গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা শাসেকর কায ালয়, িপেরাজ র
www.pirojpur.gov.bd

সবা দান িত িত
(Citizen’s Charter)

১. সাধারণ শাখার
ম

১

১.

েয়াজনীয়
সেব া
সময়
(ঘ া/িদন
/মাস)

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান

িফ/চাজ (টাকা
জমাদােনর
কাড/খাত ও
কখন
দানকরেত হেব
তা উে খসহ)

দািয় া
কম কতা
(কম কতারনাম,
পদবী,
বাংলােদেশর
কাড, জলা,
উপেজলার
কাডসহ
টিলেফান ন র,
ই- মইল)

ঊ তন
কম কতা/যার
কােছ আপীল করা
যােব (কম কতার
পদবী,
বাংলােদেশর
কাড, জলা
উপেজলার
কাডসহ
টিলেফান ন র,
ই- মইল)

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

জলা শাসেকর কায ালেয়র
ড , সাধারণ শাখা
অথবাwww.pirojpur.gov.
bd ওেয়ব পাট ালহেত
সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব
-

১০/= টাকা
ে র রিভিনউ
া

২. উ
িত ােনর কিম
দ মতাপ
০১ (এক) ১. জলা শাসক, িপেরাজ র বরাবের িনধ ািরতফরেম
কায িদবস (িডিস ফরম নং০২) আেবদন করেত হেব।

২. পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব-১ কিপ।
( ময়র, পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান ক ক সত ািয়ত)
৩. জাতীয় পিরচয় প /জ িনব ন এর সত ািয়ত
ফেটাকিপ।

-

জলা শাসক (সািব ক)

১০/= টাকা
ে র রিভিনউ
া

অিতির

মহামা রা পিতর
ঐি ক তহিবল হেত
া অ দােনর চক
ি র অ েল দান

জলা শাসেকর কায ালেয়র
ড , সাধারণ শাখা
অথবাwww.pirojpur.gov.
bd ওেয়ব পাট ালহেত
সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব
ক ক িনধ ািরত ি েক
-

০১ (এক) ১. জলা শাসক, িপেরাজ র বরাবের িনধ ািরতফরেম
কায িদবস (িডিস ফরম নং০১) আেবদন করেত হেব।

ম নং- ২০৮
ফানঃ+৮৮০৪৬১-৬২৩২৪
ইেমইল: adcgenarelpirojpur@gmail.com

মহামা রা পিতর
ঐি ক তহিবল হেত
া অ দােনর চক
িত ানেক দান

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
ম নং- ২২১
টিলেফান ন র: +৮৮০৪৬১-৬৩২৬০
ই- মইল: genarelsection.piroj@gmail.com

২.

সবার নাম

৩.

৪.

১০/= টাকা
ে র রিভিনউ
া

-

জলা শাসক (সািব ক)

িবনা ে

অিতির

িবনা ে

ম নং- ২০৮
ফানঃ+৮৮০৪৬১-৬২৩২৪
ইেমইল: adcgenarelpirojpur@gmail.com

৬.

১০/= টাকা
ে র রিভিনউ
া

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
ম নং- ২২১
টিলেফান ন র: +৮৮০৪৬১-৬৩২৬০
ই- মইল: genarelsection.piroj@gmail.com

৫.

মাননীয় ধানম ীর
০১ (এক) ১. জলা শাসক, িপেরাজ র বরাবের িনধ ািরতফরেম জলা শাসেকর কায ালেয়র
াণ ও ক াণ তহিবল কায িদবস (িডিস ফরম নং ০৩) আেবদন করেত হেব।
ড , সাধারণ শাখা
হেত দ অ দােনর
অথবাwww.pirojpur.gov.
চক িবতরণ
bd ওেয়ব পাট ালহেত
সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব
২. পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব-১ কিপ।
( ময়র, পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান ক ক সত ািয়ত)
৩. জাতীয় পিরচয় প /জ িনব ন এর সত ািয়ত
ফেটাকিপ।
ধম ম ণালয় ক ক ০৭ (সাত) ১. িত ােনর নােম ছাপােনা ােড আেবদন।
সংি
িত ান
বরা ত অেথ র চক কায িদবস ২. চক হেণর মতা দান সং া কাযিববরণীর
সংি
িত ান
িবতরণ (মসিজদ/
সত ািয়ত ফেটাকিপ।
মা াসা/মি র/ধম য়
৩. মতা া
ি র পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত
উপসনালেয়র
রি ন ছিব-১ কিপ।
সং ার/ মরামত/
৪. মতা া ি র জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত
নব াসেনরজ )
ফেটাকিপ।
১৫
- গা ীর সনদ
১. জলা শাসক, িপেরাজ র বরাবের িনধ ািরতফরেম জলা শাসেকর কায ালেয়র
প
(পেনর) (িডিস ফরম নং ০৪) আেবদন করেত হেব।
ড , সাধারণ শাখা
কায িদবস
অথবাwww.pirojpur.gov.
bd ওেয়ব পাট ালহেত
সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব
২. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
বসামিরক শাসেন
৯০ কায ১. জন শাসন ম ণালয় ক ক িনধ ািরত ফরেম জন শাসন ম ণালেয়র ওেয়ব
চা রীরত অব ায়
িদবস
সাইট www.mopa.gov.bd
আেবদন।
সরকাির কম কতা
হেত ডাউনেলাড করা যােব
অথবা জলা শাসেকর
/কমচারীর
বরণ
কায ালেয়র
ড /সাধারণ
জিনত কারেণ আিথ ক
শাখা হেত সং হ করা যােব।
অ দান াি র
আেবদন জন শাসন
২. রিজ াড ডা ার ক ক দ
র সনদপে র
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
ম ণালেয় রণ
সত ািয়ত ফেটাকিপ ২ ফদ।
৩. ময়র, পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান ক ক দ
ওয়ািরশান সা িফেকটএর সত ািয়ত ফেটাকিপ ২ ফদ।
৪. ছিবসহ ওয়ািরশগণ ক ক মতাপ যা ময়র,
পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান ক ক িত া িরত।
৫. ত কম চারীর এবং আেবদনকারীর জাতীয়
পিরচয়পে র ফেটাকিপ অিফস ধান ক ক সত ািয়ত।

-

জলা শাসক (সািব ক)

িবনা ে

অিতির

িবনা ে

ম নং- ২০৮
ফানঃ+৮৮০৪৬১-৬২৩২৪
ইেমইল: adcgenarelpirojpur@gmail.com

৮.

-

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
ম নং- ২২১
টিলেফান ন র: +৮৮০৪৬১-৬৩২৬০
ই- মইল: genarelsection.piroj@gmail.com

৭.

৬.
ী/
ামীর নন
ািরজ সা িফেকট
(আেবদনকারীর বয়স ৫০ বছেরর অিধক হেল নন
ােরজ সা িফেকট িন েয়াজন) এর সত ািয়ত
ফেটাকিপ ২ ফদ।
৭. িহসাব র ণ কম কতার িত া িরত শষ বতেনর
সংি
িত ান
ত য়নপে র (এলিপিস) কিপ (অিফস ধান ক ক
সত ািয়ত)।
৮. অিফস ধান কতক রাজ খাত
মেম ত য়ন
প
৯. সািভ স বই এর ২ ও ৩নং ার ফেটাকিপ (অিফস
ধান ক ক সত ািয়ত)
১০. আেবদনকারীর পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব ২
কিপ (অিফস ধান ক ক সত ািয়ত)
বসামিরক শাসেন
৯০ কায ১. জন শাসন ম ণালয় ক ক িনধ ািরত ফরেম ১. জন শাসন ম ণালেয়র
চা রীরত অব ায়
িদবস
আেবদন।
ওেয়বসাইট
সরকাির কম কতা
www.mopa.gov.bd হেত
ডাউনেলাড করা যােব অথবা
/কমচারীর
অ মতাজিনত কারেণ
জলা শাসেকর কায ালেয়র
আিথ কঅ দান াি র
ড , সাধারণ শাখা হেত
আেবদন জন শাসন
সং হ করা যােব।
ম ণালেয় রণ
সংি মিডক াল বাড
২. মিডক াল বাড ক ক ঘািষত অ মতাজিনত
সনদ/ িতেবদন এর ল কিপ
৩. পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব-৩ কিপ (অিফস ধান
ক ক সত ািয়ত)।
সংি
িত ান
৪. অিফস ধান কতক রাজ খাত মেম ত য়ন প
৫. সািভ স বই এর ফেটাকিপ (অিফস ধান ক ক
সত ািয়ত)।
বীর ি েযা ােদর ১৫ (পেনর) ১. িনধ ািরতফরেম (িডিস ফরম নং ০৫) আেবদন।
জলা শাসেকর কায ালেয়র
গেজেটর ল- াি
কায িদবস
ড , সাধারণ শাখা,
সংেশাধন িবষেয়
ইউএনও অিফস
মতামত দান
অথবাwww.pirojpur.gov.
bd ওেয়ব পাট ালহেত
সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব
২. গেজেটর ফেটাকিপ
৩. ি েযা া/ ি েযা ার উ রািধকার সনদ

৯.

10

বীর
ি েযা ােদর ১০ (দশ) ১. ম ণালয় ক ক িনধ ািরতফরেম আেবদন।
ভাতা াি র আেবদন কায িদবস
২. ি েযা া সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. ায়ী নাগিরক সনেদর সত ািয়ত কিপ
৪. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৫. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব-৩ কিপ।
‰eevwnK Ae¯’v
১৫ (পেনর) ১. িনধ ািরতফরেম (িডিস ফরম নং ০৬) আেবদন।
msµvšÍ mb` cÖ`vb
কায িদবস

www.forms.gov.bd

-

জলা শাসেকর কায ালেয়র
ড , সাধারণ শাখা অথবা
www.pirojpur.gov. bd
এবং www.forms.gov.bd

িবনা ে
-

িবনা ে

২.িনধ ািরত াংেক টাকা জমাদােনর াংক াফট/ পঅড ার

িবনা ে

সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব
-

জলা শাসেকর কায ালেয়র
ড , সাধারণ শাখা,
ইসলািমক ফাউে শন এবং
ইউএনও অিফস ও ইউিডিস/
িপিডিস
িনধ ািরত াংক

িবনা ে

জলা শাসক (সািব ক)

সরকাির ব াপনায়
হে গমেন
হ যা ীেদর আেবদন
হণ

২. চা রীেত যাগদান পে র সত িয়ত ছায়ািলিপ
৩. সব েশষএমিপও কিপর সত ািয়ত ছায়ািলিপ
৪. আেবদনকারী এবং িত ান ধােনর সভাপিত ক ক
সত ািয়ত ছিব।
১৫ (পেনর) ১. াক িনব েনর জ িনধ ািরতফরেম আেবদন
কায িদবস

জলা শাসেকর কায ালেয়র
ড , সাধারণ শাখা অথবা
www.pirojpur.gov.
bd ওেয়ব পাট াল হেত

অিতির

১২.

এমিপও িশ া
িত ােনর
িশ ক/কম চারীর
অবসর ভাতা াি
আেবদন রণ।

ম নং- ২০৮
ফানঃ+৮৮০৪৬১-৬২৩২৪
ইেমইল: adcgenarelpirojpur@gmail.com

১১.

2. Av‡e`bKvixi Qwe I RvZxq cwiPqc‡Îi
mZ¨vwqZ Qvqvwjwc|
3. †h e¨w³i AbyK~‡j ‰eevwnK mb` cÖ`vb Kiv n‡e
Zvi Qwe, RvZxq cwiPq cÎ/†Pqvig¨vb KZ…©K
bvMwiK mb` Ges cvm‡cv‡U©i mZ¨vwqZ Qvqvwjwc|
4. ‡mvbvjx e¨vs‡Ki gva¨‡g 1-2201-0001-2681
bs †Kv‡W 700 UvKv †UªRvix Pvjvb w`‡Z n‡e|
5. ‡bvUvix cvewj‡Ki gva¨‡g AweevwnZ g‡g© †NvlYv
cÎ|
০৩ (িতন) ১. বসরকাির িশ া িত ান িশ ক-কম চারী অবসর
কায িদবস িবধা বাড ক ক িনধ িারত ফরেম আেবদন।

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
ম নং- ২২১
টিলেফান ন র: +৮৮০৪৬১-৬৩২৬০
ই- মইল: genarelsection.piroj@gmail.com

ওেয়ব পাট ালহেত সং হ/
ডাউনেলাড/ অনলাইেন
আেবদন করা যােব

১৩.
১৪.

-

িফ/চাজ

-

িফ/চাজ

-

িফ/চাজ
িত ান

সং িত িবষয়ক
ম ণালেয়র আওতায়
িত ােনর অ েল
অ দান াি র
আেবদন অ গামীকরণ
সং িত িবষয়ক
৩০ (ি শ) ১.সং িত িবষয়ক ম ণালয় ক ক িনধ ািরত আেবদন জলা শাসেকর কায ালেয়র
ম ণালেয়র আওতায় কায িদবস ফরেম জলা শাসেকর কায ালেয়আেবদন করেত হেব
ড , সাধারণ শাখা,
আিথ কভােব অ ল
জলা িশ কলা একােডমী
সং িতেসবীগেণর
অথবাwww.pirojpur.gov.
অ দােনর আেবদন
bd ওেয়ব পাট াল হেত
অ গামীকরণ
সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব
২. পাসেপাট সাইেজর রিঙন সত ািয়ত ছিব -২ কিপ
৩. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
জলা শাসেকর কায ালেয়র
ব ও ীড়া ম ণালয় ৩০ (ি শ)
ব ও ীড়া ম ণালেয়র িনধ ািরতফরেম আেবদন
ড , সাধারণ শাখা, ব উ য়ন
হেত অ দান দােনর কায িদবস
অিধদ
অথবা ww.pirojpur.
আেবদন ম ণালেয়
gov. bd ওেয়ব পাট ালহেত
রণ
সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব

িফ/চাজ

িফ/চাজ

িফ/চাজ

জলা শাসক (সািব ক)

১৮.

িবনা ে

অিতির

১৭.

সংি

-

ম নং- ২০৮
ফানঃ+৮৮০৪৬১-৬২৩২৪
ইেমইল: adcgenarelpirojpur@gmail.com

১৬.

িশ ক ও ছা ছা ীেদর অ দান
াি র আেবদন
ম ণালেয় রণ

সংি

এনিজও

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা
ম নং- ২২১
টিলেফান ন র: +৮৮০৪৬১-৬৩২৬০
ই- মইল: genarelsection.piroj@gmail.com

১৫.

এনিজও এর অ েল
ত য়ন প দান
িশ া ম ণালেয়র
আওতায় িশ া
িত ােনর অ েল
অ দান াি র
আেবদন ম ণালেয়
রণ

৩. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব-২ কিপ
৪. িনজ কানা স িলত ডাক িকট খাম।
৫. আ জািতক পাসেপাট এর ল কিপ।
১৫ (পেনর) এনিজও এর নােম ছাপােনা ােড আেবদন।
কায িদবস
৩০ (ি শ) ১. িত ােনর ােড িত ান ধান ক ক সিচব,
কায িদবস িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা বরাবর
সে াধন এবং মা ম: জলা শাসক, িপেরাজ র
বরাবের আেবদন রণ করেত হেব
২. আেবদেনর সােথ সং
সকল কাগজপ
থম
িণর গেজেটড কম কতা ক ক সত ািয়ত কের
দািখল করেত হেব
৩০ (ি শ) ১. A4 সাইেজর সাদা কাগেজ সিচব, িশ া ম ণালয়,
কায িদবস বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা বরাবর িলিখত আেবদন
করেত হেব এবং মা ম: জলা শাসক, িপেরাজ র
বরাবর আেবদন দািখল করেত হেব
২. পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব- ১ কিপ
৩. িত ােন অ য়নরত মেম িত ান ধান ক ক
ত য়ন
৩০ (ি শ) ১.সভাপিত/স াদক- ক িত ােনর ােড আেবদন
কায িদবস করেত হেব।
২. িত ােনর সং িতক কম কাে র ত য়নপে র
সত ািয়ত ফেটাকিপ।

১৯.

২০.

২১.

জাতীয় েক ,
সং িত িবষয়ক
ম ণালয় ক ক দ
অ দান দান
িব ান ও ি
উ য়ন া এর
অ দান দােনর
আেবদন ম ণালেয়
রণ
িব ান ও ি
উ য়ন া এর
দ অ দান দান

২২.

আিলম, ফািজল ও
কেলজ পয েয়র
া
ােনিজং/গভিন ং
বিডর িনব াচন
পিরচালনার জ
ি জাইিডং অিফসার
িনেয়াগ
২৩. িবিভ িশ া িত ােনর
িশ কেদর িব ে
অিভেযাগ িন ি
২৪.

মা িমক
িব ালয়,মা াসা ও
কেলজ পিরচালনার
জ িনব াহীকিম র
সদ মেনানয়ন

০৭ (সাত)
কায িদবস

িত ান ধান িত ােনর িনধ ািরত ােড জলা
শাসক, িপেরাজ র বরাবর চক াি র জ আেবদন
প দািখল করেবন।

--

িফ/চাজ

জলা শাসেকর কায ালেয়র
ড , সাধারণ শাখা অথবা
www.pirojpur. gov. bd
ওেয়ব পাট ালহেত সং হ/
ডাউনেলাড করা যােব

িফ/চাজ

০২ (দুই) িনধ ািরতফরেম (িডিস ফরম নং ০৭) িত ান ধােনর
কায িদবস আেবদন

জলা শাসেকর কায ালেয়র
ড , সাধারণ শাখা অথবা
www.pirojpur. gov. bd
ওেয়ব পাট ালহেত সং হ/
ডাউনেলাড করা যােব

িফ/চাজ

০৩ (িতন) ১. িত ান ধান িত ােনর িনধ ািরত ােড জলা
কায িদবস শাসক, িপেরাজ র বরাবর িলিখত আেবদন;
২. আেবদেনর সােথ ব বত এডহক কিম র, গভিন ং
বিড/ ােনিজং কিম ক ক অ মিত প ।

--

িফ/চাজ

৩০ (ি শ) ১. জলা
শাসক, িপেরাজ র বরাবর িলিখত
কায িদবস অিভেযাগপ ;
২. দািখল ত অিভেযােগর পে
মাণািদ (যিদ
থােক) সং করেত হেব।
০৩ (িতন) ১. িত ান ধান িত ােনর ােড জলা শাসক,
কায িদবস িপেরাজ র বরাবর আেবদন ;
২. আেবদেন মেনানীত ি বেগ র ণ নাম, কানা,
িশ াগত যা তা ও অিভ তা ইত ািদ উে খ করেত
হেব।

--

িফ/চাজ

--

িফ/চাজ

০৭ (সাত) িব ান ও ি উ য়ন া
কায িদবস ফরেম আেবদন

কতক িনধ ািরত আেবদন

০২। সং াপন শাখা
ম
সবার নাম

১

২

১.

কম চারীেদর ক াণ বাড
হেত আিথ কসাহা দােনর
আেবদন রণ

েয়াজনীয়
কাগজপ

৩

৪

০৭ (সাত) ১. ক াণ তহিবেলর অ দান ম রীর জ
কায িদবস ক াণ বাড ক ক িনধ ািরতআেবদন ফরম

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান

৫

িডিস অিফস, ইউএনও অিফেস এবং
www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট াল হেত
সং হ/ডাউনেলাড/ অনলােন আেবদন করা যােব
-

৬

৭

৮

িফ/চাজ

অিতির জলা শাসক (সািব ক)
ম নং- ২০৮
ফানঃ৮৮০৪৬১+-৬২৩২৪

ইেমইল: adcgenarelpirojpur@gmail.com

২. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব ১ কিপ
৩. কম েলর বতেনর ত য়নপ
৪. সংি কাগজপে র ল কিপ
৫. ক াণ তহিবল/ যৗথবীমার সাহা পাওয়ার
দািবদারেদর ন না া র
চা রীরত অব ায় ত
০৭ (সাত) ১. ক াণ তহিবেলর অ দান ম রীর জ
জলা শাসেকর কায ালেয়র
ড ,
কম চারীর পিরবারেক আিথ ক কায িদবস ক াণ বাড ক ক িনধ ািরতআেবদন ফরম
সং াপন শাখা অথবা www.pirojpur.gov.bd
সাহা দােনর আেবদন
এবং www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট াল হেত
রণ
সং হ/ডাউনেলাড/অনলােন আেবদন করা যােব
২. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব ১ কিপ
৩. অবসর হেণর আেদশপ
সংি অিফস
৪. আেবদনকারীেক সকল সদ ক ক দ মতাপ
৫. শষ বতেনর ত য়নপ
৬. ওয়ািরশ সনদপ
- ইউিনয়ন/ পৗরসভা/িস কেপ ােরশন
৭. কম কতা/কমচারীর
সনদপ
৮. আেবদনকারীর নাগিরক সনদপ কার সনদ
৯. ীর ে নরায় িববাহ না হওয়ার এবং ক া
ও ভি র ে িববাহ না হওয়ার সনদ প
১০. ক াণ তহিবল/ যৗথবীমার সাহা
পাওয়ার দািবদারেদর ন না া র

ঊ তন
িফ/চাজ (টাকা দািয় া কম কতা
জমাদােনর
(কম কতারনাম
কম কতা/যার
কাড/খাত ও পদবী, বাংলােদেশর কােছ আপীল
করা যােব
কখন
কাড, জলা ,
দানকরেত হেব উপেজলার কাডসহ
(কম কতার
তা উে খসহ) টিলেফান ন র, ইপদবী,
বাংলােদেশর
মইল)
কাড, জলা
উপেজলার
কাডসহ
টিলেফান ন র,
ই- মইল)

শাসিনক কম কতা
সং াপন শাখা
ম নং-৩০৭
ফান ন র : ৮৮+০৪৮১-৬২৪০৮
ই- মইল: aopirojpur@gmail.com

২.

েয়াজনীয়
সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

৩.

পনশন ম রী (চা েরর
িনেজর অবসেরর জ )

পািরবািরক পনশন ম রী
(অবসরভাতা ভাগরত
অব ায় পনশনেভাগীর
হেল)

অিফস

জলা শাসেকর কায ালেয়র
ড ,
সং াপন শাখা অথবা www.pirojpur.gov.bd
ওেয়ব পাট ালহেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব
- ইউিনয়ন/ পৗর/িস কেপ ােরশন
৩. উ রািধকার সনদ প ও ী/ ামীর নন
ািরজ সা িফেকট৫০আেবদনকারীর বয়স )
বছেরর অিধক হেল নন ােরজ সা িফেকট
( িন েয়াজন(০৩ কিপ)
সংি অিফস
৪. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ
(০৩ কিপ)
৫.অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও
আ েতািষক উে ালন করার জ
মতাপ
(০৩ কিপ)
৬. িচিকৎসক/ পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান সরকাির হাসপাতাল/ পৗরসভা/ ইউিনয়ন
ক ক দ
র সনদ প (০২ কিপ)
পিরষদ
০৭ (সাত) ১. পািরবািরক পনশন আেবদন ফরম
জলা শাসেকর কায ালেয়র
ড ,
কায িদবস
সং াপন শাখা অথবা www.pirojpur.gov.bd
ওেয়ব পাট ালহেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব
২. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব (৪ কিপ)
- ইউিনয়ন/ পৗর/িস কেপ ােরশন
৩. উ রািধকার সনদ প ও ী/ ামীর নন ািরজ
সা িফেকট
আেবদনকারীর বয়স বছেরর অিধক ৫০
হেল নন ােরজ সা িফেকট িন েয়াজ(০৩ কিপ)
সংি অিফস
৪.ন না া রওহােতরপচআ েলরছাপ(৩কিপ)
৫. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও
আ েতািষক উে ালন করার জ মতা অপ ণ
সনদ (০৩ কিপ)
৬. িচিকৎসক/ পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ
সরকাির হাসপাতাল/ পৗরসভা/ ইউিনয়ন
চয়ার ান ক ক দ
র সনদপ (০২ কিপ) পিরষদ
৭. িপিপও (০১ কিপ)

িফ/চাজ

িফ/চাজ

িফ/চাজ

অিতির জলা শাসক (সািব ক)
ম নং- ২০৮
ফানঃ৮৮০৪৬১+-৬২৩২৪

৫.

সংি

িফ/চাজ

ইেমইল: adcgenarelpirojpur@gmail.com

পািরবািরক পনশন ম রী
( পনশন ম িরর েব ই
পনশনােরর
হেল)

২. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব (০৪ কিপ)
৩. া পনশেনর বধ উ রািধকার ঘাষণাপ
৪.ন না া র ওহােতরপচ আ েলর ছাপ (০৩ কিপ)
০৭ (সাত) ১. পািরবািরক পনশন আেবদন ফরম-২.২ (০২ কিপ)
কায িদবস ২. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব (০৪ কিপ)

জলা শাসেকর কায ালেয়র
ড ,
সং াপন শাখা অথবা www.pirojpur.gov.bd
ওেয়ব পাট ালহেত সং হ/ডাউনেলাড করা যােব

শাসিনক কম কতা
সং াপন শাখা
ম নং-৩০৭
ফান ন র : ৮৮+০৪৮১-৬২৪০৮
ই- মইল: aopirojpur@gmail.com

৪.

৩০ (ি শ) ১. পনশন আেবদন ফরম ২.১ (০২ কিপ)
কায িদবস

০৩। নজারত শাখা
ম
সবার নাম

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

জলা

অিতির
জলা শাসক (সািব ক)

শাসেকর কায ালেয়র
১,০০০/- চালান কাডড / নজারত শাখা এবং
১-১৭৩১-০০০১-২৬৮১
www.forms.gov.bd ওেয়ব ( সানালী াংক, িপেরাজ র শাখা)
পাট াল হেত সং হ/ডাউনেলাড/
অনলােন আেবদন করা যােব
২.জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক
দ ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ
৪. িফ জমার চালােনর লকিপ
১ (এক) ১. ল লাইেস
৫০০/- চালান কাডকায িদবস ২. িফ জমার চালােনর লকিপ
১-১৭৩১-০০০১-২৬৮১
(
সানালী
াংক, িপেরাজ র শাখা)
(লাইেস নবায়ন করেত ন:আেবদন
করার েয়াজন নই। লাইেস এর
ময়াদ অিত েমর সােথ সােথ
লাইেস নবায়ন িফ বাবদ ধায ত
টাকা চালােনর মা েম জমা িদেয়
চালােনর কিপসহ ল লাইেস সােথ
িনেয় আসেল তাৎ িণকভােব লাইেস
নবায়ন করা যােব।)
জলা শাসেকর কায ালেয়র
৩০(ি শ) ১. িনধ ািরতফরেম আেবদন
১০০/- চালান কাডকায িদবস
ড / নজারত শাখা এবং
১-১৭৩১-০০০১-২৬৮১
www.forms.gov.bd ওেয়ব ( সানালী াংক, িপেরাজ র শাখা)
পাট াল হেত সং হ/ডাউনেলাড/
অনলােন আেবদন করা যােব
২. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ
৩. িফ জমার চালােনর লকিপ
৪. ড লাইেস

৩০ (ি শ) ১.িনধ ািরতফরেম আেবদন
কায িদবস

ম নং- ২০৮
ফানঃ+৮৮০৪৬১-৬২৩২৪
ইেমইল: adcgenarelpirojpur@gmail.com

ণ কািরগরী িডিলং
লাইেস দান

ঊ তন
কম কতা/যার কােছ
আপীল করা যােব
(কম কতারপদবী,
বাংলােদেশর কাড,
জলা উপেজলার
কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)

কােল র

৩.

দািয় া কম কতা
(কম কতারনাম পদবী,
বাংলােদেশর কাড,
জলা, উপেজলার কাড
সহ টিলেফান ন র, ইমইল)

ম নং- ২০৪

ণ েয়লারী িডিলং
লাইেস নবায়ন

িফ/চাজ (টাকা জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন দানকরেত
হেব তা উে খসহ)

নজারত ড

২.

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান

ফানঃ+৮৮০৪৬১-৬২৩১৯

ণ েয়লারী িডিলং
লাইেস দান

েয়াজনীয়
কাগজপ

মাবাইল +৮৮০১৭৬৭৭৪৪৫৫৩
ইেমইল: ndcpirojpur@gmail.com

১.

েয়াজনীয়
সময়
(ঘ া/িদন
/মাস)

৪.

ণ কািরগরী িডিলং
লাইেস নবায়ন

১ (এক) ১. ল লাইেস
কায িদবস ২. িফ জমার চালােনর লকিপ (লাইেস

-

নবায়ন করেত নঃআেবদন করার েয়াজন
নই। লাইেস এর ময়াদ অিত েমর সােথ
সােথ লাইেস নবায়ন িফ বাবদ ধায ত
টাকা চালােনর মা েম জমা িদেয় চালােনর
কিপসহ ল লাইেস সােথ িনেয় আসেল
তাৎ িণকভােব লাইেস স নবায়ন করা
যােব)

৫.

চরা কাপড় িব েয়র
িডিলং লাইেস দান

অিতির
জলা শাসক (সািব ক)

ম নং- ২০৮
ফানঃ+৮৮০৪৬১-৬২৩২৪
ইেমইল: adcgenarelpirojpur@gmail.com

কােল র

ম নং- ২০৪

পাইকাির কাপড় িব েয়র
িডিলং লাইেস দান

২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক দ
ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ
৪. িফ জমার চালােনর লকিপ
১ (এক) ১. ল লাইেস
৫০০/- চালান কাডকায িদবস ২. িফ জমার চালােনর লকিপ (লাইেস
১-১৭৩১-০০০১-২৬৮১
( সানালী াংক, িপেরাজ র শাখা)
নবায়ন করেত নঃআেবদন করার
েয়াজন নই। লাইেস এর ময়াদ
অিত েমর সােথ সােথ লাইেস নবায়ন
িফ বাবদ ধায তটাকা চালােনর মা েম
জমা িদেয় চালােনর কিপসহ ল লাইেস
সােথ িনেয় আসেল তাৎ িণকভােব
লাইেস নবায়ন করা যােব)
জলা শাসেকর কায ালেয়র
৩০(ি শ) ১. িনধ ািরতআেবদন ফরম
৩০০০/- চালান কাডকায িদবস
ড / নজারত শাখা এবং
১-১৭৩১-০০০১-২৬৮১
www.forms.gov.bd ওেয়ব ( সানালী াংক, িপেরাজ র শাখা)
পাট াল হেত সং হ/ডাউনেলাড/
অনলােন আেবদন করা যােব
২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
ক ক দ ড লাইেসে র
সত ািয়ত কিপ
৪. িফ জমার চালােনর লকিপ

নজারত ড

৭.

শাসেকর কায ালেয়র
১০০০/- চালান কাডড / নজারত শাখা এবং
১-১৭৩১-০০০১-২৬৮১
www.forms.gov.bd ওেয়ব ( সানালী াংক, িপেরাজ র শাখা)
পাট াল হেত সং হ/ডাউনেলাড/
অনলােন আেবদন করা যােব
-

ফানঃ+৮৮০৪৬১-৬২৩১৯

চরা কাপড় িব েয়র
িডিলং লাইেস নবায়ন

জলা

মাবাইল : +৮৮০১৭৬৭৭৪৪৫৫৩
ইেমইল: ndcpirojpur@gmail.com

৬.

৩০(ি শ) ১. িনধ ািরতআেবদন ফরম।
কায িদবস

৫০/- চালান কাড১-১৭৩১-০০০১-২৬৮১
( সানালী াংক, িপেরাজ র শাখা)

৮.

পাইকাির কাপড় িব েয়র
িডিলং লাইেস নবায়ন

৯

লৗহ ও ীল সাম ী এর
িডিলং লাইেস দান

অিতির
জলা শাসক (সািব ক)

ম নং- ২০৮
ফানঃ+৮৮০৪৬১-৬২৩২৪
ইেমইল: adcgenarelpirojpur@gmail.com

-

কােল র

৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক
দ ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ
৪. িফ জমার চালােনর লকিপ

ম নং- ২০৪

িসেম এর
িডিলং লাইেস দান

নজারত ড

১১

ফানঃ+৮৮০৪৬১-৬২৩১৯

লৗহ ও ীল সাম ী এর
লাইেস নবায়ন

৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক
দ ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ
৪. িফ জমার চালােনর লকিপ
১ (এক) ১. ল লাইেস
১৫০০/- চালান কাডকায িদবস ২. িফ জমার চালােনর লকিপ (লাইেস
১-১৭৩১-০০০১-২৬৮১
( সানালী াংক, িপেরাজ র শাখা)
নবায়ন করেত নঃআেবদন করার
েয়াজন নই। লাইেস এর ময়াদ
অিত েমর সােথ সােথ লাইেস নবায়ন
িফ বাবদ ধায ত টাকা চালােনর মা েম
জমা িদেয় চালােনর কিপসহ ল লাইেস
সােথ িনেয় আসেল তাৎ িণকভােব
লাইেস নবায়ন করা যােব)
জলা শাসেকর কায ালেয়র
৩০(ি শ) ১. িনধ ািরতআেবদন ফরম
১৫০০/- চালান কাডকায িদবস
ড / নজারত শাখা এবং
১-১৭৩১-০০০১-২৬৮১
www.forms.gov.bd ওেয়ব ( সানালী াংক, িপেরাজ র শাখা)
পাট াল হেত সং হ/ডাউনেলাড/
অনলােন আেবদন করা যােব
২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ

মাবাইল : +৮৮০১৭৬৭৭৪৪৫৫৩
ইেমইল: ndcpirojpur@gmail.com

১০

১ (এক) ১. ল লাইেস
১৫০০/- চালান কাডকায িদবস ২. িফ জমার চালােনর লকিপ (লাইেস
১-১৭৩১-০০০১-২৬৮১
( সানালী াংক, িপেরাজ র শাখা)
নবায়ন করেত নঃআেবদন করার েয়াজন
নই। লাইেস এর ময়াদ অিত েমর সােথ
সােথ লাইেস নবায়ন িফ বাবদ ধায ত
টাকা চালােনর মা েম জমা িদেয় চালােনর
কিপসহ ল লাইেস সােথ িনেয় আসেল
তাৎ িণকভােব লাইেস নবায়ন করা যােব)
জলা শাসেকর কায ালেয়র
৩০(ি শ) ১. িনধ ািরতআেবদন ফরম
৩০০০/- চালান কাডকায িদবস
ড / নজারত শাখা এবং
১-১৭৩১-০০০১-২৬৮১
www.forms.gov.bd ওেয়ব ( সানালী াংক, িপেরাজ র শাখা)
পাট াল হেত সং হ/ডাউনেলাড/
অনলােন আেবদন করা যােব
২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ

১২

িসেম এর িডিলং
লাইেস নবায়ন

১৩

চরা তা িব েয়র
িডিলং লাইেস দান

অিতির
জলা শাসক (সািব ক)

ম নং- ২০৮
ফানঃ+৮৮০৪৬১-৬২৩২৪
ইেমইল: adcgenarelpirojpur@gmail.com

কােল র

ম নং- ২০৪

পাইকাির তা িব েয়র
িডিলং লাইেস দান

নজারত ড

১৫

ফানঃ+৮৮০৪৬১-৬২৩১৯

চরা তা িব েয়র
িডিলং লাইেস নবায়ন

৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক
দ ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ
৪. িফ জমার চালােনর লকিপ
১ (এক) ১. ল লাইেস
২৫০/- চালান কাডকায িদবস ২. িফ জমার চালােনর লকিপ (লাইেস
১-১৭৩১-০০০১-২৬৮১
(
সানালী
াংক, িপেরাজ র শাখা)
নবায়ন করেত নঃআেবদন করার
েয়াজন নই। লাইেস এর ময়াদ
অিত েমর সােথ সােথ লাইেস নবায়ন িফ
বাবদ ধায তটাকা চালােনর মা েম জমা
িদেয় চালােনর কিপসহ ল লাইেস সােথ
িনেয় আসেল তাৎ িণকভােব লাইেস
নবায়ন করা যােব)
জলা শাসেকর কায ালেয়র
৩০ (ি শ) ১. িনধ ািরতআেবদন ফরম।
১২০০/- চালান কাডকায িদবস
ড / নজারত শাখা এবং
১-১৭৩১-০০০১-২৬৮১
www.forms.gov.bd ওেয়ব ( সানালী াংক, িপেরাজ র শাখা)
পাট াল হেত সং হ/ডাউনেলাড/
অনলােন আেবদন করা যােব
২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক
দ ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ
৪. িফ জমার চালােনর লকিপ

মাবাইল : +৮৮০১৭৬৭৭৪৪৫৫৩
ইেমইল: ndcpirojpur@gmail.com

১৪

১ (এক) ১. ল লাইেস
৭৫০/- চালান কাডকায িদবস ২. িফ জমার চালােনর লকিপ (লাইেস
১-১৭৩১-০০০১-২৬৮১
( সানালী াংক, িপেরাজ র শাখা)
নবায়ন করেত নঃআেবদন করার
েয়াজন নই। লাইেস এর ময়াদ
অিত েমর সােথ সােথ লাইেস নবায়ন
িফ বাবদ ধায ত টাকা চালােনর মা েম
জমা িদেয় চালােনর কিপসহ ল লাইেস
সােথ িনেয় আসেল তাৎ িণকভােব
লাইেস নবায়ন করা যােব)
জলা শাসেকর কায ালেয়র
৩০ (ি শ) ১. িনধ ািরতআেবদন ফরম।
৫০০/- চালান কাডকায িদবস
ড / নজারত শাখা এবং
১-১৭৩১-০০০১-২৬৮১
www.forms.gov.bd ওেয়ব ( সানালী াংক, িপেরাজ র শাখা)
পাট াল হেত সং হ/ডাউনেলাড/
অনলােন আেবদন করা যােব
২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ

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

-

৪. িফ জমার চালােনর লকিপ

-

জলা শাসক (সািব ক)

িসগােরট (পাইকারী ও
ব নকারী) িব েয়র
িডিলং লাইেস দান

অিতির

১৯

শাসেকর কায ালেয়র
৩০০/- চালান কাডড / নজারত শাখা এবং
১-১৭৩১-০০০১-২৬৮১
www.forms.gov.bd ওেয়ব ( সানালী াংক, িপেরাজ র শাখা)
পাট াল হেত সং হ/ডাউনেলাড/
অনলােন আেবদন করা যােব
২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক
দ ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ
৪. িফ জমার চালােনর লকিপ
১ (এক) ১. ল লাইেস
১৫০/- চালান কাডকায িদবস ২. িফ জমার চালােনর লকিপ (লাইেস
১-১৭৩১-০০০১-২৬৮১
( সানালী াংক, িপেরাজ র শাখা)
নবায়ন করেত নঃআেবদন করার
েয়াজন নই। লাইেস এর ময়াদ
অিত েমর সােথ সােথ লাইেস নবায়ন
িফ বাবদ ধায তটাকা চালােনর মা েম
জমা িদেয় চালােনর কিপসহ ল লাইেস
সােথ িনেয় আসেল তাৎ িণকভােব
লাইেস নবায়ন করা যােব)
জলা শাসেকর কায ালেয়র
৩০(ি শ) ১. িনধ ািরতআেবদন ফরম
৩০০০/- চালান কাডকায িদবস
ড / নজারত শাখা এবং
১-১৭৩১-০০০১-২৬৮১
www.forms.gov.bd ওেয়ব ( সানালী াংক, িপেরাজ র শাখা)
পাট াল হেত সং হ/ডাউনেলাড/
অনলােন আেবদন করা যােব
২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ

ম নং- ২০৮
ফানঃ+৮৮০৪৬১-৬২৩২৪
ইেমইল: adcgenarelpirojpur@gmail.com

িম ড িব েয়র
িডিলং লাইেস নবায়ন

জলা

কােল র

১৮

৬০০/- চালান কাড১-১৭৩১-০০০১-২৬৮১
( সানালী াংক, িপেরাজ র শাখা)

নজারত ড

িম ড িব েয়র
িডিলং লাইেস দান

-

ম নং- ২০৪

১৭

১ (এক) ১. ল লাইেস
কায িদবস ২. িফ জমার চালােনর লকিপ (লাইেস
নবায়ন করেত নঃআেবদন করার
েয়াজন নই। লাইেস এর ময়াদ
অিত েমর সােথ সােথ লাইেস নবায়ন
িফ বাবদ ধায তটাকা চালােনর মা েম
জমা িদেয় চালােনর কিপসহ ল লাইেস
সােথ িনেয় আসেল তাৎ িণকভােব
লাইেস নবায়ন করা যােব)
৩০(ি শ) ১. িনধ ািরতআেবদন ফরম
কায িদবস

ফানঃ+৮৮০৪৬১-৬২৩১৯

পাইকাির তা িব েয়র
িডিলং লাইেস নবায়ন

মাবাইল : +৮৮০১৭৬৭৭৪৪৫৫৩
ইেমইল: ndcpirojpur@gmail.com

১৬

and Description of Facilities

সত ািয়ত কিপ।
৮. TIN সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ

-

অিতির জলা শাসক (সািব ক)
ম নং- ২০৮
ফানঃ+৮৮০৪৬১-৬২৩২৪

হােটল (আবািসক) ও
ে ারার িনব ন

ইেমইল: adcgenarelpirojpur@gmail.com

২১

১ (এক) ১. ল লাইেস
১৫০০/- চালান কাডকায িদবস
১-১৭৩৫-০০০০-১৮৫৪
২. িফ জমার চালােনর লকিপ (লাইেস
( সানালী াংক, িপেরাজ র শাখা)
নবায়ন করেত নঃআেবদন করার
েয়াজন নই। লাইেস এর ময়াদ
অিত েমর সােথ সােথ লাইেস নবায়ন
িফ বাবদ ধায তটাকা চালােনর মা েম
জমা িদেয় চালােনর কিপসহ ল লাইেস
সােথ িনেয় আসেল তাৎ িণকভােব
লাইেস নবায়ন করা যােব)
জলা শাসেকর কায ালেয়র
৩০(ি শ) ১. িনধ ািরতআেবদন ফরম
৩৭৫০/- চালান কাডকায িদবস
ড / নজারত শাখা এবং
১-১৭৩৫-০০০০-১৮৫৪
www.forms.gov.bd ওেয়ব ( সানালী াংক, িপেরাজ র শাখা)
পাট াল হেত সং হ/ডাউনেলাড/
অনলােন আেবদন করা যােব
২. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ ক ক
দ ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ
৪. িফ ও ভ াট জমার চালােনর লকিপ
৫. জিমর মািলকানা দিলেলর/নামজাির/
িলজ/ ভাড়ার ি র সত ািয়ত কিপ
৬. ভবন িনম ােণরপ িতর অ েমাদেনর
সত ািয়ত কিপ
৭. Detailed Structure Plan, Design

নজারত ড কােল র
ম নং- ২০৪
ফানঃ+৮৮০৪৬১-৬২৩১৯
মাবাইল : +৮৮০১৭৬৭৭৪৪৫৫৩

িসগােরট (পাইকাইর ও
ব নকারী) িব েয়র
িডিলং লাইেস নবায়ন

ইেমইল: ndcpirojpur@gmail.com

২০

০৪। রাজ শাখা
ম
সবার নাম

১

২

২. জিমর তফিসল

৩.

সরকাির িশ া
িত ােনর
অ েল অ িষ
খাস জিম
বে াব দান

৩০ কায
িদবস

৫

৬

সংি উপেজলা িনব াহীঅিফসােরর
কায ালয়
আেবদনকারী িনেজ দািখল করেবন
আেবদনকারী িনেজ দািখল করেবন
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
ইউিনয়ন পিরষদ
এ কায ালেয়র েড , রাজ শাখা
অথবা www.pirojpur.gov.bd
এবং www.forms.gov.bd ওেয়ব
পাট াল হেত সং হ/ ডাউনেলাড/
অনলােন আেবদন করা যােব

আেবদেনর সােথ ২০/টাকা মােনর কাট
িফ সং করেত হেব।

আেবদেনর সােথ ২০/টাকা মােনর কাট
িফ সং করেত হেব।

জলা শাসেকর কায ালয় অথবা
সংি
িম অিফস
িনয়
ণকারী
ম ণালয় হেত শাসিনক
৩. শাসিনক অ েমাদন
৪. অেথ রসং ান (বােজট বরা / ক দািখল ইত ািদ) অ েমাদন প এবং বােজট বরাে র কিপ
১. িনধ ািরতফরেম আেবদন
এ কায ালেয়র েড , রাজ শাখা আেবদেনর সােথ ২০/অথবা www.pirojpur.gov.bd টাকা মােনর কাট
এবং www.forms.gov.bd ওেয়ব িফ সং করেত হেব।
পাট াল হ ত সং হ/ ডাউনেলাড/
অনলােন আেবদন করা যােব
জলা শাসেকর কায ালয় অথবা
২. জিমর তফিসল
সংি
িম অিফস
৩. িব ালেয়র শাসিনক অ েমাদনপ
িনয় ণকারী ম ণালয়
৪. ল কিম র র েলশন
সংি িব ালয়
-

দািয় া কম কতা
ঊ তন
(কম কতারনাম কম কতা/যার কােছ
পদবী, বাংলােদেশর আপীল করা যােব
(কম কতারপদবী,
কাড, জলা,
বাংলােদেশর
উপেজলার কাডসহ
কাড, জলা
টিলেফান ন র, ইউপেজলার
মইল)
কাডসহ
টিলেফান ন , ইমইল)
৭

৮

অিতির জলা শাসক (রাজ )
ম নং- ২১০
ফানঃ +৮৮০৪৬১-৬২৩১৪

সরকাির দ েরর
অ েল অ িষ
খাস জিম
বে াব দান

৪

িফ/চাজ (টাকা
জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন
দানকরেত হেব তা
উে খসহ)

ইেমইল: adcrevenuepirojpur@gmail.com

২.

৩

০৭ (সাত) ১. কস নিথ
কায িদবস
২. ছিব (পিরবােরর যৗথ পাসেপাট সাইজ সত ািয়ত ২কিপ)
৩. কাট িফ
৪. নাগিরকে র সনদপ
৫. f‚wgnxb mb`cÎ
৩০ কায ১. িনধ ািরতফরেম আেবদন
িদবস

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান

রিভিনউ ড কােল র
ম নং-২২২
ফান: +৮৮০৪৬১-৬২৫২৩

িষ খাসজিম
বে াব
াব
অ েমাদন

েয়াজনীয়
কাগজপ

ইেমইল: rdcpirojpur@gmail.com

১.

েয়াজনীয়
সেব া
সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

৪.

৫.

বসরকাির
িশ া
িত ােনর
অ েল অ িষ
খাস জিম
বে াব দান

১. িনধ ািরতফরেম আেবদন

২. জিমর তফিসল

৩০ কায
িদবস

৩. িব ালেয়র শাসিনক অ েমাদনপ
৪. ল কিম র র েলশন
১. িনধ ািরতফরেম আেবদন

৩০ কায
িদবস

৭.

িবিশ িশ ািবদ,
কিব, সািহত ক বা
জাতীয় পয ােয়িনজ
অবদােনর জ

৩০ কায
িদবস

আেবদেনর সােথ ২০/টাকা মােনর কাট
িফ সং করেত হেব।

-

জলা শাসেকর কায ালয় অথবা
সংি
িম অিফস
৪. ােনিজং কিম র র েলশন
সংি
িত ান
১. িনধ ািরতফরেম আেবদন
এ কায ালেয়র েড , রাজ শাখা আেবদেনর সােথ ২০/অথবা www.pirojpur.gov.bd টাকা মােনর কাট
এবং www.forms.gov.bd ওেয়ব িফ সং করেত হেব।
পাট াল হেত সং হ/ ডাউনেলাড/
অনলােন আেবদন করা যােব
২. আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ/ ইউিনয়ন/ পৗরসভা/িস কেপ ােরশন
জ সনদ এর সত ািয়ত কিপ
৩. ইউিপ চয়ার ান ক ক সত ািয়ত আেবদনকারীর
পাসেপাট সাইেজর ১ (এক) কিপ স তালা রিঙন ছিব
জলা শাসেকর কায ালয় অথবা
৪. জিমর তফিসল
সংি
িম অিফস
১. িনধ ািরতফরেম আেবদন
এ কায ালেয়র েড , রাজ শাখা আেবদেনর সােথ ২০/অথবা www.pirojpur.gov.bd টাকা মােনর কাট
এবং www.forms.gov.bd ওেয়ব িফ সং করেত হেব।
পাট াল হেত সং হ/ ডাউনেলাড/
অনলােন আেবদন করা যােব

অিতির জলা শাসক (রাজ )
ম নং- ২১০
ফানঃ +৮৮০৪৬১-৬২৩১৪

ি র অ েল
অ িষ খাস জিম
বে াব দান

-

রিভিনউ ড কােল র
ম নং-২২২
ফান: +৮৮০৪৬১-৬২৫২৩

৬.

আেবদেনর সােথ ২০/টাকা মােনর কাট
িফ সং করেত হেব।

ইেমইল: rdcpirojpur@gmail.com

২. ানীয় সরকার সং ার
(ইউিনয়ন/ পৗরসভা/িস কেপ ােরশেনর)ছাড়প ।
৩. জিমর তফিসল

এ কায ালেয়র েড , রাজ শাখা
অথবা www.pirojpur.gov.bd
এবং www.forms.gov.bd ওেয়ব
পাট াল হেত সং হ/ ডাউনেলাড/
অনলােন আেবদন করা যােব
জলা শাসেকর কায ালয় অথবা
সংি
িম অিফস
িনয় ণকারী ম ণালয়
সংি িব ালয়
এ কায ালেয়র েড , রাজ শাখা
অথবা www.pirojpur.gov.bd
এবং www.forms.gov.bd ওেয়ব
পাট াল হেত সং হ/ ডাউনেলাড/
অনলােন আেবদন করা যােব
ইউিনয়ন/ পৗরসভা/িস কেপ ােরশন

ইেমইল: adcrevenuepirojpur@gmail.com

ধম য় াপনার
অ েল অ িষ
খাস জিম
বে াব দান

৩০ কায
িদবস

িবেশষভােব
ী ত ি র
অ েল অ িষ
খাস জিম
বে াব দান
৮.

৩০ কায
িদবস

৩০ কায
িদবস

িশ কারখানা
াপেনর জ
অ িষ খাস জিম
বে াব দান

৩০ কায
িদবস

১. িনধ ািরতফরেম আেবদন

২.আিথ কস মতা ( াংক
৩. কে র িববরণী
৪. জিমর তফিসল

টেম )

১. িনধ ািরতফরেম আেবদন

২.আিথ কস মতা ( াংক টেম )
৩. ণ া ইনেভ েম িসিডউল
৪.যথাযথ ক পে র ছাড়প / পািরশ
৫. জিমর তফিসল

আেবদেনর সােথ ২০/টাকা মােনর কাট
িফ সং করেত হেব।

আেবদেনর সােথ ২০/টাকা মােনর কাট
িফ সং করেত হেব।

-

অিতির জলা শাসক (রাজ )
ম নং- ২১০
ফানঃ +৮৮০৪৬১-৬২৩১৪

১০

গবািদ প বা
খামার,
হ স রিগ খামার
াপেনর ে িশ কারখানা
াপেনর জ
অ িষ খাস জিম
বে াব দান

-

রিভিনউ ড কােল র
ম নং-২২২
ফান: +৮৮০৪৬১-৬২৫২৩

৯.

সমবায় সিমিতর কায ালয়
জলা শাসেকর কায ালয় অথবা
সংি
িম অিফস
এ কায ালেয়র েড , রাজ শাখা
অথবা www.pirojpur.gov.bd
এবং www.forms.gov.bd ওেয়ব
পাট াল হেত সং হ/ ডাউনেলাড/
অনলােন আেবদন করা যােব
সংি
াংকও রাজ অিফস
সংি
িত ান
জলা শাসেকর কায ালয় অথবা
সংি
িম অিফস
এ কায ালেয়র েড , রাজ শাখা
অথবা www.pirojpur.gov.bd
এবং www.forms.gov.bd ওেয়ব
পাট াল হেত সং হ/ ডাউনেলাড/
অনলােন আেবদন করা যােব
সংি
াংকও রাজ অিফস
আেবদনকারী
পিরেবশ অিধদ র
জলা শাসেকর কায ালয় অথবা
সংি
িম অিফস

ইেমইল: rdcpirojpur@gmail.com

৩. সমবায় সিমিতর রেজে শন এর সত ািয়ত কিপ
৪. জিমর তফিসল

ইেমইল: adcrevenuepirojpur@gmail.com

বাসীেদর
সমবায় সিমিতর
মা েম ব তল
ভবন িনম ােণর
জ অ িষ খাস
জিম বে াব
দান

২. আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ/ ইউিনয়ন/ পৗরসভা/িস কেপ ােরশন
জ সনদ এর সত ািয়ত কিপ
৩. ইউিপ চয়ার ান ক ক সত ািয়ত আেবদনকারীর
পাসেপাট সাইেজর ১ (এক) কিপ স তালা রিঙন ছিব
জলা শাসেকর কায ালয় অথবা
৪. জিমর তফিসল
সংি
িম অিফস
১. িনধ ািরতফরেম আেবদন
এ কায ালেয়র েড , রাজ শাখা আেবদেনর সােথ ২০/অথবা www.pirojpur.gov.bd টাকা মােনর কাট
এবং www.forms.gov.bd ওেয়ব িফ সং করেত হেব।
পাট াল হেত সং হ/ ডাউনেলাড/
অনলােন আেবদন করা যােব
সংি
াংকও রাজ অিফস
২. আিথ কস মতা ( াংক টেম )

হাট বাজােরর
চাি নািভ র
লাইেস দান

০৭ (সাত)
কায িদবস

১৩.

বা মহাল
ইজারা দান

১৫ (পেনর)
কায িদবস

এ কায ালেয়র েড , রাজ শাখা আেবদেনর সােথ ২০/অথবা www.pirojpur.gov.bd টাকা মােনর কাট
এবং www.forms.gov.bd ওেয়ব িফ সং করেত হেব।
পাট াল হেত সং হ/ ডাউনেলাড/
অনলােন আেবদন করা যােব
২. আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ/ ইউিনয়ন/ পৗরসভা/িস কেপ ােরশন
জ সনদ এর সত ািয়ত কিপ
৩. ইউিপ চয়ার ান ক ক সত ািয়ত আেবদনকারীর
পাসেপাট সাইেজর ১ (এক) কিপ স তালা রিঙন ছিব
জলা শাসেকর কায ালয় অথবা
৪. জিমর তফিসল
সংি
িম অিফস
১. সাদা কাগেজ আেবদন
২. ড লাইেস এর সত ািয়ত কিপ
ইউিনয়ন/ পৗরসভা/িস কেপ ােরশন
৩. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ
৪. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব ১ কিপ
৫. সংি ইউিনয়ন িম সহকারী কম কতার ও
সংি ইউিনয়ন িম অিফস
সােভ য়ােরর যৗথ িতেবদন
৬. চ াপ
১. দরপ ফরম য় ও জমা দান
িসিডউেলর
১. েড , রাজ শাখা অথবা
১. এক ল টাকা পয
www.pirojpur.gov.bd ওেয়ব
৫০০ টাকা
পাট ালহেত সং হ/ ডাউনেলাড
২. এক ল টাকার
করা যােব
অিধক িক ই ল
টাকা পয ১০০০ টাকা
৩. ই ল টাকার
অিধক িত ল বা
তার ভ াংশ টাকার
জ ১০০০ টাকার
সােথ অিতির ২০০
টাকা হাের
২. জামানত িহেসেব ইজারা ে র ২৫% াংক ২. য কান তফিসিল াংেকর
াফট
যেকান শাখা
৩. ড লাইেস এর সত ািয়ত কিপ
ইউিনয়ন/ পৗরসভা/িস কেপ ােরশন
৪.হাল সন পয আয়কেরর দােনর সনদপে র আয়কর অিফস
সত ািয়ত কিপ
৫.ভ াট কতপ ক ক দ সনদ পে র ভ াট অিফস
সত ািয়ত কিপ

অিতির জলা শাসক (রাজ )
ম নং- ২১০
ফানঃ +৮৮০৪৬১-৬২৩১৪

১২.

১. িনধ ািরতফরেম আেবদন

ইেমইল: adcrevenuepirojpur@gmail.com

৩০ কায
িদবস

রিভিনউ ড কােল র
ম নং-২২২
ফান: +৮৮০৪৬১-৬২৫২৩

া িতক
েয াগজিনত
কারেণ িত
পিরবােরর
অ েল অ িষ
খাস জিম
বে াব দান

ইেমইল: rdcpirojpur@gmail.com

১১.

৬. িতন কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব
৭. (ক) সরকাির কাষাগাের ইজারা ে র টাকা সানালী াংক হেত ১-৪৬৩১-০০০০চালােনর মা েম জমা দান কের ল কিপ
১২৬৩ নং কােড জমা করেত হেব
(খ) ইজারা ে র ১৫% ভ াট চালােনর মা েম সানালী াংক হেত ১-১১৩৩-০০০১জমা কের ল কিপ
০৩১১ নং কােড জমা করেত হেব
গ) ইজারা ে র ৫% আয়কর বাবদ চালােন সানালী াংক হেত ১-১১৪১-০০৭৫জমা দান কের ল কিপ
০১১১) নং কােড জমা করেত হেব
‡Rjv grm¨ Kg©KZ©vi Kvh©vjq, ‡Rjv
mgevq Kg©KZ©vi Kvh©vjq,
DccwiPvjK, mgvR‡mev Kvh©vjq

১) আেবদন ফরেমর
৫০০/- (cuvP kZ)
টাকা
২) িবগত িতন বছেরর
মাট ইজারা ে র
৫% উ
-

সংি grm¨জীিব সিমিতর
কায ালয়

য কান তফিসিল াংেকর য
কান শাখা

-

অিতির জলা শাসক (রাজ )
ম নং- ২১০
ফানঃ +৮৮০৪৬১-৬২৩১৪

২) grm¨জীিব সিমিতর সদ সং া সনদ
৩) সিমিতর ই বছেরর অিডট িতেবদন
৪) সিমিতর সদ েদর তািলকা ও
রিজে শেনর mZ¨vwqZ কিপ এবং সভাপিত/
স াদেকর mZ¨vwqZ ছিব
৫) ইজারা ে র ২০% জমানত
প
াংক াফট

জলা শাসেকর কায ালয়,

ইেমইল: adcrevenuepirojpur@gmail.com

১৫ (পেনর) ১) িনিদ ফরেম আেবদন
কায িদবস

-

রিভিনউ ড কােল র
ম নং-২২২
ফান: +৮৮০৪৬১-৬২৫২৩

জল মহাল
ইজারা দান

-

ইেমইল: rdcpirojpur@gmail.com

১৪

-

০৫। জারী শাখা
ম
সবার নাম

১
১.

েয়াজনীয়
কাগজপ

৩
৪
১৫ কম িদবস ১. িনধ ািরতফরেম আেবদন

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান

৫
এ কায ালেয়র
জারী
শাখা

িফ/চাজ (টাকা জমাদােনর কাড/খাত ও
কখন দানকরেত হেব তা উে খসহ)

েড ,
অথবা
www.forms.gov.bd ওেয়ব
পাট াল হেত সং হ/ ডাউনেলাড/
অনলােন আেবদন করা যােব
২। নাগিরক সনদ পে র সত ািয়ত কিপ
সংি দ র
৩। ভাটার আইিডর সত ািয়ত কিপ
৪। সাপেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব
২ কিপ
নন িডিশয়াল ও িডিশয়াল ৪ কম িদবস ১। ভ র লাইেস এর কিপ
জারী শাখা
ভ রেদর ে সরকাির কিমশন মাতােবক
মালামাল
২। িক পিরমান মালামাল িকনেব
ম নং-৩০৯
এবং অ া
ে কিমশন তীত মালামােলর
তা জারী চালােন উে খ থাকেত
(িডিস অিফস)
সানালী াংেক জারী চালােনর মা েম
হেব
ও সংি দ র
জমা িদেত হেব। চালােনর কাড ন রস হঃ
১। নন- িডিশয়াল া , িবেশষ আঠাল া ,
রাজ
া , দিলল মানক এর ে
১-১১০১-০০২০-১৩০১
২। এডেহিসভ কাট িফ, ইমে স কাট িফ, কিপ
া (ফিলও) এর ে ১-২১৪১-০০০১-১৮১১
৩। সাধারণ ডাক েকট, সািভ স া এর ে
৬-১০৫১-০০০০-৮৮০১
৪। কা জ পপার১-০৭৫১-০০০০-২৩১৬
৫। রিডও লাইেস ১-৩৩৫১-০০০০-১৮৬১

অিতির জলা শাসক (সািব ক)
ম নং- ২০৮
ফানঃ+৮৮০৪৬১-৬২৩২৪
ইেমইল: adcgenarelpirojpur@gmail.com

৬
জারী চালােনর মা েম ৭৫০/- টাকা সানালী
াংেক জমা িদেত হেব। চালােনর কাড ন রঃ
১-১১০১-০০২০-১৩২১
যা তা অিজত হেল ৩০০/- টাকার নন
িডিশয়াল াে ি প া র।

দািয় া
ঊ তন
কম কতা
কম কতা/যার কােছ
(কম কতারনাম আপীল করা যােব
পদবী,
(কম কতারপদবী,
বাংলােদেশর বাংলােদেশর কাড,
জলা উপেজলার
কাড, জলা,
উপেজলার
কাডসহ টিলেফান
কাডসহ
ন র.ই- মইল)
টিলেফান ন র,
ই- মইল)
৭
৮

জারী অিফসার
ম নং- ৩০৮
ইেমইল: treasurypirojpur@gmail.com

২

২
ভ র লাইেস ই

েয়াজনীয়
সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

০৬। রকড ম শাখা
ম
সবার নাম

১

১

২

িস.এস খিতয়ােনর জ ির
জােবদা নকল সরবরাহ

েয়াজনীয়
সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান

িফ/চাজ (টাকা
জমাদােনর কাড/খাত
ও কখন দানকরেত
হেব তা উে খসহ)

দািয় া
কম কতা
(কম কতার
নাম পদবী,
বাংলােদেশর
কাড, জলা,
উপেজলার
কাডসহ
টিলেফান
ন র, ইমইল)

ঊ তন
কম কতা/যার
কােছ আপীল
করা যােব
(কম কতার
পদবী,
বাংলােদেশর
কাড, জলা
উপেজলার
কাডসহ
টিলেফান
ন র.ই- মইল)

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৩ কায
িদবস

১। ভার া কম কতা
মহােফজখানা শাখা এর বরাবের
আেবদন

www.pirojpur.gov.bd ওেয়ব পাট ালঅথবা

এস.এ খিতয়ােনর জ ির
জােবদা নকল সরবরাহ

৩ কায
িদবস

এস.এ খিতয়ােনর সাধারণ
জােবদা নকল সরবরাহ

৭ কায
িদবস

আর.এস খিতয়ােনর জ ির
জােবদা নকল সরবরাহ

৩ কায
িদবস

৪

৫

আেবদেনর সােথ ১৬/টাকার কাট িফ

আেবদেনর সােথ ৮/টাকার কাট িফ

আেবদেনর সােথ ১৬/টাকার কাট িফ

অিতির জলা শাসক (রাজ )
ম নং- ২১০
ফানঃ +৮৮০৪৬১-৬২৩১৪

৩

আেবদেনর সােথ ৮/টাকার কাট িফ

ইেমইল: adcrevenuepirojpur@gmail.com

৭ কায
িদবস

ভার া কম কতা
মহােফজখানা

িস.এস খিতয়ােনর সাধারণ
জােবদা নকল সরবরাহ

সংি ইউিনয়ন িডিজটাল স ার হেত আেবদন
করা যােব
২। ৩ ফািলও
অ েমািদত া ভ ার
১। ভার া কম কতা
জলা শাসেকর কায ালেয়রই- সবা ক ,
মহােফজখানা শাখা এর বরাবের www.pirojpur.gov.bd ওেয়ব পাট ালঅথবা
আেবদন
সংি ইউিনয়ন িডিজটাল স ার হেত আেবদন
করা যােব
২। ৩ ফািলও
অ েমািদত া ভ ার
ভার া কম কতা মহােফজখানা জলা শাসেকর কায ালেয়রই- সবা ক ,
শাখা এর বরাবের আেবদন
www.pirojpur.gov.bd ওেয়ব পাট ালঅথবা
সংি ইউিনয়ন িডিজটাল স ার হেত আেবদন
করা যােব
ভার া কম কতা মহােফজখানা জলা শাসেকর কায ালেয়রই- সবা ক ,
শাখা এর বরাবের আেবদন
www.pirojpur.gov.bd ওেয়ব পাট ালঅথবা
সংি ইউিনয়ন িডিজটাল স ার হেত আেবদন
করা যােব
১। ভার া কম কতা
জলা শাসেকর কায ালেয়রই- সবা ক ,
মহােফজখানা শাখা এর বরাবের www.pirojpur.gov.bd ওেয়ব পাট ালঅথবা
আেবদন
সংি ইউিনয়ন িডিজটাল স ার হেত আেবদন
করা যােব
২। ৩ ফািলও
অ েমািদত া ভ ার

আেবদেনর সােথ ১৬/টাকার কাট িফ

ইেমইল: recordroom.piroj@gmail.com

২

জলা শাসেকর কায ালেয়রই- সবা ক ,

িনব াহী ািজে ট আদালেত
দােয়র ত মামলার নকল
জ রী িভি েত সরবরাহ
িনব াহী ািজে ট আদালেত
দােয়র ত মামলার নকল
সাধারণ িভি েত সরবরাহ
রাজ আদালেতর মামলার
নকল জ রী িভি েত সরবরাহ

৩ কায
িদবস

রাজ আদালেতর মামলার
নকল সাধারণ িভি েত
সরবরাহ
সািচ ং/ত াসী
(অ স ান)জ রী
সািচ ং/ত াসী
(অ স ান)সাধারণ
কস (নিথ) স েহর সিহেমাহরী
নকল জ রী িভি েত সরবরাহ
কস (নিথ) স েহর সিহেমাহরী
নকল সাধারণ িভি েত সরবরাহ
সংেশাধনী পচ াসরবরাহ

৭ কায
িদবস

৮

৯

১০

১১
১২
১৩
১৪
১৫

৭ কায
িদবস
৩ কায
িদবস

৩ কায
িদবস
৭ কায
িদবস

৭ কায
িদবস

১৬

মৗজা াপ সরবরাহ জ রী

১ িদন

ভার া কম কতা মহােফজখানা
শাখা এর বরাবের আেবদন

১৭

মৗজা াপ সরবরাহ সাধারণ

স ােহ িত
ধবার

ভার া কম কতা মহােফজখানা
শাখা এর বরাবের আেবদন

জলা শাসেকর কায ালেয়রই- সবা ক ,
www.pirojpur.gov.bd ওেয়ব পাট ালঅথবা সংি
ইউিনয়ন িডিজটাল স ার হেত আেবদন করা যােব
অ েমািদত া ভ ার
জলা শাসেকর কায ালেয়র ই- সবা কে
আেবদন জমা িদেত হেব
অ েমািদত া ভ ার
জলা শাসেকর কায ালেয়র ই- সবা কে
আেবদন জমা িদেত হেব
অ েমািদত া ভ ার
জলা শাসেকর কায ালেয়র ই- সবা কে
আেবদন জমা িদেত হেব
অ েমািদত া ভ ার
জলা শাসেকর কায ালেয়র ই- সবা কে
আেবদন জমা িদেত হেব
অ েমািদত া ভ ার
অ েমািদত া ভ ার
অ েমািদত

া

ভ ার

অ েমািদত

া

ভ ার

অ েমািদত

া

ভ ার

জলা শাসেকর কায ালেয়রই- সবা ক ,
www.pirojpur.gov.bd ওেয়ব পাট ালঅথবা সংি

ইউিনয়ন িডিজটাল স ার হেত আেবদন করা যােব
জলা শাসেকর কায ালেয়রই- সবা ক ,
www.pirojpur.gov.bd ওেয়ব পাট ালঅথবা সংি
ইউিনয়ন িডিজটাল স ার হেত আেবদন করা যােব

জলা শাসেকর কায ালেয়রই- সবা ক ,
www.pirojpur.gov.bd ওেয়ব পাট ালঅথবা সংি

ইউিনয়ন িডিজটাল স ার হেত আেবদন করা যােব

আেবদেনর সােথ ৮/টাকার কাট িফ

আেবদেনর সােথ ১৬/টাকার কাট িফ
আেবদেনর সােথ ৮/টাকার কাট িফ
আেবদেনর সােথ ১৬/টাকার কাট িফ
আেবদেনর সােথ ৮/টাকার কাট িফ
আেবদেনর সােথ ১৬/টাকার কাট িফ
আেবদেনর সােথ ৮/টাকার কাট িফ
আেবদেনর সােথ ৮০/টাকার কাট িফ
আেবদেনর সােথ ৫০/টাকার কাট িফ
আেবদেনর সােথ ১২/টাকার কাট িফ
আেবদেনর সােথ ২০/- টাকার
কাট িফ এবং সানালী
াংেক ১-৪৬৩৭-০০০১-১২২১
নং কােড ৫০০/- টাকা
জারী চালােনর জমার রিশদ
আেবদেনর সােথ ১০/- টাকার
কাট িফ এবং সানালী
াংেক ১-৪৬৩৭-০০০১-১২২১
নং কােড ৫০০/- টাকা
জারী চালােনর জমার রিশদ

অিতির জলা শাসক (রাজ )
ম নং- ২১০
ফানঃ +৮৮০৪৬১-৬২৩১৪

৭

১। ভার া কম কতা
মহােফজখানা শাখা এর বরাবের
আেবদন
২। ৩ ফািলও
১। ভার া কম কতা মহােফজখানা
শাখা এর বরাবের আেবদন
২। েয়াজনীয় সং ক ফািলও
১। ভার া কম কতা মহােফজখানা
শাখা এর বরাবের আেবদন
২। েয়াজনীয় সং ক ফািলও
১। ভার া কম কতা মহােফজখানা
শাখা এর বরাবের আেবদন
২। েয়াজনীয় সং ক ফািলও
১। ভার া কম কতা মহােফজখানা
শাখা এর বরাবের আেবদন
২। েয়াজনীয় সং ক ফািলও
১। িনধ ািরতফরেম আেবদন
২। েয়াজনীয় সং ক ফািলও
১। িনধ ািরতফরেম আেবদন
২। েয়াজনীয় সং ক ফািলও
১। িনধ ািরতফরেম আেবদন
২। েয়াজনীয় সং ক ফািলও
১। িনধ ািরতফরেম আেবদন
২। েয়াজনীয় সং ক ফািলও
ভার া কম কতা মহােফজখানা
শাখা এর বরাবের আেবদন

ইেমইল: adcrevenuepirojpur@gmail.com

৭ কায
িদবস

ভার া কম কতা
মহােফজখানা

আর.এস খিতয়ােনর সাধারণ
জােবদা নকল সরবরাহ

ইেমইল: recordroom.piroj@gmail.com

৬

৭। িম অিধ হণ শাখা
ম
সবার নাম

(1)

(2)

1.

অিধ হণ ত
জিমর িত রণ
দান ( রকড য়
মািলেকর ে )

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান

(3)

(4)

(5)

১৫
১. িনধ ািরতফরেম আেবদন
কায িদবস

২. জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ/ জ সনদ এর সত ািয়ত কিপ
৩. পাসেপাট সাইেজর ১ (এক) কিপ স েতালা সত ািয়ত রি ন ছিব।

আেবদনকারী দািখল করেবন

৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা।
৫. নামজাির/জমা খািরজ খিতয়ােনর সইেমাহরী কিপ।
৬. নন- িডিশয়াল াে নাদাবীপ

সংি

৭. নন- িডিশয়াল

আেবদনকারী দািখল করেবন

২. জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ/ জ সনদ এর সত ািয়ত কিপ
৩. পাসেপাট সাইেজর ১ (এক) কিপ স েতালা সত ািয়ত রি ন ছিব।
৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা।
৫. নামজাির/জমা খািরজ খিতয়ােনর সইেমাহরী কিপ।
৬. নন- িডিশয়াল াে না-দািবপ
৭. নন- িডিশয়াল াে অি কার প
৮. এস.এ/আর.এস রকেড রফেটাকিপ
১. িনধ ািরতফরেম আেবদন

৮. ওয়ািরশ সা

াে

অি কার প ।

িফেকটএর ল কিপ।

(6)

ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা

(7)

(8)

আেবদেনর
সােথ ২০/টাকার কাট
৩০০ টাকার
৩০০ টাকার
আেবদেনর
সােথ ২০/টাকার কাট

ইউিনয়ন িম অিফস

সংি উপেজলা িম অিফস
অ েমািদত া ভ ার

ঊ তন
কম কতা/যার কােছ
আপীল করা যােব
(কম কতারপদবী,
বাংলােদেশর কাড,
জলা উপেজলার
কাডসহ টিলেফান
ন , ই- মইল)

৩০০ টাকার
৩০০ টাকার
-

অিতির জলা শাসক (রাজ )
ম নং- ২১০
ফানঃ +৮৮০৪৬১-৬২৩১৪

১৫
কায িদবস

জলা শাসেকর কায ালয়/ উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়অথবা www.pirojpur.gov.bd
এবং www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট াল হেত
সং হ/ডাউনেলাড/অনলােন আেবদন করা যােব
ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা
আেবদনকারী দািখল করেবন
সংি ইউিনয়ন িম অিফস
সংি উপেজলা িম অিফস
অ েমািদত া ভ ার
আেবদনকারী দািখল করেবন
জলা শাসেকর কায ালয়, রকড ম
জলা শাসেকর কায ালয়/ উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়অথবা www.pirojpur.gov.bd
এবং www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট াল হেত
সং হ/ডাউনেলাড/অনলােন আেবদন করা যােব
ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা

দািয় া
িফ/চাজ (টাকা
কম কতা
জমাদােনর
কাড/খাত ও (কম কতারনাম
কখন
পদবী,
দানকরেত
বাংলােদেশর
হেব তা
কাড, জলা,
উে খসহ)
উপেজলার
কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)

ইেমইল: adcrevenuepirojpur@gmail.com

ওয়ািরস ে
মািলেকর ে
অিধ হণ ত
জিমর িত রণ
দান

েয়াজনীয়
কাগজপ

িম ম দখল কম কতা
ম নং-৩১২
ফানঃ +৮৮০৪৬১-৬২৫৩০
ইেমইল: laopirojpur@gmail.com

2.

েয়াজনীয়
সেব া
সময়
(ঘ া/
িদন/মাস)

3.

আেবদেনর
সােথ ২০/টাকার কাট
৩০০ টাকার
৩০০ টাকার
-

৩০০ টাকার
৩০০ টাকার
আেবদেনর
সােথ ২০/টাকার কাট
৩০০ টাকার
৩০০ টাকার
-

অিতির জলা শাসক (রাজ )
ম নং- ২১০
ফানঃ +৮৮০৪৬১-৬২৩১৪

আেবদেনর
সােথ ২০/টাকার কাট

ইেমইল: adcrevenuepirojpur@gmail.com

জলা শাসেকর কায ালয়/ উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়অথবা www.pirojpur.gov.bd
এবং www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট াল হেত
সং হ/ডাউনেলাড/অনলােন আেবদন করা যােব
ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা
আেবদনকারী দািখল করেবন
সংি ইউিনয়ন িম অিফস
সংি উপেজলা িম অিফস
অ েমািদত া ভ ার
আেবদনকারী দািখল করেবন
আেবদনকারী দািখল করেবন
আেবদনকারী দািখল করেবন
জলা শাসেকর কায ালয়/ উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়অথবা www.pirojpur.gov.bd
এবং www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট াল হেত
সং হ/ডাউনেলাড/অনলােন আেবদন করা যােব
ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা
আেবদনকারী দািখল করেবন
সংি ইউিনয়ন িম অিফস
সংি উপেজলা িম অিফস
অ েমািদত া ভ ার
আেবদনকারী দািখল করেবন
আেবদনকারী দািখল করেবন
জলা শাসেকর কায ালয়/ উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়অথবা www.pirojpur.gov.bd
এবং www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট াল হেত
সং হ/ডাউনেলাড/অনলােন আেবদন করা যােব
ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা
আেবদনকারী দািখল করেবন
সংি ইউিনয়ন িম অিফস
সংি উপেজলা িম অিফস
অ েমািদত া ভ ার
আেবদনকারী দািখল করেবন
আেবদনকারী দািখল করেবন

িম ম দখল কম কতা
ম নং-৩১২
ফানঃ +৮৮০৪৬১-৬২৫৩০
ইেমইল: laopirojpur@gmail.com

য় ে মািলেকর
১৫
১. িনধ ািরতফরেম আেবদন
ে অিধ হণ ত কায িদবস
জিমর িত রণ
দান
২. জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ/ জ সনদ এর সত ািয়ত কিপ
৩. পাসেপাট সাইেজর ১ (এক) কিপ স েতালা সত ািয়ত রি ন ছিব।
৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা।
৫. নামজাির/জমা খািরজ খিতয়ােনর সইেমাহরী কিপ।
৬. নন- িডিশয়াল াে নাদাবীপ
৭. নন- িডিশয়াল াে অি কার প ।
৮. ল দিলল এর সত ািয়ত কিপ।
৯. ভায়া দিলল
আদালেতর
মা
েম
১৫
১. িনধ ািরতফরেম আেবদন
4.
মািলকানা িনধ ারণ কায িদবস
অিধ হণ ত জিমর
িত রণ দান
২. জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ/ জ সনদ এর সত ািয়ত কিপ
৩. পাসেপাট সাইেজর ১ (এক) কিপ স েতালা সত ািয়ত রি ন ছিব।
৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা।
৫. নামজাির/জমা খািরজ খিতয়ােনর সইেমাহরী কিপ।
৬. নন- িডিশয়াল াে নাদাবীপ
৭. নন- িডিশয়াল াে অি কার প ।
৮. আদালেতর িডি র সা ফাইটকিপ এবং জিম সং া কাগজপ ।
পাওয়ার
অফ
এ
াটন
১৫
১. িনধ ািরতফরেম আেবদন
5.
এর মা েম
কায িদবস
মািলকানার ে
অিধ হণ ত জিমর
িত রণ দান
২. জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ/ জ সনদ এর সত ািয়ত কিপ
৩. পাসেপাট সাইেজর ১ (এক) কিপ স েতালা সত ািয়ত রি ন ছিব।
৪. িম উ য়ন কর পিরেশােধর হালনাগাদ দািখলা।
৫. নামজাির/জমা খািরজ খিতয়ােনর সইেমাহরী কিপ।
৬. নন- িডিশয়াল াে নাদাবীপ
৭. নন- িডিশয়াল াে অি কার প ।
৮. Power of Attorney দানকারীর জিমর মািলক সং া
কাগজপ র ল কিপ।

৮। ানীয় সরকার শাখা
ম
সবার নাম

১

২

৪

৫

িফ/চাজ (টাকা দািয় া কম কতা
জমাদােনর
(কম কতারনাম
কাড/খাত ও
পদবী,
কখন দানকরেত বাংলােদেশর কাড,
হেব তা উে খসহ)
জলা, উপেজলার
কাডসহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)

৬

১৫ (পেনর)
কায িদবস

১। জলা শাসক বরাবের আেবদন
২। ইত: েব সং হীত জ সনদপে র
সত ািয়ত কিপ

-

িফ/চাজ

১৫ (পেনর)
কায িদবস

১। জলা শাসক বরাবের আেবদন
২। ইত: েব সং হীত
সনদপে র
সত ািয়ত কিপ

-

িফ/চাজ

৭

ঊ তন
কম কতা/যার কােছ
আপীল করা যােব
(কম কতারপদবী,
বাংলােদেশর
কাড, জলা
উপেজলার কাডসহ
টিলেফান ন র,
ই- মইল)
৮

উপ-পিরচালক

সনদ দােনর ৯০ িদন (ন ই)
অিত া হবার পর
সনদ
সংেশাধন।

েয়াজনীয়
কাগজ াি র
ান

ানীয় সরকার, িপেরাজ র
ম নংফান ন র: +৮৮০৪৬১-৬২৩০১
ই- মইল: pirojpurddlg@gmail.com

২.

৩

েয়াজনীয়
কাগজপ

সহকারী কিমশনার
ানীয় সরকার শাখা
ম নং-২১২
ফান ন র : +৮৮০৪৬১-৬২৪০১
মইল: lgsection.piroj@gmail.com

১.

জ সনদ দােনর ৯০ িদন (ন ই)
অিত া হবার পর জ
সনদ
সংেশাধন।

েয়াজনীয়
সময় সেব া
(ঘ া/িদন/
মাস)

০৯। িডিসয়াল ি খানা ( জএম) শাখা
ম
সবার নাম
েয়াজনীয়
সেব া সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

১

১.

২

৩

৫

৬

৭

৮

এ কায ালেয়র েড , জ.এম শাখা
অথবা www.pirojpur.gov.bd এবং
www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট ালহেত
সং হ/ ডাউনেলাড/ অনলােন আেবদন
করা যােব
-

লাইেস িফ :
ক) বািণিজ ক বহার ১০০১ িল: এর
ঊে ২৫,০০০/- টাকা।
খ) সাধারণ বহার ১০ িলটার পয
িশ া ও গেবষণা িত ােনর জ
১,৫০০/- টাকা; অ া ২,০০০/টাকা।
গ) সাধারণ বহার ১১ িলটার হেত ৫০
িলটার পয ৩,০০০/- টাকা।
ঘ)সাধারণ বহার ৫১ িলটার হেত
৫০০ িলটার ৫,০০০/- টাকা।
ঙ) সাধারণ বহার ৫০১ িলটার হেত
১০০০ িলটার পয ১০,০০০/- টাকা।
সানালী াংক, িপেরাজ র শাখয় ১২২০১-০০০১-১৮৫৪ নং কাড এ
জাির চালােনর মা েম জমা িদেত
হেব।
ল লাইেস িফ এর উপর ৫%।
সানালী াংক, িপেরাজ র শাখায়
১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ নং কাড
এ জাির চালােনর মা েম জমা
িদেত হেব।

এিসড বহােরর
১৫
১. িনধ ািরতফরেম আেবদন
িডিলং লাইেস
(পেনর)
দান
কায িদবস

এিসড বহােরর
িডিলং লাইেস
নবায়ন

০১ িদন

লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব :
১. িনধ ািরতফরেম আেবদন

২. ল লাইেস
৩. জাির চালােনর লকিপ

দ র
-

এ কায ালেয়র েড , জ.এম শাখা
অথবা www.pirojpur.gov.bd এবং
www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট ালহেত
সং হ/ ডাউনেলাড/ অনলােন আেবদন
করা যােব
-

জলা ািজে ট

২.

সংি

ম নং- ২১৬

২. আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক
সনদ/ জ সনদ এর সত ািয়ত কিপ
৩. বসা িত ােনর মািলকানা সং া কাগজপ /
ি নামা/ ভাড়ার রিশদ এর সত ািয়ত কিপ
৪. ড লাইেস এর সত ািয়ত কিপ
৫. তফিসলী াংক ক ক দ আিথ ক লতা
সনদপ (যিদ থােক)
৬. আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭. পাসেপাট সাইেজর ২ কিপ সত ািয়ত রি ন ছিব

অিতির

৪

ফানঃ +৮৮০৪৬১-৬২৪১৬
ইেমইল: pirojpuradm@gmail.com

ঊ তন
কম কতা/যার
কােছ আপীল করা
যােব (কমকতার
পদবী,বাংলােদেশ
র কাড, জলা
উপেজলার কাড
সহ টিলেফান
ন র, ই- মইল)

ম নং- ২১৪

দািয় া
কম কতা
(কম কতারনাম
পদবী,
বাংলােদেশর
কাড, জলা,
উপেজলার
কাডসহ
টিলেফান ন র,
ই- মইল)

ভার া কম কতা
জ এম শাখা

িফ/চাজ (টাকা জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন দান করেত
হেব তা উে খসহ)

ফানঃ +৮৮০৪৬১-৬২৮৯৯

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান

ইেমইল: jmpirojpur@gmail.com

েয়াজনীয়
কাগজপ

৩.

সংি

দ র
-

জলা ািজে ট

এ কায ালেয়র েড , জ.এম শাখা
ল লাইেস িফ এর উপর ৫%।
অথবা www.pirojpur.gov.bd এবং সানালী াংক, িপেরাজ র শাখায়
www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট ালহেত ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ নং কাড এ
সং হ/ ডাউনেলাড/ অনলােন আেবদন
জাির চালােনর মা েম জমা
করা যােব
িদেত হেব।
এ কায ালেয়র েড , জ.এম শাখা
লাইেস িফ- ৫,০০০/- টাকা
অথবা www.pirojpur.gov.bd এবং সানালী াংক, িপেরাজ র শাখায়
www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট ালহেত ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ নং কাড এ
সং হ/ ডাউনেলাড/ অনলােন আেবদন
জাির চালােনর মা েম জমা
করা যােব
িদেত হেব।
-

অিতির

৭. পাসেপাট সাইেজর ২ কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব

ম নং- ২১৬
ফানঃ +৮৮০৪৬১-৬২৪১৬
ইেমইল: pirojpuradm@gmail.com

২. আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক
সনদ/ জ সনদ এর সত ািয়ত কিপ
৩. বসা িত ােনর মািলকানা সং া কাগজপ /
ি নামা/ ভাড়ার রিশদ এর সত ািয়ত কিপ
৪. ড লাইেস এর সত ািয়ত কিপ
৫. তফিসলী াংক ক ক দ আিথ ক
লতা সনদপ (যিদ থােক)
৬. আয়কর সনদ (যিদ থােক)

দ র

ম নং- ২১৪

১৫
(পেনর)
কায িদবস

২. ল লাইেস
৩. জাির চালােনর লকিপ
১. িনধ ািরতফরেম আেবদন

সংি

ভার া কম কতা
জ এম শাখা

এিসড
পিরবহেনর
িডিলং লাইেস
দান

২. আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক
সনদ/ জ সনদ এর সত ািয়ত কিপ
৩. বসা িত ােনর মািলকানা সং া কাগজপ /
ি নামা/ ভাড়ার রিশদ এর সত ািয়ত কিপ
৪. ড লাইেস এর সত ািয়ত কিপ
৫. তফিসলী াংক ক ক দ আিথ ক
লতা সনদপ (যিদ থােক)
৬. আয়কর সনদ (যিদ থােক)
৭. পাসেপাট সাইেজর ২ কিপ সত ািয়ত রি ন ছিব
১ (এক) লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব
কায িদবস ১. িনধ ািরতফরেম আেবদন

এ কায ালেয়র েড , জ.এম শাখা
লাইেস িফ- ৫,০০০/- টাকা
অথবা www.pirojpur.gov.bd এবং সানালী াংক, িপেরাজ র শাখায়
www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট ালহেত ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ নং কাড এ
সং হ/ ডাউনেলাড/ অনলােন আেবদন
জাির চালােনর মা েম জমা
করা যােব
িদেত হেব।
-

ফানঃ +৮৮০৪৬১-৬২৮৯৯

৫.

এিসড িব েয়র
িডিলং লাইেস
নবায়ন

১৫
১. িনধ ািরতফরেম আেবদন
(পেনর)
কায িদবস

ইেমইল: jmpirojpur@gmail.com

৪.

এিসড িব েয়র
িডিলং লাইেস
দান

৬.

৭.

এিসড
পিরবহেনর
িডিলং লাইেস
নবায়ন

১ িদন

লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ মাস েব :
১. িনধ ািরতফরেম আেবদন

ল লাইেস িফ এর উপর ৫%।
সানালী াংক, িপেরাজ র শাখায়
১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ নং কাড এ
জাির চালােনর মা েম জমা
িদেত হেব।
২০,০০০/- টাকা সানালী াংক,
িপেরাজ র শাখায় ১-২২১১-০০০০১৮৫৯ নং কাড এ জাির
চালােনর মা েম জমা িদেত হেব।

অিতির
জলা ািজে ট

ম নং- ২১৬

ফানঃ +৮৮০৪৬১-৬২৪১৬

ইেমইল: pirojpuradm@gmail.com

ম নং- ২১৪

ভার া কম কতা
জ এম শাখা

লং ােরল ২০,০০০/- ও
শট ােরল৩০,০০০/- টাকা
সানালী াংক, িপেরাজ র শাখায়
১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ নং কাড এ
জাির চালােনর মা েম জমা
িদেত হেব।

ফানঃ +৮৮০৪৬১-৬২৮৯৯

৩০,০০০/- টাকা সানালী াংক,
িপেরাজ র শাখায় ১-২২১১-০০০০১৮৫৯ নং কাড এ জাির
চালােনর মা েম জমা িদেত হেব।

ইেমইল: jmpirojpur@gmail.com

এ কায ালেয়র েড , জ.এম শাখা
অথবা www.pirojpur.gov.bd এবং
www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট ালহেত
সং হ/ ডাউনেলাড/ অনলােন আেবদন
করা যােব
২. ল লাইেস
৩. জাির চালােনর লকিপ
আে য়াে র লাইেস দান :
১৫
১। িনধ ািরতফরেম আেবদন
(ক) সাধারণ
এ কায ালেয়র েড , জ.এম শাখা
নাগিরেকর জ
(পেনর) ( আেবদনকারীর বয়স ৩০-৭০ বছর হেত হেব) অথবা www.pirojpur.gov.bd এবং
লং ােরল
কায িদবস
www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট ালহেত
সং হ/ ডাউনেলাড/ অনলােন আেবদন
(ব ক/শট গান/
করা যােব
রাইেফল) এর
২। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ
লাইেস দান
আয়কর দ র
৩। আয়কর দ র ক ক ১,০০,০০০/- ল
টাকার দ আয়কর সনদ (০৩ বৎসেরর)
৪। িতন কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত ছিব
৫। ইত: েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা
১৫
১। িনধ ািরতফরেম আেবদন
(খ) সাধারণ
এ কায ালেয়র েড , জ.এম শাখা
(
আেবদনকারীর
বয়স
৩০-৭০
বছর
হেত
হেব)
অথবা www.pirojpur.gov.bd এবং
(পেনর)
নাগিরেকর জ
কায
িদবস
www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট ালহেত
শট ােরল
সং হ/ ডাউনেলাড/ অনলােন আেবদন
(িপ ল
করা যােব
/িরভলবার) এর
২. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ
লাইেস দান
আয়কর দ র
৩. আয়কর দ র ক ক ৩,০০,০০০/- ল
টাকার দ আয়কর সনদ (০৩ বৎসেরর)
৪. িতন কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত ছিব
৫. ইত: েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা
১৫
১। িনধ ািরতফরেম আেবদন
(গ) ওয়ািরশ
এ কায ালেয়র েড , জ.এম শাখা অথবা
(
আেবদনকারীর
বয়স
৩০-৭০
বছর
হেত
হেব)
ে আে য়াে র (পেনর)
www.pirojpur.gov.bd
এবং
লাইেস দান কায িদবস
www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট াল হেত
সং হ/ডাউনেলাড/ অনলােন আেবদন করা যােব
২। িপতার
সনেদর সত ািয়ত কিপ
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
৩। উ রািধকার সনেদর সত ািয়ত কিপ
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
৪। অ া উ রািধকারীগণ দ নাটরাইজ
নাটারী পাবিলক
অনাপি প

ঘ) সামিরক
বািহনীেত
কিমশ া
থম িনর
কম তা/অবসর া
কম কতার
জ

৫। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ
৬। পাসেপাট সাইেজর ২ কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব
৭। ইত: েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা
০৭ (সাত) ১। িনধ ািরতফরেম আেবদন
কায
িদবস;
অবসের
থাকেল ২। সংি অিফস ধােনর পািরশসহ অ ায়নপ
(অবসর হেণর ে েয়াজন নই)
১৫
(পেনর) ৩। জাতীয় পিরচয় প এর সত ািয়ত কিপ
কায িদবস ৪। িতন কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত ছিব
৫। ইত: েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা
০৭ (সাত) ১। িনধ ািরতফরেম আেবদন
কায িদবস

এ কায ালেয়র েড , জ.এম শাখা
অথবা www.pirojpur.gov.bd এবং
www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট াল হেত
সং হ/ ডাউনেলাড/অনলােন আেবদন করা যােব
সংি দ র

অিতির
জলা ািজে ট

ম নং- ২১৬
ফানঃ +৮৮+৮৮০৪৬১-৬২৪১৬
ইেমইল: pirojpuradm@gmail.com

এ কায ালেয়র েড , জ.এম শাখা
লং ােরল ২০,০০০/- টাকা
অথবা www.pirojpur.gov.bd এবং সানালী াংক, িপেরাজ র শাখায়
www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট াল হেত ১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ নং কাড এ
সং হ/ডাউনেলাড/অনলােন আেবদন করা যােব
জাির চালােনর মা েম জমা
িদেত হেব।
বাংলােদশ াংক
-

ভার া কম কতা
জ এম শাখা

২। াংক সলেভি
৩। বাংলােদশ াংক ক ক অ েমািদত প ।
৪। ইত: েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা

-

ম নং- ২১৪

৭ (সাত)
কায িদবস

লং ােরল ২০,০০০/- ও
শট ােরল৩০,০০০/- টাকা,
সানালী াংক, িপেরাজ র শাখায়
১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ নং কাড এ
জাির চালােনর মা েম জমা
িদেত হেব।

ফানঃ +৮৮+৮৮০৪৬১-৬২৮৯৯

ছ) আিথ ক
িত ােনর
অ েল
লাইেস দান

৩। িতন কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত ছিব
৪। ইত: েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা
১। িনধ ািরতফরেম আেবদন

জাতীয় বতন েলর ৬ ও ত
ড চা রীরত/অবসর া
সরকাির ক াডার সািভ স
কম কতােদর ে লাইেস িফ ও
নবায়ন িফ েযাজ নয়।

ইেমইল: jmpirojpur@gmail.com

ঙ) বসামিরক
এ কায ালেয়র েড , জ.এম শাখা
অথবা www.pirojpur.gov.bd এবং
কম কতা/
www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট াল হেত
কম চারীর জ
সং হ/ ডাউনেলাড/অনলােন আেবদন করা যােব
২। সংি অিফস ধােনর পািরশসহ অ ায়ন প
সংি দ র
৩। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪। িতন কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত ছিব
৫। ইত: েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা
চ) িপতার বাধ ক
১৫
১। িনধ ািরতফরেম আেবদন
এ কায ালেয়র েড , জ.এম শাখা
জিনত কারেণ
অথবা www.pirojpur.gov.bd এবং
(পেনর)
উ রািধকার
কায িদবস
www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট াল হেত
বরাবর
সং হ/ ডাউনেলাড/অনলােন আেবদন করা
আে য়াে র
যােব
লাইেস দান
২। জাতীয় পিরচয় প এর সত ািয়ত কিপ
-

িবনা ে

জ) ি েযা ােদর
জ আে য়াে র
লাইেস দান

১৫ (পেনর) ১। িনধ ািরতআেবদন ফরম।
কায িদবস

২। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ
৩। পাসেপাট সাইজ সত ািয়ত (রি ন) ছিব ০৩ কিপ

৫। াংক টেম
৬। েসর সােথ ি প
৭। অিভ তা সনদ প ।
৮। মহাপিরচালক, কাশনা অিধদ েরর অ মিত প

-

জলা ািজে ট

িফেকট

অিতির

৪। াংক সলেভি সা

ম নং- ২১৬
ফানঃ +৮৮০৪৬১-৬২৪১৬
ইেমইল: pirojpuradm@gmail.com

পি কার
িড ােরশন
সং া

ম নং- ২১৪

৯.

ভার া কম কতা
জ এম শাখা

খ) িপ ল/
িরভলবার
(শট ােরল)

ফানঃ +৮৮০৪৬১-৬২৮৯৯

ক) শট গান/
দানালা ব ক/
রাইেফল
(লং ােরল)

৪। ি েযা া সনেদর সত ািয়ত কিপ
আে য়াে র লাইেস নবায়ন:
১ িদন
১। িনধ ািরতআেবদন ফরম।
এ কায ালেয়র েড , জ.এম শাখা ৫,০০০/- এবং ১৫% ভ াট সানালী
অথবা www.pirojpur.gov.bd এবং
াংক, িপেরাজ র শাখায় িফ ১www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট াল হেত
২২১১-০০০০-১৮৫৯ ও ভ াট
সং হ/ ডাউনেলাড/অনলােন আেবদন করা যােব
১.১১৩৩.০০৪৫.০৩১১ নং কাড এ
২। জাির চালােনর লকিপ
জাির চালােনর মা েম জমা িদেত
৩। লাইেসে র ল কিপ
হেব।
৪। নবায়েনর সময় অ দখােত হেব
১ িদন
১। িনধ ািরতআেবদন ফরম।
এ কায ালেয়র েড , জ.এম শাখা
১০,০০০/- এবং ১৫% ভ াট
অথবা www.pirojpur.gov.bd এবং
সানালী াংক, িপেরাজ র
www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট াল হেত শাখায় িফ- ১- ২২১১-০০০০-১৮৫৯ ও
সং হ/ ডাউনেলাড/অনলােন আেবদন করা যােব
ভ াট ১.১১৩৩.০০৪৫.০৩১১
২। জাির চালােনর লকিপ
নং কাড এ জাির চালােনর মা েম
৩। লাইেসে র ল কিপ
জমা িদেত হেব।
৪। নবায়েনর সময় অ দখােত হেব
৩০ (ি শ) ১। িনধ ািরতফরেম আেবদন
এ কায ালেয়র েড , জ.এম শাখা
িফ/চাজ
কায িদবস
অথবা www.pirojpur.gov.bd এবং
www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট াল হেত
সং হ/ ডাউনেলাড/অনলােন আেবদন করা যােব
২। জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ/জ
সনদ এর সত ািয়ত কিপ
৩। ই কিপ সত ািয়ত রি ন ছিব
-

ইেমইল: jmpirojpur@gmail.com

৮.

এ কায ালেয়র েড , জ.এম শাখা লাইেস িফ ও নবায়ন িফ েযাজ
নয়।
অথবা www.pirojpur.gov.bd এবং
www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট াল হেত
সং হ/ ডাউনেলাড/অনলােন আেবদন করা যােব
-

১০.

১১.

৩০ (ি শ) ১। িনধ ািরতফরেম আেবদন
কায িদবস

২। জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ/জ
সনদ এর সত ািয়ত কিপ
৩। আেবদনকারীর ই কিপ সত ািয়ত রিঙন ছিব
৪। েসর মািলকানা / ি নামা
৫। াংক সলেভি সা িফেকট।
১. িনধ ািরতআেবদন ফরম

-

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

-

জলা ািজে ট

৪. আয়কর অিফস দ চলিত অথ-বছেরর
আয়কর ও পরবত অথ বছেররঅি ম আয়কর
পিরেশাধ ত য়ন পে র সত ািয়ত কিপ

অিতির

এ কায ালেয়র েড , জ.এম শাখা
১,০০০/- চালান কাডঅথবা www.pirojpur.gov.bd এবং
১-০৭৪২-০০০১-২৬৮১
www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট াল হেত উৎেস আয়কর ( িত এক সকশন
সং হ/ ডাউনেলাড/অনলােন আেবদন করা যােব এর জ ) বাবদ ৪৫,০০০/- চালান
কাড ১-১১৪১-০০৭৫-০১১১
( সানালী াংক, িপেরাজ র শাখা)
-

ম নং- ২১৬
ফানঃ +৮৮০৪৬১-৬২৪১৬
ইেমইল: pirojpuradm@gmail.com

২. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ দ ড
লাইেসে র সত ািয়ত কিপ
৩.জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ

-

ম নং- ২১৪

ইট পাড়ােনা
লাইেস নবায়ন

২. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ দ ড
লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪. আয়কর অিফস দ আয়কর পিরেশাধ
ত য়ন পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৫. পিরেবশ অিধদ র ক ক দ পিরেবশগত
ছাড়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৬. ইট ভাটায় ব ত জিমর িম উ য়ন কর
পিরেশাধ দািখলার সত ািয়ত ফেটাকিপ
৭. লাইেস িফ পিরেশােধর চালােনর লকিপ
০৭ (সাত) ১. িনধ ািরতআেবদন ফরম
কায িদবস

এ কায ালেয়র েড , জ.এম শাখা
১,০০০/- চালান কাডঅথবা www.pirojpur.gov.bd এবং
১-০৭৪২-০০০১-২৬৮১
www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট ালহেত উৎেস আয়কর ( িত এক সকশন
সং হ/ ডাউনেলাড/অনলােন আেবদন করা যােব এর জ ) বাবদ ৪৫,০০০/- চালান
কাড ১-১১৪১-০০৭৫-০১১১
( সানালী াংক, িপেরাজ র শাখা)
-

ভার া কম কতা
জ এম শাখা

৩০(ি শ)
কায িদবস

িফ/চাজ

ফানঃ +৮৮০৪৬১-৬২৮৯৯

ইট পাড়ােনা
লাইেস দান

এ কায ালেয়র েড , জ.এম শাখা
অথবা www.pirojpur.gov.bd এবং
www.forms.gov.bd ওেয়ব পাট াল হেত
সং হ/ ডাউনেলাড/অনলােন আেবদন করা যােব
-

ইেমইল: jmpirojpur@gmail.com

১২

েসর
িড ােরশন
সং া

৬. ইট ভাটায় ব ত জিমর িম উ য়ন কর
পিরেশাধ দািখলার সত ািয়ত কিপ
৭. কা ম অিফস দ ভ াট পিরেশােধর
ত য়ন পে র সত ািয়ত কিপ
৮. নবায়ন িফ পিরেশােধর চালােনর লকিপ

-

