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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ববভাগীয় কবিশনাদরর কার্ যালয়, িয়িনবসাংহ  

www.mymensinghdiv.gov.bd 

 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 

1) তিশন ও তিশন: 

     তিশন: দক্ষ ও কার্ যকর িাঠ প্রশােন। 

     তিশন: প্রাতিষ্ঠাতনক েক্ষিিা বৃতির িাধ্যমি একটি দক্ষ, সেবামুখী ও কল্যাণধিী এবং দায়বি জনবান্ধব িাঠ প্রশােন গমে সিালা।  
 

2) প্রতিশ্রুি সেবােমূহ:     
                                 

 

1.1 োধারণ শাখা (নাগতরক সেবা) 
 

ক্রি সসবার নাি 
সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

সসবা প্রোন 

পদ্ধবত 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

কাগজপত্র 

প্রাতির স্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযা 

 (নাি, পেবব, স ান নম্বর ও ই-সিইল) 

উর্ধ্যতন কি যকতযা  

(নাি, পেবব, স ান নম্বর ও ই-সিইল) 
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জনোধারমণর তনকট 

সেমক প্রাি 

অতিমর্ামগর তনষ্পতি 

15 কার্ যতদবে  
ইমিইল/পত্র 

জাতরর িাধ্যমি 

অতিমর্ামগর স্বপমক্ষ 

প্রািাতনক দতললাতদ  

 

- তবনামূমল্য 

 

(সিাোঃ আতবদুর রহিান) 

তেতনয়র েহকারী কতিশনার 

 (োধারণ শাখা) 

স ান: ০৯১-৫৪০৩৫ 

ই-সিইল:   

divcommymgen@gmail.com 

 

 

(এে, এ, এি রত কুন্নবী) 

অতি. তবিাগীয় কতিশনার (োতব যক) 

স ানঃ ০৯১-৫৪০৩০ 

ই- সিইল: 

addivcomgrmymensingh@mopa.gov.bd 

 

02 স্মারকতলতপ অগ্রায়ণ 05 কার্ যতদবে  
ইমিইল/পত্র 

জাতরর িাধ্যমি 

স্মারকতলতপর দাতবর 

স্বপমক্ষ প্রািাতনক 

দতললাতদ (র্তদ োমক) 

- তবনামূমল্য 

 

১.২ োধারণ শাখা (প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা) 

ক্র.নং সসবার নাি 

সসবা 

প্রোন 

 সদব যাচ্চ 

সিয় 

সসবা 

প্রোন 

পদ্ধবত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র  

কাগজপত্র 

প্রাতির স্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পবরদশাধ 

পদ্ধবত (র্বে 

থাদক) 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযা (নাি, পেবব, স ান 

নম্বর ও ই-সিইল) 
উর্ধ্যতন কি যকতযা (নাি, পেবব, স ান নম্বর ও ই-সিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

০1 

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাবহনী কর্তযক গুবল 

বর্ যদণর বনব যাহী তেন্ত প্রবতদবেন স্বরাষ্ট্র 

িন্ত্রণালদয় অগ্রায়ন। 

০5 

কার্ যতদবে 

পমত্রর 

িাধ্যমি 

প্রতিমবদমনর 

োমে সাংবিষ্ট 

কাগজপত্রাবে 

- 
তবনামূমল্য 

(সিাোঃ আতবদুর রহিান) 

তেতনয়র েহকারী কতিশনার (োধারণ 

শাখা) 

(এে, এ, এি রত কুন্নবী) 

অতি. তবিাগীয় কতিশনার (োতব যক) 

স ানঃ ০৯১-৫৪০৩০ 

http://www.mymensinghdiv.gov.bd/
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০2 
নতুন সজলা, উপমজলা, থানা, পুবলশ সেশন ও 

পুবলশ  াঁড়ী স্থাপদনর প্রস্তাব অগ্রায়ন 

০৭ 

কার্ যতদবে 

(DIG 

এর 

িিািি 

প্রাতি 

স্বামপমক্ষ) 

পমত্রর 

িাধ্যমি 
-- 

জনতনরাপিা 

তবিামগর 

ওময়বোইট 

ববনামূদল্য 

স ান: ০৯১-৫৪০৩৫ 

ই-সিইল: 

divcommymgen@gmail.com 

ই- সিইল: 

addivcomgrmymensingh@mopa.gov.bd 

 

 

 

২.১ েংস্থাপন শাখা (প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা) 
 

ক্র

ি 
সসবার নাি 

সসবা 

প্রোদনর 

সিয়সীিা 

সসবা প্রোন 

পদ্ধবত 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র কাগজপসত্রর প্রাবপ্তস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং 

পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযা (নাি, 

পেবব, স ান নম্বর ও ই-সিইল) 

উর্ধ্যতন কি যকতযা  (নাি, পেবব, 

স ান নম্বর ও ই-সিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 6 ৭ ৮ 9 

0

1 

তবতেএে (প্রশােন) কযাডামরর 

িাঠ পর্ যাময়র ৫ি সগ্রমডর 

কি যকিযামদর শ্রাতি তবমনাদন ছুটি 

িঞ্জুর 

03 

কার্ যতদবে 

অত ে আমদশ  

জাতর/  ইমিইল 

এর িাধ্যমি 

১. আমবদন পত্র 

২. তহোবরক্ষণ কার্ যালয় কর্তযক তনধ যাতরি  

     রমি ছুটির তহোব 

৩. পূমব যর ছুটি িঞ্জুতরর পত্র 

৪. সবিন সেল েংক্রাি প্রিযয়ন  

    (তনয়ন্ত্রণকারী কি যকিযা প্রদি) 

১.দজলা প্রশাসদকর  

   কার্ যালয়  

2. বহসাবরক্ষণ 

কি যকতযার   

    কার্ যালয় 

তবনামূমল্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(িাহবুবুর রহিান) 

েহকারী কতিশনার (েংস্থাপন) 

স ান: ৮৮+০৯১-৬১৪৪০ 

ই-সিইল: divcommymest 

@ gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(এে, এ, এি রত কুন্নবী) 

অতি. তবিাগীয় কতিশনার (োতব যক) 

স ানঃ ০৯১-৫৪০৩০ 

ই- সিইল: 

addivcomgrmymensin

gh@mopa.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2 

তবতেএে (প্রশােন) কযাডামরর 

িাঠ পর্ যাময়র ৫ি সগ্রমডর 

কি যকিযামদর অতজযি ছুটি িঞ্জুর 

05 

কার্ যতদবে 

অত ে আমদশ  

জাতর/ ইমিইল  

১. আমবদন পত্র 

২. তহোবরক্ষণ কার্ যালয় কর্তযক তনধ যাতরি  

     রমি ছুটির তহোব 

3. তনয়ন্ত্রণকারী কি যকিযা প্রদি প্রিযয়ন 

 

 

১.দজলা প্রশাসদকর  

   কার্ যালয়  

2. বহসাবরক্ষণ 

কি যকতযার  

    কার্ যালয় 

তবনামূমল্য 

0

3 

তবতেএে (প্রশােন) কযাডামরর 

িাঠ পর্ যাময়র কি যকিযামদর 

বতহোঃবাংলামদশ ছুটির আমবদন 

অগ্রায়ন 

05 

কার্ যতদবে 
অগ্রায়নপত্র 

১. আমবদন পত্র 

২. সজলা প্রশােমকর অগ্রায়নপত্র 

3. তনধ যাতরি  রমি তবমদশ ভ্রিণ েংক্রাি িথ্য 

4. তহোবরক্ষণ কার্ যালয় কর্তযক তনধ যাতরি   

     রমি ছুটির তহোব 

- তবনামূমল্য 

০৪ 

3য় ও 4ে য সশ্রতণর েরকাতর 

কি যচারীমদর বতহ:বাংলামদশ 

ছুটির অনুিতি 

05 

কার্ যতদবে 
পমত্রর িাধ্যমি 

1. আমবদনপত্র 

2. েংতিষ্ট কার্ যালয় হমি তনধ যাতরি আমবদন  

     রমি ছুটির তহোব 

3. সজলা প্রশােমকর সুপাতরশ 

সজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালয় 
তবনামূমল্য 

0

5 

উপমজলা তনব যাহী অত োরমদর 

বদতল/পদায়ন। 

03 

কার্ যতদবে 

(পদ শূন্য 

োকা 

স্বামপমক্ষ) 

প্রজ্ঞাপন জাতর ১. জনপ্রশােন িন্ত্রণালময়র প্রজ্ঞাপন 
জনপ্রশােন িন্ত্রণালময়র 

ওময়বোইট 
তবনামূমল্য 

০6 
েহকারী কতিশনার (ভূতি) গমণর 

বদতল/পদায়ন েংক্রাি 

03 

কার্ যতদবে 

(পদ শূন্য োকা 

প্রজ্ঞাপন জাতর 
১. জনপ্রশােন িন্ত্রণালয় এবং ভূতি িন্ত্রণালময়র   

    প্রজ্ঞাপন 

ভূতি িন্ত্রণালময়র 

ওময়বোইট 
তবনামূমল্য 

mailto:addivcomgrmymensingh@mopa.gov.bd
mailto:addivcomgrmymensingh@mopa.gov.bd
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স্বামপমক্ষ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(িাহবুবুর রহিান) 

েহকারী কতিশনার (েংস্থাপন) 

স ান: ৮৮+০৯১-৬১৪৪০ 

ই-সিইল: divcommymest 

@ gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(এে, এ, এি রত কুন্নবী) 

অতি. তবিাগীয় কতিশনার (োতব যক) 

স ানঃ ০৯১-৫৪০৩০ 

ই- সিইল: 

addivcomgrmymensin

gh@mopa.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০7 
প্রশােতনক কি যকিযামদর  বদতল 

েংক্রাি 

০৫ 

কার্ যতদবে 

অত ে আমদশ 

জাতর  

1. আদবেনপত্র 

2. সজলা প্রশাসদকর সুপাবরশ; 

-- 
তবনামূমল্য 

০8 

৩য় ও ৪ে য সশ্রতণ কি যচারীমদর 

আিোঃমজলা বদতল আদবেন 

বনষ্পবি। 

০৫ 

কার্ যতদবে 

অত ে আমদশ 

জাতর/বনষ্পবি 

১. আমবদন পত্র 

2. সজলা প্রশােমকর সুপাতরশ  

 

 

-- 

তবনামূমল্য 

০9 
কি যকিযামদর তবতিন্ন প্রতশক্ষণ 

সকামে য িমনানয়ন প্রদান 

03 

কার্ যতদবে 
অত ে আমদশ 

1. জনপ্রশােন িন্ত্রণালয়/ েংতিষ্ট প্রতশক্ষণ    

    প্রতিষ্ঠান হমি হমি প্রাি পত্র 
-- তবনামূমল্য 

1

0 

তবতেএে (প্রশােন) কযাডামরর 

নব-তনময়াগপ্রাি কি যকিযামদর  

ওতরময়মেশন  প্রতশক্ষণ 

০৫ 

কার্ যতদবে 

প্রতশক্ষমণর 

িাধ্যমি 

1. জনপ্রশােন িন্ত্রণালময়র পদায়ন    

     েংক্রাি প্রজ্ঞাপন 

2. সর্াগদানপত্র 

জনপ্রশােন িন্ত্রণালময়র 

ওময়বোইট 
তবনামূমল্য 

১1 

তেতনয়র েহকারী 

কতিশনার/েহকারী 

কতিশনারগমণর ম্যাতজমেতে 

ক্ষিিা অপ যমণর প্রস্তাব সপ্ররণ। 

০৫ 

কার্ যতদবে 
পমত্রর িাধ্যমি 1. সজলা প্রশােমকর চাতহদা/প্রস্তাব --- তবনামূমল্য 

1

2 

তনব যাহী ম্যাতজমেটগমণর সকে 

এযামনামটশন/টীকা টিপ্পনী 

অনুমিাদন। 

7 কার্ যতদবে 
কবিটির 

িাধ্যদি 

1. সজলা প্রশােমকর অগ্রায়ন  

2. সকমের টিকা টিপ্পতনেহ সকে নতে 

সজলা প্রশােমকর 

কার্ যালয় তবনামূমল্য 

১3 

োটি যত সকট আোলত 

পবরচালনায় অত োমরর ক্ষিিা 

প্রদান। 

০৩ 

কার্ যতদবে 
অত ে আমদশ 

 

1. সজলা প্রশােমকর প্রস্তাব 

 

 

সজলা প্রশােমকর 

কার্ যালয় তবনামূমল্য 

1

4 

তবতেএে (প্রশােন) কযাডামরর 

তশক্ষানতবে কি যকিযামদর চাকতর 

স্থায়ীকরমণর আমবদন অগ্রায়ণ 

০৫ 

কার্ যতদবে 

পমত্রর িাধ্যমি ১. বুতনয়াতদ প্রতশক্ষণ সনে 

2. ববভাগীয় পরীক্ষায় উিীদণ যর সগদজট 

3. সেজাবর সনে 

4. সকস এদনাদটশন সাংক্রান্ত প্রতযয়ন 

--- তবনামূমল্য 

1

5 

প্রশােতনক কি যকিযামদর  

তজতপএ  এ জিাকৃত চূড়াি 

উমিালমন অথ য িঞ্জুতর প্রদান 

০5 

কার্ যতদবে 

অত ে আমদশ 

জাতর  

1. আদবেনপত্র  

2. সজলা প্রশাসদকর সুপাবরশ; 

3. তপআরএল িঞ্জুতরপত্র  

4. তহোবরক্ষণ অত োমরর স্বাক্ষরেহ চুোি    

   উমিালমনর অতডট ম্যানুয়াদলর পূরণকৃত 

 রি 

5. োতি যে বতহর ৩য় পািার েিযাতয়ি কতপ। 

 

েংতিষ্ট সজলা 

প্রশােমকর কার্ যালয়      

তবনামূমল্য 

1

6 

১৪-২০ িি সগ্রমডর  কি যচারীমদর 

পমদান্নতি প্রদান 

30 

কার্ যতদবে 

তডএেতব  এর 

িাধ্যমি 

 

1. সব যদশর্ বনদয়াগবববধ 2020 এ উবিবিত   

     বশক্ষাগত সর্াগ্যতা ও অবভজ্ঞতা,  

2. সজলা বাছাই কবিটির সুপাবরশ,  

সজলা প্রশােমকর 

কার্ যালয়      ববনামূদল্য 

1

7 

কি যকতযা-কি যচারীগমণর তবরুমি 

তবতিন্ন অতিমর্াগ তনষ্পতি 

১5 

কার্ যতদবে 

পমত্রর 

িাধ্যমি/তেন্ত 

স্বাদপদক্ষ 

বনষ্পবি 

1. অতিমর্াগপত্র  

2. অতিমর্ামগর োমে সাংযুক্ত       

     প্রিানাতদ (র্তদ োমক) 

-- 

তবনামূমল্য 

mailto:addivcomgrmymensingh@mopa.gov.bd
mailto:addivcomgrmymensingh@mopa.gov.bd


4 
 

1

8 
ববভাগীয় আবপল িািলা বনষ্পবি 

৩০ 

কার্ যবেবস 

পত্র প্রোন/ই-

সিইদল 

1. ববভাগীয় িািলার নবথ ও সাংযুক্ত 

কাগজপত্র  

সজলা প্রশােমকর 

কার্ যালয় 
প্রদর্াজয নয় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(িাহবুবুর রহিান) 

েহকারী কতিশনার (েংস্থাপন) 

স ান: ৮৮+০৯১-৬১৪৪০ 

ই-সিইল: divcommymest 

@ gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

(এে, এ, এি রত কুন্নবী) 

অতি. তবিাগীয় কতিশনার (োতব যক) 

স ানঃ ০৯১-৫৪০৩০ 

ই- সিইল: 

addivcomgrmymensin

gh@mopa.gov.bd 

 

 

1

9 

তবিাগীয় পর্ যাময়র চাকতররি 

েরকাতর কি যচারীমদর 

মৃত্যযকালীন এবং স্থায়ী 

অক্ষিিাজতনি েরকাতর 

কি যচারীমদর আতে যক অনুদান 

িঞ্জুতর।  

15 

কার্ যতদবে 

তবিাগীয় 

পর্ যাময়র বাছাই 

কতিটির 

িাধ্যমি 

1. আমবদনপত্র,  

2. মৃত্যযর েনদ 

3. েংতিষ্ট দিমরর অত ে প্রধামনর        

    সুপাতরশ পত্র। 

4. এলতপতে,  

5. মৃি কি যচারীর উিরাতধকার েনদ 

6. জা.সব. সে. ২০১৫ এর অনলাইন  

   সপ-ত মেশন কতপ 

7. মৃি কি যচারী ও আমবদনকারীর    

    জািীয় পতরপমত্রর  মটাকতপ।  

মৃি কি যচারীর েংতিষ্ট 

দির 
তবনামূমল্য   

 
 

২.২ েংস্থাপন শাখা (অিযিরীণ  সেবা) 

ক্রি সসবার নাি 

সসবা 

প্রোদনর 

সিয়সীিা 

সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
কাগজপদত্রর 

প্রাবপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযা  

(নাি, পেবব, স ান নম্বর ও ই-

সিইল) 

উর্ধ্যতন কি যকতযা  

(নাি, পেবব, স ান নম্বর ও ই-সিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ 

অত্র কার্ যালদয় কি যরত 

কি যকতযা/কি যচারীদের িার্তত্বকালীন 

ছুটি িঞ্জুর 

০5  

কার্ যতদবে 

অব স আদেশ 

জাবরর িাধ্যদি 

1. আদবেনপত্র 

2. বনয়ন্ত্রণকারী কি যকতযা প্রেি প্রতযয়ন 

3. সিবিদকল সাটি যব দকট 

 

- তবনামূমল্য 

 

 

 

 

(িাহবুবুর রহিান) 

েহকারী কতিশনার (েংস্থাপন) 

স ান: ৮৮+০৯১-৬১৪৪০ 

ই-সিইল: divcommymest 

@ gmail.com 

 

 

 

 

(এে, এ, এি রত কুন্নবী) 

অতি. তবিাগীয় কতিশনার (োতব যক) 

স ানঃ ০৯১-৫৪০৩০ 

ই- সিইল: 

addivcomgrmymensingh@

mopa.gov.bd 

 

২ 

অত্র কার্ যালদয় কি যরত 

কি যকতযা/কি যচারীদের পাসদপাট য 

করার অনাপবিপত্র  

০3  

কার্ যতদবে 

অব স আদেশ 

জাবরর িাধ্যদি 

1. আদবেনপত্র 

2. বনধ যাবরত  রি 

সাংস্থাপন 

শািা 
তবনামূমল্য 

৩ 

অত্র কার্ যালদয় কি যরত 

কি যকতযা/কি যচারীদের 

প্রবশক্ষণ প্রোন 

 

প্রবত িাদস  

05 ঘণ্টা 
সনাটিশ জাবর প্রদয়াজয নয় - ববনামূদল্য 

৪ 

২য়, 3য় ও ৪ে য সশ্রতণর কি যচারীমদর 

গৃহ তনি যাণ, কতিউটার ক্রয় ও িটর 

োইমকল ক্রয় ঋণ িঞ্জুতর  

05 

কার্ যতদবে 

অত ে আমদশ 1. তনধ যাতরি  রমি আমবদন 

2. গৃহ তনি যামণর জন্য জতির দতলল 

3. সিাটর োইমকল ঋমণর জন্য ক্রময়র  

    বায়না নািা 

সাংস্থাপন 

শািা 

তবনামূমল্য 

5 

অত্র কার্ যালদয়র ৩য় ও ৪থ য সেবণর 

কি যচারীদের সাধারণ ভববষ্য তবহবল 

হদত স রতদর্াগ্য ও অদ রতদর্াগ্য 

অবিি িঞ্জুবর 

০৭ 

কার্ যতদবে 

পদত্রর িাধ্যদি 1. বনধ যাবরত  রদি আদবেন 

2. ববভাগীয় বহসাব বনয়ন্ত্রক, িয়িনবসাংহ  

    কর্তযক প্রেি বহসাব বববরণী 

3. চাকুবরববহর ৩য় পাতার সতযাবয়ত  

     দটাকবপ।  

সাংস্থাপন 

শািা 

তবনামূমল্য 

6 অত্র কার্ যালদয়র ৩য় ও ৪থ য সেবণর 

কি যচারীর সপনশন/ পাবরবাবরক 

সপনশন িঞ্জুবর 

10 

কার্ যতদবে 

পদত্রর িাধ্যদি 1. ক্ষিতা অপ যণ ও অবভভাবক    

    িদনানয়দনর প্রতযয়নপত্র  

    (সাংদর্াজনী -৭) 

সাংস্থাপন 

শািা 

তবনামূমল্য 
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2. নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর  

    ছাপ (সাংদর্াজনী-৬) 

3. না-োবী প্রতযয়ন পত্র 

4. বনধ যাবরত  রদি আদবেন।  

 

৩.১ রাজস্ব শাখা (নাগবরক সসবা)  

ক্রি সসবার নাি 

সসবা 

প্রোদনর 

সিয়সীিা 

সসবা প্রোন 

পদ্ধবত 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

কাগজপদত্রর 

প্রাবপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযা 

 (নাি, পেবব, স ান নম্বর ও ই-

সিইল) 

উর্ধ্যতন কি যকতযা  

(নাি, পেবব, স ান নম্বর ও ই-সিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 6 7 8 9 

1 

ববববধ আদবেন 

(িাস, অবপ যত, পবরতযক্ত, বববনিয়, 

সায়রাত িহাল, ভূবি উন্নয়ন কর 

বনষ্পবি) 

০৭ 

কার্ যবেবস 

পমত্রর 

িাধ্যমি 

1. আমবদনপত্র  

2. আমবদমনর োমে সাংযুক্ত     

    কাগজপত্র (র্তদ োমক) 

- তবনামূমল্য 

 

(কামবরী জালাল) 

েহকারী কতিশনার ((রাজস্ব)) 

স ান: 091-54035 

ই-সিইল: 

divcommymrev@gmail.

com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(এে, এ, এি রত কুন্নবী) 

অতি. তবিাগীয় কতিশনার (োতব যক) 

স ানঃ ০৯১-৫৪০৩০ 

ই- সিইল: 

addivcomgrmymensingh@

mopa.gov.bd 

 

 

 

 

 

৩.২ রাজস্ব শাখা (প্রাবতষ্ঠাবনক সসবা)  

ক্র

ি 
সসবার নাি 

সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

সসবা প্রোন 

পদ্ধবত 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

কাগজপদত্রর 

প্রাবপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযা 

 (নাি, পেবব, স ান নম্বর ও ই-

সিইল) 

উর্ধ্যতন কি যকতযা 

 (নাি, পেবব, স ান নম্বর ও ই-সিইল) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 কানুনদগাদের চাকবর 

স্থায়ীকরণ 
০5 কার্ যবেবস 

অব স আদেশ 

জাবর 

১. আদবেনপত্র 

2. সাবভ যস ববহ 

3. বাবর্ যক সগাপনীয় প্রবতদবেন  এবাং  

4. সজলা প্রশাসদকর সুপাবরশ 

সজলা প্রশােমকর 

কার্ যালয় 

(রাজস্ব শাখা) তবনামূমল্য 

 

 

 

 

(কামবরী জালাল) 

েহকারী কতিশনার ((রাজস্ব)) 

স ান: 091-54035 

ই-সিইল: 

divcommymrev@gmail.

com 

 

 

 

 

 

(এে, এ, এি রত কুন্নবী) 

অতি. তবিাগীয় কতিশনার (োতব যক) 

স ানঃ ০৯১-৫৪০৩০ 

ই- সিইল: 

addivcomgrmymensingh@

mopa.gov.bd 

 

2 কানুনদগাদের অবজযত ছুটি/ 

অবসর প্রস্তুবত ছুটি িঞ্জুর 
০৭ কার্ যবেবস 

অব স আদেশ 

জাবর 

1. বনধ যাবরত  রদি আদবেন 

2. সাবভ যস ববহ 

3. না-োবব সনে 

ঐ 

তবনামূমল্য 

3 কানুনদগাদের োবন্ত ববদনােন 

ও ববহঃবাাংলাদেশ ছুটি 

িঞ্জুর 

০5 কার্ যবেবস অব স আদেশ 

জাবর 

1. বনধ যাবরত  রদি আদবেন 

2. বহসাবরক্ষণ কার্ যালয় হদত 

    প্রেি ছুটির বহসাব 

3. সজলা প্রশাসদকর সুপাবরশ 

ঐ তবনামূমল্য 

mailto:nusratatz@gmail.com
mailto:nusratatz@gmail.com
mailto:nusratatz@gmail.com
mailto:nusratatz@gmail.com
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4 
কানুনদগা, সাদভ যয়ার ও ৩য়-

৪থ য সেবণর কি যচারীদের 

বতহ:বাংলামদশ ছুটির 

অনুিতি 

০৭ কার্ যবেবস 
অব স আদেশ 

জাবর 

1. বনধ যাবরত  রদি আদবেন 

2. বহসাবরক্ষণ কার্ যালয় হদত  

   প্রেি ছুটির বহসাব 

3. সজলা প্রশাসদকর সুপাবরশ 

সজলা প্রশােমকর 

কার্ যালয় 

(রাজস্ব শাখা) 

তবনামূমল্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(কামবরী জালাল) 

েহকারী কতিশনার ((রাজস্ব)) 

স ান: 091-54035 

ই-সিইল: 

divcommymrev@gmail.

com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

অবতবরক্ত ভূবি অবধিহণ 

কি যকতযাগদণর ছুটি, োবন্ত 

ববদনােন, বপআরএল িঞ্জুর 

সাংক্রান্ত আদবেন ভূবি 

িন্ত্রণালদয় অিায়ণ 

০৭ কার্ যবেবস 
পত্র প্রোন/ই-

সিইল 

১. আমবদন পত্র 

২. তহোবরক্ষণ কার্ যালয় কর্তযক      

    তনধ যাতরি  রমি ছুটির তহোব 

৩. পূমব যর ছুটি িঞ্জুতরর পত্র 

৪. সবিন সেল েংক্রাি প্রিযয়ন     

    (তনয়ন্ত্রণকারী কি যকিযা প্রদি) 

- ববনামূদল্য 

6 
কানুনদগা ও সাদভ যয়াদরর 

বজবপএ  হদত অবিি 

উদিালদনর িঞ্জুবর জ্ঞাপন 

০5 কার্ যবেবস অব স আদেশ 

জাবর 

1. বনধ যাবরত  রদি আদবেন 

2. বহসাবরক্ষণ কার্ যালয় কর্তযক  

    প্রেি বহসাব বববরণী 

3. চাকুবরববহর ৩য় পাতার সতযাবয়ত   

    দটাকবপ। 

সজলা প্রশােমকর 

কার্ যালয় 

(রাজস্ব শাখা) তবনামূমল্য 

7 
সজলা প্রশােমনর অনুকূমল 

এলএ কতেমজন্সী খাি 

হমি 2,0০০০০/- টাকা 

পর্ যি খরমচর অনুমিাদন। 

০৭ কার্ যবেবস 

(সর্ৌতিক 

কারমণ আমরা 

১৫ তদন) 

পমত্রর 

িাধ্যমি 

1. তনধ যাতরি  রমি আমবদন  

2. চাতহি টাকার ব্যয় প্রাক্কলন,  

3.চাতহদাপত্র, 

4. টাকার পতরিান 

ঐ 

তবনামূমল্য 

8 জল িহাল ও বালু িহামলর 

ইজারা অনুমিাদন। 
০৭ কার্ যবেবস 

পত্র প্রোন/ই-

সিইদলর 

িাধ্যদি 

1. আমবদনপত্র 

2. সজলা প্রশােমকর সুপাতরশপত্র 

সজলা প্রশােমকর 

কার্ যালয় 

(রাজস্ব শাখা) 
তবনামূমল্য 

9 হাট বাজামরর কযামলন্ডার 

অনুমিাদন। 
০৭ কার্ যবেবস 

পত্র প্রোন/ই-

সিইল  
1. আমবদনপত্র 

2. সজলা প্রশােমকর সুপাতরশপত্র 

সজলা প্রশােমকর 

কার্ যালয় 

(রাজস্ব শাখা) 

তবনামূমল্য 

1
0 

১০ লক্ষ টাকার ঊমবযর 

জলিহামলর ইজারা 

অনুমিাদন (২০ একমরর 

অতধক)।  

০৭ কার্ যবেবস 

পত্র প্রোন/ই-

সিইল  
1.তিে সকে নতে 

সজলা প্রশােমকর 

কার্ যালয় 

(রাজস্ব শাখা) 
তবনামূমল্য 

১1 হাট বাজার স্থাপমনর প্রস্তাব 

অগ্রায়ন 
০৭ কার্ যবেবস 

পত্র প্রোন/ই-

সিইল  
1. আমবদনপত্র 

2. সজলা প্রশােমকর সুপাতরশপত্র 

সজলা প্রশােমকর 

কার্ যালয় 

(রাজস্ব শাখা) 

তবনামূমল্য 

12 
তিতপ পুকুর ও  মলর বাগান 

ইজারা অনুমিাদন  

(দশ হাজার টাকার উমবয) 

১5 কার্ যবেবস 
পত্র প্রোন/ই-

সিইল 

1. আমবদনপত্র 

2. সজলা প্রশােমকর সুপাতরশপত্র 

সজলা প্রশােমকর 

কার্ যালয় 

(রাজস্ব শাখা) 

তবনামূমল্য 

mailto:nusratatz@gmail.com
mailto:nusratatz@gmail.com


7 
 

13 
রাজস্ব প্রশাসদনর অবিট 

আপবি বনষ্পবির প্রস্তাব 

অগ্রায়ন 

০৭ কার্ যবেবস 
পত্র প্রোন/ই-

সিইল  

1. ব্রডশীট জবামব সজলা প্রশােমকর  

   সুপাতরশ 

সজলা প্রশােমকর 

কার্ যালয় 

(রাজস্ব শাখা) 

প্রদর্াজয নয় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(কামবরী জালাল) 

েহকারী কতিশনার ((রাজস্ব)) 

স ান: 091-54035 

ই-সিইল: 

divcommymrev@gmail.

com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(এে, এ, এি রত কুন্নবী) 

 

 

 

 

(এে, এ, এি রত কুন্নবী) 

অতি. তবিাগীয় কতিশনার (োতব যক) 

স ানঃ ০৯১-৫৪০৩০ 

ই- সিইল: 

addivcomgrmymensingh@

mopa.gov.bd 

 

14 
ভূবি অতধগ্রহণ িািলায় 

সজলা প্রশােমকর আমদমশর 

তবরুমি আপীল। 

15 কার্ যবেবস  
পত্র প্রোন/ই-

সিইল 

1. আমবদনপত্র  

2. িািলার নতে  

সজলা প্রশােমকর 

কার্ যালয় 

(রাজস্ব শাখা) 
তবনামূমল্য 

15 রাজস্ব তিে আপীল িািলা 

তনষ্পতি। 
০৬ িাে 

সদওয়ানী 

কার্ যতবতধ 

অনুোমর। 

১. আমবদন 

২. সাংযুক্ত প্রিাণক 
-- 

েরকাতর 

তনধ যাতরি সকাট য 

ত   

16 রাজস্ব তিে আপীল িািলার 

জামবদা নকল েরবরাহ। 
০৭ কার্ যবেবস 

হামি হামি/ 

ডাকদর্াদগ 

1. তনধ যাতরি  রি নং- ২৮ এ ২০  

    টাকার সকাট য ত  েম্বতলি আমবদন, 

2. নতে দৃমষ্ট প্রময়াজনীয় সকাট য ত  ও  

    স াতলও।   

 রি এ কার্ যালয় 

এবাং স্ট্যাি 

সিন্ডামরর বনকট 

পাওয়া র্ামব। 

20/- 

17 
ভূবি অবধিহণ সকদসর চূড়ান্ত 

বসদ্ধান্ত প্রোন (৫০ ববঘার 

বনদে, ভূবি অবধিহণ আইন 

২০১৭ অনুর্ায়ী) 

১৫ কার্ যবেবস 

(আপবির 

কারদণ ৩০ 

কার্ যবেবস) 

পত্র প্রোন/ই-

সিইল/ িাদক 
১. সজলা প্রশাসদকর প্রস্তাব  - প্রদর্াজয নয় 

18 আিোঃমজলা ও আিোঃ তবিাগ 

সখয়াঘাট ইজারা 
6০ কার্ যবেবস 

পত্র প্রোন/ই-

সিইদল 

1. তেতডউল  রি পূরণ 

2. সেড লাইমেন্স 

3. জািীয় পতরচয়পত্র 

4. TIN োটি যত মকট 

5. পাটনী 

-- 
তেতডউমল বতণ যি 

মূল্য, নগমদ। 

 

 
 

4.1 তহোব শাখা/সনজারি শাখা (নাগতরক সেবা) 

ক্র

ি 
সসবার নাি 

সসবা প্রোন 

 সদব যাচ্চ সিয় 

সসবা প্রোন 

পদ্ধবত 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

কাগজপদত্রর 

প্রাবপ্তস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযা  
উর্ধ্যতন কি যকতযা  

(নাি, পেবব, স ান নম্বর ও ই-সিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

01 
তবিাগীয় কতিশনার 

িমহাদময়র সস্বচ্ছাধীন 

িঞ্জুরী প্রদান 

30 কার্ যবেবস  
সচক প্রদামনর 

িাধ্যমি  

1. আমবদন পত্র 

2.  আমবদনকারী ছতব ও   

    NID  মটাকতপ 

3. ছাত্র-ছাত্রীর সক্ষমত্র প্রতিষ্ঠান কর্তযক  

    প্রিযয়ন 

4. তচতকৎোর সক্ষমত্র সপ্রেতক্রপশন ও     

    েংতিষ্ট কাগজপত্রাতদ 

- তবনামূমল্য 

 

(সিাোঃ আতবদুর রহিান) 

তেতনয়র েহকারী কতিশনার 

 (োধারণ শাখা) 

স ান: ০৯১-৫৪০৩৫ 

ই-সিইল: 

divcommymacc@gmail.

com 

 

 

 

 

(এে, এ, এি রত কুন্নবী) 

অতি. তবিাগীয় কতিশনার (োতব যক) 

স ানঃ ০৯১-৫৪০৩০ 

ই- সিইল: 

addivcomgrmymensingh@mopa

.gov.bd 

 

 

 

 

 

mailto:nusratatz@gmail.com
mailto:nusratatz@gmail.com
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4.২ তহোব শাখা/ সনজারি শাখা (প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা) 

ক্রি সসবার নাি 
সসবা প্রোন 

 সদব যাচ্চ সিয় 
সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

কাগজপদত্রর 

প্রাবপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 
োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযা 

উর্ধ্যতন কি যকতযা  

(নাি, পেবব, স ান নম্বর ও ই-সিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

1 
কি যকিযা/কি যচারীমদর ভ্রিণ 

ভাতা ববল অনুদিােন 
০3 কার্ যবেবস  

তবল অনুমিাদমনর  

িাধ্যমি  

1.তনধ যাতরি  রমি ভ্রিণ তবল  

2. ভ্রিণ তববরণী 
বহসাব শািা তবনামূমল্য 

 

 

 

.    সিাোঃ আতবদুর রহিান) 

তেতনয়র েহকারী কতিশনার 

(োধারণ শাখা) 

স ান: ০৯১-৫৪০৩৫ 

ই-সিইল: 

divcommymacc@gm

ail.com 

 

. 

 

 

 

(এে, এ, এি রত কুন্নবী) 

অতি. তবিাগীয় কতিশনার (োতব যক) 

স ানঃ ০৯১-৫৪০৩০ 

ই- সিইল: 

addivcomgrmymensingh@m

opa.gov.bd 

 

2 
পণ্য, কার্ য ও েংতিষ্ট সেবা 

ক্রয়  

15  

কার্ যবেবস  

1. কার্ যামদশ এর 

িাধ্যমি 

2. সচক প্রোদনর 

িাধ্যদি 

 

1. তরকুইতজশন পত্র, 

2.সকামটশন/সটন্ডার তবজ্ঞতি: 

3. সকামটশন/সটন্ডার ডকুমিে 

৪. NID,  

৫. TIN 

৬. Vat registration  

৭. ব্যাংক সস্ট্টমিে  

৮. সেড লাইমেন্স  

 

সনজারি/ 

তহোব শাখা 
তবনামূমল্য 

3 

েরকাতর পাওনা পতরমশাধ 

 (তবদুযৎ তবল, সটতলম ান 

তবল, বাতে িাো, ইোরমনট 

তবল, সপৌর কর এবং পাতনর 

তবল) 

০৭ কার্ যবেবস  

সচক ও তবল 

অনুমিাদমনর  

িাধ্যমি  

1.ববল ভাউচার সাংবিষ্ট েপ্তর তবনামূমল্য 

 

৫.১ উন্নয়ন শাখা (নাগতরক সেবা) 

ক্রি সসবার নাি 
সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

সসবা 

প্রোন 

পদ্ধবত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র  
কাগজপত্র 

প্রাবপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযা (নাি, পেবব, স ান 

নম্বর ও ই-সিইল) 

উর্ধ্যতন কি যকতযা  

(নাি, পেবব, স ান নম্বর ও ই-সিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 6 ৭ ৮ 9 
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01 

ববভাগীয় 

কবিশনাদরর 

টি.আর. বরাদ্দ 

30 

কার্ যবেবস 

(বরাদ্দ প্রাবপ্ত 

সাদপদক্ষ ) 

 

পমত্রর 

িাধ্যমি 

1. আদবেনপত্র  

2.েংযুি কাগজপত্র 

    (র্তদ োমক) 

-- ববনামূদল্য 
(কামবরী জালাল) 

েহকারী কতিশনার ((রাজস্ব)) 

স ান: 091-54035 

ই-সিইল: 

divcommymdev@gmail.com 

 

 

(এে, এ, এি রত কুন্নবী) 

অতি. তবিাগীয় কতিশনার (োতব যক) 

স ানঃ ০৯১-৫৪০৩০ 

ই- সিইল: 

addivcomgrmymensingh@mopa.gov.bd 02 

িথ্য অবধকার 

আইন, ২০০৯ 

অনুর্ায়ী তথ্য 

প্রোন 

২০ কার্ যবেবস পমত্রর 

িাধ্যমি 

1. আদবেনপত্র 

2. েংযুি কাগজপত্র 

3.ডাকমর্ামগ তথ্য সপমি  

   চাইমল 10/- সকাট য 

ত  

- ডাকমর্ামগ তথ্য 

সপমি চাইমল 

10/- সকাট য ত  

 

 

৫.২ উন্নয়ন শাখা (প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা) 

ক্রি সসবার নাি 
সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

সসবা প্রোন 

পদ্ধবত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র  

কাগজপত্র 

প্রাবপ্তস্থান 
সসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 
োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযা  

উর্ধ্যতন কি যকতযা (র্ার কাদছ অবভদর্াগ 

জানাদনা/আবপল করা র্াদব) (নাি, পেবব, স ান নম্বর 

ও ই-সিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫  6 ৭ ৮ 

০1 
সবসরকাবর কারা পবরেশ যক 

বনদয়াগ। 
07 কার্ যবেবস 

পমত্রর 

িাধ্যমি 

১. সজলা শােমকর   

    সুপাতরশ 

সজলা প্রশােমকর 

কার্ যালয় 
ববনামূদল্য 

(কামবরী জালাল) 

েহকারী কতিশনার ((রাজস্ব)) 

স ান: 091-54035 

ই-সিইল: 

divcommymdev@gm

ail.com 

 

(এে, এ, এি রত কুন্নবী) 

অতি. তবিাগীয় কতিশনার (োতব যক) 

স ানঃ ০৯১-৫৪০৩০ 

ই- সিইল: 

addivcomgrmymensingh@mopa.gov.b

d 

 

 

 

 

৬.1 তশক্ষা ও আইতেটি শাখা (প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা) 

 

ক্রি সসবার নাি সসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র  

কাগজপত্র 

প্রাবপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযা  
উর্ধ্যতন কি যকতযা  (নাি, পেবব, 

স ান নম্বর ও ই-সিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 6 ৭ 8 9 

01 নাগতরক সেবায় উদ্ভাবন 

ও আইতেটি েংক্রাি 

প্রতশক্ষণ। 

পমত্র উতিতখি 

তনধ যাতরি েিয় 

বামজট প্রাতি োমপমক্ষ েংতিষ্ট  

িন্ত্রণালময়র তনমদ যশনা সিািামবক। - 

- 

ববনামূদল্য 

 

(সিাোঃ আতবদুর রহিান) 

তেতন. েহকারী কতিশনার 

 

 

 
 

mailto:nusratatz@gmail.com
mailto:nusratatz@gmail.com
mailto:nusratatz@gmail.com
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০2 তবতিন্ন সিলা আময়াজন 
তনধ যাতরি 

েিয়েীিার িমধ্য 

েংতিষ্ট িন্ত্রণালময়র তনমদ যশনা 

সিািামবক অনুষ্ঠানসূতচ প্রণয়ন, তবতিন্ন 

উপ-কতিটি গঠন, ওময়বোইমট প্রকাশ। 

- - 

তবনামূমল্য 

(োধারণ শাখা) 

স ান: ০৯১-৫৪০৩৫ 

ই-সিইল: 

acictdivcommy@gm

ail.com 

 

(এে, এ, এি রত কুন্নবী) 

অতি. তবিাগীয় কতিশনার (োতব যক) 

স ানঃ ০৯১-৫৪০৩০ 

ই- সিইল: 

addivcomgrmymensingh

@mopa.gov.bd 

 

০3 সেতিনার/কি যশালা/িি 

তবতনিয় েিা 
তনধ যাতরি 

েিয়েীিার িমধ্য 

েংতিষ্ট িন্ত্রণালময়র তনমদ যশনা 

সিািামবক অনুষ্ঠানসূতচ প্রণয়ন, তবতিন্ন 

উপ-কতিটি গঠন, ওময়বোইমট প্রকাশ। 

- - 

তবনামূমল্য 

04 তবতিন্ন তদবে উদর্াপন 
তনধ যাতরি 

েিয়েীিার িমধ্য 

েংতিষ্ট িন্ত্রণালময়র তনমদ যশনা 

সিািামবক অনুষ্ঠানসূতচ প্রণয়ন, তবতিন্ন 

উপ-কতিটি গঠন, ওময়বোইমট প্রকাশ। 

- - 

তবনামূমল্য 
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৭.1 স্থানীয় েরকার শাখা (প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা) 
 

ক্র.নং সেবার নাি 

সেবা 

প্রদামনর 

েিয়েীিা 

সেবা 

প্রদান 

পিতি 

প্রময়াজনীয় কাগজপত্র 

কাগজপত্র 

প্রাতির 

স্থান 

সেবার মূল্য 

এবং 

পতরমশাধ 

পিতি 

দাতয়ত্বপ্রাি কি যকিযা (নাি, পদতব, স ান 

নম্বর ও ই-সিইল) 

উবযিন কি যকিযা  

(নাি, পদতব, স ান নম্বর ও ই-সিইল) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 

সজলা পতরষমদর প্রধান 

তনব যাহী কি যকিযাগমণর ভ্রিণ 

িািা তবল অনুমিাদন 

03 

কার্ যতদবে 
- প্রমর্াজয নমহ -- তবনামূমল্য 

(কামবরী জালাল) 

েহকারী কতিশনার 

স ান: 

ই-সিইল: 

divcommymlg@gmail.com 

(এে, এ, এি রত কুন্নবী) 

অতি. তবিাগীয় কতিশনার (োতব যক) 

স ানঃ ০৯১-৫৪০৩০ 

ই- সিইল: 

addivcomgrmymensingh@mopa.gov.bd 

 

02 

ইউতনয়ন পতরষমদর 

সচয়ারম্যান, েদস্য ও সজলা 

পতরষমদর েদস্যমদর তবমদশ 

গিমণর অনুিতি। 

03 

কার্ যতদবে 

ই-

সিইল/পত্র 

জাতরর 

িাধ্যমি 

1. র্োর্ে কর্তযপমক্ষর িাধ্যমি  

    আমবদন। 

2. তচতকৎেমকর োটি যত মকট    

    (তচতকৎোর সক্ষমত্র) 

-- তবনামূমল্য 

03 

উপমজলা পতরষদ 

সচয়ারম্যান, েদস্য এবং 

সপৌরেিার সিয়র ও 

কাউতন্সলরগমণর শপে গ্রহণ 

20 

কার্ যতদবে 
স্বহমস্ত 

1. স্থাবর ও অস্থাবর েিতির  

    তববরণ। 
-- তবনামূমল্য 

04 
সজলা পতরষমদর গাছ তবক্রয় 

েংক্রাি 

15 

কার্ যতদবে 

পমত্রর 

িাধ্যমি 

1. সজলা পতরষমদর োমি যয়ার  

    কর্তযক োমি য প্রতিমবদন। 

2. বন তবিাগ কর্তযক  প্রতিমবদন। 

3. গামছর মূল্য তনধ যারণ ও 

িাতলকা। 

4. সজলা পতরষমদর েিার           

    কার্ যতববরণী। 

5. সজলা উন্নয়ন ও েিন্বয় েিার  

    কার্ যতববরণী। 

সজলা 

পতরষদ 
তবনামূমল্য 

 


