগজপে সাংতিষ্ট্ 

েির জেদক সাংগ্রি করদত 

িদব। 

 

 

লাইদসন্স ত -৫০০/- 

জকার্ নাং-১-৪৫০১-০০০১-

১৮৫৪ 

অতগ্রম উৎদস কর-৪৫,০০০/- 

জকার্ নাং-১-১১৪১-০০০০-

০১১১, নাং-১-১৭৩৫-০০০০-

১৮১৬,িযাে ১৫% জকার্ নাং 

১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ এ 

বাাংলাদেশ/জসানালী ব্াাংক 

এর কদপ যাদরে শাখা, 

তসরাজগঞ্জ জট্রজারী চালাদনর 

মাধ্যদম জমা তেদত িদব। 

সিকারী কতমশনার 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা 

জমাবা: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

৫৬ তসগাদরে (পাইকারী) 

তবক্রদয়র তর্তলাং 

লাইদসন্স নবায়ন 

০৭ (সাত) কার্ যভদবস লাইদসদন্সর জময়াে জশষ িওয়ার 

১ মাস পূদব য- 

১. ২০/- টাকার জকাট য সফিহ 

আদবেন 

২. মূল লাইদসন্স   

৩. জট্রজারী চালাদনর মূলকতপ  

- নবায়ন ত  - ১৫০০/- 

(বাাংলাদেশ/জসানালী ব্াাংক এর 

কদপ যাদরে শাখা, তসরাজগঞ্জ 

জকার্ নাং-১-১৭৩৫-০০০০-

১৮১৬, িযাে ১৫% জকার্ নাং 

১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ এ 

জট্রজারী চালাদনর মাধ্যদম জমা 

তেদত িদব) 

সিকারী কতমশনার 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা 

জমাবা: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

৫৭ ইে জপাড়াদনার 

লাইদসন্স নবায়দনর 

জক্ষদে । 

৩০(ভত্রশ) কার্ যভদবস ১. োইনিনন্সর জময়াি জশষ 

হওয়ার ১মাি পূনব য সেি যাসরত 

ফরনম আনবিে করনত হনব।  

২. পসরনবশ অসিিির কর্তযক 

প্রিত্ত পসরনবশগত ছাড়পত্র 

৩. উৎনি আয়কর, আয়কর ও 

িিাট পসরনশানির প্রতিয়ে 

৪. পািনপাট য িাইনজর এক কসপ 

িতিাসয়ত ছসব 

 

 

 

 

১. ব্যবিা বাসেজি শাখা  

২. অন্যান্য কাগজপত্র িংসিষ্ট 

িিরিমূহ জথনক িংগ্রহ 

করনত হনব।  

লাইদসন্স ত -৫০০/- 

জকার্ নাং-১-৪৫০১-০০০১-

১৮৫৪ 

অতগ্রম উৎদস কর- 

প্রসত এক জিকিে 

৪৫,০০০/- 

প্রসত জিড় জিকিে 

৭০,০০০/- 

প্রসত দুই জিকিে ৯০,০০০/- 

অনটাসরক্স্রা ১৫০০০০/- 

জকার্ নাং-১-১১৪১-০০০০-

০১১১, নাং-১-১৭৩৫-০০০০-

১৮১৬,িযাে ১৫% জকার্ নাং 

সিকারী কতমশনার 

ব্বসা ও বাতণজয শাখা 

জমাবা: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 



 

 

 

১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ এ 

বাাংলাদেশ/জসানালী ব্াাংক 

এর কদপ যাদরে শাখা, 

তসরাজগঞ্জ জট্রজারী চালাদনর 

মাধ্যদম জমা তেদত িদব। 

58 ভবভিন্ন ভবষয় র 

উপর অভিয়র্াগ 

গ্রহণ, অনুসন্ধান ও 

ভনস্পভি 

৩০(তেশ) কার্ যতেবস ১.  সজলা প্রশাসক বরাবর 

স্বাক্ষভরি ভলভখি আয়বদন ২০/- 

োকার সকাে য ভিসহ 

২.  অভিয়র্ায়গর স্বপয়ক্ষ 

প্রিানাভদ (র্ভদ থায়ক) 

- রবনামূনল্য সিকারী কতমশনার, অসিনর্াগ ও তথ্য শাখা 

     জেতলদ ান নাং: ০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

ই-জমইলঃshimul38bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

 

৫৯ 

স্থানী  উয়যায়গ 

দভরদ্র ও সিধাবী 

ছাত্র/ ছাত্রীয়দর 

আভথ যক অনুদান 

প্রদান 

৩০(তেশ)  কার্ যতেবস 

 

১. সশক্ষা প্রসতষ্ঠাে প্রিানের 

সুপাসরশিহ  আদবেনপে 

২. প্রসতষ্ঠাে প্রিাে কর্তযক 

িতিাসয়ত ০১কসপ রসিে ছসব 

৩. পরীক্ষা পানশর িেনির 

িতিাসয়ত ছসব 

৪. জাতীয় পতরচয়পদের 

সতযাতয়ত  দোকতপ/ ছায়াতলতপ 

৫. অনুোন প্রাতির তচঠির 

ছায়াতলতপ 

 

- 

রবনামূনল্য সিকারী কতমশনার  

সশক্ষা ও কোে শাখা 
জমাবা: ০১৭৭৯-৫৫৪৫০৫ 

ই-জমইল : affifan38@gmail.com 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (তশক্ষা ও আইতসটি) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ০২৫৮৮৮৩০০৭৭ 

ই-জমইল: eduict.siraj@gmail.com 

৬০ র ো মন্ত্রণালয় হনি 

প্রাি অনুদাননি সচক 

েংরিষ্ট ব্রক্তনক 

রবিিণ 

৩০(তেশ)  কার্ যতেবস 

 

১.েংরিষ্ট ইউরপ সচয়ািম্যান 

কর্তবক েিযারয়ি ০১ করপ িরিন 

ছরব 

২. নাগরিকত্ব েননদি েিযারয়ি 

ছরব 

- রবনামূনল্য সিকারী কতমশনার  

সশক্ষা ও কোে শাখা 
জমাবা: ০১৭৭৯-৫৫৪৫০৫ 

ই-জমইল : affifan38@gmail.com 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (তশক্ষা ও আইতসটি) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ০২৫৮৮৮৩০০৭৭ 

ই-জমইল: eduict.siraj@gmail.com 

  

৬১ 

ইজারা নবায়ন 

(বাাংলা সদনর 

তিতত্তদত এক বছর 

জময়ােী ইজারা 

প্রোন করা িয় ) 

 

১৫ ( পদনর ) কার্ যতেবস ১। জজলা প্রশাসক বরাবদর 

তলতখত আদবেন । 

২। সব যদশষ তর্তসআর এর 

সতযাতয়ত ছায়াতলতপ/ 

 দোকতপ। 

৩। জপৌরকর পতরদশাদির রশীে 

এর সতযাতয়ত  ছায়াতলতপ/ 

 দোকতপ। 

 

 

 

প্রদর্াজয নদি ১. আদবেন পদের সাদে ২০/-

োকার জকাে য ত  তেদত িদব 

২.বাতষ যক তলজমাতনর 

জেতণতিতত্তক িার তনম্নরূপ -   

(বতযমান িার অনুর্ায়ী 

তসরাজগঞ্জ জপৌর এলাকার 

জন্য ) 

(ক) কৃতষ জতম প্রতত একর-

১০০০/- 

(খ) অকৃতষ তিটি জতম প্রতত 

একর-৪০০০/- 

(গ) তশল্প/বাতনতজযক কাদজ 

ব্বহ্নত জতম প্রতত একর-

৫০০০/- 

(ঘ) আবাতসক ঘর ও কাঁচা 

ঘর(দমদে কাঁচা টিদনর 

জেয়াল এবাং ছাে)  প্রতত 

বগ যফুে ৩/-      

(ি) আবাতসক ঘর ও 

আিাপাকা ঘর(দমদে 

পাকা,দেয়াল পাকা টিদনর 

সিকারী কতমশনার  

তিতপ জসল 

সিাবাইল-০১৩০৫৩৮০৫৯২ 

ই-জমইল masud37bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 



ছাে) প্রতত বগ যফুে ৪/- 

(চ) আবাতসক ঘর ও পাকা 

ঘর(োলান) প্রতত বগ যফুে ৬/- 

(ছ) বাতনতজযক উদদ্দদে 

ব্বিাদরর একদে (টিদনর 

ঘর/কাঁচা ঘর) প্রতত বগ যফুে ৮/-      

(ছ) বাতনতজযক উদদ্দদে 

ব্বিাদরর একদে (টিদনর ঘর/ 

কাঁচা ঘর) প্রতত বগ যফুে ১২/- 
(জ) তেল/েীতঘ/পুকুর/ দলর 

বাগান/  ল তনলাদমর মাধ্যদম   

ইজারা প্রোন 

৬২ সািারণ আদবেন 

(তিতপ সম্পতত্তর 

জকান সমস্যা সৃতষ্ট্ 

িদল তা তনরসন/ 

সমািাদনর জক্ষদে ) 

০৭ ( সাত) ১. জজলা প্রশাসক বরাবদর    

তলতখত আদবেন । 

২.আদবেদনর স্বপদক্ষ র্াবতীয় 

কাগজপে (তর্তসআর/ তলজ 

গ্রিদণর প্রমানাতে) 

প্রদর্াজয নদি ১) আদবেন পদের সাদে 

২০/-োকার জকাে য ত  তেদত 

িদব 

 

সিকারী কতমশনার  

তিতপ জসল 

সিাবাইল-০১৩০৫৩৮০৫৯২ 

ই-জমইল masud37bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

৬৩  জগদজেভুক্ত(ক 

ত তসল)  সম্পতত্ত 

ইজারা প্রোন। 

( তিতপ জকসভূক্ত 

সম্পতত্তর তনি যাতরত 

ইজারা গ্রতিতা না 

োকদল বা তলজ 

গ্রিদন অতনচ্ছুক িদল 

বা মৃত্যযবরণ করদল- 

েখল তবদবচনায় 

নত্যনিাদব তলজ 

প্রোন করা িদয় 

োদক ) 

২০ (তবশ) কার্ যতেবস ১। জজলা প্রশাসক বরাবদর 

তলতখত আদবেন । 

২। সব যদশষ তর্তসআর এর 

সতযাতয়ত ছায়াতলতপ/ 

 দোকতপ। 

৩। জিাোর আইতর্ কার্ য/জন্ম 

সনে। 

৪। মৃত্যয জতনত কারদণ নাম 

পতরবতযদনর জক্ষদে 

 

 

 

 মৃত্যয সনে, ওয়াতরশান সনে 

,ওয়ার্ য কাউতন্সলর/ জময়র এর  

কার্ যালয়  । 

১) আদবেন পদের সাদে 

২০/-োকার জকাে য ত  তেদত 

িদব 

২) বাতষ যক তলজমাতনর 

জেতণতিতত্তক িার তনম্নরম্নপঃ 

(বতযমান িার অনুর্ায়ী 

তসরাজগঞ্জ জপৌর এলাকার 

জন্য )  

(ক) কৃতষ জতম প্রতত একর-

১০০০/- 

(খ) অকৃতষ তিটি জতম প্রতত 

একর-৪০০০/- 

(গ) তশল্প/বাতনতজযক কাদজ 

ব্বহ্নত জতম প্রতত একর- 

৫০০০/- োকা । 

(ঘ) আবাতসক ঘর ও কাঁচা 

ঘর(দমদে কাঁচা টিদনর 

জেয়াল এবাং ছাে)  প্রতত 

বগ যফুে ৩/-      

(ি) আবাতসক ঘর ও 

আিাপাকা ঘর(দমদে পাকা, 

জেয়াল পাকা টিদনর ছাে) 

প্রতত বগ যফুে ৪/-      

(চ) আবাতসক ঘর ও পাকা 

ঘর(োলান) প্রতত বগ যফুে ৬/- 
(ছ) বাতনতজযক উদদ্দদে 

ব্বিাদরর একদে(টিদনর 

ঘর/কাঁচা ঘর)  প্রতত বগ যফুে ৮/-      

(ছ) বাতনতজযক উদদ্দদে 

ব্বিাদরর একদে (টিদনর ঘর/ 

কাঁচা ঘর) প্রতত বগ যফুে ১২/- 

সিকারী কতমশনার  

তিতপ জসল 

সিাবাইল-০১৩০৫৩৮০৫৯২ 

ই-জমইল masud37bcs@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 



(জ)  ল/ দলর বাগান/ 

পুকুর/েীতঘ/তেল তনলাদমর 

মাধ্যদম ইজারা প্রোন 

৬৪ (ক) আয়ে াস্ত্র 

লাইয়সন্স প্রদান 
পুরল  প্ররিনবদন প্রারি 

োনপনে 
১.তনি যাতরত  রদম আদবেন 

২.জাতীয় পতরচয় পদের 

সতযাতয়ত  দোকতপ   

৩.আয়কর সনদের সতযাতয়ত 

 দোকতপ  

৪.দুই কতপ পাসদপাে য সাইদজর 

রতিন সতযাতয়ত ছতব  

৫.নাগতরকে সনদের সতযাতয়ত 

 দোকতপ   

৬.ইদতাপূদব য অস্ত্র ক্রয় কদরনতন 

মদম য িল নামা 

 

১.আদবেন  রম অে 

কার্ যালদয়র জুতর্তশয়াল 

মুতন্সখানা শাখা িদত সাংগ্রি 

করদত িদব  

২.অন্যান্য কাগজ সাংতিষ্ট্ 

প্রততষ্ঠান জেদক সাংগ্রি করদত 

িদব 

১.বন্দুক- ২০,০০০/- 

২.রাইদ ল-২০,০০০/- 

৩.তপস্তল-৩০,০০০/- 

৪.তরিলবার-৩০,০০০/- 

 

সফ জমা প্রোদনর জকার্ ১-

২২১১-০০০০-১৮৫৯ সফ এর 

১৫% িাট জমা প্রোদনর 

জকার্ 

১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

সহকারী কভিশনার  

ও  

এভিভকউটিি ম্যাভজয়েে ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

ই-সিইল : parag.ifescu@gmail.com 

 

সজলা ম্যাভজয়েে, ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অভিস) 
ই-সিইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৬৪ 

  

(খ) ও াভরশসূয়ত্র 

আয়ে ায়স্ত্রর    
লাইয়সন্স প্রদান 

পুরল  প্ররিনবদন প্রারি 

োনপনে 
 

১.ভনধ যাভরি িরয়ি আয়বদন 

২.ভপিা/মািাি মৃত্যয সনয়দর 

সিযাভ ি িয়োকভপ  

৩.উিরাভধকার সনয়দর 

সিযাভ ি িয়োকভপ 

৪.অন্যান্য উিরাভধকারীগণ প্রদি 

সনােরাইজ অনাপভি পত্র  

৫.জািী  পভরচ  পয়ত্রর 

সিযাভ ি িয়োকভপ 

৬.দুই কভপ পাসয়পাে য সাইয়জর 

রভিন সিযাভ ি ছভব  

৭.নাগভরকত্ব সনয়দর সিযাভ ি 

িয়োকভপ 

৮.ইয়িাপূয়ব য অস্ত্র ক্র  কয়রনভন 

িয়ি য হলিনািা 

১.আয়বদন িরি অত্র 

কার্ যালয় র জুভিভশ াল 

মুভন্সখানা শাখা হয়ি সংগ্রহ 

করয়ি হয়ব । 

২.অন্যান্য কাগজ সংভিষ্ট 

প্রভিষ্ঠান সথয়ক সংগ্রহ করয়ি 

হয়ব। 

১.বন্দুক- ২০,০০০/- 

২.রাইদ ল-২০,০০০/- 

৩.তপস্তল-৩০,০০০/- 

৪.তরিলবার-৩০,০০০/- 

 

সফ জমা প্রোদনর জকার্ ১-

২২১১-০০০০-১৮৫৯ সফ এর 

১৫% িাট জমা প্রোদনর 

জকার্ 

১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

সহকারী কভিশনার  

ও  

এভিভকউটিি ম্যাভজয়েে ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

ই-সিইল : parag.ifescu@gmail.com 

  

সজলা ম্যাভজয়েে, ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অভিস) 
ই-সিইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

(গ) সরকারী 

কি যকিযায়দর  
আয়ে ায়স্ত্রর 

লাইয়সন্স  প্রদান 

বন্দুক/ েগান/িাইনফনলি 

সেনত্র সজলা ম্যারজনেে 

এবং রপস্তল/রিভলভানিি 

সেনত্র স্বিাষ্ট্র মন্ত্রণালনয়ি 

অনুনমাদন োনপনে 

১.ভনধ যাভরি িরয়ি আয়বদন 

২.সংরিষ্ট অভিস প্রধায়নর 

সুপাভরশসহ অগ্রা ণ পত্র  

৩.জািী  পভরচ  পয়ত্রর 

সিযাভ ি িয়োকভপ 

৪.দুই কভপ পাস যয়পাে য সাইয়জর 

সিযাভ ি রভিন ছভব  

৫.ইয়িাপূয়ব য অস্ত্র ক্র  কয়রনভন 

িয়ি য হলিনািা  

১.আয়বদন িরি অত্র 

কার্ যালয় র জুভিভশ াল 

মুভন্সখানা শাখা হয়ি সংগ্রহ 

করয়ি হয়ব  

২.অন্যান্য কাগজ সংভিষ্ট 

প্রভিষ্ঠান সথয়ক সংগ্রহ করয়ি 

হয়ব। 

১.বন্দুক- ২০,০০০/- 

২.রাইদ ল-২০,০০০/- 

৩.তপস্তল-৩০,০০০/- 

৪.তরিলবার-৩০,০০০/- 

সফ জমা প্রোদনর জকার্ ১-

২২১১-০০০০-১৮৫৯ সফ এর 

১৫% িাট জমা প্রোদনর 

জকার্-১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

সহকারী কভিশনার  

ও  

এভিভকউটিি ম্যাভজয়েে ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

ই-সিইল : parag.ifescu@gmail.com 

সজলা ম্যাভজয়েে, ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অভিস) 
ই-সিইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৬৫ (ঘ) ভপিা/ মািাি 

বাধ যকযজভনি কারয়ণ 

উিরাভধকার   

বরাবর আয়ে ায়স্ত্রর    

লাইয়সন্স প্রদান 

 

পুরল  প্ররিনবদন প্রারি 

োনপনে  

১.ভনধ যাভরি িরয়ি আয়বদন 

২.জািী  পভরচ  পয়ত্রর 

সিযাভ ি িয়োকভপ 

৩.দুই কভপ পাস যয়পাে য সাইয়জর 

সিযাভ ি রভিন ছভব  

৪.ইয়িাপূয়ব য অস্ত্র ক্র  কয়রনভন 

িয়ি য হলিনািা  

১.আয়বদন িরি অত্র 

কার্ যালয় র জুভিভশ াল 

মুভন্সখানা শাখা হয়ি সংগ্রহ 

করয়ি হয়ব । 

২.অন্যান্য কাগজ সংভিষ্ট 

প্রভিষ্ঠান সথয়ক সংগ্রহ করয়ি 

হয়ব। 

১.বন্দুক- ২০,০০০/- 

২.রাইদ ল-২০,০০০/- 

৩.তপস্তল-৩০,০০০/- 

৪.তরিলবার-৩০,০০০/- 

সফ জমা প্রোদনর জকার্ ১-

২২১১-০০০০-১৮৫৯ সফ এর 

১৫% িাট জমা প্রোদনর 

জকার্-১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

সহকারী কভিশনার  

ও  

এভিভকউটিি ম্যাভজয়েে ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

ই-সিইল : parag.ifescu@gmail.com 

সজলা ম্যাভজয়েে, ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অভিস) 
ই-সিইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 
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৬৬ আয়ে াস্ত্র লাইয়সন্স 

নবা ন  

 

৭ (সাি) 
কার্ যভদবস 
 

১.সাদা কাগয়জ আয়বদন  

২.ব্যাংয়ক োকা জিা প্রদাননি 

চালাননি মূল করপ 

৩.লাইয়সয়ন্সর মূল কভপ জিা 

ভদয়ি হয়ব  

৪.নবা য়নর সি  অস্ত্র সদখায়ি 

হয়ব।  

সংভিষ্ট প্রভিষ্ঠান সথয়ক সংগ্রহ 

করয়ি হয়ব। 
১.বন্দুক- ৫,০০০/- 

২.রাইদ ল-৫,০০০/- 

৩.তপস্তল-১০,০০০/- 

৪.তরিলবার-১০,০০০/- 

সফ জমা প্রোদনর জকার্ ১-

২২১১-০০০০-১৮৫৯ সফ এর 

১৫% িাট জমা প্রোদনর 

জকার্-১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 

 
 

সহকারী কভিশনার  

ও  

এভিভকউটিি ম্যাভজয়েে ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

ই-সিইল : parag.ifescu@gmail.com 

সজলা ম্যাভজয়েে, ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অভিস) 
ই-সিইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৬৭ এভসি ব্যবহায়রর 

ভিভলং লাইয়সন্স 

প্রদান 

তিন্ত প্রসতনবিে প্রাসি 

িানপনক্ষ 

১.ভনধ যাভরি ‘ঝ’ িরয়ি আয়বদন 

করয়ি হয়ব  

২.জাতীয় পসরচয় পনত্রর 

সিযাভ ি িয়োকভপ 

৩.ব্যবসা প্রভিষ্ঠায়নর িাভলকানা 

সংক্রান্ত কাগজপত্র 

/চুভিনািা/িাোর রভশদ 

(সিযাভ ি িয়োকভপ) 

৪.য়েি লাইয়সন্স (সিযাভ ি 

িয়োকভপ) 

৫.িিভসলী ব্যাংক কর্তযক প্রদি 

আভথ যক স্বচ্ছলিা সনদপত্র (র্ভদ 

থায়ক) 

৬.আ কর সনদ (র্ভদ থায়ক) 

৭.পাসয়পাে য সাইয়জর ২ কভপ 

সিযাভ ি রসিন ছভব। 

১.ভনধ যাভরি ‘ঝ’ িরি অত্র 

কার্ যালয় র জুভিভশ াল 

মুভন্সখানা শাখা হয়ি সংগ্রহ 

করয়ি হয়ব  

২.অন্যান্য কাগজপত্র সংভিষ্ট 

দপ্তরসমূহ সথয়ক সংগ্রহ 

করয়ি হয়ব। 

 

লাইয়সন্স ভি 

বাভণভজযক ব্যবহার-

২৫,০০০/- 

সাধারণ ব্যবহার (১০ ভলঃ 

পর্ যন্ত)-ভশক্ষা প্রভিষ্ঠান-

১,৫০০/- 

অন্যান্য-২,০০০/- 

সাধারণ ব্যবহার  (১১ ভলঃ-

৫০ ভলঃ পর্ যন্ত)- ৩,০০০/- 

সাধারণ ব্যবহার (৫১ ভলঃ-

৫০০ ভলঃ পর্ যন্ত)- ৫,০০০/- 

সাধারণ ব্যবহার (৫০১ ভলঃ-

১,০০০ ভলঃ পর্ যন্ত)- 

১০,০০০/- 

জমা প্রিানের সকাি নং 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

রফ এি 15% ভাে জিা  

১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

সহকারী কভিশনার  

ও  

এভিভকউটিি ম্যাভজয়েে ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

ই-সিইল : parag.ifescu@gmail.com 

সজলা ম্যাভজয়েে, ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অভিস) 
ই-সিইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৬৮ এভসি ব্যবহায়রর 

ভিভলং লাইয়সন্স 

নবা ন 

০৭ (সাি) কার্ যভদবস লাইয়সয়ন্সর সি াদ সশষ হও ার  

১ িাস পূয়ব য- 

১. সাদা কাগয়জ আয়বদন 

২. মূল লাইয়সন্স 

৩. সেজারী চালায়নর মূলকভপ 

 নবা ন ভি- মূল লাইয়সন্স 

ভি এর ৫% 

বাংলায়দশ/সসানালী ব্যাংক 

এর কয়প যায়রে শাখা, 

সিরাজগঞ্জয় 

সকাি নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ রফ 

এি 15% ভাে জিা 

১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

সহকারী কভিশনার  

ও  

এভিভকউটিি ম্যাভজয়েে ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

ই-সিইল : parag.ifescu@gmail.com 

সজলা ম্যাভজয়েে, ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অভিস) 
ই-সিইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৬৯ এভসি ভবক্রয় র 

ভিভলং লাইয়সন্স 

প্রদান 

৩০(ভত্রশ) কার্ যভদবস ১.ভনধ যাভরি ‘ছ’ িরয়ি আয়বদন 

করয়ি হয়ব  

২.জাতীয় পসরচয় পনত্রর 

সিযাভ ি িয়োকভপ 

৩.ব্যবসা প্রভিষ্ঠায়নর িাভলকানা 

সংক্রান্ত কাগজপত্র/ 

চুভিনািা/িাোর রভশদ 

(সিযাভ ি িয়োকভপ) 

৪.য়েি লাইয়সন্স (সিযাভ ি 

১.তনি যাভরি ‘ছ’ িরি অত্র 

কার্ যালয় র জুভিভশ াল 

মুভন্সখানা শাখা হয়ি সংগ্রহ 

করয়ি হয়ব 

২.অন্যান্য কাগজপত্র সংভিষ্ট 

দপ্তরসমূহ সথয়ক সংগ্রহ 

করয়ি হয়ব। 

 

লাইয়সন্স ভি - ৫,০০০/- 

 

বাংলায়দশ/সসানালী ব্যাংক 

এর কয়প যায়রে শাখা, 

সিরাজগঞ্জয়   

সকাি নং- 

১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ রফ 

এি 15% ভাে জিা  

১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

সহকারী কভিশনার  

ও  

এভিভকউটিি ম্যাভজয়েে ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

ই-সিইল : parag.ifescu@gmail.com 

সজলা ম্যাভজয়েে, ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অভিস) 
ই-সিইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 
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িয়োকভপ) 

৫.িিভসলী ব্যাংক কর্তযক প্রদি 

আভথ যক স্বচ্ছলিা সনদপত্র (র্ভদ 

থায়ক) 

৬.আ কর সনদ (র্ভদ থায়ক) 

৭.পাসয়পাে য সাইয়জর ২ কভপ 

সিযাভ ি রভিন ছভব। 

 

 

৭০ এভসি ভবক্রয় র 

ভিভলং লাইয়সন্স 

নবা ন 

০৭ (সাি) কার্ যভদবস লাইয়সয়ন্সর সি াদ সশষ হও ার 

১ িাস পূয়ব য- 

১. সাদা কাগয়জ আয়বদন 

২. মূল লাইয়সন্স 

৩. সেজারী চালায়নর মূলকভপ 

- নবা ন ভি- মূল লাইয়সন্স 

ভি এর ৫% 

বাংলায়দশ/সসানালী ব্যাংক 

এর কয়প যায়রে শাখা, 

ভসরাজগঞ্জয় 

সকাি নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ রফ 

এি 15% ভাে জিা 

১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

সহকারী কভিশনার  

ও  

এভিভকউটিি ম্যাভজয়েে ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

ই-সিইল : parag.ifescu@gmail.com 

সজলা ম্যাভজয়েে, ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অভিস) 
ই-সিইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৭১ এভসি পভরবহয়নর 

ভিভলং লাইয়সন্স 

প্রদান 

৩০ (ভত্রশ) কার্ যভদবস ১.তনি যাতরত ‘ি’  রদম আদবেন 

করদত িদব 

২.জাতীয় পসরচয় পনত্রর 

(সতযাতয়ত  দোকতপ) 

৩.ব্বসা প্রততষ্ঠাদনর মাতলকানা 

সাংক্রান্ত কাগজপে/ 

চুতক্তনামা/িাড়ার রতশে 

(সতযাতয়ত  দোকতপ) 

৪.দট্রর্ লাইদসন্স (সতযাতয়ত 

 দোকতপ) 

৫.ত তসলী ব্াাংক কর্তযক প্রেত্ত 

আতে যক স্বচ্ছলতা সনেপে (র্তে 

োদক) 

৬.আয়কর সনে (র্তে োদক) 

৭.পাসদপাে য সাইদজর এক কতপ 

সতযাতয়ত রভিন ছভব। 

 

১.ভনধ যাভরি ‘ি’ িরি 

জুসডসশয়াে মুসন্সখাো শাখা, 

সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , 

সিরাজগঞ্জ 

২.অন্যান্য কাগজপত্র সংভিষ্ট 

দপ্তরসমূহ সথয়ক সংগ্রহ 

করয়ি হয়ব। 

 

লাইয়সন্স ভি - ৫,০০০/- 

(বাংলায়দশ/সসানালী ব্যাংক 

এর কয়প যায়রে শাখা, 

সিরাজগঞ্জয় 

সকাি নং- 

১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ রফ 

এি ১৫% ভাে জিা 

১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

সহকারী কভিশনার  

ও  

এভিভকউটিি ম্যাভজয়েে ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

ই-সিইল : parag.ifescu@gmail.com 

সজলা ম্যাভজয়েে, ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অভিস) 
ই-সিইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৭২ এভসি পভরবহয়নর 

ভিভলং লাইয়সন্স 

নবা ন 

০৭ (সাি) কার্ যভদবস লাইয়সয়ন্সর সি াদ সশষ হও ার 

১ িাস পূয়ব য- 

১. সাদা কাগয়জ আয়বদন 

২. মূল লাইয়সন্স   

৩. সেজারী চালায়নর মূলকভপ  

- 

 

 

নবা ন ভি- মূল লাইয়সন্স 

ভি এর ৫% 

বাংলায়দশ/সসানালী ব্যাংক 

এর কয়প যায়রে শাখা, 

সিরাজগঞ্জয় 

 সকাি নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ রফ 

এি 15% ভাে জিা  

১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

সহকারী কভিশনার  

ও  

এভিভকউটিি ম্যাভজয়েে ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

ই-সিইল : parag.ifescu@gmail.com 

সজলা ম্যাভজয়েে, ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অভিস) 
ই-সিইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 
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৭৩ সপয়োভল াি ও 

ভবয়ফারক দ্রব্য 

িজুয়দর অনাপভি 

সনদ প্রদান  

 

৩০ (ভত্রশ) 

কার্ যভদবস 

 

১.প্ররিষ্ঠাননি প্যানড ও রনধ বারিি 

ফিনম আয়বদন  

২.য়েি লাইয়সন্স িয়োকভপ 

৩.জািী  পভরচ  পয়ত্রর 

সিযাভ ি িয়োকভপ 

৪.দুই কভপ সিযাভ ি রভিন ছভব  

৫.দেচ ম্যাপ ও ব্লুতপ্রন্ট নকশা 

৬.চুভি নািা 

৭. জসমর খাসরজ/িাড়ার সডড 

 

 

১.আয়বদন িরি অত্র 

কার্ যালয় র জুভিভশ াল 

মুভন্সখানা শাখা হয়ি সংগ্রহ 

করয়ি হয়ব । 

২.অন্যান্য কাগজ সংভিষ্ট 

প্রভিষ্ঠান সথয়ক সংগ্রহ করয়ি 

হয়ব। 

- সহকারী কভিশনার  

ও  

এভিভকউটিি ম্যাভজয়েে ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

ই-সিইল : parag.ifescu@gmail.com 

   

সজলা ম্যাভজয়েে, ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অভিস) 
ই-সিইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৭৪ ভসয়নিা হয়লর 

লাইয়সন্স নবা ন 

সংক্রান্ত 

পুরল  প্ররিনবদন প্রারি 

োনপনে 

১. তনজস্ব প্যাদর্ আদবেন। 

২. বাাংলাদেশ ব্াাংক/ জসানালী 

ব্াাংদকর কদপ যাদরে শাখা, 

সিরাজগঞ্জয় ১-৩৪০১-০০০১-

১৮৭৬ জকাদর্ চালাদনর মাধ্যদম 

ত  জমাোনপূব যক জট্রজারী 

চালাদনর মূল কতপ। 

- ভি বাবদ- ৪০০/-  

বাংলায়দশ/সসানালী ব্যাংক 

এর কয়প যায়রে শাখা, 

সিরাজগঞ্জয় 

 সকাি নং- 

১-৩৩৩৩-০০০১-২৬৮১ রফ 

এি 15% ভাে জিা  

১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

সহকারী কভিশনার  

ও  

এভিভকউটিি ম্যাভজয়েে ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

ই-সিইল : parag.ifescu@gmail.com 

   

সজলা ম্যাভজয়েে, ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অভিস) 
ই-সিইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৭৫ র্াত্রা/য়িলার 

অনুিভি প্রদান 

পুরল  প্ররিনবদন প্রারি 

োনপনে  

সাদা কাগজ/সংগঠয়নর ছাপায়না 

প্যায়ি আয়বদন। 

- ভবনামূয়ে সহকারী কভিশনার  

ও  

এভিভকউটিি ম্যাভজয়েে ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

ই-সিইল : parag.ifescu@gmail.com 

   

সজলা ম্যাভজয়েে, ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অভিস) 
ই-সিইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৭৬ পভত্রকার ভিক্লায়রশন 

সংক্রান্ত 
 

পুরল  প্ররিনবদন প্রারি 

োনপনে 

১.ভনধ যাভরি িরয়ি আয়বদন  

২.র োগি সর্াগ্যিার সনদ পত্র  

৩.জািী  পভরচ  পয়ত্রর 

সিযাভ ি িয়োকভপ 

৪.দুই কভপ সিযাভ ি রভিন ছভব  

৫.ব্যাংক সলয়িভন্স সাটি যভিয়কে  

৬.ব্যাংক সেেয়িন্ট  

৭.য়প্রয়সর সায়থ চুভিপত্র  

৮.অভিজ্ঞিা সনদ পত্র। 

সংভিষ্ট প্রভিষ্ঠান সথয়ক সংগ্রহ 

করয়ি হয়ব। 

- সহকারী কভিশনার  

ও  

এভিভকউটিি ম্যাভজয়েে ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

ই-সিইল : parag.ifescu@gmail.com 

   

সজলা ম্যাভজয়েে, ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অভিস) 
ই-সিইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৭৭ সপ্রয়সর ভিক্লায়রশন 

সংক্রান্ত 

পুরল  প্ররিনবদন প্রারি 

োনপনে 

১.সাদা কাগয়জ ভলভখি আয়বদন  

২.জািী  পভরচ পয়ত্রর িয়োকভপ 

৩.আয়বদনকারীর দুই কভপ 

সিযাভ ি রভিন ছভব  

৪.য়প্রয়সর িাভলকানা স্বত্ত্ব/  

    চুভিনািা  

৫.য়েি লাইয়সয়ন্সর িয়োকভপ 

- - সহকারী কভিশনার  

ও  

এভিভকউটিি ম্যাভজয়েে ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

ই-সিইল : parag.ifescu@gmail.com 

   

সজলা ম্যাভজয়েে, ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অভিস) 
ই-সিইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৭৮ ডুসিনকট োইনিন্স 

প্রিাে িংক্রান্ত 

আনেয়ানের োইনিন্স 

িংক্রান্ত 

োইনিন্স হাসরনয় জগনে,পাঠ 

অনর্াগ্য হনে অথবা েবায়নের 

উনেনে স্বাক্ষর এবং সিে 

জমাহনরর জায়গা ো থাকনে 

কারে উনেখপূব যক িািা কাগনজ 

আনবিে করনত হনব। 

আনবিেকারীর সেকট জথনক 

আনবিে িংগ্রহ করনত হনব 

ডুসিনকট োইনিন্স সফ 

৫০০/- 

চাোনের মাধ্যনম সফ জমা  

জকাড েং  ১-২২১১-০০০০-

১৮৫৯ 

সহকারী কভিশনার  

ও  

এভিভকউটিি ম্যাভজয়েে ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

ই-সিইল : parag.ifescu@gmail.com 

   

সজলা ম্যাভজয়েে, ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অভিস) 
ই-সিইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 
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৭৯ ডুসিনকট োইনিন্স 

প্রিাে িংক্রান্ত 

এসিড োইনিন্স িংক্রান্ত োইনিন্স হাসরনয় জগনে,পাঠ 

অনর্াগ্য হনে অথবা েবায়নের 

উনেনে স্বাক্ষর এবং সিে 

জমাহনরর জায়গা ো থাকনে 

কারে উনেখপূব যক িািা কাগনজ 

আনবিে করনত হনব। 

আনবিেকারীর সেকট জথনক 

আনবিে িংগ্রহ করনত হনব 

সেি যাসরত সফ জমা িানপনক্ষ 

ডুসিনকট োইনিন্স প্রিাে।  

জকাড েং- ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪ 

সহকারী কভিশনার  

ও  

এভিভকউটিি ম্যাভজয়েে ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

ই-সিইল : parag.ifescu@gmail.com 

   

সজলা ম্যাভজয়েে, ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অভিস) 
ই-সিইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৮০ ডুসিনকট োইনিন্স 

প্রিাে িংক্রান্ত 

সিনেমা হে িংক্রান্ত োইনিন্স হাসরনয় জগনে,পাঠ 

অনর্াগ্য হনে অথবা েবায়নের 

উনেনে স্বাক্ষর এবং সিে 

জমাহনরর জায়গা ো থাকনে 

কারে উনেখপূব যক িািা কাগনজ 

আনবিে করনত হনব। 

আনবিেকারীর সেকট জথনক 

আনবিে িংগ্রহ করনত হনব 

ডুসিনকট োইনিন্স সফ 

৫০০/- 

চাোনের মাধ্যনম সফ জমা  

জকাড েং 

 ১-৩৩৩৩-০০০১-২৬৮১ 

সহকারী কভিশনার  

ও  

এভিভকউটিি ম্যাভজয়েে ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

ই-সিইল : parag.ifescu@gmail.com 

   

সজলা ম্যাভজয়েে, ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অভিস) 
ই-সিইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৮১ বীর মুসিনর্াদ্ধানির 

িম্মােী িাতা  

১০(িশ) কার্ য সিবি িংসিষ্ট উপনজো সেব যাহী 

অসফিানরর সেকট িংসিষ্ট 

কাগজপত্রিহ সেসখত 

আনবিেপত্র 

- সবোমুনে সিকারী কতমশনার, সািারণ শাখা 

     জেতলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃgen.dcsiraj@yahoo.com 

   

জজলা প্রশাসক, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৮২ প্রয়াত 

মুসিনর্াদ্ধানির 

িাফে – কাফনের 

অনুিাে িংক্রান্ত 

র্াবতীয় কার্ যক্রম  

১০(িশ) কার্ য সিবি ১. আনবিেপত্র 

২.মৃত্যির িেিপত্র 

৩.িাফে কাফে ব্যয় িংক্রান্ত 

সবে িাউচার  

৪. মৃত মুসিনর্াদ্ধা িেি 

- সবোমুনে সহকারী কভিশনার  

ও  

এভিভকউটিি ম্যাভজয়েে ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

ই-সিইল : parag.ifescu@gmail.com 

   

সজলা ম্যাভজয়েে, ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অভিস) 
ই-সিইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৮৩ বীর মুসিনর্াদ্ধানির 

সবসবি আনবিে 

১৫ (পনের ) কার্ য সিবি  সেসখত আনবিেপত্র  - সবোমুনে সিকারী কতমশনার, সািারণ শাখা 

     জেতলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃgen.dcsiraj@yahoo.com 

   

জজলা প্রশাসক, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 
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২.২) প্রাততষ্ঠাতনক জসবা: 

ক্রম জিবার োম জিবা প্রিানে িনব যাচ্চ িময় প্রনয়াজেীয় কাগজ পত্র প্রনয়াজেীয় কাগজপত্র/ 

আনবিে ফরম প্রাসিস্থাে 

জিবামূে এবং পসরনশাি 

পদ্ধসত (র্সি থানক) 

শাখার োমিহ িাসয়ে প্রাি কম যকতযার পিবী,রুম 

েম্বর, জজো/উপনজো জকাড অসফসিয়াে জটসেনফাে 

েম্বর ও ই-জমইে 

উদ্ধতযে কম যকতযার পিবী, রুম েম্বর, জজো 

/উপনজোর জকাডিহ অসফসিয়াে জটসেনফাে েম্বর 

ও ই-জমইে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ এনতজওসমূদির 

অনুকূদল প্রতযয়নপে 

প্রোন 

৩০(তেশ) কার্ য তেবস ১. এনতজও তবষয়ক 

ব্যযদরা/সমাজদসবা অতিেিদরর 

তনবন্ধন পদের সতযাতয়ত 

 দোকতপ। 

২. অনুদমাতেত এ তর্-৬ 

৩. অে য ছাড় এর তচঠির কতপ 

১. জজলা সমাজদসবা কার্ যালয় 

২. www.forms.gov.bd 

সবোমূনে সিকারী কতমশনার, সািারণ শাখা 

     জেতলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃ gen.dcsiraj@yahoo.com 

   

জজলা প্রশাসক    
তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  )অত স(  
ই -জমইল : dcsirajganj@mopa.gov.bd  

২ কৃতষ পুনব যাসন 

সাংক্রান্ত উপদজলা 

পর্ যাদয় উপ-বরাদ্দ 

প্রোন 

৪ )চার (কার্ য তেবস  - - সবোমূনে সিকারী কতমশনার, সািারণ শাখা 

     জেতলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃ gen.dcsiraj@yahoo.com 

   

জজলা প্রশাসক    
তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  )অত স(  
ই -জমইল : dcsirajganj@mopa.gov.bd  

৩ িম য মন্ত্রনালয় কর্তযক 

বরাদ্দকৃত অে য 

তবতিন্ন মসতজে/ 

মাদ্রাসা/মতির/িমীয় 

উপাসনালদয়র 

সাংোর/জমরামত/পু

নব যাসদনর জন্য 

অনুোন প্রোন 

০৭ )সাত (কার্ য তেবস  ১. মসতজে/মতিদরর নাদম 

ছাপাদনা প্যাদর্ আদবেন 

২. জিাোর আইতর্ কাদর্ যর  দোকতপ 

৩. জরজুদলশন বা কার্ যতববরণীদত 

সিাপতত/সম্পােকদক জচক গ্রিদণর 

ক্ষমতা প্রোন সাংক্রান্ত 

কার্ যতববরণীর সতযাতয়ত  দোকতপ 

৪. এক কতপ সদ্যদতালা পাসদপাে য 

সাইদজর সতযাতয়ত রতিন ছতব 

- সবোমূনে সিকারী কতমশনার, সািারণ শাখা 

     জেতলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃ gen.dcsiraj@yahoo.com 

   

জজলা প্রশাসক 
তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  )অত স(  
ই -জমইল : dcsirajganj@mopa.gov.bd  

 

৪  সরকাতর অে য 

আোয় 

৩০ কার্ য তেবস তপতর্ আর এযাক্ট১৯১৩ এর  ৪ ও 

৬ এবাং ৫ িারা  রম পূরণ পূব যক 

োতখল  

১. সাংতিষ্ট্ শাখা 

২. জসবা জকন্দ্র – জজলা ই 

৩. wwwforms.gov.bd 

১. ০১ োকা িদত ৫০ োকা 

পর্ যন্ত ৫০% িাদর জকাে য ত ।  

২. ৫০/-   োকা িদত -----

পর্ যন্ত শতকরা ----োকা 

িাদর ০২ জকাে য ত  ।  

জজনাদরল সাটি যত দকে অত সার  

জমাবাইল ০১৭১৬-৮০৯৭০৩ 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

৫ এন আই এযাক্ট 

১৮৮১, ১৩৮ িারায়  

জলতর্ ওয়াদরন্ট 

কার্ যক্রম গ্রিণ  

৩০ কার্ য তেবস এন আই এযাক্ট ১৮৮১,১৩৮ 

িারায়  জলতর্ ওয়াদরন্ট কার্ যক্রম 

গ্রিণ 

জজলা ও োয়রা জজ িদত 

প্রাি  

- জজনাদরল সাটি যত দকে অত সার  

জমাবাইল ০১৭১৬-৮০৯৭০৩ 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

৬ কৃতষ ও অকৃতষ খাস 

জতম ব্বস্থাপনা ও 

বদিাবস্ত সাংক্রান্ত 

৩০ কার্ য তেবস ১.সেি যাসরত ফরনম িংসিষ্ট  

উপনজো ভূসম অসফনি 

আনবিেপত্র িাসখে। 

২. আনবিেকারীর ০২(দুই) কসপ 

পািনপাট য িাইনজর ০২ (দুই) কসপ 

িদ্যনতাো রসিে ছসব (স্বামী –

েীর জক্ষনত্র জর্ৌথ ছসব ) িংসিষ্ট 

ওয়ানড যর িিস্য/ জচয়ারম্যাে কর্তযক 

িতিাসয়ত  ৩.োগসরকে িেি/ 

জাতীয় পসরচয়পত্র (িতিাসয়ত) 

৪)ভূসমহীে িেনির মূে কসপ  

 ১. জজো প্রশািনকর 

কার্ যােয়, রাজস্ব শাখা, 

িংসিষ্ট উপনজো ভূসম 

অসফি/ উপনজো সেব যাহী 

অসফিানরর কার্ যােয়/ জজো 

ই- জিবা জকন্দ্র 

২. www. forms.gov.bd 
৩. আদবেনকারীর তনজ 

উদদ্যাদগ।  

 

 

 তবনামূদল্য  জরতিতনউ জর্পুটি কাদলক্টর, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০১৭৭৫৪৩৮৮০৪ 

ই-জমইল: sharminsubrina@gmail.com 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

৭ জবসামতরক প্রশাসদন 

চাকতররত অবস্থায় 

সরকাতর কম যচারীর 

৩০(তেশ) কার্ য তেবস ১.আনবদনকািীি ছরব-১ করপ 

(েিযারয়ি) 

২. মৃি কম বচািীি উত্তিারধকাি 

১ .www.mopa.gov .bd 

২ .প্রবাসী কল্যাণ শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

সবোমূনে সিকারী কতমশনার, প্রবাসী কল্যাণ শাখা 

     জেতলদ ান নাং:০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

   

জজলা প্রশাসক 
তসরাজগঞ্জ 



ক্রম জিবার োম জিবা প্রিানে িনব যাচ্চ িময় প্রনয়াজেীয় কাগজ পত্র প্রনয়াজেীয় কাগজপত্র/ 

আনবিে ফরম প্রাসিস্থাে 

জিবামূে এবং পসরনশাি 

পদ্ধসত (র্সি থানক) 

শাখার োমিহ িাসয়ে প্রাি কম যকতযার পিবী,রুম 

েম্বর, জজো/উপনজো জকাড অসফসিয়াে জটসেনফাে 

েম্বর ও ই-জমইে 

উদ্ধতযে কম যকতযার পিবী, রুম েম্বর, জজো 

/উপনজোর জকাডিহ অসফসিয়াে জটসেনফাে েম্বর 

ও ই-জমইে 

মৃত্যয/স্থায়ী 

অক্ষমতাজতনত 

কারদন আতে যক 

অনুোন প্রোন 

েনদ ও আনবদনকািীি নন 

ম্যারিজ োটি বরফনকে --১ করপ 

৩. অরভভাবক মননানয়ন 

(প্রনযাজয সেনত্র) এবং কল্যাণ 

অনুদাননি োকা উনত্তালন কিাি 

জন্য েমিা অপ বণ েনদ-১ করপ 

৪. স ষ সবিননি প্রিযয়নপত্র 

(LPC), চাকরিকালীন সয-সকাননা 

েমনয়ি / কম বস্থনলি LPC 

(অবশ্যই েংরিষ্ট কম বস্থনলি 

প্রধান রহোবিেণ কম বকিবা/ 

রহোবিেণ কম বকিবা কর্তবক 

প্ররিস্বােরিি হনি হনব)-১ করপ 

৫. জািীয় সবিন সেল ২০১৫ 

এি Online Pay Fixation 

এি করপ 

৬. আনবদনকািীি আনবদনন 

উনেরখি ব্াংক রহোনবি 

MICR সচক বই এি প্রেম 

পািাি ফনোকরপ। 

৭. স্থানীয় েিকাি প্ররিষ্ঠান প্রদত্ত 

মৃত্যয েনদ (ইউরনয়ন পরিষদ/ 

সপৌিেভা/রেটি কনপ বানি ন)-১ 

করপ 

৮. নন-সগনজনেড কম বচািীি 

সেনত্র োরভ বে বুক/সগনজনেড 

কম বচািীি সেনত্র চাকরিি 

রববিণী-১ করপ  

৯. সপন ন মঞ্জুরি আনদ  

(অেমিাজরনি সপন ননি 

সেনত্র) 

১০. আনবদনকািীি জািীয় 

পরিচয় পত্র-১ করপ 

১১. মৃি কম বচািীি জািীয় 

পরিচয় পত্র-১ করপ 

•• আনবদনকািী স্ত্রী হনল এবং 

বয়ে ৫০-এি অরধক হনল নন-

ম্যারিজ োটি বরফনকে-এি 

প্রনয়াজন সনই। 

তসরাজগঞ্জ 

৩. www.forms.gov.bd 

 

ই-জমইলঃparag.ifescu@gmail.com 

 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  )অত স(  
ই -জমইল : dcsirajganj@mopa.gov.bd  

 



ক্রম জিবার োম জিবা প্রিানে িনব যাচ্চ িময় প্রনয়াজেীয় কাগজ পত্র প্রনয়াজেীয় কাগজপত্র/ 

আনবিে ফরম প্রাসিস্থাে 

জিবামূে এবং পসরনশাি 

পদ্ধসত (র্সি থানক) 

শাখার োমিহ িাসয়ে প্রাি কম যকতযার পিবী,রুম 

েম্বর, জজো/উপনজো জকাড অসফসিয়াে জটসেনফাে 

েম্বর ও ই-জমইে 

উদ্ধতযে কম যকতযার পিবী, রুম েম্বর, জজো 

/উপনজোর জকাডিহ অসফসিয়াে জটসেনফাে েম্বর 

ও ই-জমইে 

৮ সাতকযে িাউস / 

অন্যান্য সরকাতর 

জরস্ট্ িাউদজ 

আবাসন সুতবিা 

প্রোন। 

 

আনবদন অনুযায়ী 

(পদময বাদা ও আনবদন 

অগ্রারধকাি)   

দাপ্তভরক পত্র/ আদবেনপে  - (িরকারী কম যকতযা/অবির 

প্রাি িরকারী কম যকতযা) 

১-৩সিে 

১ িজ্জা(েে এসি)  ৫০/-  

১ িজ্জা(এসি) ৭০/- 

২ িজ্জা( েেএসি) ৯০/- 

২ িজ্জা(এসি) ১৩০/- 

৪-৭ সিে  

১ িজ্জা(েে এসি) ৭০/- 

১ িজ্জা(এসি) ৯০/- 

২ িজ্জা( েে এসি) ১৩০/- 

২ িজ্জা( এসি) ১৮০/- 

৭ সিনের উনি যব 

১ িজ্জা(েে এসি) ২০০/- 

১ িজ্জা(এসি) ৩০০/- 

২ িজ্জা( েেএসি) ৪০০/- 

২ িজ্জা( এসি) ৫০০/- 

(স্বায়ে শাসিত প্রসতষ্ঠানের 

কম যকতযানির জন্য) 

১-৩সিে 

১ িজ্জা(েে এসি)  ৬০/-  

১ িজ্জা(এসি) ৯০/- 

২ িজ্জা( েেএসি) ১১০/- 

২ িজ্জা(এসি) ১৬০/- 

 ৪-৭ সিে  

১ িজ্জা(েে এসি) ৯০/- 

১ িজ্জা(এসি) ১৩০/- 

২ িজ্জা( েেএসি) ১৬০/- 

২ িজ্জা( এসি) ২৪০/- 

৭ সিনের উনি যব 

১ িজ্জা(েে এসি) ২৫০/- 

১ িজ্জা(এসি) ৩৫০/- 

২ িজ্জা( েেএসি)৪৪০/- 

২ িজ্জা( এসি) ৬৪০/- 

(জব-িরকাসর 

ব্যসিবগ য/কম যকতযা ) 

১ িজ্জা(েে এসি) ৫০০/- 

১ িজ্জা(এসি) ৭০০/- 

২ িজ্জা( েেএসি) ১০০০/- 

২ িজ্জা( এসি) ১৪০০/- 

 

 

 

 

সনজািি সডপুটি কানলক্টি,রেিাজগঞ্জ 

সেরলনফান নম্বিঃ ০২৫৮৮৮৩০২৮১ 

সমাবাইল নম্বি-০১৭৫২-০৩৬১৬৮ 

ই -সিইল- ndc.sirajganj@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 



ক্রম জিবার োম জিবা প্রিানে িনব যাচ্চ িময় প্রনয়াজেীয় কাগজ পত্র প্রনয়াজেীয় কাগজপত্র/ 

আনবিে ফরম প্রাসিস্থাে 

জিবামূে এবং পসরনশাি 

পদ্ধসত (র্সি থানক) 

শাখার োমিহ িাসয়ে প্রাি কম যকতযার পিবী,রুম 

েম্বর, জজো/উপনজো জকাড অসফসিয়াে জটসেনফাে 

েম্বর ও ই-জমইে 

উদ্ধতযে কম যকতযার পিবী, রুম েম্বর, জজো 

/উপনজোর জকাডিহ অসফসিয়াে জটসেনফাে েম্বর 

ও ই-জমইে 

৯ সরকাতর েিদরর 

অনুকুদল অকৃতষ খাস 

জতম বদিাবস্ত প্রোন 

০১ মাস ১)সাংতিষ্ট্ সাংস্থা কর্তযক আদবেন 

২) চাতিোকৃত জতমর ত তসল 

৩) আদবেদন বতণ যত তথ্যাবলীর 

সতযতা সম্পদকয একটি িল নামা 

৪)আদবেনকৃত জতমর জেতণ 

পতরবতযন করদবনা মদম য 

প্রতযয়নপে 

৫) জক্ষেতবদশদষ উর্দ্যতন 

কর্তযপদক্ষর প্রশাসতনক 

অনুমততপে 

৬) আতে যক তবষয় সম্পদকয 

স্পতষ্ট্করণ / ব্াাংক সলদিন্সী  

৭) জল- আউে প্লান 

১.সংভিষ্ট সংস্থার উয়যায়গ  

২) সংভিষ্ট ইউভন ন ভূভি 

অভিস 

৩) ভনজ উয়যায়গ 

৪-৬) সংস্থা কর্তযক 

৭)সংভিষ্ট সংস্থার উয়যায়গ 

প্রােীত জতমর তনি যাতরত মূল্য জরতিতনউ জর্পুটি কাদলক্টর, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০১৭৭৫৪৩৮৮০৪ 

ই-জমইল: sharminsubrina@gmail.com 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

১০ সরকাতর তশক্ষা 

প্রততষ্ঠাদনর অনুকুদল 

অকৃতষ খাস জতম 

বদিাবস্ত প্রোন 

০১ মাস ১) সরকাতর তশক্ষা প্রততষ্ঠান 

কর্তযক আদবেন 

২) চাতিোকৃত জতমর ত তসল 

৩) আদবেদন বতণ যত তথ্যাবলীর 

সতযতা সম্পদকয একটি 

িল নামা 

৪) আদবেনকৃত জতমর জেণী 

পতরবতযন করদবন না মদম য 

প্রতযয়নপে 

৫) জক্ষেতবদশদষ উর্দ্যতন 

কর্তযপদক্ষর প্রশাসতনক অনুমততপে 

৬) আতে যক তবষয় সম্পদকয 

স্পতষ্ঠকরণ/ ব্াাংক সলদিন্সী 

৭) জল – আউে প্লান 

১) ভশক্ষা প্রভিষ্ঠায়নর উয়যায়গ  

২) সংভিষ্ট ইউভন ন ভূভি 

অভিস  

৩) ভনজ উয়যায়গ 

৪-৬) ভশক্ষা প্রভিষ্ঠান কর্তযক 

৭) ভশক্ষা প্রভিষ্ঠায়নর উয়যায়গ 

প্রােীত জতমর তনি যাতরত 

মূদল্যর  ১০% িাদর 

জরতিতনউ জর্পুটি কাদলক্টর, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০১৭৭৫৪৩৮৮০৪ 

ই-জমইল: sharminsubrina@gmail.com 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

১১ জবসরকাতর তশক্ষা 

প্রততষ্ঠাদনর অনুকুদল 

অকৃতষ খাস জতম 

বদিাবস্ত প্রোন 

০১ মাস ১) তশক্ষা প্রততষ্ঠান কর্তযক 

আদবেন 

২) চাতিোকৃত জতমর ত তসল 

৩) আদবেদন বতণ যত তথ্যাবলীর 

সতযতা সম্পদকয একটি 

িল নামা 

৪) আদবেনকৃত জতমর জেণী 

পতরবতযন করদবন না মদম য 

প্রতযয়নপে 

৫) জক্ষেতবদশদষ উর্দ্যতন 

কর্তযপদক্ষর প্রশাসতনক 

অনুমততপে 

৬) আতে যক তবষয় সম্পদকয 

স্পতষ্ঠকরণ/ ব্াাংক সলদিন্সী 

৭)জল – আউে প্লান 

৮) সাংতিষ্ট্ স্থানীয় সরকার 

তবিাদগর অনাপতত্তর সনে 

১) ভশক্ষা প্রভিষ্ঠায়নর উয়যায়গ  

২) সংভিষ্ট ইউভন ন ভূভি 

অভিস  

৩) ভনজ উয়যায়গ 

৪-৬) ভশক্ষা প্রভিষ্ঠান কর্তযক 

৭) ভশক্ষা প্রভিষ্ঠায়নর উয়যায়গ 

৮)সাংতিষ্ট্ স্থানীয় সরকার 

তবিাগ িদত 

প্রােীত জতমর তনি যাতরত 

মূদল্যর  ১০% িাদর 

জরতিতনউ জর্পুটি কাদলক্টর, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০১৭৭৫৪৩৮৮০৪ 

ই-জমইল: sharminsubrina@gmail.com 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 



ক্রম জিবার োম জিবা প্রিানে িনব যাচ্চ িময় প্রনয়াজেীয় কাগজ পত্র প্রনয়াজেীয় কাগজপত্র/ 

আনবিে ফরম প্রাসিস্থাে 

জিবামূে এবং পসরনশাি 

পদ্ধসত (র্সি থানক) 

শাখার োমিহ িাসয়ে প্রাি কম যকতযার পিবী,রুম 

েম্বর, জজো/উপনজো জকাড অসফসিয়াে জটসেনফাে 

েম্বর ও ই-জমইে 

উদ্ধতযে কম যকতযার পিবী, রুম েম্বর, জজো 

/উপনজোর জকাডিহ অসফসিয়াে জটসেনফাে েম্বর 

ও ই-জমইে 

১২ প্রবাসীদের সমবায় 

সতমততর মাধ্যদম 

বহুতল িবন 

তনম যাদণর জন্য 

অকৃতষ খাস জতম 

বদিাবস্ত প্রোন 

০১ মাস ১)তনজস্ব প্যাদর্ প্রবাসী সমবায় 

সতমতত কর্তযক আদবেনপে  

২) বহুতল তবতশষ্ট্ িবন তনম যাদণর 

প্রস্তাদবর জক্ষদে িবদনর প্লান, 

সজ্জা- পতরকল্পনা, তবতনদয়াগ 

পতরকল্পনা।  

৩) সতমততর জরতজদস্ট্শন 

সাংক্রান্ত কাগজপদের সতযাতয়ত 

 দোকতপ  

৪) সাংতিষ্ট্ স্থানীয় সরকার 

তবিাদগর অনাপতত্তর সনে 

৫) ব্াাংদকর তনকে িদত 

সলদিন্সীর সাটি যত দকে 

১) সংভিষ্ট সভিভির ভনজ 

উয়যায়গ 

২-৩)  সভিভির ভনজ উয়যায়গ 

৪)  ইউভন ন পভরষদ/ 

সপৌরসিা হয়ি 

৪) ব্যাংক কর্তযক  

প্রােীত জতমর তনি যাতরত 

মূদল্য পবদেতশক মুদ্রায়  

জরতিতনউ জর্পুটি কাদলক্টর, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০১৭৭৫৪৩৮৮০৪ 

ই-জমইল: sharminsubrina@gmail.com 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

১৩ গবাতে পশু বা 

দুগ্ধখামার স্থাপদনর 

জক্ষদে তশল্পকারখানা 

স্থাপদনর জন্য 

অকৃতষ খাস জতম 

বদিাবস্ত প্রোন 

০১ মাস ১) প্রততষ্ঠান কর্তযক আদবেনপে 

২) জগাবাতে পশু বা দুগ্ধ খামার 

সাংক্রান্ত প্রতযয়নপদের  দোকতপ  

৩) যুব উন্নয়ন কর্তযক প্রতশক্ষণ 

সনদের সতযাতয়ত  দোকতপ 

৪) আতে যক সলদিন্সীর 

সাটি যত দকে 

১) সংভিষ্ট  প্রভিষ্ঠায়নর ভনজ 

উয়যায়গ 

২)  প্রভিষ্ঠায়নর ভনজ উয়যায়গ 

৩)  যুব উন্ন ন প্রভশক্ষন সকন্দ্র 

হয়ি  

৪) ব্যাংক কর্তযক 

প্রােীত জতমর তনি যাতরত 

মূদল্য 

জরতিতনউ জর্পুটি কাদলক্টর, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০১৭৭৫৪৩৮৮০৪ 

ই-জমইল: sharminsubrina@gmail.com 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

১৪ িমীয় স্থাপনার 

অনুকুদল অকৃতষ খাস 

জতম বদিাবস্ত প্রোন  

০১ মাস ১)িমীয়  প্রততষ্ঠান কর্তযক 

আদবেন 

২) চাতিোকৃত জতমর ত তসল 

৩) আদবেদন বতণ যত তথ্যাবলীর 

সতযতা সম্পদকয একটি 

িল নামা 

৪) আদবেনকৃত জতমর জেণী 

পতরবতযন করদবন না মদম য 

প্রতযয়নপে 

৫) আতে যক তবষয় সম্পদকয 

স্পতষ্ঠকরণ/ ব্াাংক সলদিন্সী 

৬) জল – আউে প্লান 

১) িমীয়   প্রভিষ্ঠায়নর 

উয়যায়গ 

২) সাংতিষ্ট্ ইউতনয়ন ভূতম 

অত স 

৩-৬) প্রভিষ্ঠায়নর উয়যায়গ 

 

প্রােীত জতমর তনি যাতরত 

মূদল্যর  ১০% িাদর 

জরতিতনউ জর্পুটি কাদলক্টর, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০১৭৭৫৪৩৮৮০৪ 

ই-জমইল: sharminsubrina@gmail.com 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

১৫ তশল্পকারখানা 

স্থাপদনর জন্য 

অকৃতষ খাস জতম 

বদিাবস্ত প্রোন   

০১ মাস ১) প্রততষ্ঠান কর্তযক আদবেন 

২) পূণ যাি ইনদিস্ট্দমন্ট তসতর্উল  

৩) ব্াাংদকর তনকে িদত 

সলদিন্সী সাটি যত দকে 

৪) প্রকদল্পর সময়সীমা 

 

১) সংভিষ্ট প্রভিষ্ঠায়নর  ভনজ 

উয়যায়গ 

২)  প্রভিষ্ঠায়নর ভনজ উয়যায়গ 

৩) ব্যাংক কর্তযক 

 

প্রােীত জতমর বাজার েদর জরতিতনউ জর্পুটি কাদলক্টর, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০১৭৭৫৪৩৮৮০৪ 

ই-জমইল: sharminsubrina@gmail.com 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

১৬ আবােন, আশ্রয়ণ 

এবং আদ বগ্রাম 

প্রকল্প সৃজন ও  

ব্বস্থাপনা 

৩০ কার্ যতেবস ভূতমিীন পতরবারদের তনকে িদত 

আদবেন গ্রিণ কদর উপয়জলা 

োস্কয়িাস য কভিটির সুপাভরশসহ 

কার্ যভববরণী ও প্রস্তাবপত্র জপ্ররণ। 

 

১. উপয়জলা ভূভি অভিস  

২. সংভিষ্ট ইউভন ন পভরষদ 

- জরতিতনউ জর্পুটি কাদলক্টর, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০১৭৭৫৪৩৮৮০৪ 

ই-জমইল: sharminsubrina@gmail.com 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 



ক্রম জিবার োম জিবা প্রিানে িনব যাচ্চ িময় প্রনয়াজেীয় কাগজ পত্র প্রনয়াজেীয় কাগজপত্র/ 

আনবিে ফরম প্রাসিস্থাে 

জিবামূে এবং পসরনশাি 

পদ্ধসত (র্সি থানক) 

শাখার োমিহ িাসয়ে প্রাি কম যকতযার পিবী,রুম 

েম্বর, জজো/উপনজো জকাড অসফসিয়াে জটসেনফাে 

েম্বর ও ই-জমইে 

উদ্ধতযে কম যকতযার পিবী, রুম েম্বর, জজো 

/উপনজোর জকাডিহ অসফসিয়াে জটসেনফাে েম্বর 

ও ই-জমইে 

১৭ (ক) সায়রাত মিাল 

ব্বস্থাপনা ও ইজারা 

প্রোন 

 

 

(খ) জলমিাল 

সরকাতর জলমিাল নীতত ,

২০০৯ অনুর্ায়ী   

(১) আনবিে ফরম 

(২) জরসজিঃ মৎস্যজীবী িমবায়  

 িসমসতর প্রমােপত্র  

(৩)  োগসরকে িেি 

(৪) িংগঠে/িসমসত সেব যাসচত 

কসমর্ট, গঠেতনন্ত্রর কসপ 

(৫) ব্যাংক একাউনের জেেনিে 

িংক্রান্ত প্রতিয়েপত্রিহ প্রনয়াজেীয় তথ্য 

(৬) িতিাসয়ত ছসব 

(৭) মৎস্য চাষ/উৎপািে/সুষু্ঠ 

ব্যবস্থাপোর পসরকল্পো/রূপনরখা  

১. রাজস্ব শাখা 

২. উপদজলা তনব যািী 

অত সাদরর কার্ যালয় 

িরকার সেি যাসরত  

সফ/চাজয 

জরতিতনউ জর্পুটি কাদলক্টর, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০১৭৭৫৪৩৮৮০৪ 

ই-জমইল: sharminsubrina@gmail.com 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

১৮ (ক) োয়িাি মহাল 

ব্বস্থাপনা ও ইজািা 

প্রদান 

 

(খ) বালুমহাল 

বালুমহাল ও মাটি 

ব্বস্থাপনা আইন, ২০১০ 

এবং বালুমহাল ও মাটি 

ব্বস্থাপনা রবরধমালা, 

২০১১ অনুযায়ী 

(১) ইজািা দিপনত্র অং গ্রহনণি 

িারলকাভূরক্তি রনরমত্ত সজলা 

প্র ােনকি রনকে রনরদষ্ট ফিনম 

আনবদন কিনি হনব। 

(২) সেড লাইনেন্স 

(৩) টিন ও েব বন ষ আয়কি 

পরিন ানধি  প্রমাণপত্র 

(৪) ব্াংক েলনভরন্স োটি বরফনকে 

(৫) ভযাে োটি বরফনকে 

(৬) জািীয় পরিচয়পত্র 

(৭) রনজস্ব সড্রজাি সমর ননি 

কাগজপত্র বা ভাড়াি মারলনকি 

েরহি ভাড়াি চুরক্তপত্র 

১. রাজস্ব শাখা 

২. উপদজলা তনব যািী 

অত সাদরর কার্ যালয় 

 

িরকার সেি যাসরত  

সফ/চাজয 

জরতিতনউ জর্পুটি কাদলক্টর, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০১৭৭৫৪৩৮৮০৪ 

ই-জমইল: sharminsubrina@gmail.com 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

১৯ পতরতযক্ত সম্পতত্ত 

বদিাবস্ত ও নবায়ন 

৩০ কার্ যতেবস পরিিযক্ত েম্পরত্ত বনদাবস্ত ও 

নবায়ননি জন্য ২০/- োকাি 

সকাে ব রফেহ সজলা প্র ােনকি 

কায বালনয় আনবদন 

রাজস্ব শাখা িরকার সেি যাসরত  

সফ/চাজয 

জরতিতনউ জর্পুটি কাদলক্টর, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০১৭৭৫৪৩৮৮০৪ 

ই-জমইল: sharminsubrina@gmail.com 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

২০ অতিগ্রিদণর 

 প্রস্তাব োতখল 

প্রস্তাব প্রাতির ২১ তেদনর 

মদধ্য সম্ভাব্তা র্াচাই ও 

জজলা ভূতম বরাদ্দ কতমটির 

সিায় উপস্থাপন। 

১। প্রতযাশী সাংস্থার তনয়ন্ত্রনকারী 

মন্ত্রণালদয়র প্রশাসতনক  অনুদমােন 

২। নূন্যতম জতমর প্রদয়াজনীয়তা 

সাংক্রান্ত প্রতযয়ন পে 

৩। প্রস্তাতবত জতমর োগসূতচ 

৪। জল -আউে প্লান।  

৫। সব যদশষ জতরদপর নক্সায় 

প্রস্তাতবত জতম লাল কাতল দ্বারা 

তচতহ্নতকরণ 

৬। তনি যাতরত ছদক বণ যনা। 

৭। প্রকদল্পর আতে যক মঞ্জুরী /বাদজে 

সাংক্রান্ত পে 

৮। পুরাদনা েিদরর জতম 

কদলক্টদরদের তনকে সমপ যন কদরন  

মদম য অিীকার  

৯। প্রকদল্পর তবস্তাতরত বণ যনা 

- - প্রতযাশী সাংস্থা  তনয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় 

২১ জগদজে তবজ্ঞতি ৯০তেন ১১(২) িারা মনত ’ঘ’ ফরম 

প্রস্ত্ত্তত কনর জপ্ররে। 

উপ-পসরচােক 

বাংোনিশ ফরম এবং 

 ভূভি হুকুি দখল কি যকিযা, রেিাজগঞ্জ 

জেতলদ ান: 01682-729816 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 



ক্রম জিবার োম জিবা প্রিানে িনব যাচ্চ িময় প্রনয়াজেীয় কাগজ পত্র প্রনয়াজেীয় কাগজপত্র/ 

আনবিে ফরম প্রাসিস্থাে 

জিবামূে এবং পসরনশাি 

পদ্ধসত (র্সি থানক) 

শাখার োমিহ িাসয়ে প্রাি কম যকতযার পিবী,রুম 

েম্বর, জজো/উপনজো জকাড অসফসিয়াে জটসেনফাে 

েম্বর ও ই-জমইে 

উদ্ধতযে কম যকতযার পিবী, রুম েম্বর, জজো 

/উপনজোর জকাডিহ অসফসিয়াে জটসেনফাে েম্বর 

ও ই-জমইে 

প্রকাশেী অসফি 

জতজগাঁও সশল্প এোকা 

ঢাকা-১২০৮ 

ই-সিইলঃ abubsiddique128@gmail.com জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

২২ নামজারী  ৯০তেন জগনজট সবজ্ঞসির কসপ                       

িহকারী কসমশোর (ভূসম) এর 

বরাবর জপ্ররে 

- - িহকারী কসমশোর (ভূসম) অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০২৬৫ 

ই-জমইল: mdmobarakpervez@gmail.com 

২৩ তবতিন্ন কতমটিদত 

প্রতততনতি মদনানয়ন। 
৫ )পাঁচ (কার্ যতেবস  পে প্রাতি সাদপদক্ষ   সিকারী কতমশনার, সািারণ শাখা 

     জেতলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃ gen.dcsiraj@yahoo.com 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   
২৪ িাে বাজার ইজারা 

অনুদমােন 
১৫ )পদনর (কার্ যতেবস  িরকাসর হাট বাজার িমূনহর 

ব্যবস্থাপো, ইজারা পদ্ধসত এবং 

উহা হইনত প্রাি আয় বেে 

িম্পসকযত েীসতমাো ২০১১ 

- - সিকারী পতরচালক 
স্থানীয় সরকার শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

masum.38bcs@gmail.com 

 

উপপতরচালক 

স্থানীয় সরকার, তসরাজগঞ্জ 

জ ান নাং০২৫৮৮৮৩০১৬৭(অত স) 
ই-জমইল: ddlg.sirajganj@gmail.com 

- 

২৫ দূদর্ যাগ ব্বস্থাপনা 

সাংক্রান্ত  

অবতিত িওয়ার সাদে 

সাদে  

- - সবোমূনে সজলা ত্রাণ ও পুনবাস যন কি যকিযা 

রেিাজগঞ্জ 

সমাবাইল নম্বিঃ ০১৭১২৮৩০৭৪৩ 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

২৬ সামাতজক তনরাপত্তা 

জবষ্ট্নী কম যসূতচ 

    সজলা ত্রাণ ও পুনবাস যন কি যকিযা 

রেিাজগঞ্জ 

সমাবাইল নম্বিঃ ০১৭১২৮৩০৭৪৩ 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

২৭ ১. গ্রামীণ 

অবকাঠাদমা 

(কাতবখা/ সাংোর) 

তর্দসম্বর জেদক জুন তনি যাতরত  রদম প্রকল্প ছক  উপদজলা তপ আই ও অত স সবোমূনে সজলা ত্রাণ ও পুনবাস যন কি যকিযা 

রেিাজগঞ্জ 

সমাবাইল নম্বিঃ ০১৭১২৮৩০৭৪৩ 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

২৮ ২. গ্রামীণ 

অবকাঠাদমা 

(টি আর) 

রক্ষণাদবক্ষণ  

তর্দসম্বর জেদক জুন তনি যাতরত  রদম প্রকল্প ছক  উপদজলা তপ আই ও অত স সবোমূনে সজলা ত্রাণ ও পুনবাস যন কি যকিযা 

রেিাজগঞ্জ 

সমাবাইল নম্বিঃ ০১৭১২৮৩০৭৪৩ 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

২৯ ৩.অততেতরদ্রদের 

জন্য কম যসাংস্থান 

কম যসূতচ 

( ইতজতপতপ) 

জসদেম্বর জেদক নদিম্বর আদবেন তনি যাতরত  রদম উপদজলা তপ আই ও অত স সবোমূনে সজলা ত্রাণ ও পুনবাস যন কি যকিযা 

রেিাজগঞ্জ 

সমাবাইল নম্বিঃ ০১৭১২৮৩০৭৪৩ 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

  

mailto:acictsirajganj@mopa.gov.bd


৩০ ম পর্ যায় (ক) মাচ য জেদক জম আদবেন তনি যাতরত  রদম উপদজলা তপ আই ও অত স সবোমূনে সজলা ত্রাণ ও পুনবাস যন কি যকিযা 

রেিাজগঞ্জ 

সমাবাইল নম্বিঃ ০১৭১২৮৩০৭৪৩ 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

৩১  য় পর্ যায় (খ) মাচ য জেদক জম আদবেন তনি যাতরত  রদম উপদজলা তপ আই ও অত স সবোমূনে সজলা ত্রাণ ও পুনবাস যন কি যকিযা 

রেিাজগঞ্জ 

সমাবাইল নম্বিঃ ০১৭১২৮৩০৭৪৩ 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

৩২ মানতবক সিায়তা 

কম যসূতচঃ  

ক. দুঃস্থদের 

খাদ্যশস্য সিায়তা 

(তিতজএ ) 

১. ঈে উল ত তরঃ পতবে 

রমজান 

২. অতিকান্ড, প্রাকৃততক 

দূদর্াগ য দূঘ যেনার সময় 

তাৎক্ষতণক  

অগ্রাতিকার তাতলকার তিতত্তদত  উপদজলা তপ আই ও অত স সবোমূনে সজলা ত্রাণ ও পুনবাস যন কি যকিযা 

রেিাজগঞ্জ 

সমাবাইল নম্বিঃ ০১৭১২৮৩০৭৪৩ 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

৩৩ খ. নগে অে য.(তজ 

আর) সিায়তা  

প্রাকৃততক দূদর্ যাগ, 

অতিকান্ড, দূঘ যেনার সময় 

তাৎক্ষতণক 

তর্ এ   রম এর তিতত্তদত  উপদজলা তপ আই ও অত স সবোমূনে সজলা ত্রাণ ও পুনবাস যন কি যকিযা 

রেিাজগঞ্জ 

সমাবাইল নম্বিঃ ০১৭১২৮৩০৭৪৩ 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

৩৪ গ. খাদ্যশস্য 

সিায়তা (তজ আর) 

প্রাকৃততক দূদর্ যাগ, 

অতিকান্ড, দূঘ যেনার সময় 

তাৎক্ষতণক 

তর্ এ   রম এর তিতত্তদত উপদজলা তপ আই ও অত স সবোমূনে সজলা ত্রাণ ও পুনবাস যন কি যকিযা 

রেিাজগঞ্জ 

সমাবাইল নম্বিঃ ০১৭১২৮৩০৭৪৩ 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

৩৫ ঘ.শীতবস্ত্র(কম্বল) 

সিায়তা 

নদিম্বর- জ ব্রুয়াতর অগ্রাতিকার তাতলকার তিতত্তদত  উপদজলা তপ আই ও অত স সবোমূনে সজলা ত্রাণ ও পুনবাস যন কি যকিযা 

রেিাজগঞ্জ 

সমাবাইল নম্বিঃ ০১৭১২৮৩০৭৪৩ 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

৩৬ ি) জঢউটিন 

(তজআর)সিায়তা 

প্রাকৃততক দূদর্ যাগ, 

অতিকান্ড, দূঘ যেনার সময় 

তাৎক্ষতণক 

তনি যাতরত  রদম আদবেন ও তর্ 

 রম এর তিতত্তদত 

উপদজলা তপ আই ও অত স সবোমূনে সজলা ত্রাণ ও পুনবাস যন কি যকিযা 

রেিাজগঞ্জ 

সমাবাইল নম্বিঃ ০১৭১২৮৩০৭৪৩ 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

৩৭ চ) গৃিবাবে নগে 

মঞ্জুরী সিায়তা 

প্রাকৃততক দূদর্ যাগ, 

অতিকান্ড, দূঘ যেনার সময় 

তাৎক্ষতণক 

তনি যাতরত  রদম আদবেন ও তর্ 

 রম এর তিতত্তদত 

উপদজলা তপ ই ও অত স সবোমূনে সজলা ত্রাণ ও পুনবাস যন কি যকিযা 

রেিাজগঞ্জ 

সমাবাইল নম্বিঃ ০১৭১২৮৩০৭৪৩ 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

৩৮ জসত্য কালিাে য/ 

তনম যাণ কম যসূতচ 

গ্রামীণ রাস্তায় ১২তমোর 

পেঘ যয পর্ যন্ত জসত্য কালিাে য 

তনম যাণ(নদিম্বর জেদক জম) 

তনি যাতরত  রদম প্রকল্প ছদক  উপদজলা তপ ই ও অত স সবোমূনে সজলা ত্রাণ ও পুনবাস যন কি যকিযা 

রেিাজগঞ্জ 

সমাবাইল নম্বিঃ ০১৭১২৮৩০৭৪৩ 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

  



৩৯ সপাোল েযাম্প 

(সরভিভনউ েযাম্প, 

সপায়েজ েযাম্প, 

স্মারক িাকটিয়কে, 

ইনয়িলাপ ও 

সপােকাি য) 

 ব্যাংক চালান/ স্ক্রল 

প্রাভপ্তর পর ০৩(ভিন) ভদন  

সেজাভর চালায়নর মূল কভপ  সেজাভর শাখা  - সেজাভর অভিসার 

ভসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িান নং ০২৫৮৮৮৩০২৮১ 

ই-সিইল : treasury.dcsiraj@yahoo.com  

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

৪০ নন- সপাোল েযাম্প 

(নন –জুভিভশ াল 

সপাোল েযাম্প 

ওজুভিভশ াল 

েযাম্প)  

ব্যাংক চালান/ স্ক্রল 

প্রাভপ্তর পর ০৩(ভিন) ভদন 

সেজাভর চালায়নর মূল কভপ সেজাভর শাখা - সেজাভর অভিসার 

ভসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িান নং ০২৫৮৮৮৩০২৮১ 

ই-সিইল : treasury.dcsiraj@yahoo.com  

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

৪১ প্রশ্নপত্র সংরক্ষণ  ভনধ যাভরি ভদয়ন পরীক্ষা 

শুরুর ০১ ঘন্টা পূয়ব য  

- সেজাভর শাখা - সেজাভর অভিসার 

ভসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িান নং ০২৫৮৮৮৩০২৮১ 

ই-সিইল : treasury.dcsiraj@yahoo.com  

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

৪২ তবজ্ঞ সরকাতর 

জকৌসুলীর মাধ্যদম 

তবজ্ঞ জেওয়ানী 

আোলদত সরকারী 

মামলা পতরচালনা ও 

আপীল োদয়র 

-- িহকারী কসমশোর (ভূসম) এর 

প্রসতনবিে ও প্রনয়াজেীয় 

কাগজপত্রাসি 

-- -- জরতিতনউ জর্পুটি কাদলক্টর, তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০১৭৭৫৪৩৮৮০৪ 

ই-জমইল: sharminsubrina@gmail.com 

 

সবজ্ঞ জজো জজ ও মহামান্য হাইনকাট সবিাগ। 

৪৩ তবতিন্ন প্রকার 

সরকারী সম্পতত্তর 

অববি েখলোর 

উদচ্ছে করণ 

৩০তেন িহকারী কসমশোর (ভূসম) এর 

প্রসতনবিে ও প্রনয়াজেীয় 

কাগজপত্রাসি 

-- --    

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

অসতসরি সবিাগীয় কসমশোর (রাজস্ব) 

রাজশাহী সবিাগ, রাজশাহী। 

৪৪ তবজ্ঞ ল্যান্ড সাদি য 

ট্রাইব্যযনাদলর আদেশ 

তাতমল 

৩০ তেন িহকারী কসমশোর (ভূসম) এর 

প্রসতনবিে 

-- --    

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

আপীে োইব্যিোে, সিরাজগঞ্জ। 

৪৫ ই- াইল (নতে) 

তসদস্ট্ম এর মাধ্যদম 

তচঠিপে তনস্পতত্তর 

তবষদয় জ াকাল 

পদয়ন্ট এর কার্ যক্রম 

িরকাসর ছুর্টর সিে ব্যতীত 

প্রসতসিে িকাে ৯.০০ 

ঘর্টকা জথনক সবনকে 

৫.০০ ঘর্টকা 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সবোমূনে সিকারী কতমশনার 
আইতসটি শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (তশক্ষা ও আইতসটি) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ০২৫৮৮৮৩০০৭৭ 

ই-জমইল: eduict.siraj@gmail.com 

৪৬ তথ্য বাতায়ন (Web 

portal)এ তদথ্যর 

অসম্পূণ যতা দূরীকরণ 

এবাং িালনাগােকরণ 

িরকাসর ছুর্টর সিে ব্যতীত 

প্রসতসিে িকাে ৯.০০ 

ঘর্টকা জথনক সবনকে 

৫.০০ ঘর্টকা 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সবোমূনে সিকারী কতমশনার 
আইতসটি শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (তশক্ষা ও আইতসটি) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ০২৫৮৮৮৩০০৭৭ 

ই-জমইল: eduict.siraj@gmail.com 

৪৭ ইউতনয়ন তর্তজোল 

জসন্টার (UDC)/ জপৌর 

তর্তজোল জসন্টার 

(PDC) পতরচালনায় 

জেকতনকযাল সাদপাে য 

তবতিন্ন প্রতশক্ষণ প্রোন  

উর্দ্যতন কর্তযপক্ষ িদত 

তনদে যশনা প্রাতির পর 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সবোমূনে সিকারী কতমশনার 
আইতসটি শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (তশক্ষা ও আইতসটি) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ০২৫৮৮৮৩০০৭৭ 

ই-জমইল: eduict.siraj@gmail.com 

mailto:treasury.dcsiraj@yahoo.com%20(ট্রেজারী)
mailto:treasury.dcsiraj@yahoo.com%20(ট্রেজারী)
mailto:treasury.dcsiraj@yahoo.com%20(ট্রেজারী)
mailto:acictsirajganj@mopa.gov.bd
mailto:acictsirajganj@mopa.gov.bd
mailto:acictsirajganj@mopa.gov.bd


৪৮ তিতর্ও কন াদরন্স 

পতরচালনায় সব 

িরদণর জেকতনকযাল 

সাদপাে য প্রোন 

উর্দ্যতন কর্তযপক্ষ িদত 

তনদে যশনা প্রাতির পর 
প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সবোমূনে সিকারী কতমশনার 

আইতসটি শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (তশক্ষা ও আইতসটি) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ০২৫৮৮৮৩০০৭৭ 

ই-জমইল: eduict.siraj@gmail.com 

৪৯ জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালদয়র WiFi 

কাদনতক্টতিটি সচল 

রাখার কার্ যক্রম 

প্রদয়াজন অনুর্াতয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সবোমূনে সিকারী কতমশনার 
আইতসটি শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (তশক্ষা ও আইতসটি) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ০২৫৮৮৮৩০০৭৭ 

ই-জমইল: eduict.siraj@gmail.com 

৫০ তর্তজোল ইদনাদিশন 

জমলা, তবজ্ঞান জমলা 

আইতসটি সাংতিস্ট্ 

তবতিন্ন জমলা 

আদয়াজন ও 

সিদর্াতগতা প্রোন  

উর্দ্যতন কর্তযপক্ষ িদত 

তনদে যশনা প্রাতি সাদপদক্ষ 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সবোমূনে সিকারী কতমশনার 
আইতসটি শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (তশক্ষা ও আইতসটি) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ০২৫৮৮৮৩০০৭৭ 

ই-জমইল: eduict.siraj@gmail.com 

৫১ তিল্যান্সার / লাতনাং 

ও আতন যাং সাংক্রান্ত 

প্রতশক্ষণ মতনেতরাং 

উর্দ্যতন কর্তযপক্ষ িদত 

তনদে যশনা প্রাতি সাদপদক্ষ 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় সবোমূনে সিকারী কতমশনার 
আইতসটি শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (তশক্ষা ও আইতসটি) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ০২৫৮৮৮৩০০৭৭ 

ই-জমইল: eduict.siraj@gmail.com 

৫২ ভশক্ষা িন্ত্রণাল  হয়ি 

প্রাপ্ত অনুদায়নর সচক 

সংভিষ্ট প্রভিষ্ঠায়ন 

ভবিরণ  

০৩(ভিন) কায বরদবে ভলভখি আয়বদনপত্র - সবোমূনে সিকারী কতমশনার 
আইতসটি শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (তশক্ষা ও আইতসটি) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ০২৫৮৮৮৩০০৭৭ 

ই-জমইল: eduict.siraj@gmail.com 

৫৩ ভবভিন্ন পাবভলক 

পরীক্ষা পভরচালনা ও 

সিন্ব  সাধন  

িাৎক্ষভণক - - সবোমূনে সিকারী কতমশনার 
আইতসটি শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (তশক্ষা ও আইতসটি) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ০২৫৮৮৮৩০০৭৭ 

ই-জমইল: eduict.siraj@gmail.com 

৫৪ ভশক্ষা প্রভিষ্ঠায়নর 

কভিটি গঠন সংক্রান্ত 

কার্ যক্রি 

আয়বদন প্রাভপ্তর পর ৩ ভদন - - ভবনামূয়ে সিকারী কতমশনার 
আইতসটি শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (তশক্ষা ও আইতসটি) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ০২৫৮৮৮৩০০৭৭ 

ই-জমইল: eduict.siraj@gmail.com 

৫৫ সজলার সরকাভর উচ্চ 

ভবযালয়  িভিয 

পরীক্ষা পভরচালনা  

 প্রয়র্াজয সি  অনুর্াভ  - - ভবনামূয়ে সিকারী কতমশনার 
আইতসটি শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (তশক্ষা ও আইতসটি) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ০২৫৮৮৮৩০০৭৭ 

ই-জমইল: eduict.siraj@gmail.com 

৫৬ 

ভশক্ষা প্রভিষ্ঠান 

সংক্রান্ত ভবভিন্ন 

অভিয়র্াগ ভনস্পভি  

আয়বদন প্রাভপ্তর ০৭ ভদয়নর 

িয়ধ্য  

- - ভবনামূয়ে সিকারী কতমশনার 
আইতসটি শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (তশক্ষা ও আইতসটি) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ০২৫৮৮৮৩০০৭৭ 

ই-জমইল: eduict.siraj@gmail.com 

mailto:acictsirajganj@mopa.gov.bd
mailto:acictsirajganj@mopa.gov.bd
mailto:acictsirajganj@mopa.gov.bd
mailto:acictsirajganj@mopa.gov.bd
mailto:acictsirajganj@mopa.gov.bd
mailto:acictsirajganj@mopa.gov.bd
mailto:acictsirajganj@mopa.gov.bd
mailto:acictsirajganj@mopa.gov.bd
mailto:acictsirajganj@mopa.gov.bd


৫৭ ভশক্ষা প্রভিষ্ঠায়নর 

ভশক্ষক 

/কি যচাভরয়দর সবিন 

ভবল অনুয়িাদন 

িাৎক্ষভণক - - ভবনামূয়ে সিকারী কতমশনার 
আইতসটি শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (তশক্ষা ও আইতসটি) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ০২৫৮৮৮৩০০৭৭ 

ই-জমইল: eduict.siraj@gmail.com 

৫৮  ভনম্নিাধ্যভিক 

ভবযাল সমূয়হর 

জন্য একায়িভিক 

স্বীকৃভির আয়বদন 

অগ্রা ন  

আয়বদন প্রাভপ্তর ০৭(সাি) 

ভদয়নর িয়ধ্য  

 - ভবনামূয়ে সিকারী কতমশনার 
আইতসটি শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (তশক্ষা ও আইতসটি) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ০২৫৮৮৮৩০০৭৭ 

ই-জমইল: eduict.siraj@gmail.com 

৫৯ পাবভলক পরীক্ষার 

সকন্দ্র স্থাপন 

আয়বদন অগ্রা ন  

িদন্ত প্রভিয়বদন প্রাভপ্তর 

০৭(সাি) 

ভদয়নর িয়ধ্য 

- - ভবনামূয়ে সিকারী কতমশনার 
আইতসটি শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (তশক্ষা ও আইতসটি) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ০২৫৮৮৮৩০০৭৭ 

ই-জমইল: eduict.siraj@gmail.com 

৬০ উপানুষ্ঠাভনক ভশক্ষা 

সংক্রান্ত সিন্ব   

 প্রয় াজন অনুসায়র - - ভবনামূয়ে সিকারী কতমশনার 
আইতসটি শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (তশক্ষা ও আইতসটি) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ০২৫৮৮৮৩০০৭৭ 

ই-জমইল: eduict.siraj@gmail.com 

৬১ ভশক্ষা প্রভিষ্ঠায়নর 

গাছ ভনলাি িায়কর 

িাধ্যয়ি ভবক্র  

সংক্রান্ত কার্ যক্রি 

প্রভিয়বদন প্রাভপ্তর ০১ 

িায়সর িয়ধ্য 

১. ভলভখি আয়বদন 

২. কভিটির কার্ যভববরণী  

৩. বন ভবিায়গর প্রভিয়বদন  

ভশক্ষা শাখা  ভবনামূয়ে সিকারী কতমশনার 
আইতসটি শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (তশক্ষা ও আইতসটি) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ০২৫৮৮৮৩০০৭৭ 

ই-জমইল: eduict.siraj@gmail.com 

৬২ ব্াংক/আরে বক 

প্ররিষ্ঠাননি  

অনুকুনল 

আনেয়ানস্ত্রি  

লাইনেন্স প্রদান 

পুভলশ প্রভিয়বদন প্রাভপ্ত 

সায়পয়ক্ষ 

1. ভনধ যাভরি িরয়ি আয়বদন  

গাি য এর দুই কভপ রভিন 

সিযাভ ি ছভব  

ব্যাংক সলয়িভন্স  

বাংলায়দশ ব্যাংক কর্তযক 

অনুয়িাভদি পত্র। 

ইয়িাপূয়ব য অস্ত্র ক্র  কয়রনভন িয়ি য 

হলিনািা ভদয়ি হয়ব। 

1. আয়বদন িরি অত্র 

কার্ যালয় র জুভিভশ াল 

মুভন্সখানা শাখা হয়ি সংগ্রহ 

করয়ি হয়ব । 

2. অন্যান্য কাগজ সংভিষ্ট 
প্রভিষ্ঠান সথয়ক সংগ্রহ  
করয়ি হয়ব। 

১.লাংব্াদরল ২০,০০০  /-  

২. (প্রততষ্ঠান পর্ যাদয় ইসুয ত  

৫০,০০০/- এবাং নবায়ন ত  

১০,০০০/-) 

(সফ জমা প্রিানের জকাড ১-

২২১১-০০০০-১৮৫৯ সফ এর 

১৫% িাট জমা প্রিানের 

জকাড ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

সহকারী কভিশনার  

ও  

এভিভকউটিি ম্যাভজয়েে ভসরাজগঞ্জ 

সিান: ০১৭৩৬-২১৫৩৫৫ 

ই-সিইল : parag.ifescu@gmail.com 

   

সজলা ম্যাভজয়েে, ভসরাজগঞ্জ 

জ ান:০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-সিইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 
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২.৩) অিযন্তরীন জসবা:   

ক্রম জিবার োম জিবা প্রিানে 

িনব যাচ্চ 

িময় 

প্রনয়াজেীয় কাগজ পত্র প্রনয়াজেীয় কাগজপত্র/ 

আনবিে ফরম প্রাসিস্থাে 

জিবামূে এবং 

পসরনশাি পদ্ধসত 

(র্সি থানক) 

শাখার োমিহ িাসয়ে প্রাি কম যকতযার পিবী,রুম েম্বর, 

জজো/উপনজো জকাড অসফসিয়াে জটসেনফাে েম্বর ও ই-জমইে 

উদ্ধতযে কম যকতযার পিবী, রুম েম্বর, জজো 

/উপনজোর জকাডিহ অসফসিয়াে জটসেনফাে 

েম্বর ও ই-জমইে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১  তপআরএল  ও 

লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর 

০৭ (সাত)  

কার্ য তেবস 

১.আদবেন পে। 

২.ছুটির তিসাব 

৩.চাকতর বই 

 

- সবোমূনে প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জেতলদ ান নম্বর -০১৭১৩-৭১৬৭১৭ 

ই-জমইল- aomamun68@gmail.com 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

০২ জপনশন মঞ্জুর ০৭ (সাত)  

কার্ য তেবস 

১. তপআরএল এ গমদনর মঞ্জুতরপে  

২. প্রতযাতশত জশষ জবতনপে 

৩.দপনশন আদবেন  রম ২.১ 

৪. ২ (দুই) কতপ পাসদপাে য সাইদজর সতযাতয়ত রিীন ছতব। 

৫. নমুনা  স্বাক্ষর ও িাদতর পাঁচ আঙুদলর ছাদপর  রম। 

৬.না - োবী প্রতযয়ন পে 

৭.দপনশন মঞ্জুতরর আদেশ 

৮. সরকাতর পাওনাতে পতরদশাদির অিীকার পে 

১.সাংস্থাপন শাখা 

২. রমস ও জস্ট্শনারী 

শাখা 

৩. জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

৪. www forms.gov.bd 

সবোমূনে প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জেতলদ ান নম্বর -০১৭১৩-৭১৬৭১৭ 

ই-জমইল- aomamun68@gmail.com 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

০৩ পাতরবাতরক 

জপনশন  (দপনশন 

মঞ্জুতরর পূদব যই 

জপনশনাদরর মৃত্যয 

িদল)  

০৭ (সাত) 

 কার্ য তেবস 

১.নন-জগদজদের্ চাকুদরদের জক্ষদে সাতি যস ব্যক 

২.তপআরএল এ গমদনর মঞ্জুতরপে 

৩.প্রতযাতশত জশষ জবতন 

৪.পাতরবাতরক জপনশদনর আদবেন  রম২.২ 

৫.০২ (দুই) কতপ  সদ্যদতালা পাসদপাে য  সাইদজর 

সতযাতয়ত রতিন ছতব।      

৬.উত্তরাতিকার সনেপে  

৭. নন ম্যাতরজ সাটি যত দকে (৫০ বছর বয়দসর নীদচ) 

৮. নমুনা স্বাক্ষর ও িাদতর পাঁচ আঙুদলর ছাদপর  রম 

৯.অতিিাবক মদনানয়ন  এবাং অবসর িাতা ও 

আনুদতাতষক উদত্তালন করার জন্য ক্ষমতা অপ যন সনে 

১০.তচতকৎসক/দপৌরসিা/ ইউতনয়ন পতরষে 

জচয়ারম্যান / কাউতন্সলর কর্তযক মৃত্যয সনেপে 

১১.না োবী প্রতযয়ন পে 

১২.দপনশন মঞ্জুতর আদেশ 

১৩. সরকাতর পাওনাতে পতরদশাদির অতিকার পে 

১.সাংস্থাপন শাখা 

২. রমস ও জস্ট্শনারী 

শাখা 

৩.জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

৪. www.forms.gov.bd 

সবোমূনে প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জেতলদ ান নম্বর -০১৭১৩-৭১৬৭১৭ 

ই-জমইল- aomamun68@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

০৪ পাতরবাতরক 

জপনশন  

(অবসরিাতা 

জিাগরত অবস্থায় 

জপনশনদিাগীর 

মৃত্যয িদল) 

০৭ (সাত)  

কার্ য তেবস 

১. পাতরবাতরক জপনশন আদবেন  রম ২.২   

২. ০২ (দুই) কতপ সদ্যদতালা পাসদপাে য  সাইদজর 

সতযাতয়ত রতিন ছতব 

৩. উত্তরাতিকার সনেপে / নন ম্যাতরজ সাটি যত দকে 

(৫০ বছর বয়দসর নীদচ) 

৪.অতিিাবদকর মদনানয়ন এবাং অবসর িাতা ও 

আনুদতাতষক উদত্তালন করার জন্য ক্ষমতা অপ যন সনে 

৫. তচতকৎস্যক/দপৌরসিা/ ইউতনয়ন পতরষে 

জচয়ারম্যান/কাউতন্সলর কর্তযক মৃত্যয সনেপে।  

৬.তপতপও এবাং তর্ িা  

১.সাংস্থাপন শাখা 

২. রমস ও জস্ট্শনারী 

শাখা 

৩. জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

৪. www.forms.gov.bd 

সবোমূনে প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জেতলদ ান নম্বর -০১৭১৩-৭১৬৭১৭ 

ই-জমইল- aomamun68@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

 
 



 
ক্রম জিবার োম জিবা প্রিানে 

িনব যাচ্চ 

িময় 

প্রনয়াজেীয় কাগজ পত্র প্রনয়াজেীয় কাগজপত্র/ 

আনবিে ফরম প্রাসিস্থাে 

জিবামূে এবং 

পসরনশাি পদ্ধসত 

(র্সি থানক) 

শাখার োমিহ িাসয়ে প্রাি কম যকতযার পিবী,রুম েম্বর, 

জজো/উপনজো জকাড অসফসিয়াে জটসেনফাে েম্বর ও ই-

জমইে 

উদ্ধতযে কম যকতযার পিবী, রুম েম্বর, জজো 

/উপনজোর জকাডিহ অসফসিয়াে জটসেনফাে েম্বর ও 

ই-জমইে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৫ কম যচারীদের 

কল্যাণ জবার্ য 

িদত আতে যক 

সািায্য প্রোদনর 

আদবেনপে 

অগ্রগামী করণ। 

০৭ (সাত)  

কার্ য তেবস 

১.কল্যান তিতবদলর অনুোন মঞ্জুরীর জন্য তনি যাতরত 

আদবেন  রম 

২.পাসদপাে য সাইদজর সতযাতয়ত রতিন ছতব ০১ (এক) 

কতপ 

৩.কম যস্থদলর জবতদনর প্রতযয়ন পে 

৪. আদবেদনর তবষদয় সাংতশস্নষ্ট্ কাগজদের মূল কতপ 

৫.কল্যান তিতবল ও জর্ৌে বীমার সািায্য োতবোরদের 

নমুনা স্বাক্ষর। 

১.সাংস্থাপন শাখা 

২. রমস ও জস্ট্শনারী শাখা 

৩. জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

৪. www 

forms.gov.bd 

সবোমূনে প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জেতলদ ান নম্বর -০১৭১৩-৭১৬৭১৭ 

ই-জমইল- aomamun68@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

০৬ োতন্ত তবদনােন 

ছুটি মঞ্জুর  

০৭ (সাত) 

 কার্ য তেবস 

 ১.আদবেন পে 

২. ছুটির তিসাব 

৩.সাতি যস ব্যক 

৪. জগদজদের্ অত সাদরর জক্ষদে সব যদশষ ছুটি 

মঞ্জুর আদেদশর কতপ 

 

১.সাংস্থাপন শাখা 

২. রমস ও জস্ট্শনারী শাখা 

৩. জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

৪. www 

forms.gov.bd 

সবোমূনে প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জেতলদ ান নম্বর -০১৭১৩-৭১৬৭১৭ 

ই-জমইল- aomamun68@gmail.com 

অতততরক্ত জজলা প্রশাসক (সাতব যক) 

তসরাজগঞ্জ 

সেভলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৩০৫৮০ (অত স) 

ই-জমইল: adcgeneralsiraj@gmail.com 

০৭ (ক) অতজযত ছুটি 

মঞ্জুর (দেদশর 

অিযন্তদর) 

 

 

০৫ (পাঁচ) 

কার্ য তেবস 

১। আদবেনপে 

২। ছুটির তিসাব 

৩। আদবেন অনুর্ায়ী সাংতিষ্ট্ কাগজপে 

 

 

১.সাংস্থাপন শাখা 

২. রমস ও জস্ট্শনারী শাখা 

৩. জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

৪. 

www.forms.gov.bd 

সবোমূনে প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জেতলদ ান নম্বর -০১৭১৩-৭১৬৭১৭ 

ই-জমইল- aomamun68@gmail.com 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

০৮ (খ) অতজযত ছুটি 

মঞ্জুর (বতিঃ 

বাাংলাদেশ) 

০৫ (পাঁচ) 

কার্ য তেবস 

১। আদবেনপে 

২। তনি যাতরত  রদম আদবেন 

৩। ছুটি প্রাপ্যতার তিসাব। 

১.সাংস্থাপন শাখা 

২. রমস ও জস্ট্শনারী শাখা 

৩. জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

৪. www 

forms.gov.bd 

ত / চাজয 

মুক্ত 

প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জেতলদ ান নম্বর -০১৭১৩-৭১৬৭১৭ 

ই-জমইল- aomamun68@gmail.com 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

০৯ ৪থ য সেভণর 

কি যচারী ভনয় াগ  

সরকার 

কর্তযক 

ভনধ যাভরি 

সিয় র 

িয়ধ্য  

ক) আদবেন পদের সাদে সতযাতয়ত সদ্য জতালা ০৩(ততন কতপ ৫ জস.তম x ৫ 

জস.তম রতিন ছতব।  

খ) সাংতিষ্ট্ ইউতনয়ন পতরষে জচয়ারম্যান/ জপৌরসিার জময়র/ কাউতন্সলর কর্তযক 

প্রেত্ত নাগতরকে সনেপে )  

গ) তশক্ষাগত জর্াগ্যতা ও অতিজ্ঞতার  সনেপদের /পে সমূদির সতযাতয়ত 

 দোকতপ।  

ঘ) প্রেম জেতণর জগদজদের্ কম যকতযা কর্তযক প্রেত্ত নামযুক্ত সীল দ্বারা চাতরতেক 

সনেপে।  

ি) প্রাতে যর স্থায়ী ঠিকানার সমে যদন তনদজর /তপতার/ স্বামীর জাতীয় পতরচয়পে/ 

জন্মতনবন্ধন সনেপদের সতযাতয়ত অনুতলতপ।  

চ) মুতক্তদর্ার্দ্ার পুে/কন্যা/ নাতত/ নাতনীর জক্ষদে মুতক্তযুর্দ্ তবষয়ক মন্ত্রণালদয়র 

মাননীয় মন্ত্রী/ প্রততমন্ত্রী/ উপদেষ্ট্া কর্তযক স্বাক্ষতরত ও বাাংলাদেশ মুতক্তদর্ার্দ্া 

সাংসদের উপদেষ্ট্া/ মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কর্তযক প্রততস্বাক্ষতরত /মুল সনেপদের 

সতযাতয়ত অনুতলতপ অেবা মুতক্তযুর্দ্ তবষয়ক মন্ত্রণালদয়র সতচব কর্তযক স্বাক্ষতরত 

এবাং মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কর্তযক প্রততস্বাক্ষতরত সামতয়ক সনদের সতযাতয়ত 

অনুতলতপ।  

ছ) প্রােী মুতক্তদর্ার্দ্া/ শিীে মুতক্তদর্ার্দ্ার পুে/কন্যা/ নাতত/ নাতনী িদল 

মুতক্তদর্ার্দ্ার সাদে প্রােীর  সম্পকয উদল্লখপূব যক জপৌরসিার জময়র/ ইউতনয়ন 

সরকার কর্তযক 

তনি যাতরত ত   

সনজািি সডপুটি কানলক্টি,রেিাজগঞ্জ 

সেরলনফান নম্বিঃ ০২৫৮৮৮৩০২৮১ 

সমাবাইল নম্বি-০১৭৫২-০৩৬১৬৮ 

ই -সিইল- ndc.sirajganj@gmail.com 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   



পতরষদের জচয়ারম্যান কর্তযক প্রতযয়নপে।  

জ) জজলা প্রশাসক,তসরাজগঞ্জ এর অনুকুদল প্রােীদক উতল্লতখত  পদে পরীক্ষার ত  

বাবে ৫০/-(পঞ্চাশ) োকা তিসাব জকার্ নাং ১-০৭৪২-০০০০-২০৩১ এ বাাংলাদেশ 

ব্াাংক/ জসানালী ব্াাংক তলতমদের্ এর জর্ জকান শাখা জেদক জট্রজারী  চালাদনর 

মাধ্যদম জমা প্রোনপূব যক চালাদনর মূল কতপ।  

ে) পদের নাম ও প্রােীর নাম, ঠিকানা সম্বতলত ১০/-(েশ) োকা মূল্যমাদনর 

অব্বতিত  র্াকটিদকে যুক্ত ৯.৫ ইতঞ্চ x ৪.৫ইতঞ্চ সাইদজর একটি জ রত খাম।  

- 
১০ ৪থ য সেভণর 

কি যচারী বদলী  

৩ বছর পর 

পর 

- - - সনজািি সডপুটি কানলক্টি,রেিাজগঞ্জ 

সেরলনফান নম্বিঃ ০২৫৮৮৮৩০২৮১ 

সমাবাইল নম্বি-০১৭৫২-০৩৬১৬৮ 

ই -সিইল- ndc.sirajganj@gmail.com 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

  



ক্রম জিবার োম জিবা প্রিানে 

িনব যাচ্চ িময় 

প্রনয়াজেীয় কাগজ পত্র প্রনয়াজেীয় কাগজপত্র/ 

আনবিে ফরম প্রাসিস্থাে 

জিবামূে এবং 

পসরনশাি পদ্ধসত 

(র্সি থানক) 

শাখার োমিহ িাসয়ে প্রাি কম যকতযার পিবী,রুম 

েম্বর, জজো/উপনজো জকাড অসফসিয়াে জটসেনফাে 

েম্বর ও ই-জমইে 

উদ্ধতযে কম যকতযার পিবী, রুম েম্বর, জজো 

/উপনজোর জকাডিহ অসফসিয়াে জটসেনফাে েম্বর 

ও ই-জমইে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১ ৪থ য সেভণর 

কি যচারীয়দর সপনশন 

অবসর/গ্রহণ  

সরকার 

কর্তযক 

ভনধ যাভরি 

বছয়রর িয়ধ্য 

১. ভপআরএল এ গিয়নর িঞ্জুরীপত্র  

২.প্রিযাভশি সশষ সবিনপত্র 

৩.সপনশন আয়বদন িরি ২.১ 

৪. ২(দুই) কভপ পাসয়পাে য সাইয়জর সিযাভ ি রভিন ছভব।  

৫. নমুনা স্বাক্ষর ও হায়ির পাঁচ আঙ্গুয়লর ছায়পর িরি।  

৬. না- দাবী পত্র  

৭. সপনশন িঞ্জুভরর আয়দশ  

৮. সরকাভর পাওনাভদ পভরয়শায়ধর অিীকারপত্র  

- - সনজািি সডপুটি কানলক্টি,রেিাজগঞ্জ 

সেরলনফান নম্বিঃ ০২৫৮৮৮৩০২৮১ 

সমাবাইল নম্বি-০১৭৫২-০৩৬১৬৮ 

ই -সিইল- ndc.sirajganj@gmail.com 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

১২ ৪থ য সেভণর 

কি যচারীয়দর সবিন 

ভবল সংক্রান্ত    

প্রভি িায়সর 

১-৩ িাভরয়খর 

িয়ধ্য 

- - - 

১৩  ভবভিন্ন সরকাভর ভবল  প্রয় াজনী  

সিয়   

- - - 

১৪ ৪থ য সেভণর 

কি যচারীয়দর ভজভপএল 

হয়ি অভগ্রি 

৭ কার্ যভদবয়সর 

িয়ধ্য 

১. ভলভখি আয়বদনপত্র 

২. ভজভপএি এর ভহসাব ভববরণী  

- - 

১৫  ৪থ য সেভণর 

কি যচারীয়দর োভন্ত 

ভবয়নাদন  

৭ কার্ যভদবয়সর 

িয়ধ্য 

১. ভলভখি আয়বদনপত্র 

২. চাকরী বভহ 

- - সনজািি সডপুটি কানলক্টি,রেিাজগঞ্জ 

সেরলনফান নম্বিঃ ০২৫৮৮৮৩০২৮১ 

সমাবাইল নম্বি-০১৭৫২-০৩৬১৬৮ 

ই -সিইল- ndc.sirajganj@gmail.com 

   

জজলা প্রশাসক 

তসরাজগঞ্জ 

জেতলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অত স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd   

১৬  ইউতনয়ন পতরষে 

জচয়ারম্যান ও 

সেস্যদের  

সম্মানীিাতা প্রোন।   

৭ (সাত) কার্ য 

তেবস ( বরাদ্দ 

প্রাতি 

সাদপদক্ষ)  

- - - সিকারী পতরচালক 
স্থানীয় সরকার শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

masum.38bcs@gmail.com  

উপপতরচালক 

স্থানীয় সরকার, তসরাজগঞ্জ 

জ ান নাং০২৫৮৮৮৩০১৬৭(অত স) 

ই-জমইল: ddlg.sirajganj@gmail.com 

১৭ 

 

ইউতপ সতচবদের  

জবতন, োতন্ত তবদনােন 

ছুটি, তপআরএল মঞ্জুর, 

ল্যাম্পগ্রান্ট, 

আনুদতাতষক িাতা 

প্রোন 

৭ (সাত) কার্ য 

তেবস 
( বরাদ্দ প্রাতি 

সাদপদক্ষ) 

- ১. িংসিষ্ট শাখা 

২.www.mrof.gov.bd 

- সিকারী পতরচালক 
স্থানীয় সরকার শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

masum.38bcs@gmail.com 

 

উপপতরচালক 

স্থানীয় সরকার, তসরাজগঞ্জ 

জ ান নাং০২৫৮৮৮৩০১৬৭(অত স) 

ই-জমইল: ddlg.sirajganj@gmail.com 

১৮ 

 

গ্রামপুতলশদের জবতন 

িাতা, অবসরকালীন 

িাতা  প্রোন 

৭ (সাত) কার্ য 

তেবস 
( বরাদ্দ প্রাতি 

সাদপদক্ষ) 

সেসখত আনবিে 

 

- - সিকারী পতরচালক 
স্থানীয় সরকার শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

masum.38bcs@gmail.com 

 

উপপতরচালক 

স্থানীয় সরকার, তসরাজগঞ্জ 

জ ান নাং০২৫৮৮৮৩০১৬৭(অত স) 

ই-জমইল: ddlg.sirajganj@gmail.com 

  

mailto:acictsirajganj@mopa.gov.bd
mailto:acictsirajganj@mopa.gov.bd
mailto:acictsirajganj@mopa.gov.bd


ক্রম জিবার োম জিবা প্রিানে 

িনব যাচ্চ িময় 

প্রনয়াজেীয় কাগজ পত্র প্রনয়াজেীয় কাগজপত্র/ 

আনবিে ফরম প্রাসিস্থাে 

জিবামূে এবং 

পসরনশাি পদ্ধসত 

(র্সি থানক) 

শাখার োমিহ িাসয়ে প্রাি কম যকতযার পিবী,রুম 

েম্বর, জজো/উপনজো জকাড অসফসিয়াে জটসেনফাে 

েম্বর ও ই-জমইে 

উদ্ধতযে কম যকতযার পিবী, রুম েম্বর, জজো 

/উপনজোর জকাডিহ অসফসিয়াে জটসেনফাে েম্বর ও 

ই-জমইে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯ জপৌরসিার কাউতন্সলর 

ও ইউতনয়ন 

পতরষদের জচয়ারম্যান 

এবাং সেস্যদের বতিঃ 

বাাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর 

ও  তবদেশ ভ্রমদণর 

অনুমতত প্রোন 

১৫( পদনর) 

কার্ যতেবস 
১। তনি যাতরত  রম আদবেন 
২। পুতলশী প্রততদবেন। 

১. িংসিষ্ট শাখা 

২. www.mrof.gov.bd 
- সিকারী পতরচালক 

স্থানীয় সরকার শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

masum.38bcs@gmail.com 

 

উপপতরচালক 

স্থানীয় সরকার, তসরাজগঞ্জ 

জ ান নাং০২৫৮৮৮৩০১৬৭(অত স) 

ই-জমইল: ddlg.sirajganj@gmail.com 

২০ ইউতনয়ন পতরষে 

সতচব ও গ্রাম 

পুতলশদের বতিঃ 

বাাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর 

ও তবদেশ ভ্রমদণর 

অনুমতত প্রোন । 

৭(সাত) 

কার্ যতেবস 
১। তলতখত  আদবেন ২০/- োকার জকাে য ত  সি  
২। ইউতপ জচয়ারম্যাদনর সুপাতরশসি সাংতিষ্ট্ 

উপদজলা তনব যািী অত সাদরর মাধ্যদম আদবেন। 

  সিকারী পতরচালক 
স্থানীয় সরকার শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

masum.38bcs@gmail.com 

 

উপপতরচালক 

স্থানীয় সরকার, তসরাজগঞ্জ 

জ ান নাং০২৫৮৮৮৩০১৬৭(অত স) 

ই-জমইল: ddlg.sirajganj@gmail.com 

২১ গ্রামপুতলশদের 

জপাশাক সরবরাি 
৯০ (নব্বই)  

কার্ যতেবস 

 

- - - সিকারী পতরচালক 
স্থানীয় সরকার শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

masum.38bcs@gmail.com 

 

উপপতরচালক 

স্থানীয় সরকার, তসরাজগঞ্জ 

জ ান নাং০২৫৮৮৮৩০১৬৭(অত স) 

ই-জমইল: ddlg.sirajganj@gmail.com 

২২ প্রতশক্ষণ/ওয়াকযশপ/ 

সিা 

বরাদ্দ ও 

তনদে যশনা প্রাতি 

সাদপদক্ষ 

- - - সিকারী পতরচালক 
স্থানীয় সরকার শাখা 

সফান নং ০২৫৮৮৮৩০৩২২ 

ই-জমইলঃ acictsirajganj@mopa.gov.bd 

masum.38bcs@gmail.com 

 

উপপতরচালক 

স্থানীয় সরকার, তসরাজগঞ্জ 

জ ান নাং০২৫৮৮৮৩০১৬৭(অত স) 

ই-জমইল: ddlg.sirajganj@gmail.com 

 

 

04/12/2022 

(ড. ফারুক আহাম্মদ) 

সজলা প্র ােক 

রেিাজগঞ্জ 

সফান: ০2588830335 

ই-সমইলঃdcsirajganj@mopa.gov.bd  
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