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গণপ্রজাতন্ত্রীবাাংলাদেশসরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, সসদলট 

www.sylhet.gov.bd 

 

 

জসবা প্রোন প্রসতশ্রুসত (সসটিদজন স চাট যার) 

 

১। সিশন ও সিশন: 

রূপকল্প (Vision): েক্ষ ও কার্ যকর জনপ্রশাসন।  

অসিলক্ষয (Mission): সনদয়াগ, প্রসশক্ষণ প্রাসতষ্ঠাসনক সক্ষিতা বৃসি ও িানব সম্পে কার্ যকর ব্যবহার সনসিতকরদণর িাধ্যদি একটি েক্ষ, জসবামুখী ও জবাবসেসহতাূললক জনবা্ধবব জনপ্রশাসন গদ  জতালা।   

২। প্রসতশ্রুত জসবাসূলহ: 

২.১। নাগসরক জসবাাঃ                                    
ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং পসরদশাধ 

পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি কি যকতযার 

পেসব, রুি নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাডসহ অসিসসয়াল 

জটসলদিান ও ইদিইল 

1.  তথ্য অধিকার 

আইন, ২০০৯ এর 

আওতায় চাধিত 

তথ্য সরবরাি 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

তথ্য কধিশন কর্তকৃ ধনিাৃধরত ফরমিমে 

আমবদন করমত িমব 

প্রাসি স্থান:  

১। িথ্য েতিশন এর ওজয়বোইর্ 

২। সেলা প্রশােন, ধসমেে এর 

ওময়বসাইে 

৩। সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, ধসমেে 

এর তথ্য ও অধিম াগ শাখা 

তথ্য সরবরামির ধফ ৩/- 

িামর চাোমনর িাধ্যমি 

(ককাড নং- ১-৩৩০১-

০০০১-১৮০৭) ক  ককান 

সরকাধর ব্াংমক জিা 

প্রদান করমত িমব। 

২০ কা ধৃদবস সিকারী কধিশনার 

তথ্য ও অধিম াগ শাখা 

কজো ককাড: ০৮২১ 

কফান: ০২৯৯৬৬৪০৬২৬ 

ইমিইে: 

acinfosylhet@gmail.com 

ধবিাগীয় কধিশনার, ধসমেে ধবিাগ, ধসমেে 

কিাবাইে: ০১৭৩০৩৩১০০০ 

ইমিইে: 

divcomsylhet@mopa.gov.bd 

2.  

 

ক) ধবধিন্ন িরমনর 

সািরণ অধিম াগ 

 

 

 

খ) সকে সরকাধর 

দপ্তমরর কসবা 

সংক্রান্ত অধিম াগ 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১) আমবদনকারী কর্তকৃ দাধখেকৃত। 

২) সংধিষ্ট উপমজো ধনবাৃিী 

অধফসামরর প্রধতমবদন 

প্রাসি স্থান:  

আমবদনকারী কর্তকৃ সরবরািকৃত 

 

--- ৩০ 

কা ধৃদবস 

সিকারী কধিশনার 

তথ্য ও অধিম াগ শাখা 

কজো ককাড: ০৮২১ 

কফান: ০২৯৯৬৬৪০৬২৬ 

ইমিইে: 

acinfosylhet@gmail.com 

 

অধতধরক্ত কজো প্রশাসক (সাধবকৃ) 

কফান: ০২৯৯৬৬৩১০২০ 

ইমিইে: 

adcgsylhet@mopa.gov.bd 

কজো প্রশাসক 

ধসমেে 

কফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে: ১৭১৫২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: dcsylhet@mopa.gov.bd 

 

অধতধরক্ত ধবিাগীয় কধিশনার (সাধবকৃ) 

ধসমেে ধবিাগ, ধসমেে 

কিাবাইে: ০১৭৩০৩৩১০০২ 

ইমিইে: 

adldivcomgsylhet@mopa.gov.bd 

http://www.sylhet.gov.bd/
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ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং পসরদশাধ 

পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি কি যকতযার 

পেসব, রুি নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাডসহ অসিসসয়াল 

জটসলদিান ও ইদিইল 

3.  
জসির পচ যার 

আদবেন (ছাপা, 

সডসপ, সবএস, 

জতৌসজ, পাট্টাদক: 

জরীসপ খসতয়ানসহ 

সবসবধ) 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

(ক) ২টি জিাসলও, ৮ টাকার জকাট য সি 

এবাং ২০ টাকার জকাট য সি সম্বসলত 

সনধ যাসরত আদবেন িরি 

(খ) জরুরী আদবেদনর জক্ষদত্র ৪০ টাকার 

জকাট য সি সম্বসলত সনধ যাসরত আদবেন 

প্রাসি স্থান:  

অনুদিাসেত স্ট্যাম্প জিন্ডার জোকান 

- 

৫ কি যসেবস 

সহকারী কসিশনার 

আইসসটি শাখা 

 জিান: ০২৯৯৬৬৩২০৯৭ 

ইদিইল- 

acictsylhet@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক 

সসদলট 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

জিাবাইল: ০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

ইমিইে: dcsylhet@mopa.gov.bd 

4.  নািজারী িািলা, 

সবসবধ িািলা, 

সরসিউ িািলা ও 

সবসবধ িািলার 

সাটি যিাই 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

২০ টাকার জকাট য সি সম্বসলত সনধ যাসরত 

আদবেন িরি, নসথদৃদষ্ট প্রদয়াজনীয় 

জকাট য সি, জিাসলও 

প্রাসি স্থান:  

অনুদিাসেত স্ট্যাম্প জিন্ডার জোকান 

- 

১৫ কি যসেবস 

(নসথ প্রাসি 

স্বাদপদক্ষ) 

সহকারী কসিশনার 

আইসসটি শাখা 

 জিান: ০২৯৯৬৬৩২০৯৭ 

ইদিইল- 

acictsylhet@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক 

সসদলট 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

জিাবাইল: ০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

ইমিইে: dcsylhet@mopa.gov.bd 

5.  

সপ্রন্ট পচ যা 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১০০ টাকার জকাট য সি সম্বসলত সনধ যাসরত 

আদবেন 

প্রাসি স্থান:  

অনুদিাসেত স্ট্যাম্প জিন্ডার জোকান 

- 

০১ কি যসেবস 
সহকারী কসিশনার 

আইসসটি শাখা 

 জিান: ০২৯৯৬৬৩২০৯৭ 

ইদিইল- 

acictsylhet@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক 

সসদলট 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

জিাবাইল: ০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

ইমিইে: dcsylhet@mopa.gov.bd 

6.  

জিৌজা ম্যাপ 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

৫০০ টাকার চালানসহ ২০ টাকার জকাট য 

সি সম্বসলত সনধ যাসরত আদবেন 

প্রাসি স্থান:  

(ক) অনুদিাসেত স্ট্যাম্প জিন্ডার জোকান 

(খ) জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

(গ) চালান িরি, জসানালী ব্যাাংক 

৫০০ টাকা 

জিাোদনর জকাড- ১-

৪৬৩৭-০০০১-১২২১ 

০৩ কি যসেবস 
সহকারী কসিশনার 

আইসসটি শাখা 

 জিান: ০২৯৯৬৬৩২০৯৭ 

ইদিইল- 

acictsylhet@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক 

সসদলট 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

জিাবাইল: ০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

ইমিইে: dcsylhet@mopa.gov.bd 

7.  

োিসরক ও 

নাগসরক আদবেন 

গ্রহন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 
- 

নাগসরক আদবেদনর  

জক্ষদত্র ২০ টাকা জকাট য সি 

সম্বসলত আদবেন 

এসএিএস 

এর িাধ্যদি 

সাদথ সাদথ 

প্রাসি স্বীকার 

সহকারী কসিশনার 

আইসসটি শাখা 

 জিান: ০২৯৯৬৬৩২০৯৭ 

ইদিইল- 

acictsylhet@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক 

সসদলট 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

জিাবাইল: ০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

ইমিইে: dcsylhet@mopa.gov.bd 

 

mailto:dcsylhet@gmail.com
mailto:dcsylhet@gmail.com
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সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

২.২)  প্রাসতষ্ঠাসনক জসবা  

 
ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

1.  কৃসি খাস জসি 

বদদাবস্ত প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ   

১।সনধ যাসরত িরদি আদবেন   

২।উপদজলা সনব যাহী অসিসাদরর এর Case নসথ 

৩। ০২ (দুই) কসপ সতযাসয়ত পাসদপাট য সাইদজর রসিন ছসব।  

৪। জাতীয় পসরচয়পদত্রর অনুসলসপ।  

৫। ভূসিহীন সনে। 

 

প্রাসি স্থান:  

১।জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, রাজস্ব শাখা (িবন-৩, কক্ষ নাং- 

৪০১)    

২।সাংসিষ্ট উপদজলা সনব যাহী অসিসাদরর কার্ যালয় 

৩। সাংসিষ্ট ইউসপ জচয়ারম্যান/দপৌর জিয়র এর কার্ যালয়। 

৪। জজলা বাতায়ন- www.sylhet.gov.bd  

১/- (এক টাকা) 

(প্রস্তাব অনুদিােদনর 

পর খাস জসির ূলল্য 

প্রোন করদত হদব) 

৬০ (িাট) 

কি যসেবস 

জরসিসনউ জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই-জিইলাঃ 

rdcsylhet@yahoo.com 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com 

2.  সরকাসর েিদরর 

অনুকূদল অকৃসি খাস 

জসি বদদাবস্ত প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ   

১। সলসখত আদবেন 

২। তিসসল (োগ, খসতয়ান উদেখ করদত হদব) 

৩। জসলািী পসরদশাদধর সক্ষিতাপত্র 

৪। িন্ত্রণালদয়র প্রশাসসনক অনুদিােন 

৫। োিসরক চাসহোপত্র 

৬। প্রতীকী ূলদল্যর জক্ষদত্র র্থার্থ কারণ 

প্রাসি স্থান:  

০১। পচ যার নকল সাংগ্রদহর জন্য জজলা ই-জসবা জকন্দ্র (িবন-১ 

নীচতলা, রুি- ১০১) 

০২। অন্যান্য কাগজপত্র সাংসিষ্ট েির হদত সাংগ্রহ করদত হদব 

জসির ূলল্য-  

১। জপৌর এলাকায় 

বাজার ূলদল্যর সিগুণ 

২। জপৌর এলাকার 

বাসহদর বাজার ূলদল্যর 

জে গুণ (প্রস্তাব 

অনুদিােদনর পর খাস 

জসির ূলল্য প্রোন 

করদত হদব) 

৬০ (িাট) 

কি যসেবস 

জরসিসনউ জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই-জিইলাঃ 

rdcsylhet@yahoo.com 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com 

3.  সরকাসর সশক্ষা 

প্রসতষ্ঠাদনর অনুকূদল 

অকৃসি খাস জসি 

বদদাবস্ত প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ   

১। সলসখত আদবেন 

২। তিসসল (োগ, খসতয়ান উদেখ করদত হদব) 

৩। জসলািী পসরদশাদধর সক্ষিতাপত্র 

৪। িন্ত্রণালদয়র প্রশাসসনক অনুদিােন 

৫। োিসরক চাসহোপত্র 

৬। প্রতীকী ূলদল্যর জক্ষদত্র র্থার্থ কারণ 

প্রাসি স্থান: 

সশক্ষা িন্ত্রণালয় 

জসির জিাট গ  

ূলদল্যর ১০% 

(প্রস্তাব অনুদিােদনর 

পর খাস জসির ূলল্য 

প্রোন করদত হদব) 

৬০ (িাট) 

কি যসেবস 

জরসিসনউ জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই-জিইলাঃ 

rdcsylhet@yahoo.com 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com 

mailto:rdcsylhet@yahoo.com
mailto:rdcsylhet@yahoo.com
mailto:rdcsylhet@yahoo.com


সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

4.  জবসরকাসর সশক্ষা 

প্রসতষ্ঠাদনর অনুকূদল 

অকৃসি খাস জসি 

বদদাবস্ত প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ   

১। সলসখত আদবেন 

২। তিসসল (োগ, খসতয়ান উদেখ করদত হদব) 

৩। আদবেনকারীদক প্রদয়াজনীয় জসির সতন-চতুথ যাাংদশর 

িাসলকানা আদছ এর সিথ যদন গ্রহণদর্াগ্য কাগজপত্র সেদত হদব 

এবাং প্রকদল্পর সিয়সীিা উদেখ করদত হদব। 

প্রাসি স্থান: 

প্রদর্াজয নয়:  

জসির ূলল্য-  

১। জপৌর এলাকায় 

বাজার ূলদল্যর সিগুণ 

২। জপৌর এলাকার 

বাসহদর বাজার ূলদল্যর 

জে গুণ (প্রস্তাব 

অনুদিােদনর পর খাস 

জসির ূলল্য প্রোন 

করদত হদব) 

৩০ (সত্রশ) 

কার্ যসেবস 

জরসিসনউ জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই-জিইলাঃ 

rdcsylhet@yahoo.com 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com 

5.  সবসশষ্ট সশক্ষাসবে, 

কসব, সাসহসতযক বা 

জাতীয় পর্ যাদয় সনজ 

অবোদনর জন্য 

সবদশিিাদব স্বীকৃত 

ব্যসক্তর অনুকূদল 

অকৃসি খাস জসি 

বদদাবস্ত প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ   

০১। সলসখত আদবেন 

০২। তিসসল (োগ, খসতয়ান উদেখ করদত হদব) 

০৩। ব্যাাংক সলদিসি সনে 

০৪। পূন যাঙ্গ ইনদিষ্টদিন্ট সসসডউল 

০৫। প্রকদল্পর সিয়সীিা 

০৬। সবসনদয়াগকৃত ূললধদনর পসরিাণ 

০৭। অদথ যর উৎস 

০৮। সিবাদয়র কাগজপত্রাসে 

০৯। র্থার্থ কর্তযপদক্ষর অনাপসি সাটি যসিদকট 

১০। হলিনািা 

১১। িবদনর প্লান 

প্রাসিস্থান:  

০১। পচ যার নকল সাংগ্রদহর জন্য জজলা ই-জসবা জকন্দ্র (িবন-১ 

নীচতলা, রুি- ১০১) 

০২। অন্যান্য কাগজপত্র সাংসিষ্ট েির হদত সাংগ্রহ করদত হদব।  

প্রাসি স্থান: 

০১। পচ যার নকল সাংগ্রদহর জন্য জজলা ই-জসবা জকন্দ্র (িবন-১ 

নীচতলা, রুি- ১০১) 

০২। অন্যান্য কাগজপত্র সাংসিষ্ট েির হদত সাংগ্রহ করদত হদব।  

প্রতীসক/দরয়াসত ূলদল্য 

 

৩০ (সত্রশ) 

কার্ যসেবস 

জরসিসনউ জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই-জিইলাঃ 

rdcsylhet@yahoo.com 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com 

6.  প্রাকৃসতক 

দূদর্ যাগজসনত কারদণ 

ক্ষসতগ্রস্থ পসরবাদরর 

অনুকূদল অকৃসি খাস 

জসি বদদাবস্ত প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ   

সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

প্রাসি স্থান:  

প্রদর্াজয নয় 

প্রতীসক ূলদল্য 

 

৩০ (সত্রশ) 

কার্ যসেবস 

জরসিসনউ জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই-জিইলাঃ 

rdcsylhet@yahoo.com 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com 

mailto:rdcsylhet@yahoo.com
mailto:rdcsylhet@yahoo.com
mailto:rdcsylhet@yahoo.com


সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

7.  সশল্পকারখানা 

স্থাপদনর জন্য অকৃসি 

খাস জসি বদদাবস্ত 

প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ   

সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

প্রাসি স্থান: প্রদর্াজয নয় 

প্রাথীত জসির বাজার 

েদর 

৩০ (সত্রশ) 

কার্ যসেবস 

জরসিসনউ জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই-জিইলাঃ 

rdcsylhet@yahoo.com 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com 
8.  আিদিাক্তারনািা 

স্ট্যাম্পযুক্ত করণ 

সাংক্রান্ত। 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ   

(১) ২০০/-টাকার নন-জুসডসশয়াল স্ট্যাদম্প হলিনািা। 

(২) ০২ (দুই) কসপ পাসদপাট য সাইদজর সতযাসয়ত ছসব। 

(৩) জাতীয় পসরচয়পত্র অথবা পাসদপাদট যর সতযাসয়ত 

অনুসলসপ। 

(৪)২ সবদশি আঠাদলা স্ট্যাম্প। 

প্রাসি স্থান:  

সবদশি আঠাদলা স্ট্যাম্প এবাং নন-জুসডসশয়াল স্ট্যাম্প 

অনুদিাসেত স্ট্যাম্প জিন্ডাদরর সনকট পাওয়া র্াদব। 

সি ৩০/-টাকা 

জকাড নাং-১-১১০১-

০০২০-১৩০১-এ জিা 

সেদত হদব। 

০৭ (সাত) সেন জরসিসনউ জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই-জিইলাঃ 

rdcsylhet@yahoo.com 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com 

9.  জল িহাল ব্যবস্থাপনা 

ও ইজারা প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ   

(১)জজলা প্রশাসক, সসদলট এর অনুকূদল ৫০০/-টাকার ব্যাাংক 

ড্রািট। 

(২) িৎস্যজীসব সাংগঠন/সসিসতর প্রিাণ স্বরূপ প্রতযয়ন পত্র।  

প্রাসিস্থান:  

(১) জর্ জকান তিসসসল ব্যাাংক শাখা হদত। 

(২) জজলা/উপদজলা/ সিবায়/সিাজদসবা অসিস হদত। 

সবগত সতন বছদরর গ  

ইজারাূলদল্যর ৫% 

ঊর্ধ্য ের, 

জকাড নাং-১-৪৬৩১-

০০০০-১২৬১ 

১৫ (পদনর) 

কার্ যসেবস 

জরসিসনউ জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই-জিইলাঃ 

rdcsylhet@yahoo.com 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com 

10.  বালু িহাল 

ব্যবস্থাপনা ও ইজারা 

প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ   

আদবেনকারী ৩ কসপ ছসব, জাতীয় পসরচয়পদত্রর কসপ, ব্যাাংক 

স্বচ্ছলতার সনে, জেড লাইদসি এবাং আয়কর সনে। 

প্রাসিস্থান: সাংসিষ্ট কর্তযপদক্ষর সনকট হদত।   

সবগত সতন বছদরর গ  

ইজারাূলদল্যর ১০% 

ঊর্ধ্য ের, 

জকাড নাং-১-৪৬৩১-

০০০০-১২৬৩ 

১৫ (পদনর) 

কার্ যসেবস 

জরসিসনউ জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই-জিইলাঃ 

rdcsylhet@yahoo.com 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com 
11.  সসসলকা বালু িহাল 

ব্যবস্থাপনা ও ইজারা 

প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ   

আদবেনকারী ৩ কসপ ছসব, জাতীয় পসরচয়পদত্রর কসপ, ব্যাাংক 

স্বচ্ছলতার সনে, জেড লাইদসি এবাং আয়কর সনে। 

প্রাসি স্থান: সাংসিষ্ট কর্তযপদক্ষর সনকট হদত।  

োসখলকৃত েরপত্র 

সূলদহর িদধ্য সদব যাচ্চ 

ের। 

জকাড নাং-১-৪২৪১-

০০০০-২৬৮১ 

১৫ (পদনর) 

কার্ যসেবস 

জরসিসনউ জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই-জিইলাঃ 

rdcsylhet@yahoo.com 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com 
12.  ঘািাণী ও বাঁশ িহাল 

ব্যবস্থাপনা ও ইজারা 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

ইউসনয়ন পসরিে জচয়ারম্যান প্রেি পসরচয় পত্র। 

প্রাসি স্থান: সাংসিষ্ট ইউসনয়ন পসরিে 

োসখলকৃত েরপত্র 

সূলদহর িদধ্য সদব যাচ্চ 

১৫ (পদনর) 

কার্ যসেবস 

জরসিসনউ জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

mailto:rdcsylhet@yahoo.com
mailto:rdcsylhet@yahoo.com
mailto:rdcsylhet@yahoo.com
mailto:rdcsylhet@yahoo.com
mailto:rdcsylhet@yahoo.com


সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

প্রোন প্রাসি সাদপদক্ষ   ের। 

জকাড নাং-১-৪৬৩১-

০০০০-১২৭১ 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই-জিইলাঃ 

rdcsylhet@yahoo.com 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com 
13.  পাথর িহাল 

ব্যবস্থাপনা ও ইজারা 

প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ   

আদবেনকারী ৩ কসপ ছসব, জাতীয় পসরচয়পদত্রর কসপ, ব্যাাংক 

স্বচ্ছলতার সনে, জেড লাইদসি এবাং আয়কর সনে। 

প্রাসি স্থান: সাংসিষ্ট কর্তযপদক্ষর সনকট হদত। 

খসনজ সম্পে উন্নয়ন 

ব্যযদরা কর্তযক সাংসিষ্ট 

িহাদলর সনধ যাসরত 

ূলল্য। 

জকাড নাং-১-৪২৪১-

০০০০-২৬৮১ 

৩০ (সত্রশ) 

কার্ যসেবস 

জরসিসনউ জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই-জিইলাঃ 

rdcsylhet@yahoo.com 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com 

14.  হাট-বাজাদরর 

চাসদনা সিটির 

লাইদসি প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ   

১) সাো কাগদজ আদবেন। 

২) জেড লাইদসি এর িদটাকসপ। 

৩) জাতীয় পসরচয়পদত্রর সতযাসয়ত কসপ 

4) ১ কসপ পাসদপাট য সাইদজর সতযাসয়ত ছসব। 

প্রাসি স্থান:  

1) সনজ উদযাদগ। 
2) ইউসপ জচয়ারম্যান/দপৌর জিয়দররকার্ যালয়। 
3) সনজ উদযাদগ 

 ৫) সনজ উদযাদগ 

প্রদর্াজয নয় ০৭ 

(সাত)কার্ যসেবস 

জরসিসনউ জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই-জিইলাঃ 

rdcsylhet@yahoo.com 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com 

15.  হাট-বাজাদরর 

চাসদনা সিটির 

লাইদসি নবায়ন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট 

কাগজপত্র প্রাসি 

সাদপদক্ষ   

সাো কাগদজ আদবেনপত্র এবাং পূব যবতী বছদর নবায়দনর 

সিথ যদন সডসসআর এর কসপ 

প্রাসি স্থান:  

ব্যসক্তর সনজ উদযাদগ সাংগ যহীত 

 

জজলা সেদর  প্রসত বগ য 

সিটার ১২৫/- টাকা  

জপৌর এলাকা ১০০/- 

টাকা, উপদজলা সের 

৫০/- টাকা, অন্যান্য 

১৩/- টাকা 

০৩ (সতন) 

কার্ যসেবস 

জরসিসনউ জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই-জিইলাঃ 

rdcsylhet@yahoo.com 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com 

16.  সবসনিয় সম্পসি 

অবমুক্ত করন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ   

১)সাো কাগদজ আদবেন। 

২) সবসনিয় েসলদলর সতযাসয়ত কসপ। 

৩) সবসনিয়কারী মৃতুযবরণ করদল ওয়াসরশান সাটি যসিদকট। 

৪) উপদজলা কসিটির সুপাসরশ 

প্রাসি স্থান: 

১) সনজ উদযাদগ 

২) সনজ উদযাদগ 

৩) সাংসিষ্ট  ইউসপ জচয়ারম্যান/দপৌর জিয়দরর কার্ যালয়। 

৪) সাংসিষ্ট উপদজলা কসিটি। 

প্রদর্াজয নয় ৯০ কি যসেবস জরসিসনউ জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই-জিইলাঃ 

rdcsylhet@yahoo.com 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com 

mailto:rdcsylhet@yahoo.com
mailto:rdcsylhet@yahoo.com
mailto:rdcsylhet@yahoo.com
mailto:rdcsylhet@yahoo.com
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সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

17.  সসটি কদপ যাদরশন 

এলাকাধীন অসপ যত 

সম্পসির ইজারা 

নবায়ন সাংক্রান্ত। 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ   

সাো কাগদজ আদবেন 

প্রাসি স্থান: সনজ উদযাদগ 

 

 

২০/- টাকার জকাট য সি।  ০৭ কি যসেবস জরসিসনউ জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই-জিইলাঃ 

rdcsylhet@yahoo.com 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com 
18.  জেদবাির সম্পসি 

সাংক্রান্ত 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ   

সনধ যাসরত জকান কাগজপত্র বা িরদির প্রদয়াজন হয় না 

প্রাসিস্থান: প্রদর্াজয নয় 

 প্রদর্াজয নয় জকান সনসে যষ্ট 

সিয়সীিা জনই। 

তদব সম্ভাব্য 

স্বল্প সিদয় সবা 

প্রোন করা হয়। 

জরসিসনউ জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই-জিইলাঃ 

rdcsylhet@yahoo.com 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com 
19.  ওয়াকি সম্পসি 

সাংক্রান্ত 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ   

সনধ যাসরত জকান কাগজপত্র বা িরদির প্রদয়াজন হয় না 

প্রাসি স্থান: প্রদর্াজয নয় 

 প্রদর্াজয নয় ঐ জরসিসনউ জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই-জিইলাঃ 

rdcsylhet@yahoo.com 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: adcrsylhet@gmail.com 

20.  গাছ কতযন সাংক্রান্ত আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ   

সনধ যাসরত জকান কাগজপত্র বা িরদির প্রদয়াজন হয় না 

প্রাসি স্থান: প্রদর্াজয নয় 

 প্রদর্াজয নয় ঐ জরসিসনউ জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই-জিইলাঃ 

rdcsylhet@yahoo.com 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: adcrsylhet@gmail.com 

21.   চা বাগাদনর লীজ 

সাংক্রান্ত  

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ   

ভূসি িন্ত্রণালদয়র অনুিসত সাদপদক্ষ এবাং সপও ৯৮/৭২ 

জিাতাদবক এবাং রাষ্ট্রীয় অসধগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইদনর ২০(৪) 

ধারা জিাতাদবক জজলাধীন চা বাগান সূলদহর সবসিন্ন জিয়াদে 

লীজ সম্পােন/নবায়ন করা হয়। 

প্রাসি স্থান: এ কার্ যালদয়র রাজস্ব শাখা, (িবন- ২, ৪থ য তলা) 

 

১,০০০/-(একহাজার) 

টাকার সবদশি 

আঠাদলা স্ট্যাম্প এবাং 

একর প্রসত ৫/- টাকা 

হাদর প্রসতকীূলল্য গ্রহণ 

করা হয়।   

সনধ যাসরত 

সিদয়র জকাদনা 

বাধ্যবাধকতা 

জনই। 

জরসিসনউ জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই-জিইলাঃ 

rdcsylhet@yahoo.com 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: adcrsylhet@gmail.com 

22.  সাংস্থাপন সাংক্রান্ত 

কার্ যাসে 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ   

সনধ যাসরত জকান কাগজপত্র বা িরদির প্রদয়াজন হয় না 

প্রাসি স্থান:  

প্রদর্াজয নয় 

 প্রদর্াজয নয় ০৭  কি যসেবস জরসিসনউ জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই-জিইলাঃ 

rdcsylhet@yahoo.com 
জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: adcrsylhet@gmail.com 

mailto:rdcsylhet@yahoo.com
mailto:rdcsylhet@yahoo.com
mailto:rdcsylhet@yahoo.com
mailto:rdcsylhet@yahoo.com
mailto:rdcsylhet@yahoo.com
mailto:rdcsylhet@yahoo.com


সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

23.  

ইে কপাড়ামনার 

োইমসন্স প্রদান 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

(1) ধনিাৃধরত ফরমি আমবদন 

(২) কেড োইমসমন্সর সতযাধয়ত কধপ 

(৩) পধরমবশ অধিদপ্তমরর মূে ছাড়পত্র 

(৪) োইমসন্স ধফ জিার মূে চাোন 

(৫) উৎস কর জিার মূে চাোন 

(৬) ইে কপাড়ামনার অনুিধত প্রদামনর েমযয ৩০০/- োকার 

ননজুধডধশয়াে ষ্টযাম্প । 

(7) সয জতালা পাসদপ যাট সাইদজর রসঙ্গন ছসব-০২ (দুই) কসপ 

প্রাসি স্থান:  

(1) কজো প্রশাসমকর কা াৃেয়, ধসমেে এর সািারণ শাখা 

(কয নং :৩০৪, ৩য়তো) 

(২) ইউধপ/কপৌরসিা/ধসটি কমপাৃমরশন, ধসমেে 

(৩) পধরমবশ অধিদপ্তর, ধসমেে 

(৪) চাোন ফরি কসানােী ব্াংক/ কিল্প কডক্স/কজো ওময়ব 

কপাোৃে (www.sylhet.gov.bd) 

(5) চাোন ফরি কসানােী ব্াংক/ কিল্পমডক্স/কজো ওময়ব 

কপাোৃে (www.sylhet.gov.bd) 

(৬) স্ট্যাম্প কিন্ডার 

(৭) সতযায়ন ১ি জেসণর জগদজদটড কি যকতযা কর্তযক প্রেি 

োইমসন্স ধফ-৫,0০০/- 

ককাড নং: 

(১-৪৫৪১-০০০০-

২৬৮১) 

উৎস কর – ৪৫,০০০/- 

ককাড নং: 

(1-১১41-00৭০-

0111) 

(অনুমিাদন প্রাধপ্ত 

সামপময) 

 

15 কা  ৃধদবস সিকারী কধিশনার 

সািারণ শাখা 

কজো প্রশাসমকর কা াৃেয় ,

ধসমেে। 

কফান: ০২৯৯৬৬৩২০৮৭ 

ই-কিইে: 

generalsection304@gm

ail.com 

কজো প্রশাসক 

ধসমেে 

কফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 
 

24.  

ইেমপাড়ামনারোইমস

ন্সনবায়ন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

(1) সাদা কাগমজ/প্রধতষ্ঠামনর ধনজস্ব প্যামড আমবদন 

(2) পধরমবশ অধিদপ্তমরর মূেছাড়পত্র 

(3) োইমসন্স ধফ জিার মূে চাোন (মকাড নং ১-৪৫৪১-

০০০০-২৬৮১) 

(4) উৎস কর জিার মূে চাোন 

(মকাড নং 1-১১41-00৭০-0111) 

৫) োইমসন্স নবায়মনর উপর ১৫% িযাে জিার চাোমনর মূেকধপ 

প্রাসি স্থান:  

(1) কজো প্রশাসমকর কা াৃেয়, ধসমেে এর সািারণ শাখা 

(কযনং: ৩04,৩য়তো) 

(2) পধরমবশ অধিদপ্তর, ধসমেে 

(3)  চাোন ফরি কসানােীব্াংক/ কিল্পমডক্স/কজো ওময়ব 

কপাোৃে(www.sylhet.gov.bd) 

(4) চাোন ফরি কসানােী ব্াংক/ কিল্পমডক্স/কজো 

ওময়বমপাোৃে 

োইমসন্সধফ-৫,0০০/- 

ককাড নং: 

(১-৪৫৪১-০০০০-

২৬৮১) 

উৎস কর– ৪৫,০০০/- 

ককাডনং: 

(1-১১41-00৭০-

0111) 

োইমসন্স নবায়মনর 

১৫% িযাে বাবদ ধফ -

৭৫০/- 

ককাড নং: 

(১-১১৩৩-০০১৮-

০৩১১) 

০৭ কার্ যসেবস সিকারী কধিশনার 

সািারণ শাখা 

কজো প্রশাসমকর কা াৃেয় ,

ধসমেে। 

কফান: 02996632087 

ই-কিইে: 

generalsection304@gm

ail.com 

কজো প্রশাসক 

ধসমেে 

কফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 
 

http://www.sylhet.gov.bd/


সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

25.  ইে কপাড়ামনার 

ডুধিমকে োইমসন্স 

প্রদান 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সাদা কাগমজ আমবদন 

প্রাসি স্থান: 

আমবদনকারীর ধনজ উমযামগ সংগ্রি 

সরকার ধনিাৃধরত ধফ ০৩ 

কা ধদবস 

সিকারী কধিশনার 

সািারণ শাখা 

কজো প্রশাসমকর কা াৃেয় ,

ধসমেে। 

কফান: 02996632087 

ই-কিইে: 

generalsection304@gmail.com 

কজো প্রশাসক 

ধসমেে 

কফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 

26.  

সসদনিা িমের 

লাইদসিপ্রদান 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

(১) জজলা প্রশাসক বরাবর সাো কাগদজ আদবেন 

(২) জাতীয় পসরচয়পত্র/নাগসরকত্ব সনদের সতযাসয়ত কসপ 

(৩) চাসরসত্রক সনদের সতযাসয়ত কসপ 

(৪)অসিজ্ঞতার সনে সতযাসয়ত কসপ 

(৫)োইমসন্স ধফ জিার মূে চাোন 

(৬)ধশযাগত জর্াগ্যতার সতযাসয়ত কসপ। 

(৭) সযমতাো পাসদপাট য সাইদজর ১কসপ রসঙ্গন ছধব। 

প্রাসি স্থান:  

(১) ব্যসক্ত সনদজই 

(২) সনব যাচন অসিস/ সসটি কদপ যাদরশন/ জপৌরসিা/ইউসপ 

(৩) সতযায়ন ১ি জেসণর জগদজদটড কি যকতযা কর্তযক প্রেি 

(৪) সাংসিষ্ট প্রসতষ্ঠান। 

(৫) বাাংলাদেশ ব্যাাংক/দসানালীব্যাাংদকরদর্দকানশাখা 

(৬-৭) ব্যসক্ত সনদজই 

 

 

 

 

লাইদসি সি-১০০/- 

জকাড নাং: 

(১-১১৩৩-০০১৮-

২৬৮১) 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৫কার্ য সেবস 

সিকারী কধিশনার 

সািারণ শাখা 

কজো প্রশাসমকর কা াৃেয় ,

ধসমেে। 

কফান: 02996632087 

ই-কিইে: 

generalsection304@gm

ail.com 

কজো প্রশাসক 

ধসমেে 

কফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 
 

27.  

সসদনিা হদলর 

লাইদসি নবায়ন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

(১) জজলা প্রশাসক বরাবর সাো কাগদজ আদবেন।  

(২) লাইদসি এর সতযাসয়ত িদটাকসপ। 

(৩) োইমসন্স ধফ জিার মূে চাোন 

প্রাসি স্থান:  

(১) ব্ধক্ত ধনমজই। 

(২) ব্ধক্ত ধনমজই। 

(৩) বাংোমদশ ব্াংক/মসানােী ব্াংমকর ক  ককান শাখা 

 

নবায়নসি-২৫০/- 

নবায়নসিজিাপ্রোদনর

জকাড নাং: 

(১-১১৩৩-০০১৮-

২৬৮১) 

 

 

 

 

১০ কার্ য সেবস 

সিকারী কধিশনার 

সািারণ শাখা 

কজো প্রশাসমকর কা াৃেয় ,

ধসমেে। 

কফান: 02996632087 

ই-কিইে: 

generalsection304@gmail.com 

কজো প্রশাসক 

ধসমেে 

কফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 
 

28.  সসদনিা হদলর 

ডুসপ্লদকট লাইদসি 

প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সাো কাগদজ আদবেন 

প্রাসি স্থান:  

আদবেনকারীর সনজ উদযাদগ সাংগ্রহ 

 

 

৫০/- টাকা 

জকাড নাং: 

(১-১১৩৩-০০১৮-

২৬৮১) 

০৩ কি যসেবস সিকারী কধিশনার, সািারণ 

শাখা, কজো প্রশাসমকর 

কা াৃেয়, ধসমেে 

কফান: 02996632087 

ই-কিইে: 

generalsection304@gmail.com 

কজো প্রশাসক, ধসমেে 

কফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 
 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

29.  

সসদনিা অপাদরটর 

লাইদসি 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

(১) জজলা প্রশাসক বরাবর সাো কাগদজ আদবেন 

(২) জাতীয় পসরচয়পত্র/নাগসরকত্ব সনদের সতযাসয়ত কসপ 

(৩) চাসরসত্রক সনদের ূললকসপ  

(৪)অসিজ্ঞতার সনদের সতযাসয়ত কসপ 

(৫) োইমসন্স ধফ জিার মূে চাোন 

(৬) ধশযাগত জর্াগ্যতার সতযাসয়ত কসপ। 

(৭) সযমতাো পাসদপাট য সাইদজর রসঙ্গন ছসব-১কসপ 

(সতযাধয়ত) 

প্রাসি স্থান:  

(১) ব্যসক্ত সনদজই 

(২) সনব যাচন অসিস/ সসটি কদপ যাদরশন/ জপৌরসিা/ইউসপ 

(৩) সতযায়ন ১ি জেসণর জগদজদটড কি যকতযা কর্তযক প্রেি 

(৪) সাংসিষ্ট প্রসতষ্ঠান। 

(৫) বাাংলাদেশ ব্যাাংক/দসানালী ব্যাাংদকর জর্ জকান শাখা 

(৬-৭) ব্যসক্ত সনদজই 

  লাইদসি সি-১০০/- 

জকাড নাং: 

(১-১১৩৩-০০১৮-

২৬৮১) 

১৫ কার্ যসেবস সিকারী কধিশনার 

সািারণ শাখা 

কজো প্রশাসমকর কা াৃেয় ,

ধসমেে। 

কফান: 02996632087 

ই-কিইে: 

generalsection304@gm

ail.com 

কজো প্রশাসক 

ধসমেে 

কফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 
 

30.  

সসদনিা অপাদরটর 

লাইদসিনবায়ন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

(১) জজলা প্রশাসক বরাবর সাো কাগদজ আদবেন।  

(২) লাইদসি এর সতযাসয়ত িদটা কসপ। 

(৩) সরকাসর জকািাগাদর  সনসে যষ্ট সি জিা প্রোদনর চালাদনর 

ূললকসপ 

প্রাসি স্থান:  

(১-২) ব্যসক্ত সনদজই। 

 (৩) বাাংলাদেশ ব্যাাংক/দসানালী ব্যাাংদকর জর্ জকান শাখা 

নবায়নসি-১০০/- 

নবায়নসিজিাপ্রোদনর

জকাড 

(১-১১৩৩-০০১৮-

২৬৮১) 

 

১০ কা  ৃধদবস সিকারী কধিশনার, সািারণ 

শাখা, কজো প্রশাসমকর 

কা াৃেয় ,ধসমেে। 

কফান: 02996632087 

ই-কিইে: 

generalsection304@gmail.com 

কজো প্রশাসক 

ধসমেে 

কফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 

31.  সসদনিা অপাদরটর 

এর ডুসপ্লদকট 

লাইদসি প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সাো কাগদজ আদবেন 

প্রাসি স্থান:  

আদবেনকারীর সনজ উদযাদগ সাংগ্রহ 

৫/-টাকা ০৩ 

কার্সেবস 

সিকারী কধিশনার, সািারণ 

শাখা, কজো প্রশাসমকর 

কা াৃেয় ,ধসমেে। 

কফান: 02996632087 

ই-কিইে: 

generalsection304@gmail.com 

কজো প্রশাসক, ধসমেে 

কফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 

32.  প্রয়াত বীর 

মুসক্তদর্ািাদের মৃত 

জেহ সিাসহত, 

সৎকার ও 

পসরবহদনর সনসিি 

আসথ যক অনুোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

(১) জজলা প্রশাসক বরাবর সাো কাগদজ আদবেন 

(২) উপদজলা সনব যাহী অসিসাদরর সুপাসরশ। 

(৩) আদবেনকারীর সযদতালা পাসদপাট য সাইদজর  রসিন ছসব 

- ১কসপ (সতযাসয়ত)। 

(৪) আদবেন কারীর জাতীয় পসরচয়পত্র /নাগসরকত্ব সনে এর 

সতযসয়ত কসপ। 

 

 

 

 

সি/চাজযমুক্ত 

০৭ কার্ য সেবস সিকারী কধিশনার, সািারণ 

শাখা, কজো প্রশাসমকর 

কা াৃেয় ,ধসমেে। 

কফান: 02996632087 

ই-কিইে: 

generalsection304@gmail.com 

কজো প্রশাসক, ধসমেে 

কফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

প্রাসি স্থান:  

(১) ব্যসক্ত সনদজই 

(২) সাংসিষ্ট উপদজলা সনব যাহী অসিসাদরর কার্ যালয় 

(৩) ব্যসক্ত সনদজই 

 (৪) সনব যাচন অসিস/সসটি কদপ যাদরশন/ইউসনয়ন পসরিে 

33.  বীর মুসক্তদর্ািাদের 

নাি সাংদশাধন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১. জজলা প্রশাসক বরাবর সাো কাগদজ আদবেন 

২. জাতীয় পসরচয়পত্র 

৩. জন্ম সনে 

৪. সশক্ষাগত জর্াগ্যতার সনেপত্র (র্সে থাদক) 

প্রাসি স্থান:  

আমবদনকারীর ধনজ উমযামগ সংগৃিীত 

 

সবনাূলদল্য ০৭ (সাত) 

কা ধৃদবস 

সিকারী কধিশনার 

সািারণ শাখা 

কজো প্রশাসমকর কা াৃেয় ,

ধসমেে। 

কফান: 02996632087 

ই-কিইে: 

generalsection304@gmail.com 

কজো প্রশাসক 

ধসমেে 

কফান:০৮২১-৭১৬১০০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 
 

34.  বীর মুসক্তদর্ািাদের 

জগদজদটর ভুল-ভ্রাসন্ত 

সাংদশাধন সবিদয় 

িতািত প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১. জজলা প্রশাসক বরাবর সাো কাগদজ আদবেন 

২. জাতীয় পসরচয়পত্র 

৩. জন্ম সনে 

৪. সশক্ষাগত জর্াগ্যতার সনেপত্র (র্সে থাদক) 

৫. জগদজদটর কসপ 

প্রাসিস্থান:  

আমবদনকারীর ধনজ উমযামগ সংগৃিীত 

সবনাূলদল্য ০৭ (সাত) 

কা ধৃদবস 

সিকারী কধিশনার 

সািারণ শাখা 

কজো প্রশাসমকর কা াৃেয় ,

ধসমেে। 

কফান: 02996632087 

ই-কিইে: 

generalsection304@gmail.com 

কজো প্রশাসক 

ধসমেে 

কফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 
 

35.  বীর মুসক্তদর্ািাদের 

িাতা প্রাসির স্থান 

পসরবতযন সাংক্রান্ত 

িতািত প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১. জজলা প্রশাসক বরাবর সাো কাগদজ আদবেন 

২. িাতা প্রাসির স্থান পসরবতযদনর স্বপদক্ষ সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি স্থান:  

আমবদনকারীর ধনজ উমযামগ সংগৃিীত 

সবনাূলদল্য ০৭ (সাত) 

কা ধৃদবস 

সিকারী কধিশনার 

সািারণ শাখা 

কজো প্রশাসমকর কা াৃেয় ,

ধসমেে। 

কফান: 02996632087 

ই-কিইে: 

generalsection304@gmail.com 

কজো প্রশাসক 

ধসমেে 

কফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 
 

36.  বীর মুসক্তদর্ািাদের 

সনে পদত্রর আদবেন 

িন্ত্রণালদয় অগ্রায়ন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১. জজলা প্রশাসক বরাবর সাো কাগদজ আদবেন 

২. মুসক্তদর্ািা প্রিাদণর স্বপদক্ষ সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসিস্থান:  

আমবদনকারীর ধনজ উমযামগ সংগৃিীত 

 

সবনাূলদল্য ০৭ (সাত) 

কা ধৃদবস 

সিকারী কধিশনার 

সািারণ শাখা 

কজো প্রশাসমকর কা াৃেয় ,

ধসমেে। 

কফান: 02996632087 

ই-কিইে: 

generalsection304@gmail.com 

 

কজো প্রশাসক 

ধসমেে 

কফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 
 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

37.  

অস্বচ্ছে সংস্কৃধত 

কসবী ও সাংস্কৃধতক 

প্রধতষ্ঠামন িাতা/ 

অনুদান 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

(১ ) ধনিাৃধরত ফরমি আমবদন (সংধিষ্ট কর্তপৃমযর 

প্রতযয়নসি) 

(২)  জাতীয় পধরচয়পত্র/নাগধরকত্ব সনদ এর সতযাধয়ত কধপ 

(৩) সযমতাো পাসমপাে ৃসাইমজর 

রধিনছধব -১কধপ (সতযাধয়ত) 

প্রাসি স্থান:  

(১) সংধিষ্ট িন্ত্রণােয়/মজো প্রশাসমকর কা াৃেয়, ধসমেে। 

(২) ধনবাৃচন অধফস/ ধসটি কমপাৃমরশন/মপৌরসিা/ইউধনয়ন 

পধরষদ 

 (৩) ব্ধক্ত ধনমজই 

 

 

 

সি/চাজযমুক্ত 

15 কা  ৃধদবস 

সিকারী কধিশনার 

সািারণ শাখা 

কজো প্রশাসমকর কা াৃেয় ,

ধসমেে। 

কজোমকাড: ০৮২১ 

কফান: 02996632087 

ই-কিইে: 

generalsection304@gm

ail.com 

কজো প্রশাসক 

ধসমেে 

কফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 

38.  

ক্ষুদ্র নৃ-জগাসষ্ঠদক সনে 

প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

(১) জজলা প্রশাসক বরাবর সাো কাগজ আদবেন 

(২) উপদজলা সনব যাহী অসিসাদরর সুপাসরশ/তেন্ত প্রসতদবেন। 

৩) সয জতালা পাসদপাট য সাইদজর রসিন  ছসব- ১কসপ 

(সতযাসয়ত)। 

৪) জাতীয় পসরচয়পত্র/নাগসরকত্ব সনে পত্র এর সতযাসয়ত 

কসপ। 

প্রাসি স্থান:  

(১)ব্যসক্ত সনদজই 

(২) সাংসিষ্ট উপদজলা সনব যাহী অসিসাদরর কার্ যালয় 

(৩) ব্যসক্তসনদজই 

 (৪) সনব যাচন অসিস/ সসটি কদপ যাদরশন/দপৌরসিা/ ইউসনয়ন 

 

 

 

 

সি/চাজযমুক্ত 

০৭  কার্ যসেবস সিকারী কধিশনার 

সািারণ শাখা 

কজো প্রশাসমকর কা াৃেয় ,

ধসমেে। 

কজোমকাড: ০৮২১ 

কফান: 02996632087 

ই-কিইে: 

generalsection304@gm

ail.com 

কজো প্রশাসক 

ধসমেে 

কফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 

39.  

ওয়াজ িাহসিল এর 

অনুিসত 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

(১)জজলাপ্রশাসকবরাবরসাোকাগদজআদবেন। 

২) উপদজলা সনব যাহী অসিসার ও পুসলশকর্তযকতেন্তপ্রসতদবেন। 

প্রাসি স্থান:  

(১) ব্যসক্তসনদজই 

(২) উপদজলা সনব যাহী অসিসার ও পুসলশ 

কসিশনার/পুসলশসুপাদররকার্ যালয়, সসদলট 

 

 

সি/চাজযমুক্ত 

  

সিকারী কধিশনার 

সািারণ শাখা 

কজো প্রশাসমকর কা াৃেয় ,

ধসমেে। 

কজোমকাড: ০৮২১ 

কফান: 02996632087 

ই-কিইে: 

generalsection304@gm

ail.com 

 

কজো প্রশাসক 

ধসমেে 

কফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 
 

40.  চাকুরীরত অবস্থায় 

মৃতুযবরণকারী 

সরকাসর কি যকতযা/ 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১)  সনধ যাসরত িরদি র্থার্থ 

কর্তযপদক্ষর িাধ্যদি আদবেন করদত হদব। 

২) সবিাগীয়/জজলা সহসাব রক্ষণ কি যকতযার প্রসতস্বাক্ষসরত জশি 

 

সি/চাজযমুক্ত ৯০ কার্ যসেবস 

সিকারী কধিশনার 

সািারণ শাখা 

কজো প্রশাসমকর কা াৃেয় ,

 

কজো প্রশাসক 

ধসমেে 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

কি যচাসরদের আসথ যক 

অনুোন 

জবতদনর প্রতযয়ন পত্র (এলসপসস) 

৩)  সাসি যস বসহর সতযাসয়ত িদটাকসপ 

৪)  চাকুসর স্থায়ী করদণর আদেদশর সতযাসয়ত কসপ। 

৫) সরকাসর কি যকতয/কি যচসর রাজস্ব খাতভূক্ত স্থায়ী িদি য 

প্রতযয়নপত্র। 

৬) মৃত কি যকতযা/কি যচাসর মৃতুয সনে (সতযাসয়ত) 

৭) মৃত ব্যসক্তর ওয়াসরশসনদের সতযাসয়ত কসপ  

৮) ওয়াসরশগণ কর্তযক আদবেনকারীদক ক্ষিতা অপ যদনর 

প্রতযয়নপত্র 

৯)আদবেনকারীর ছসব -২ কসপ (সতযাসয়ত)।  

১০) আদবেনকারীর জাতীয়পসরচয় পত্র/জন্ম সনব্ধবন সনে 

পদত্রর সতযাসয়ত কসপ। 

প্রাসি স্থান:  

১) জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র ওদয়ব সাইট/ জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালয়/উপদজলা সনব যাহী অসিসাদরর কার্ যালয় (সকল), 

সসদলট। 

২) সবিাগীয়/দজলা/উপদজলা সহসাব রক্ষণ কি যকতযার 

কার্ যালয়, সসদলট 

৩) সাংসিষ্ট অসিস (মৃত কি যচাসর জর্ অসিদস কি যরত সছদলন) 

৪) সাংসিষ্ট অসিস 

৫) সাংসিষ্ট অসিস প্রধান 

৬) জিসডদকল জবাড য/ইউসনয়ন 

পসরিে/ সসটি কদপ যাদরশন 

(৭-৮) ইউসনয়ন পসরিে/ জপৌরসিা/সসটি কদপ যাদরশন 

৯) ব্যসক্ত সনদজই 

১০) সনব যাচন অসিস/ইউসনয়ন পসরিে/ জপৌরসিা/সসটি 

কদপ যাদরশন 

ধসমেে। 

কজো ককাড: ০৮২১ 

কফান: 02996632087 

ই-কিইে: 

generalsection304@gm

ail.com 

কফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 
 

41.  
চাকুরীরত অবস্থায় 

মৃতুযবরণ কারী 

সরকাসর 

কি যকতযা/কি যচাসরদের 

আসথ যক অনুোন বাবে 

প্রাি জচক সবতরণ 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১) আদবেনকারীর জাতীয় পসরচয় পত্র/জন্ম সনব্ধবন সনে 

পদত্রর সতযাসয়ত কসপ। 

২) ব্যাাংক সহসাব এর প্রিাণস্বরূপ জিা রসশদের ূললকসপ-১ 

পাতা। 

৩) সযদতালা স্ট্যাম্প সাইদজর ছসব-১ কসপ। 

৪) ১০/- টাকা ূলল্যিাদনর রাজস্ব টিদকট 

প্রাসি স্থান:  

 

সি/চাজযমুক্ত 

০৭ কার্ যসেবস 

(দচক প্রাসি 

সাদপদক্ষ) 

সিকারী কধিশনার 

সািারণ শাখা 

কজো প্রশাসমকর কা াৃেয় ,

ধসমেে। 

কজোমকাড: ০৮২১ 

কফান: 02996632087 

ই-কিইে: 

কজো প্রশাসক 

ধসমেে 

কফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 
 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

১) সনব যাচন অসিস/ইউসনয়ন পসরিে/ জপৌরসিা/সসটি 

কদপ যাদরশন 

২) সাংসিষ্ট ব্যাাংক কর্তযপক্ষ  

generalsection304@gm

ail.com 

42.  িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর 

ত্রাণ ও কল্যাণ 

তহসবল হদত প্রেি 

অনুোদনর জচক 

সবতরণ 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

(১) জজলা প্রশাসক বরাবর সাো কাগদজ আদবেন  

(২) জপৌরসিা/ইউসপ জচয়ারম্যান কতযক প্রেি পসরচয়পত্র 

প্রাসিস্থান:  

আদবেনকারীর সনজ উদযাদগ সাংগৃহীত 

 

সবনাূলদল্য তাৎক্ষসণক সিকারী কধিশনার 

সািারণ শাখা 

কজো প্রশাসমকর কা াৃেয় ,

ধসমেে। 

কজোমকাড: ০৮২১ 

কফান: 02996632087 

ই-কিইে: 

generalsection304@gm

ail.com 

কজো প্রশাসক 

ধসমেে 

কফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 
 

43.  িহািান্য রাষ্ট্রপসতর 

জস্বচ্ছাধীন তহসবল 

হদত প্রেি অনুোদনর 

জচক ব্যসক্ত এবাং 

প্রসতষ্ঠাদনর অনুকূদল 

সবতরণ 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

(১) জজলা প্রশাসক বরাবর সাো কাগদজ আদবেন  

(২) জপৌরসিা/ইউসপ জচয়ারম্যান কতযক পেি পসরচয়পত্র  

প্রাসি স্থান:  

আদবেনকারীর সনজ উদযাদগ সাংগৃহীত 

 

সবনাূলদল্য তাৎক্ষসণক সিকারী কধিশনার 

সািারণ শাখা 

কজো প্রশাসমকর কা াৃেয় ,

ধসমেে। 

কজোমকাড: ০৮২১ 

কফান: 02996632087 

ই-কিইে: 

generalsection304@gm

ail.com 

কজো প্রশাসক 

ধসমেে 

কফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 
 

44.  

মুসক্তদর্ািাদের রাষ্ট্রীয় 

সম্মানী িাতা সবতরণ 

এবাং মুসক্তদর্ািাদের 

উিরাসধকারী সনধ যারণ 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১) সাো কাগদজ মুসক্তদর্ািা কল্যাণ োষ্ট বরাবর আদবেন। 

২) সাংসিষ্ট কর্তযপক্ষ হদত তেন্ত প্রসতদবেন। 

৩)র্াচাই বাছাই কসিটির সুপাসরশ পত্র । 

৪) উিরাসধকারী সনেপদত্রর সতযাসয়ত কসপ। 

প্রাসি স্থান:  

১) জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, সসদলট 

২) সাংসিষ্ট উপদজলা সনব যাহী অসিসার (সকল), সসদলট। 

৩) সাংসিষ্ট র্াচাই বাছাই কসিটি 

৪) ইউসনয়ন পসরিে/ জপৌরসিা/সসটি কদপ যাদরশন 

 

সি/চাজযমুক্ত 

৩০ কার্ যসেবস 

সিকারী কধিশনার 

সািারণ শাখা 

কজো প্রশাসমকর কা াৃেয় ,

ধসমেে। 

কজোমকাড: ০৮২১ 

কফান: 02996632087 

ই-কিইে: 

generalsection304@gm

ail.com 

কজো প্রশাসক 

ধসমেে 

কফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 
 

45.  

স্থানীয় জিলার 

অনুিসত প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

(১) জজলা প্রশাসক বরাবর সাো কাগদজ আদবেন। 

২) উপদজলা সনব যাহী অসিসার ও পুসলশ কর্তযক তেন্ত 

প্রসতদবেন। 

৩) জর্ িাদঠ/স্থাদন জিলা অনুসষ্ঠত হদব জসিাদঠর িাসলদকর 

 

সি/চাজযমুক্ত 

১৫ কার্ যসেবস সিকারী কধিশনার 

সািারণ শাখা 

কজো প্রশাসমকর কা াৃেয় ,

ধসমেে। 

কজো প্রশাসক 

ধসমেে 

কফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

কিাবাইে নং:০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

অনাপসিপত্র 

প্রাসি স্থান:  

(১) ব্যসক্তসনদজই 

(২) উপদজলা সনব যাহী অসিসার এর কার্ যালয় ও পুসলশ 

কসিশনার/পুসলশসুপাদররকার্ যালয়, সসদলট 

(৩) সাংসিষ্ট কর্তযপক্ষ 

কজোমকাড: ০৮২১ 

কফান: 02996632087 

ই-কিইে: 

generalsection304@gm

ail.com 

ই-কিইে: 

dcsylhet@gmail.com 
 

46.  

সরকাসর কি যকতযাদের 

জক্ষদত্র:  

আদেয়াস্ত্র লাইদসি 

প্রোন করা হয় 

(শট যগান/রাইদিল) 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সনধ যাসরত িরদি জজলা ম্যাসজদেট বরাবদর আদবেন করদত 

হদব। 

২। আদবেনকারীর বয়স ৩০ বছর হদত হদব। 

৩। সতযাসয়ত ২ কসপ পাসদপাট য সাইদজর ছসব 

৪।  জাতীয় পসরচয়পদত্রর সতযাসয়ত িদটাকসপ 

৫। সাংসিষ্ট িন্ত্রণালদয়র প্রতযায়ন পত্র 

৬। সাংসিষ্ট িন্ত্রণালদয়র অগ্রায়নপত্র 

 ৭। ইউসনয়ন পসরিে কর্তযক নাগসরকত্ব সনে 

৮।  ২৫০ টাকা ূলদল্যর জনাটারাইজকৃত হলিনািা 

প্রাসি স্থান:  

০১। আদবেন িরি জজ.এি শাখা জথদক সাংগ্রহ করদত হদব 

০২। ফ্রন্টদডস্ক 

০৩। www.forms.gov.bd হদত িরি সাংগ্রহ করা 

র্াদব 

০৪। অনুদিাসেত স্ট্যাম্প িযান্ডাদরর জোকান 

০৬। চালান িরি সাংগ্রদহর জন্য জর্দকান জসানালী ব্যাাংক 

১। অনুদিােদনর পর 

লাইদসি সি 

শট যগান জক্ষদত্র- 

১,৫০০/- (এক হাজার 

পাঁচশত টাকা) 

রাইদিদলর জক্ষদত্র- 

২,০০০/- টাকা জেজারী 

চালাদনর িাধ্যদি 

জসানালী ব্যাাংক এর 

জর্দকান শাখায় জিা 

সেদত হদব। 

জকাড- 

১/২২১১/০০০০/১৮৫৯ 

(র্াদের চাকুরী ১০ 

বছর অসতক্রান্ত হদয়দছ 

তাদের জক্ষদত্র লাইদসি 

সি ও নবায়ন সি মুক্ত) 

২৫ কি যসেবস mnKvix Kwgkbvi I  wbe©vnx 

g¨vwR‡÷ªU, wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫ 

email-

jmsec13@gmail.com 

†Rjv g¨vwR‡÷ªU wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

email-dcsylhet@ 

mopa.gov.bd 
 

47.  

ব্যাাংদকর জক্ষদত্র:  

আদেয়াস্ত্র লাইদসি 

প্রোন করা হয় 

(শট যগান/রাইদিল) 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সনধ যাসরত িরদি জজলা ম্যাসজদেট বরাবদর আদবেন করদত 

হদব। 

২। আদবেনকারীর বয়স ৩০ (সত্রশ) বছর হদত হদব 

৩। ব্যাাংদকর শাখা জখালার ব্যাপাদর বাাংলাদেশ ব্যাাংদকর 

অনুিসত পত্র 

৪। বাস  িা ার চুসক্ত পত্র 

৫। ২৫০/- টাকা ূলদল্যর জনাটারাইজকৃত হলিনািা 

৬। গাদড যর জীবনবৃিান্ত 

৭। গাদড যর জাতীয় পসরচয় পদত্রর সতযাসয়ত ছায়াসলসপ- ০১ 

কসপ 

৮। গাড যর অস্ত্র পসরচালনা সনে পত্র 

১। অনুদিােদনর পর 

লাইদসি সি 

শট যগান জক্ষদত্র- 

১,৫০০/- (এক হাজার 

পাঁচশত টাকা) 

রাইদিদলর জক্ষদত্র- 

২,০০০/- টাকা জেজারী 

চালাদনর িাধ্যদি 

জসানালী ব্যাাংক এর 

জর্দকান শাখায় জিা 

সেদত হদব। 

২৫ কি যসেবস mnKvix Kwgkbvi I  wbe©vnx 

g¨vwR‡÷ªU, wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫ 

email-

jmsec13@gmail.com 

†Rjv g¨vwR‡÷ªU wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

email-dcsylhet@ 

mopa.gov.bd 
 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

৯। ব্যাাংদকর অগ যাদনাগ্রাি 

১০। ব্যাাংদকর জনবল সাংক্রান্ত তথ্য 

প্রাসি স্থান:  

০১। আদবেন িরি জজ.এি শাখা জথদক সাংগ্রহ করদত হদব 

০২। ফ্রন্টদডস্ক 

০৩। www.forms.gov.bd হদত িরি সাংগ্রহ করা 

র্াদব 

০৪। অনুদিাসেত স্ট্যাম্প িযান্ডাদরর জোকান 

০৬। চালান িরি সাংগ্রদহর জন্য জর্দকান জসানালী ব্যাাংক 

জকাড- 

১/২২১১/০০০০/১৮৫৯ 

48.  

ডুসপ্লদকট লাইদসি 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সাো কাগদজ আদবেন করদত হদব। 

২। লাইদসি হাসরদয় জগদল আদবেদনর সাদথ লাইদসি 

হারাদনার সজসড কসপ জিা সেদত হদব। 

প্রাসি স্থান:  

০১। আদবেন িরদির নমুনা জজ.এি শাখা জথদক সাংগ্রহ 

করদত হদব 

০২। ফ্রন্টদডস্ক 

১। অনুদিােদনর পর 

ডুসপ্লদকট লাইদসি সি 

৫০০/- (পাঁচশত টাকা) 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি জসানালী 

ব্যাাংক এর জর্দকান 

শাখায় জিা সেদত 

হদব। 

জকাড- 

১/২২১১/০০০০/১৮৫৯ 

০৫ কি যসেবস 

mnKvix Kwgkbvi I  wbe©vnx 

g¨vwR‡÷ªU, wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫ 

email-

jmsec13@gmail.com 

†Rjv g¨vwR‡÷ªU wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

email-dcsylhet@ 

mopa.gov.bd 
 

49.  

সাধারণ জনগদণর 

জক্ষদত্র: 

আদেয়াস্ত্র লাইদসি 

নবায়ন 

(সপস্তল/সরিলবার) 

 

১। আদবেনসহ জেজারী চালাদনর ূলল চালাদনর কসপ 

২। ূলল লাইদসিসহ অস্ত্র প্রেশ যন করদত হদব। 

প্রাসি স্থান:  

০১। আদবেন িরি জজ.এি শাখা জথদক সাংগ্রহ করদত হদব 

০২। ফ্রন্টদডস্ক 

০৩। www.forms.gov.bd হদত িরি সাংগ্রহ করা 

র্াদব 

০৪। চালান িরি সাংগ্রদহর জন্য জর্দকান জসানালী ব্যাাংক 

১। লাইদসি নবায়ন 

সি প্রসত বছর 

৩,০০০/- টাকা 

২। ১৫ % িযাট বাবে 

৪৫০/- 

৩। নবায়ন সি 

জিাোদনর জকাড- 

১/২২১১/০০০০/১৮৫৯ 

৪। িযাট জিাোদনর 

জকাড: 

১/১১৩৩/০০১৮/০৩১১ 

 

০১ কি যসেবস mnKvix Kwgkbvi I  wbe©vnx 

g¨vwR‡÷ªU, wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫ 

email-

jmsec13@gmail.com 

†Rjv g¨vwR‡÷ªU wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

email-dcsylhet@ 

mopa.gov.bd 

50.  মুসক্তদর্ািাদের 

জক্ষদত্র:  

আদেয়াস্ত্র লাইদসি 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

ূলল লাইদসিসহ অস্ত্র প্রেশ যন করদত হদব। 

প্রাসি স্থান:   

০১। আদবেন িরি জজ.এি শাখা জথদক সাংগ্রহ করদত হদব 

সি মুক্ত ০১ কি যসেবস mnKvix Kwgkbvi I  wbe©vnx 

g¨vwR‡÷ªU, wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫ 

†Rjv g¨vwR‡÷ªU wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

email-dcsylhet@ 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

নবায়ন: 

(সপস্তল/সরিলবার) 

০২। ফ্রন্টদডস্ক 

০৩। www.forms.gov.bd হদত িরি সাংগ্রহ করা 

র্াদব 

email-

jmsec13@gmail.com 

mopa.gov.bd 

51.  

সরকাসর কি যকতযাদের 

জক্ষদত্র: 

আদেয়াস্ত্র লাইদসি 

নবায়ন: 

(সপস্তল/সরিলবার) 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। আদবেনসহ জেজারী চালাদনর ূলল চালাদনর কসপ 

২। ূলল লাইদসিসহ অস্ত্র প্রেশ যন করদত হদব। 

প্রাসি স্থান:  

০১। আদবেন িরি জজ.এি শাখা জথদক সাংগ্রহ করদত হদব 

০২। ফ্রন্টদডস্ক 

০৩। www.forms.gov.bd হদত িরি সাংগ্রহ করা 

র্াদব 

০৪। চালান িরি সাংগ্রদহর জন্য জর্দকান জসানালী ব্যাাংক  

১। লাইদসি নবায়ন 

সি প্রসত বছর 

৩,০০০/- টাকা 

২। ১৫ % িযাট বাবে 

৪৫০/- 

৩। নবায়ন সি 

জিাোদনর জকাড- 

১/২২১১/০০০০/১৮৫৯ 

৪। িযাট জিাোদনর 

জকাড: 

১/১১৩৩/০০১৮/০৩১১ 

 

০১ কি যসেবস mnKvix Kwgkbvi I  wbe©vnx 

g¨vwR‡÷ªU, wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫ 

email-

jmsec13@gmail.com 

†Rjv g¨vwR‡÷ªU wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

email-dcsylhet@ 

mopa.gov.bd 

52.  

ব্যাাংদকর জক্ষদত্র:  

আদেয়াস্ত্র লাইদসি 

নবায়ন 

(সপস্তল/সরিলবার) 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। আদবেনসহ জেজারী চালাদনর ূলল চালাদনর কসপ 

২। ূলল লাইদসিসহ অস্ত্র প্রেশ যন করদত হদব। 

প্রাসি স্থান:  

০১। আদবেন িরি জজ.এি শাখা জথদক সাংগ্রহ করদত হদব 

০২। ফ্রন্টদডস্ক 

০৩। www.forms.gov.bd হদত িরি সাংগ্রহ করা 

র্াদব 

০৪। চালান িরি সাংগ্রদহর জন্য জর্দকান জসানালী ব্যাাংক 

১। লাইদসি নবায়ন 

সি প্রসত বছর 

৩,০০০/- টাকা 

২। ১৫ % িযাট বাবে 

৪৫০/- 

৩। নবায়ন সি 

জিাোদনর জকাড- 

১/২২১১/০০০০/১৮৫৯ 

৪। িযাট জিাোদনর 

জকাড: 

১/১১৩৩/০০১৮/০৩১১ 

 

০১ কি যসেবস 

mnKvix Kwgkbvi I  wbe©vnx 

g¨vwR‡÷ªU, wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫ 

email-

jmsec13@gmail.com 

†Rjv g¨vwR‡÷ªU wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

email-dcsylhet@ 

mopa.gov.bd 

53.  

সাধারণ জনগদণর 

জক্ষদত্র:  

আদেয়াস্ত্র লাইদসি 

নবায়ন: 

(শট যগান/রাইদিল) 

 

১। আদবেনসহ জেজারী চালাদনর ূলল চালাদনর কসপ 

২। ূলল লাইদসিসহ অস্ত্র প্রেশ যন করদত হদব। 

প্রাসি স্থান:  

০১। আদবেন িরি জজ.এি শাখা জথদক সাংগ্রহ করদত হদব 

০২। ফ্রন্টদডস্ক 

০৩। www.forms.gov.bd হদত িরি সাংগ্রহ করা 

র্াদব 

১। লাইদসি নবায়ন 

সি প্রসত বছর ১,০০০/- 

টাকা 

২। ১৫ % িযাট বাবে 

১৫০/- 

৩। নবায়ন সি 

জিাোদনর জকাড- 

০১ কি যসেবস mnKvix Kwgkbvi I  wbe©vnx 

g¨vwR‡÷ªU, wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫ 

email-

jmsec13@gmail.com 

†Rjv g¨vwR‡÷ªU wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

email-dcsylhet@ 

mopa.gov.bd 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

০৪। চালান িরি সাংগ্রদহর জন্য জর্দকান জসানালী ব্যাাংক ১/২২১১/০০০০/১৮৫৯ 

৪। িযাট জিাোদনর 

জকাড: 

১/১১৩৩/০০১৮/০৩১১ 

 

54.  
মুসক্তদর্ািাদের 

জক্ষদত্র:  

আদেয়াস্ত্র লাইদসি 

নবায়ন 

(শট যগান/রাইদিল) 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

ূলল লাইদসিসহ অস্ত্র প্রেশ যন করদত হদব। 

প্রাসি স্থান:  

০১। আদবেন িরি জজ.এি শাখা জথদক সাংগ্রহ করদত হদব  

০২। ফ্রন্টদডস্ক 

০৩। www.forms.gov.bd হদত িরি সাংগ্রহ করা 

র্াদব 

সি মুক্ত 

 

০১ কি যসেবস mnKvix Kwgkbvi I  wbe©vnx 

g¨vwR‡÷ªU, wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫ 

email-

jmsec13@gmail.com 

†Rjv g¨vwR‡÷ªU wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

email-dcsylhet@ 

mopa.gov.bd 

55.  

সরকাসর কি যকতযাদের 

জক্ষদত্র:  

আদেয়াস্ত্র লাইদসি 

নবায়ন: 

(শট যগান/রাইদিল) 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। আদবেনসহ জেজারী চালাদনর ূলল চালাদনর কসপ 

২। ূলল লাইদসিসহ অস্ত্র প্রেশ যন করদত হদব। 

প্রাসি স্থান:  

০১। আদবেন িরি জজ.এি শাখা জথদক সাংগ্রহ করদত হদব 

০২। ফ্রন্টদডস্ক 

০৩। www.forms.gov.bd হদত িরি সাংগ্রহ করা 

র্াদব 

০৪। চালান িরি সাংগ্রদহর জন্য জর্দকান জসানালী ব্যাাংক 

১। লাইদসি নবায়ন 

সি প্রসত বছর ১,০০০/- 

টাকা 

২। ১৫ % িযাট বাবে 

১৫০/- 

৩। নবায়ন সি 

জিাোদনর জকাড- 

১/২২১১/০০০০/১৮৫৯ 

৪। িযাট জিাোদনর 

জকাড: 

১/১১৩৩/০০১৮/০৩১১ 

 

১ কি যসেবস mnKvix Kwgkbvi I  wbe©vnx 

g¨vwR‡÷ªU, wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫ 

email-

jmsec13@gmail.com 

†Rjv g¨vwR‡÷ªU wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

email-dcsylhet@ 

mopa.gov.bd 

56.  

ব্যাাংদকর জক্ষদত্র:  

আদেয়াস্ত্র লাইদসি 

নবায়ন: 

(শট যগান/রাইদিল) 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। আদবেনসহ জেজারী চালাদনর ূলল চালাদনর কসপ 

২। ূলল লাইদসিসহ অস্ত্র প্রেশ যন করদত হদব। 

প্রাসি স্থান:  

০১। আদবেন িরি জজ.এি শাখা জথদক সাংগ্রহ করদত হদব 

০২। ফ্রন্টদডস্ক 

০৩। www.forms.gov.bd হদত িরি সাংগ্রহ করা 

র্াদব 

০৪। চালান িরি সাংগ্রদহর জন্য জর্দকান জসানালী ব্যাাংক 

১। লাইদসি নবায়ন 

সি প্রসত বছর ১,০০০/- 

টাকা 

২। ১৫ % িযাট বাবে 

১৫০/- 

৩। নবায়ন সি 

জিাোদনর জকাড- 

১/২২১১/০০০০/১৮৫৯ 

৪। িযাট জিাোদনর 

জকাড: 

১/১১৩৩/০০১৮/০৩১১ 

১ কি য সেবস mnKvix Kwgkbvi I  wbe©vnx 

g¨vwR‡÷ªU, wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫ 

email-

jmsec13@gmail.com 

†Rjv g¨vwR‡÷ªU wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

email-dcsylhet@ 

mopa.gov.bd 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

 

57.  nvRZx/ K‡q`x‡`i 

wewfbœ  

`wjjvw`/KvMRc‡Î 

¯̂vÿi MÖnY  

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

mv`v KvM‡R †Rjv  g¨vwR‡÷ªU eivei Av‡e`b c‡Îi mv‡_ 

mswkøó `wjjvw`/KvMRcÎ| 

প্রাসি স্থান: ---  

 

 

wd-gy³ 04 (Pvi) 

Kvh©w`em 

mnKvix Kwgkbvi I  wbe©vnx 

g¨vwR‡÷ªU, wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫ 

email-

jmsec13@gmail.com 
 

†Rjv g¨vwR‡÷ªU wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩২১৯০   

email-dcsylhet@ 

mopa.gov.bd 
 

58.  miKvix ‡KŠïjxi 

m¤§vbx wej cÖ`vb 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

(1) mswkøó Av`vj‡Zi mxj ¯̂vÿi mn gvgjv cwiPvjbvi 

hveZxq Z_¨vw`| 

প্রাসি স্থান:  

mswkøó Av`vjZ 

wd-gy³ 10 (`k) Kvh© 

w`em 

mnKvix Kwgkbvi I  wbe©vnx 

g¨vwR‡÷ªU, wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫ 

email-

jmsec13@gmail.com 
 

†Rjv g¨vwR‡÷ªU wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

email-dcsylhet@ 

mopa.gov.bd 
 

59.  GwmW jvB‡mÝ 

cÖ`vb| 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

(1) 20/- UvKvi †KvU© wd mn wba©vwiZ di‡g Av‡e`b | 

(2) mZ¨vwqZ 2 Kwc cvm‡cvU© mvB‡Ri Qwe| 

(3) †UªW jvB‡mÝ/e¨emv msµvšÍ AbygwZcÎ|  

(4) AvqKi cÖZ¨qb cÎ| 

(5) AvqKi Rgvi iwk`| 

(6) e¨emv cÖwZóvb Gi fvov/gvwjKvbv msµvšÍ   

`wjj/Pzw³cÎ| 

(7) cwienb hv‡bi bKkv, wdU‡bm mvw©Uwd‡KU,  eøy-eyK I 

BÝy‡iÝ msµvšÍ mZ¨vwqZ Kwc |  

প্রাসি স্থান:  

(1) †R. Gg kvLv 

(2) wmwU K‡cv©‡ikb /†cŠimfv/BDwbqb cwil`| 

(3) AvqKi Awdm 

(4) weAviwUG Awdm BZ¨vw`| 

1| GwmW Avg`vbx t 

1,00,000/-UvKv| 

2| GwmW Drcv`b t 

1,50,000/-UvKv|  

3| GwmW weµq t 

5000/-UvKv|               

4| GwmW e¨envi 

evwYwR¨K t 

25,000/-UvKv| 

5| GwmW e¨envi 10 

wjUvi ch©šÍ| 

 

‡KvW bs- 1-2201-

0001-1854     

07 (mvZ) 

Kvh©w`em 

mnKvix Kwgkbvi I  wbe©vnx 

g¨vwR‡÷ªU, wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫ 

email-

jmsec13@gmail.com 
 

†Rjv g¨vwR‡÷ªU wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

email-dcsylhet@ 

mopa.gov.bd 
 

60.  Av`vjZ KZ©„K 

Av‡ivwcZ Rwigvbv 

Av`vq msµvšÍ| 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

(1) 20 UvKvi †KvU© wd mn mv`v KvM‡R Av‡e`b 

(2) weÁ Av`vj‡Zi iv‡qi Kwc 

(3) Rwigvbv cwi‡kv‡ai g~j Pvjvb 

প্রাসি স্থান:  

(1) ÷v¤ú †fÛvi  

(2) mswkøó Av`vjZ 

wd-gy³ 

 

 

 

04 (Pvi) 

Kvh©w`em 

mnKvix Kwgkbvi I  wbe©vnx 

g¨vwR‡÷ªU, wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫ 

email-

jmsec13@gmail.com 
 

†Rjv g¨vwR‡÷ªU wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

email-dcsylhet@ 

mopa.gov.bd 
 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

61.  webv gqbv Z`‡šÍ 

jvk `vdb msµvšÍ|  

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

(1) mv`v KvM‡R 20 UvKvi †KvU© wd mn Av‡e`b 

(2) mswkøó †Pqvig¨v‡bi mycvwik 

(3) mswkøó _vbvi Awdmvi BbPv‡R©i gZvgZ| 

প্রাসি স্থান:  

(1) ÷v¤ú †fÛvi 

(2) mswkøó  BD/wc, †cŠimfv/ wmwU K‡cv©‡ikb 

(3) mswkøó _vbv  

wd-gy³ 

 

 

 

 

 

ZvrÿwbK mnKvix Kwgkbvi I  wbe©vnx 

g¨vwR‡÷ªU, wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫ 

email-

jmsec13@gmail.com 
 

†Rjv g¨vwR‡÷ªU wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

email-dcsylhet@ 

mopa.gov.bd 
 

62.  Kei †_‡K jvk 

D‡Ëvjb msµvšÍ|  

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

weÁ Av`vj‡Zi Av‡`‡ki bKj mn Av‡e`bKvix‡K  

h_v‡cvhy³ KviY `wk©‡q 20 UvKvi  †KvU© wd mn mv`v 

KvM‡R Av‡e`b| 

প্রাসি স্থান:  

(1) mswkøó Av`vjZ  

(2) ÷¨v¤ú †fÛvi 

wd-gy³ 

 

 

 

03(wZb) 

Kvh©w`em 

mnKvix Kwgkbvi I  wbe©vnx 

g¨vwR‡÷ªU, wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫ 

email-

jmsec13@gmail.com 
 

†Rjv g¨vwR‡÷ªU wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

email-dcsylhet@ 

mopa.gov.bd 
 

63.  †bvUvix cvewjK 

wb‡qvM msµvšÍ 

Kvh©µg | 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

(1) 20 UvKvi †KvU©  wd mn mv`v KvM‡R Av‡e`b| 

(2) ‡Rjv ev‡ii m`m¨  wn‡m‡e cÖgvbcÎ| 

প্রাসি স্থান:  

(1) ÷¨v¤ú †fÛvi 

(2) ‡Rjv evi  

wd-gy³ 

 

07(mvZ) 

Kvh©w`em 

mnKvix Kwgkbvi I  wbe©vnx 

g¨vwR‡÷ªU, wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫ 

email-

jmsec13@gmail.com 

†Rjv g¨vwR‡÷ªU wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

email-dcsylhet@ 

mopa.gov.bd 
 

64.  ˆeevwnK mb` 

cÖ`vb| 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

(1) 20 UvKvi †KvU© wd mn mv`v KvM‡R Av‡e`b 

(2) Av‡e`bKvixi cvm‡cvU© mvB‡Ri 1 Kwc Qwe| 

(3) hvi Rb¨ AweevwnZ mb` cÖ‡qvRb Zvi bvMwiKZ¡ mb` 

(4) 200 UvKvi bb-RywWwmqvj ÷¨v‡¤ú ˆeevwnK Ae ’̄v 

msµvšÍ Gwd‡WwfU|  

প্রাসি স্থান:  

1) ÷¨v¤ú †fÛvi 

(2) d‡Uv ÷zwWI 

(3) wmwU K‡cv©‡ikb /†cŠimfv/BDwbqb cwil`| 

(4) †bvUvix cvewjK  

700/- UvKv 

 
‡KvW bs- 1-2201-

0001-2681 

 

 

 

 

 

 

04 (Pvi) 

Kvh©w`em 

mnKvix Kwgkbvi I  wbe©vnx 

g¨vwR‡÷ªU, wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫ 

email-

jmsec13@gmail.com 
 

†Rjv g¨vwR‡÷ªU wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

email-dcsylhet@ 

mopa.gov.bd 
 

65.  

 

জপ্রস, পত্র-পসত্রকার 

সডক্লাদরশন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

 

১.  সনধ যাসরত িরদি আদবেন 

২. জাতীয় পসরচয়পত্র/জন্ম সনে/নাগসরকত্ব সনদের সতযাসয়ত 

কসপ 

৩. চাসরসত্রক সনদের সতযাসয়ত কসপ 

৪. প্রস্তাসবত ছাপা খানা/জপ্রদসর জঘািণাপত্র/ িাসলকানাস্বত্ব/ 

সি/চাজযমুক্ত ৩০ কার্ যসেবস সিকারী কধিশনার 

কজ.এি শাখা 

কজো প্রশাসমকর কা াৃেয় ,

ধসমেে। 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫ 

†Rjv g¨vwR‡÷ªU wm‡jU| 

‡dvb t ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

email-dcsylhet@ 

mopa.gov.bd 
 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

চুসক্তনািার সতযাসয়ত কসপ। 

৬. অসিজ্ঞতা/প্রসশক্ষণ সাংক্রান্ত সনদের সতযাসয়তকসপ। 

৭. আসথ যকস্বচ্ছলতা সম্পসকযত ব্যাাংক সাটি যসিদকদটর সতযাসয়ত 

কসপ। 

৮. অসিস িা ার চুসক্তপদত্রর সতযাসয়ত কসপ। 

৯. আয়কর সাংক্রান্ত প্রতযয়ন পদত্রর সতযাসয়ত কসপ। 

১০. সয জতালা পাসদপ যাট সাইদজর রসঙ্গন ছসব-০৩ কসপ 

প্রাসি স্থান:  

১. আদবেন িরি জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

সসদলট/উপদজলা সনব যাহী অসিসাদরর কার্ যালয় (সকল), 

সসদলট/ জজলা জপাট যাল (www.sylhet.gov.bd) হদত 

সাংগ্রহ/ডাউনদলাড করা র্াদব 

২. সনব যাচন অসিস/সসটি কদপ যাদরশন/দপৌরসিা/ইউসনয়ন 

পসরিে 

৩. সতযায়ন ১ি জেসণর জগদজদটড কি যকতযা কর্তযক প্রেি 

৪- ১০. সাংসিষ্ট ব্যাসক্ত 

email-

jmsec13@gmail.com 

66.  স্থানীয় সরকার 

সাংসিষ্ট রীট িািলা। 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

 

ইাংদরজীদত েিাওয়ারী জবাব প্রসত্মুতকরণ। 

প্রাসি স্থান:   

সাংসিষ্ট উপদজলা সনব যাহী অসিসাদরর কার্ যালয়। 

প্রদর্াজয নদহ ০৭ কার্ যসেবস। উপ-পসরচালক, স্থানীয় সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯৬০. 

জিাবাইলাঃ ০১৭৩১-৬০৮০১০. 
ই-জিইলাঃ ddlgsyl@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

জিাবাইলাঃ ০১৭১৫-২৯৭৪০৫. 
ই-জিইলাঃ dcsylhet@mopa.com 

67.  অসডট আপসি ও স্বত্ব 

িািলা। 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

 

অসডট আপসির সবিয়টি সনষ্পসিপূব যক িতািতসহ প্রসতদবেন। 

প্রাসি স্থান:  

সাংসিষ্ট উপদজলা সনব যাহী অসিসাদরর কার্ যালয়। 

প্রদর্াজয নদহ ০৭ কার্ যসেবস। উপ-পসরচালক, স্থানীয় সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯৬০ 

জিাবাইলাঃ ০১৭৩১-৬০৮০১০. 
ই-জিইলাঃ ddlgsyl@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

জিাবাইলাঃ ০১৭১৫-২৯৭৪০৫. 
ই-জিইলাঃ dcsylhet@mopa.com 

68.  ইউসনয়ন পসরিে 

জচয়ারম্যান ও 

সেস্যদের 

সম্মানীিাতা এবাং 

গ্রাি পুসলশদের জবতন 

প্রোন। 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

স্থানীয় সরকার সবিাগ হদত বরাদ্দ প্রাসি স্বাদপদক্ষ। 

প্রাসি স্থান:  

সবিাগীয় সহসাব সনয়ন্ত্রদকর কার্ যালয় হদত প্রোনকৃত সবদলর 

সবপরীদত জচক প্রাসির পর। 

প্রদর্াজয নদহ ০৭ কার্ যসেবস। উপ-পসরচালক, স্থানীয় সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯৬০ 

জিাবাইলাঃ ০১৭৩১-৬০৮০১০. 
ই-জিইলাঃ ddlgsyl@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

জিাবাইলাঃ ০১৭১৫-২৯৭৪০৫. 

ই-জিইলাঃ 

dcsylhet@mopa.com 

http://www.sylhet.gov.bd/
mailto:email-jmsec13@gmail.com
mailto:email-jmsec13@gmail.com


সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

69.  ইউসনয়ন পসরিে 

জচয়ারম্যান ও 

সেস্যদের সবদেশ 

ভ্রম্ন। 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

সাংসিষ্ট জচয়ারম্যান ও সেস্য কর্তযক র্থার্থ কর্তযপক্ষ বরাবর 

আদবেন। 

প্রাসি স্থান:  

ইউসনয়ন পসরিদের কার্ যসববরণীদত গৃহীত সসিান্ত, পুসলশ 

প্রসতদবেন ও যুসক্তসাংগত কারণ উদলস্নখ। 

প্রদর্াজয নদহ ০৩ কার্ যসেবস। উপ-পসরচালক, স্থানীয় সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯৬০ 

জিাবাইলাঃ ০১৭৩১-৬০৮০১০. 

ই-জিইলাঃ 

ddlgsyl@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

জিাবাইলাঃ ০১৭১৫-২৯৭৪০৫. 

ই-জিইলাঃ 

dcsylhet@mopa.com 

70.  ইউসনয়ন পসরিে 

সসচবদের জবতন-

িাতা প্রোন। 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

স্থানীয় সরকার সবিাগ হদত সরকাসর বরাদ্দ এবাং উপদজলা 

সনব যাহী অসিসাদরর কার্ যালয় হদত ইউসপ অাংদশর বরাদ্দ প্রাসি 

স্বাদপদক্ষ। 

প্রাসি স্থান:  

জজলা প্রশাসক িদহােদয়র অনুদিােন সাদপদক্ষ জিাবাইল 

ব্যাাংসকাং এর িাধ্যদি প্রোন করা হয়। 

প্রদর্াজয নদহ ০৩ কার্ যসেবস। উপ-পসরচালক, স্থানীয় সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯৬০ 

জিাবাইলাঃ ০১৭৩১-৬০৮০১০. 

ই-জিইলাঃ 

ddlgsyl@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

জিাবাইলাঃ ০১৭১৫-২৯৭৪০৫. 

ই-জিইলাঃ 

dcsylhet@mopa.com 

71.  ইউসনয়ন পসরিে 

সসচবদের সপআরএল 

ছুটি ও আনুদতাসিক 

িাতা প্রোন। 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

আদবেনকারীর আদবেন সাংসিষ্ট ইউসনয়ন পসরিে 

জচয়ারম্যাদনর সুপাসরশসহ র্থার্থ কর্তযপদক্ষর িাধ্যদি। 

প্রাসি স্থান:  

সাংসিষ্ট উপদজলা সনব যাহী অসিসাদরর কার্ যালয়। 

প্রদর্াজয নদহ ০৭ কার্ যসেবস। উপ-পসরচালক, স্থানীয় সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯৬০ 

জিাবাইলাঃ ০১৭৩১-৬০৮০১০. 
ই-জিইলাঃ ddlgsyl@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

জিাবাইলাঃ ০১৭১৫-২৯৭৪০৫. 

ই-জিইলাঃ 

dcsylhet@mopa.com 
72.  ইউসনয়ন পসরিে গ্রাি 

পুসলশদের জপািাক 

সরবরাহ। 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

সপসপআর-২০০৮ এর সনদে যশনা জিাতাদবক। 

প্রাসি স্থান:  

সপসপআর-২০০৮ এর সনদে যশনা জিাতাদবক। 

প্রদর্াজয নদহ ০৩ িাস। উপ-পসরচালক, স্থানীয় সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯৬০ 

জিাবাইলাঃ ০১৭৩১-৬০৮০১০. 
ই-জিইলাঃ ddlgsyl@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

জিাবাইলাঃ ০১৭১৫-২৯৭৪০৫. 

ই-জিইলাঃ 

dcsylhet@mopa.com 
73.  রাস্তাঘাট জিরািত/ 

সনি যাণ সাংক্রান্ত 

আদবেন। 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

 

আদবেনকারীর আদবেন। 

প্রাসি স্থান:  

সবসধ জিাতাদবক। 

প্রদর্াজয নদহ ০৭ কার্ যসেবস। উপ-পসরচালক, স্থানীয় সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯৬০. 

জিাবাইলাঃ ০১৭৩১-৬০৮০১০. 

ই-জিইলাঃ 

ddlgsyl@yahoo.com 

 

জজলা প্রশাসক 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

জিাবাইলাঃ ০১৭১৫-২৯৭৪০৫. 

ই-জিইলাঃ 

dcsylhet@mopa.com 

mailto:ddlgsyl@yahoo.com
mailto:dcsylhet@mopa.com
mailto:ddlgsyl@yahoo.com
mailto:dcsylhet@mopa.com
mailto:ddlgsyl@yahoo.com
mailto:dcsylhet@mopa.com


সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

74.  ইউসনয়ন 

ওয়াড যসিীিা সনধ যারণ, 

পুণাঃ সনধ যারণ, 

নািকরণ ইতযাসে 

সবিদয় কার্ যক্রি 

গ্রহণ। 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

আদবেনকারী আদবেন। 

প্রাসি স্থান:  

সাংসিষ্ট উপদজলা সনব যাহী অসিসাদরর িতািতসহ পূণ যাঙ্গ 

িতািতসহ প্রসতদবেন। 

প্রদর্াজয নদহ ০১ িাস। উপ-পসরচালক, স্থানীয় সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯৬০ 

জিাবাইলাঃ ০১৭৩১-৬০৮০১০. 

ই-জিইলাঃ 

ddlgsyl@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

জিাবাইলাঃ ০১৭১৫-২৯৭৪০৫. 

ই-জিইলাঃ 

dcsylhet@mopa.com 

75.  এলসজএসসপ-২ 

সবিয়ক প্রকল্প 

বাস্তবায়দন 

অসিদর্াগ। 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

আদবেনকারীর আদবেন। 

প্রাসি স্থান:  

উিয় পক্ষদক জনাটিশ প্রোনপূব যক সদরজসিন তেন্তকরণ।  

প্রদর্াজয নদহ ১৫ কার্ যসেবস। উপ-পসরচালক, স্থানীয় সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯৬০. 

জিাবাইলাঃ ০১৭৩১-৬০৮০১০. 

ই-জিইলাঃ 

ddlgsyl@yahoo.com 

জজলা প্রশাসক 

সসদলট। 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

জিাবাইলাঃ ০১৭১৫-২৯৭৪০৫. 

ই-জিইলাঃ 

dcsylhet@mopa.com 

76.  স্বণ য জুদয়লারী সডসলাং 

লাইদসি প্রোন  

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সনধ যাসরত িরি 

২। জিাটার আই সড (সতযাসয়ত)  

৩। জেড লাইদসি (সতযাসয়ত) 

৪।িা ারচুসক্তপত্র/েসলল/খাসরদজর কসপ(সতযাসয়ত) 

৫। সযদতালা ২ কসপ পাসদপাট য সাইদজর রসিন ছসব 

(সতযাসয়ত) 

৬। সরকাসর জকািাগাদর  ৩০০০/-টাকা  

   জিা প্রোদনর চালাদনর ূললকসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

নাং জকাদড জিা করদত হদব) 

প্রাসি স্থান:  

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় ,সসদলট এর ব্যবসা ওবাসণজয 

শাখা (কক্ষ নাং-৩০৭ )এ( , ৩য়তলা)  জহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাট যাল। www.Sylhet .gov.bd) 

২। সনজ উদযাদগ/সনব যাচনঅসিস  

৩।  ইউসনয়ন পসরিে/ জপৌরসিা/সসটি কদপ যাদরশন 

৪। সনজ উদযাদগ/ উপদজলা ভূসি অসিস  

৫। সনজ উদযাদগ 

৬। জসানালীব্যাাংক, সসদলট এর জর্ জকান শাখা/বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক /জহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল। 

(www.sylhet. gov. bd) 

           ৩০০০ /- 

(সতন হাজার টাকা ) 

জকাড নাং   

১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

১৪ কার্ যসেবস সহকারীকসিশনার 

ব্যবসা বসণজয শাখা 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-৭১৩৪৩৬ 

জজলা প্রশাসক  

সসদলট 

কক্ষ নাং- ২০৮(২য় তলা) 

জজলা জকাড: ০৮২১ 

জিান-+০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 

 

mailto:ddlgsyl@yahoo.com
mailto:dcsylhet@mopa.com
mailto:ddlgsyl@yahoo.com
mailto:dcsylhet@mopa.com


সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

77.  স্বণ য জুদয়লারী সডসলাং   

লাইদসি নবায়ন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সনধ যাসরত িরি 

২।পূব যবতী বছদরর নবাসয়ত/ ূলল লাইদসদির কসপ।  

৩। জেড লাইদসি এর িদটাকসপ  

৪।সরকাসর জকািাগাদর  ৫০০/-টাকা  

 জিা প্রোদনর চালাদনর ূললকসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) নাং 

জকাদড জিা করদত হদব)  

প্রাসি স্থান:  

১।জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ব্যবসা ও বাসণজযশাখা (কক্ষ 

নাং-৩০৭ )এ( , ৩য়তলা)  জহল্পদডস্ক/দজলা ওদয়ব জপাট যাল 

(www. Sylhet. gov.bd) 

২।সনজউদযাদগ 

৩। ইউসনয়ন পসরিে/ জপৌরসিা/সসটি কদপ যাদরশন 

৪।জসানালী ব্যাাংক এর জর্দকান  শাখায় / বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/জহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল  

৫০০/- 

(পাঁচশত টাকা) 

জকাড নাং   

১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

৭ কার্ যসেবস  

সহকারীকসিশনার 

ব্যবসা বাসণজয শাখা 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-৭১৩৪৩৬ 

 
জজলা প্রশাসক  

সসদলট 

কক্ষ নাং- ২০৮(২য় তলা) 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 

78.  স্বণ য কাসরগসর সডসলাং   

লাইদসি প্রোন  

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সনধ যাসরত িরি 

২। জিাটার আই সড (সতযাসয়ত) 

৩। জেড লাইদসি (সতযাসয়ত)  

৪। িা ার চুসক্তপত্র/েসলল/খাসরদজর কসপ(সতযাসয়ত) 

৫। সযদতালা ২ কসপ পাসদপাট য সাইদজর রসিন 

ছসব(সতযাসয়ত) 

৬। সরকাসর জকািাগাদর  ৩০০০/-টাকা  জিা প্রোদনর 

চালাদনর ূললকসপ(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নাং জকাদড জিা 

করদত হদব।  

প্রাসি স্থান:  

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ব্যবসা ও বাসণজযশাখা (কক্ষ 

নাং-৩০৭ )এ( , ৩য়তলা)/ জহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল 

(www. sylhet. gov.bd) 

২। সনজ উদযাদগ /সাংসিষ্ট সনব যাচন অসিস  

৩। ইউসনয়ন পসরিে/ জপৌরসিা/সসটি কদপ যাদরশন 

৪। সনজ উদযাদগ/উপদজলা ভূসি অসিস 

৫। সনজ উদযাদগ 

৬। জসানালী ব্যাাংক এরদর্দকান  শাখা/ বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/জহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল। (www. 

Sylhet. gov.bd) 

৫০০/- 

(পাঁচশত টাকা) 

জকাড নাং   

১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

১৪ কার্ যসেবস  

সহকারীকসিশনার 

ব্যবসা বাসণজয শাখা 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-৭১৩৪৩৬ 

জজলা প্রশাসক  

সসদলট 

কক্ষ নাং- ২০৮(২য় তলা) 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 

 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

79.  স্বণ য কাসরগসর সডসলাং   

লাইদসি নবায়ন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সনধ যাসরত িরি। 

২। পূব যবতী বছদরর নবাসয়ত/ ূলল লাইদসদির কসপ 

৩। জেড লাইদসি এর িদটাকসপ 

৪। সরকাসর জকািাগাদর  ৫০০/-টাকা  

   জিা প্রোদনর চালাদনর ূললকসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

নাং জকাদড জিা করদত হদব)   

প্রাসি স্থান:  

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ব্যবসা ও বাসণজয শাখা (কক্ষ 

নাং-৩০৭ )এ( , ৩য়তলা)  জহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল। 

(www. Sylhet.   gov.bd) 

২।সনজউদযাদগ 

৩। ইউসনয়ন পসরিে/ জপৌরসিা/সসটি কদপ যাদরশন 

৪।জসানালী ব্যাাংক এর জর্দকান  শাখায়/বাাংলাদেশ ব্যাাংক 

/দহল্পদডস্ক/দজলা ওদয়ব জপাট যাল। (www. 

Sylhet.gov.bd) 

১০০০/- 

(একশত টাকা) 

জকাড নাং   

১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

৭ কার্ যসেবস  

সহকারীকসিশনার 

ব্যবসা বাসণজয শাখা 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-৭১৩৪৩৬ 

 
জজলা প্রশাসক  

সসদলট 

কক্ষনাং- ২০৮(২য় তলা) 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 

80.  পাইকারী ও খুচরা 

কাপ  সবক্রদয়র 

সডসলাং লাইদসি 

প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সনধ যাসরত িরি 

২। জিাটার আই সড (সতযাসয়ত) 

৩। জেড লাইদসি (সতযাসয়ত)  

৪। িা ার চুসক্তপত্র/েসলল/খাসরদজর কসপ(সতযাসয়ত) 

৫। সযদতালা ২ কসপ পাসদপাট য সাইদজর রসিন 

ছসব(সতযাসয়ত) 

৬। সরকাসর জকািাগাদর  ৩০০০/-টাকা ও খুচরা ১০০ টাকা 

জিা প্রোদনর চালাদনর ূললকসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১নাং 

জকাদড) জিা করদত হদব)  

প্রাসি স্থান:  

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ব্যবসা ও বাসণজয শাখা (কক্ষ 

নাং-৩০৭ )এ( , ৩য়তলা)/ জহল্পদডস্ক/দজলা ওদয়ব জপাট যাল। 

(www. Sylhet. gov.bd) 

২। সনজ উদযাদগ/ সনব যাচন অসিস  

৩।  ইউসনয়ন পসরিে/ জপৌরসিা/সসটি কদপ যাদরশন 

৪। সনজ উদযাগ/ উপদজলা ভূসি অসিস 

৫। সনজ উদযাদগ 

৬। জসানালী ব্যাাংক এর  জর্ জকান শাখায়/ বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/দহল্পদডস্ক/দজলা ওদয়ব জপাট যাল। 

১। পাইকারী- 

৩০০০/=টাকা 

২। খুচরা-১০০০/-টাকা 

(জকাড নাং   

১-০৭৪২-০০০০-

২৬৮১) 

১৪ কার্ যসেবস  

সহকারীকসিশনার 

ব্যবসা বাসণজয শাখা 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-৭১৩৪৩৬ 

 
জজলা প্রশাসক  

সসদলট 

কক্ষ নাং- ২০৮(২য় তলা) 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-+০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

 পাইকারী ও খুচরা 

কাপ  সবক্রদয়র 

সডসলাং লাইদসি 

নবায়ন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সনধ যাসরত িরি। 

২। পূব যবতী বছদরর নবাসয়ত/ ূলল লাইদসদির কসপ 

৩। জেড লাইদসি এর িদটাকসপ 

৪। সরকাসর জকািাগাদর  ২০০০/-টাকা  

   জিা প্রোদনর চালাদনর ূললকসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

নাং জকাদড জিা করদত হদব) 

প্রাসি স্থান:  

১।জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ব্যবসা ও বাসণজয শাখা (কক্ষ 

নাং-৩০৭ )এ( , ৩য়তলা)/ জহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল। 

(www. Sylhet. gov.bd) 

২। সনজ উদযাদগ 

৩। ইউসনয়ন পসরিে/ জপৌরসিা/সসটি কদপ যাদরশন  

৪। জসানালী ব্যাাংক সসদলট এর জর্ জকান শাখায়/বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক /জহল্পদডস্ক/দজলা ওদয়ব জপাট যাল। (www. 

Sylhet.gov.bd) 

১। পাইকারী- 

১৫০০/=টাকা 

২। খুচরা- ৫০০/- 

(জকাড নাং   

১-০৭৪২-০০০০-

২৬৮১) 

৭ কার্ যসেবস  

সহকারীকসিশনার 

ব্যবসা বাসণজয শাখা 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-৭১৩৪৩৬ 

 
জজলা প্রশাসক  

সসদলট 

কক্ষ নাং- ২০৮(২য় তলা) 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 

81.  জলৌহজাত দ্রব্য  

সবক্রদয়র সডসলাং 

লাইদসি প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সনধ যাসরত িরি 

২। জিাটার আই সড এর িদটাকসপ (সতযাসয়ত) 

৩। জেড লাইদসি এর িদটাকসপ (সতযাসয়ত)  

৪। িা ার চুসক্তপত্র/েসলল/খাসরদজর িদটাকসপ(সতযাসয়ত) 

৫। সযদতালা ২ কসপ পাসদপাট য সাইদজর রসিন 

ছসব(সতযাসয়ত) 

৬। সরকাসর জকািাগাদর  ৩০০০/-টাকা  

   জিা প্রোদনর চালাদনর ূললকসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

নাং জকাদড জিা করদত হদব) 

প্রাসি স্থান:  

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ব্যবসা ও বাসণজয শাখা (কক্ষ 

নাং-৩০৭ )এ( , ৩য়তলা)/জহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল। 

(www. Sylhet. gov.bd) 
২।সনব যাচন অসিস  

৩।  ইউসনয়ন পসরিে/ জপৌরসিা/সসটি কদপ যাদরশন 

৪। সনজ উদযাগ/ উপদজলা ভূসি অসিস 

৫। সনজ উদযাদগ 

৬। জসানালী ব্যাাংক সসদলট এর জর্ জকান শাখায়/ বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/দহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল। 

৩০০০ /- 

(সতন হাজার) 

 টাকা  

(জকাডনাং 

১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

) 

 

১৪ কার্ যসেবস সহকারী কসিশনার 

ব্যবসা বাসণজয শাখা 

জজলা জকাড: ০৮২১ 

জিান-৭১৩৪৩৬ 

 
জজলা প্রশাসক  

সসদলট 

কক্ষ নাং- ২০৮(২য় তলা) 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

82.  জলৌহজাত দ্রব্য  

সবক্রদয়র সডসলাং 

লাইদসি নবায়ন  

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সনধ যাসরত িরি 

২। পূব যবতী বছদরর নবাসয়ত/ ূলল লাইদসদির কসপ 

৩।  জেড লাইদসি এর িদটাকসপ 

৪। সরকাসর জকািাগাদর  ১৫০০/-টাকা  

   জিা প্রোদনর চালাদনর ূলল কসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

নাং জকাদড জিা করদত হদব) 

প্রাসি স্থান:  

 ১।জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, সসদলট-এর ব্যবসা ও বাসণজয 

শাখা (কক্ষ নাং-৩০৭ )এ( , ৩য়তলা/)  জহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব 

জপাট যাল। (www. Sylhet. gov.bd) 

২। সনজ উদযাদগ 

৩। ইউসনয়ন পসরিে/ জপৌরসিা/সসটি কদপ যাদরশন 

৪। জসানালী ব্যাাংক সসদলট এর জর্ জকান শাখায়/বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/জহল্পদডস্ক/দজলা ওদয়ব জপাট যাল। (www 

Sylhet.gov.bd) 

১৫০০/- 

(এক হাজার পাঁচশত 

টাকা 

(জকাডনাং 

১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

) 

 

০৭ কার্ যসেবস সহকারী কসিশনার 

ব্যবসা বাসণজয শাখা 

জজলা জকাড: ০৮২১ 

জিান-৭১৩৪৩৬ 

 
জজলা প্রশাসক  

সসদলট 

কক্ষ নাং- ২০৮(২য় তলা) 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 

83.  সসদিন্ট সবক্রদয়র 

সডসলাং লাইদসি 

প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সনধ যাসরত িরি। 

২। জিাটার আই.সড িদটাকসপ(সতযাসয়ত) 

৩। জেড লাইদসি এর িদটাকসপ(সতযাসয়ত)  

৪। িা ার চুসক্তপত্র/েসলল/খাসরদজর িদটাকসপ(সতযাসয়ত) 

৫। সযদতালা ২ কসপ পাসদপাট য সাইদজর রসিন ছসব 

(সতযাসয়ত) 

৬। সরকাসর জকািাগাদর  ১৫০০/-টাকা  

   জিা প্রোদনর চালাদনর ূললকসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

নাং জকাদড জিা করদত হদব) 

প্রাসি স্থান:  

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ব্যবসা ও বাসণজয শাখা (কক্ষ 

নাং-৩০৭ )এ( , ৩য়তলা)/ জহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল। 

(www. Sylhet. gov.bd) 
২।  সনব যাচন অসিস  

৩।  ইউসনয়ন পসরিে/ জপৌরসিা/সসটি কদপ যাদরশন 

৪। সনজ উদযাগ/ উপদজলা ভূসি অসিস 

৫। সনজ উদযাদগ 

৬। জসানালী ব্যাাংক সসদলট এর জর্ জকান শাখায়/বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/দহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল। 

১৫০০/- 

(এক হাজার পাঁচশত 

টাকা) 

জকাড নাং   

১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

১৪ কার্ যসেবস সহকারী কসিশনার 

ব্যবসা বাসণজয শাখা 

জজলা জকাড: ০৮২১ 

জিান-৭১৩৪৩৬ 

জজলা প্রশাসক  

সসদলট 

কক্ষ নাং- ২০৮(২য় তলা) 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-  ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 

 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

84.  সসদিন্ট সবক্রদয়র 

সডসলাং লাইদসি 

নবায়ন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সনধ যাসরত িরি 

২। পূব যবতী বছদরর নবাসয়ত/ ূলল লাইদসদির িদটাকসপ 

(সতযাসয়ত) 

৩। জেড লাইদসি এর িদটাকসপ 

৪। সরকাসর জকািাগাদর  ৭৫০/-টাকা  

   জিা প্রোদনর চালাদনর ূলল কসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

নাং জকাদড জিা করদত হদব)  

প্রাসি স্থান:  

১।জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ব্যবসা ও বাসণজয শাখা (কক্ষ 

নাং-৩০৭ )এ( , ৩য়তলা)/  জহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল। 

(www. Sylhet. gov.bd) 

২।সনজউদযাদগ 

৩। ইউসনয়ন পসরিে/ জপৌরসিা/সসটি কদপ যাদরশন 

৪। জসানালী ব্যাাংক সসদলট এর জর্ জকান শাখায়/বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/দহল্পদডস্ক/দজলা ওদয়ব জপাট যাল। (www. 

Sylhet.gov.bd) 

৭৫০/- 

(সাতশত পঞ্চাশ  (

টাকা) 

জকাড নাং   

১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

০৭ কার্ যসেবস সহকারীকসিশনার 

ব্যবসা বাসণজয শাখা 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-৭১৩৪৩৬ 

জজলা প্রশাসক  

সসদলট 

কক্ষ নাং- ২০৮(২য় তলা) 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান- ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 

85.  সিল্ক ফুড সবক্রদয়র 

সডসলাং লাইদসি 

প্রোন  

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সনধ যাসরত িরি 

২। জিাটার আই সড িদটাকসপ (সতযাসয়ত) 

৩। জেড লাইদসি িদটাকসপ(সতযাসয়ত) 

৪। িা ার চুসক্তপত্র/েসলল/খাসরদজর িদটাকসপ(সতযাসয়ত) 

৫। সযদতালা ২ কসপ পাসদপাট য সাইদজর রসিন ছসব 

(সতযাসয়ত) 

৬। সরকাসর জকািাগাদর  ৩০০/-টাকা  

   জিা প্রোদনর চালাদনর ূললকসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

নাং জকাদড জিা করদত হদব) 

প্রাসি স্থান:  

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ব্যবসা ও বাসণজয শাখা (কক্ষ 

নাং-৩০৭ )এ( , ৩য়তলা)/  জহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল। 

(www. Sylhet . gov.bd) 
২। সনজ উদযাদগ  সনব যাচন অসিস  

৩।  ইউসনয়ন পসরিে/ জপৌরসিা/সসটি কদপ যাদরশন 

৪। সনজ উদযাগ উপদজলা ভূসি  অসিস  

৫। সনজ উদযাদগ 

৬। জসানালী ব্যাাংক সসদলট এর জর্ জকান শাখায়/বাাংলাদেশ 

৩০০/- 

( সতনশত টাকা ) 

জকাড নাং   

১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

১৪ কার্ যসেবস সহকারীকসিশনার 

ব্যবসা বাসণজয শাখা 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-৭১৩৪৩৬ 

 
জজলা প্রশাসক  

সসদলট 

কক্ষ নাং- ২০৮(২য় তলা) 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-  ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

ব্যাাংক/দহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল। (www. 

Sylhet.gov.bd)  

86.  সিল্ক ফুড সবক্রদয়র 

সডসলাং লাইদসি 

নবায়ন   

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১।সনধ যাসরতিরি 

২।পূব যবতী বছদরর নবাসয়ত/ ূলল লাইদসদির িদটাকসপ 

(সতযাসয়ত) 

৩। জেড লাইদসি এর িদটাকসপ 

৪। সরকাসর জকািাগাদর  ১৫০/-টাকা  

   জিা প্রোদনর চালাদনর ূললকসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

নাং জকাদড জিা করদত হদব) 

প্রাসি স্থান:  

১।জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ব্যবসা ও বাসণজয শাখা (কক্ষ 

নাং-৩০৭ )এ( , ৩য়তলা) /জহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল। 

(www. Sylhet.gov.bd) 
২। সনজউদযাদগ 

৩। জসানালী ব্যাাংক সসদলট এর জর্ জকান শাখায়  /বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/দহল্পদডস্ক/দজলা ওদয়ব জপাট যাল। (www. 

Sylhet.gov.bd) 

১৫০/- 

(একশত পঞ্চাশ      (

টাকা)জকাড নাং   

১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

 

 

 

 

 

০৭ কার্ যসেবস সহকারীকসিশনার 

ব্যবসা বাসণজয শাখা 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-৭১৩৪৩৬ 

 
জজলা প্রশাসক  

সসদলট 

কক্ষ নাং- ২০৮(২য় তলা) 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 

87.  জপদোসলয়াি ও 

সবদফারকদ্রব্যিজুদে

রঅনাপসিসনেপ্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সনধ যাসরত সড িরি পূরণ ৬ কসপ 

২।সযদতালা ২ কসপ পাসদপাট য সাইদজর রসিন 

ছসব(সতযাসয়ত) 

৩। জাতীয় পসরচয়পদত্রর িদটাকসপ(সতযাসয়ত)  

৪। জেড লাইদসি িদটাকসপ(সতযাসয়ত) 

৫। ব্যাাংক সলদিসির িদটাকসপ(সতযাসয়ত) 

৬। আয়কর সনে িদটাকসপ(সতযাসয়ত) 

৭। প্রস্তাসবত স্থাদনর জিৌজা ম্যাপ 

৮। জসকশন প্লান ০৬ (ছয়) কসপ  

৯। িা ার চুসক্তপত্র/েসলল/খাসরদজর িদটাকসপ (সতযাসয়ত) 

প্রাসি স্থান:  

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ব্যবসা ও বাসণজয শাখা (কক্ষ 

নাং-৩০৭ )এ( , ৩য়তলা)/ জহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল। 

(www. Sylhet.gov.bd) 
২। সনজ উদযাদগ 

৩। সনব যাচন অসিস 

সিচাজযমুক্ত 

২৫ কার্ যসেবস সহকারীকসিশনার 

ব্যবসা বাসণজয শাখা 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-৭১৩৪৩৬ 

জজলা প্রশাসক  

সসদলট 

কক্ষ নাং- ২০৮(২য় তলা) 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান- ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 

http://www.panchagarh/
http://www.panchagarh/


সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

৪। ইউসনয়ন পসরিে/জপৌরসিা/ সসটি কদপ যাদরশন 

৫। সনজ উদযাদগ রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাাংক 

৬। উপ-কর/করকসিশনাদরর কার্ যালয়, সসদলট   

৭। সনজ উদযাদগ/ জরকড য রুি শাখা, জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালয়, সসদলট 

৮। সনজ উদযাদগ 

৯।সনজ উদযাদগ/উপদজলা ভূসি অসিস 

৯। সনজ উদযাদগ (সাংসিষ্ট ভূসি অসিস হদত)  

88.  সুতা পাইকারী ও 

খুচরা সবক্রদয়র 

সডসলাং লাইদসি 

প্রোন 

 

 

 

 

 

 

 

 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সনধ যাসরত িরি 

২। জিাটার আই সড (সতযাসয়ত) 

৩। জেড লাইদসি (সতযাসয়ত)  

৪। িা ার চুসক্তপত্র/েসলল/খাসরদজর কসপ(সতযাসয়ত) 

৫। সয জতালা ২ কসপ পাসদপাট য সাইদজর রসিন 

ছসব(সতযাসয়ত) 

৬। সরকাসর জকািাগাদর  ১৭০০/-টাকা  

   জিা প্রোদনর চালাদনর ূললকসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

নাং জকাদড জিা করদত হদব) 

প্রাসি স্থান:  

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়  ,সসদলট এর   ব্যবসা ও বাসণজয 

শাখা (কক্ষ নাং-৩০৭ )এ( , ৩য়তলা)/দহল্পদডস্ক/দজলাওদয়ব 

জপাট যাল। (www. Sylhet. gov.bd) 

২। সনজ উদযাদগ সনব যাচন অসিস  

৩।  ইউসনয়ন পসরিে/ জপৌরসিা/সসটি কদপ যাদরশন 

৪। সনজ উদযাগ উপদজলা ভূসি অসিস 

৫। সনজ উদযাদগ 

৬। জসানালী ব্যাাংদকর জর্ জকান শাখা/ বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/জহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল। (www. 

Sylhet.gov.bd) 

১। পাইকারী- 

১২০০/=টাকা 

২। খুচরা-৫০০/-টাকা 

জকাড নাং   

১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

১৪ কার্ যসেবস  

সহকারীকসিশনার 

ব্যবসা বাসণজয শাখা 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-৭১৩৪৩৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
জজলা প্রশাসক  

সসদলট 

কক্ষনাং- ২০৮(২য় তলা) 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-+০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 

89.  সুতা পাইকারী ও 

খুচরা  সবক্রদয়র 

সডসলাং লাইদসি 

নবায়ন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সনধ যাসরত িরি। 

২। পূব যবতী বছদরর নবাসয়ত/ ূলল লাইদসদির কসপ 

৩। জেড লাইদসি এর িদটাকসপ 

৪। সরকাসর জকািাগাদর  ৮৫০/-টাকা 

জিা প্রোদনর চালাদনর ূললকসপ (১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ নাং 

জকাদড জিা করদত হদব) 

১। পাইকারী- 

৬০০/=টাকা 

২। খুচরা- ২৫০/- 

জকাড নাং   

১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

৭ কার্ যসেবস      

সহকারীকসিশনার 

ব্যবসা বাসণজয শাখা 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-৭১৩৪৩৬ 

জজলা প্রশাসক  

সসদলট 

কক্ষনাং- ২০৮(২য় তলা) 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান- ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

প্রাসি স্থান:  

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ব্যবসা ও বাসণজয শাখা (কক্ষ 

নাং-৩০৭ )এ( , ৩য়তলা) /দহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল। 

(www. Sylhet. gov.bd) 

২।সনজউদযাদগ 

৩। জসানালী ব্যাাংক এর জর্ জকান শাখা/ বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/দহল্পদডস্ক/দজলা ওদয়ব জপাট যাল। (www. 

Sylhet.gov.bd 

dcsylhet@gmail.com 

 
 

90.  সসগাদরট   সবক্রদয়র 

সডসলাং লাইদসি 

প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সনধ যাসরত িরি। 

২। পূব যবতী বছদরর নবাসয়ত/ ূলল লাইদসদির কসপ 

৩। জেড লাইদসি এর িদটাকসপ 

৪। সরকাসর জকািাগাদর  ৩০০০/-টাকা  

   জিা প্রোদনর চালাদনর ূললকসপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) 

নাং জকাদড জিা করদত হদব) 

প্রাসি স্থান:  

১।জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ব্যবসা ও বাসণজযশাখা (কক্ষ 

নাং-৩০৭ )এ( , ৩য়তলা) /দহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল। 

(www. Sylhet. gov.bd) 

২।সনজউদযাদগ 

৩।জসানালী ব্যাাংক  ,সসদলট এর  জর্ জকান শাখায়/বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/দহল্পদডস্ক/দজলা ওদয়বদপাট যাল। (www. 

Sylhet.gov.bd) 

১। পাইকারী- 

৩০০০/=টাকাদকাড 

নাং   

১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

১৪ কার্ যসেবস  

সহকারীকসিশনার 

ব্যবসা বাসণজয শাখা 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-৭১৩৪৩৬ 

জজলা প্রশাসক  

সসদলট 

কক্ষ নাং- ২০৮(২য় তলা) 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান- +৮৮০৮২১৭১৬১০০  

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 

 

 

91.  সসগাদরট   সবক্রদয়র 

সডসলাং লাইদসি 

নবায়ন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সনধ যাসরত িরি। 

২।পূব যবতী বছদরর নবাসয়ত/ ূলল লাইদসদির কসপ 

৩। জেড লাইদসি এর িদটাকসপ 

৪। সরকাসর জকািাগাদর  ১৫০০/-টাকা  

   জিা প্রোদনর চালাদনর ূললকসপ (১-০৭৪২-   ০০০০-২৬৮১ 

নাং জকাদড জিা করদত হদব) 

প্রাসি স্থান:  

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ব্যবসা ও বাসণজয শাখা (কক্ষ 

নাং-৩০৭ )এ( , ৩য়তলা) জহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল। 

(www.Sylhet. gov.bd) 

২।সনজউদযাদগ 

৩। জসানালী ব্যাাংদকর জর্ জকান শাখায়/বাাংলাদেশ 

১। পাইকারী- 

১৫০০/=টাকা 

জকাড নাং   

১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

৭ কার্ যসেবস  

সহকারীকসিশনার 

ব্যবসা বাসণজয শাখা 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-৭১৩৪৩৬ 

জজলা প্রশাসক  

সসদলট 

কক্ষ নাং- ২০৮(২য় তলা) 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান- ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 

 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

ব্যাাংক/দহল্পদডস্ক/দজলা ওদয়ব জপাট যাল। (www. 

Sylhet.gov.bd) 

92.  জহাদটল         )

আবাসসক(  

সনব্ধবন ও  লাইদসি 

প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সনধ যাসরত িরি 

২। জিাটার আই সড (সতযাসয়ত) 

৩। জেড লাইদসি (সতযাসয়ত)  

৪। িা ার চুসক্তপত্র/েসলল/খাসরদজর কসপ(সতযাসয়ত) 

৫। সযদতালা ২ কসপ পাসদপাট য সাইদজর রসিন 

ছসব(সতযাসয়ত) 

৬। সরকাসর জকািাগাদর  ৩৬০০০/-টাকা  

   জিা প্রোদনর চালাদনর ূললকসপ  

 সনব্ধবন জকাড- ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭ 

লাইদসি জকাড- ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 

৭। সনব্ধবন ও লাইদসি সি এর ১৫% িযাট প্রোদনর চালাদনর 

ূললকসপ (১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১) 

প্রাসি স্থান:  

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ব্যবসা ও বাসণজয শাখা (কক্ষ 

নাং-৩০৭ )এ( , ৩য়তলা) জহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল। 

(www. Sylhet. gov.bd) 

২।সনজ উদযাদগ সনব যাচন অসিস 

৩। ইউসনয়ন পসরিে/ জপৌরসিা/সসটি কদপ যাদরশন 

৪। সনজ উদযাদগ উপদজলা ভূসি অসিস 

৫। সনজ উদযাদগ 

৬। জসানালী ব্যাাংদকর জর্ জকান শাখা /বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/জহল্পদডস্ক/দজলা ওদয়ব জপাট যাল। (www. 

Sylhet.gov.bd) 

এক তারকা- 

১০,০০০/- টাকা 

দুই তারকা- ২৫,০০০/- 

টাকা 

সনব্ধবন জকাড- ১-

৫৩০১-০০০১-১৮১৭ 

লাইদসি জকাড- ১-

৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 

িযাট প্রোদনর জকাড- 

১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১ 

 

২৫ কার্ যসেবস  

সহকারীকসিশনার 

ব্যবসা বাসণজয শাখা 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-৭১৩৪৩৬ 

 
জজলা প্রশাসক  

সসদলট 

কক্ষনাং- ২০৮(২য় তলা) 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান- ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 

93.  জহাদটল                                 

 আবাসসক(  

লাইদসি নবায়ন) 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সনধ যাসরত িরি 

২। জিাটার আই সড (সতযাসয়ত) 

৩। িা ার চুসক্তপত্র/েসলল/খাসরদজর কসপ(সতযাসয়ত) 

৪। সযদতালা ২ কসপ পাসদপাট য সাইদজর রসিন ছসব 

(সতযাসয়ত) 

৫। সরকাসর জকািাগাদর  ১১২৫০/-টাকা  

   জিা প্রোদনর চালাদনর ূললকসপ (দকাড- ১-৫৩০১-০০০১-

১৮১৮) 

৭। সনব্ধবন ও লাইদসি সি এর ১৫% িযাট প্রোদনর চালাদনর 

এক তারকা- ৩৭৫০/- 

টাকা 

দুই তারকা: ৭৫০০/-

টাকা 

লাইদসি জকাড- ১-

৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 

িযাট প্রোদনর জকাড- 

১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১ 

 

৭ কার্ যসেবস  

সহকারীকসিশনার 

ব্যবসা বাসণজয শাখা 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-৭১৩৪৩৬ 

 
জজলা প্রশাসক  

সসদলট 

কক্ষ নাং- ২০৮(২য় তলা) 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান- ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

ূললকসপ (১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১) 

প্রাসি স্থান:  

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ব্যবসা ও বাসণজয শাখা (কক্ষ 

নাং-৩০৭ )এ( , ৩য়তলা) জহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল। 

(www. Sylhet. gov.bd) 

২।সনজ উদযাদগ সনব যাচন অসিস 

৩। ইউসনয়ন পসরিে/ জপৌরসিা/সসটি কদপ যাদরশন 

৪। সনজ উদযাদগ উপদজলা ভূসি অসিস 

৫। সনজ উদযাদগ 

৬। জসানালী ব্যাাংদকর জর্ জকান শাখা /বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/জহল্পদডস্ক/দজলা ওদয়ব জপাট যাল। (www. 

Sylhet.gov.bd) 

94.  জরস্টুদরন্ট 

সনব্ধবন ও  লাইদসি 

প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সনধ যাসরত িরি 

২। জিাটার আই সড (সতযাসয়ত) 

৩। জেড লাইদসি (সতযাসয়ত)  

৪। িা ার চুসক্তপত্র/েসলল/খাসরদজর কসপ(সতযাসয়ত) 

৫। সযদতালা ২ কসপ পাসদপাট য সাইদজর রসিন 

ছসব(সতযাসয়ত) 

৬। সরকাসর জকািাগাদর  ১৪ ,৫০০ /-টাকা  

   জিা প্রোদনর চালাদনর ূললকসপ  

সনব্ধবন জকাড- ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭ 

লাইদসি জকাড- ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 

৭। সনব্ধবন ও লাইদসি সি এর ১৫% িযাট প্রোদনর চালাদনর 

ূললকসপ (১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১) 

প্রাসি স্থান:  

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ব্যবসা ও বাসণজয শাখা (কক্ষ 

নাং-৩০৭ )এ( , ৩য়তলা) জহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল। 

(www. Sylhet. gov.bd) 

২।সনজ উদযাদগ সনব যাচন অসিস 

৩। ইউসনয়ন পসরিে/ জপৌরসিা/সসটি কদপ যাদরশন 

৪। সনজ উদযাদগ উপদজলা ভূসি অসিস 

৫। সনজ উদযাদগ 

৬। জসানালী ব্যাাংদকর জর্ জকান শাখা /বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/জহল্পদডস্ক/দজলা ওদয়ব জপাট যাল। 

ি- জেণী- ৪২৫০/- 

চ জেণী- ২২৫০/- 

ছ জেণী- ৫২৫০/- 

জ জেনী- ২৭৫০/- 

সনব্ধবন জকাড- ১-

৫৩০১-০০০১-১৮১৭ 

লাইদসি জকাড- ১-

৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 

িযাট প্রোদনর জকাড- 

১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১ 

 

১৪ কার্ যসেবস সহকারীকসিশনার 

ব্যবসা বাসণজয শাখা 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-৭১৩৪৩৬ 

জজলা প্রশাসক  

সসদলট 

কক্ষ নাং- ২০৮(২য় তলা) 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান- ০২৯৯৬৬৩২১৯০  

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

95.  জরস্টুদরন্ট 

লাইদসি নবায়ন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। সনধ যাসরত িরি 

২। জিাটার আই সড (সতযাসয়ত) 

৩। িা ার চুসক্তপত্র/েসলল/খাসরদজর কসপ(সতযাসয়ত) 

৪। সযদতালা ২ কসপ পাসদপাট য সাইদজর রসিন 

ছসব(সতযাসয়ত) 

৫। সরকাসর জকািাগাদর  ৬৫০০/- টাকা  

   জিা প্রোদনর চালাদনর ূললকসপ  

 (দকাড- ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

প্রাসি স্থান:  

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র ব্যবসা ও বাসণজয শাখা (কক্ষ 

নাং-৩০৭ )এ( , ৩য়তলা) জহল্পদডস্ক/ জজলা ওদয়ব জপাট যাল। 

(www. Sylhet. gov.bd) 

২।সনজ উদযাদগ সনব যাচন অসিস 

৩। ইউসনয়ন পসরিে/ জপৌরসিা/সসটি কদপ যাদরশন 

৪। সনজ উদযাদগ উপদজলা ভূসি অসিস 

৫। সনজ উদযাদগ 

৬। জসানালী ব্যাাংদকর জর্ জকান শাখা /বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক/জহল্পদডস্ক/দজলা ওদয়ব জপাট যাল। (www. 

Sylhet.gov.bd) 

ি জেণী- ১৫০০/- 

চ জেণী- ১২৫০/- 

ছ জেণী- ২৫০০/- 

জ জেণী- ১২৫০/- 

(লাইদসি জকাড ১-

৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

৭ কার্ যসেবস  

সহকারীকসিশনার 

ব্যবসা বাসণজয শাখা 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান-৭১৩৪৩৬ 

 
জজলা প্রশাসক  

সসদলট 

কক্ষ নাং- ২০৮(২য় তলা) 

জজলাদকাড: ০৮২১ 

জিান- ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

জিাবাইল: ০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 

96.  স্ট্যাম্প ও অন্যান্য 

িদনাহাসর দ্রব্যাসে 

সবক্রয় /সরবরাহ 

সাংক্রান্ত। 

 

 

 

 

 

 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

জেজারী চালান 

প্রাসি স্থান:  

১। জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, সসদলট এর িরিস এন্ড 

জস্ট্শনারী শাখা 

২। সাংসিষ্ট ব্যাাংক (বাাংলাদেশ ব্যাাংক, জসানালী ব্যাাংক)।  

সনজ প্রদয়াজনিত।  

জকাড নাম্বার সূলহ 

সনম্নরুপাঃ- 

ননজুসডসশয়াল,আঠা

জলা ও জনাটারী 

স্ট্যাম্প- 

১/১১০১/০০২০/১৩০১ 

জুসডসশয়াল/ইিদপ্রসড 

জকাট য সি স্ট্যাম্প- 

১/২১৪১/০০০/২৩১৭ 

কাটি যজ জপপার-

১/০৭৫১/০০০০/২৩১৬ 

জপাস্ট্াল স্ট্যাম্প- 

১/৫৪৩১/০০০০/৩২০১ 

র্ানবাহন জসরিানা 

০৩ 

কি যসেবস 
 

জেজারী অসিসার, সসদলট। 

জজলা জকাড-৯১০০ । 

জটসলদিান নাং- 

০২৯৯৬৬৩২৯২২ (অসিস) 

প্রদর্াজয নদহ। 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

স্ট্যাম্প-

১/৫০৪৩/০০০০/১১২১ 

সাসি যস স্ট্যাম্প-

১/৫৪৩১/০০০/৩২১১ 

97.  স্ট্যাম্প জিন্ডার 

লাইদসি প্রোন 

সাংক্রান্ত।  

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। ২০/-টাকারদকাট য সি 

২। ২(দুই)কসপ পাসদপাট য সাইদজর সতযাসয়ত ছসব 

৩। সশক্ষাগত জর্াগ্যতার সনেপত্র  

৪। ব্যাাংক সলদিিী সনেপত্র 

৫। জলনদেদনর সববরণী 

৬। নাগসরকত্ব সনেপত্র  

৭। জজলা প্রশাসক,িদহােয় বরাবদর সলসখত আদবেন  

প্রাসি স্থান:  

১। স্ট্যাম্প িযান্ডাদরর জোকান 

২। জর্দকান িদটাস্টুসডও 

৩। সাংসিষ্ট সশক্ষা প্রসতষ্ঠান 

৪। সাংসিষ্ট ব্যাাংক 

৫। সাংসিষ্ট সসটি কদপ যাদরশন/ইউ, সপ 

 

স্ট্যাম্প জিন্ডার 

লাইদসি সি৭৫০/-

টাকা। 

 
জকাড নাম্বার-

১/১১০১/০০০১/১৮৫৪ 

নতুন লাইদসিধারী 

ব্যসক্তদক লাইদসি 

সি’র উপদর ১৫% 

মুসক প্রোন করদত 

হয়। 

জকাড নম্বর: 

১/১১৩৩/০০১৮/০৩১১ 

তেন্ত সাদপদক্ষ 

প্রায় ৯০ 

কি যসেবস 

জেজারী অসিসার, সসদলট। 

জজলা জকাড-৯১০০ । 

জটসলদিান নাং- 

০২৯৯৬৬৩২৯২২(অসিস) 

প্রদর্াজয নদহ। 

98.  স্ট্যাম্প জিন্ডার 

লাইদসি নবায়ন 

সাংক্রান্ত। 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১। ২০/-টাকার জকাট য সি 

২। আদবেপত্র  

৩। ূলল লাইদসি  

৩১জশ সডদসম্বদরর িদধ্য জেজারী অসিসার বরাবদর োসখল 

করদত হয়।  

প্রাসি স্থান:  

স্ট্যাম্প জিন্ডারগণদক সনজ উদযাদগ প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

সাংগ্রহ করদত হয়। 

লাইদসি নবায়ন সি 

বাবত ৫০০/-টাকা  

জকাড নাম্বার-

১/১১০১/০০০১/১৮৫৪ 

লাইদসি সি’র উপদর 

১৫% মুসক প্রোন 

করদত হয়। 

জকাড নম্বর: 

১/১১৩৩/০০১৮/০৩১১ 

০৭ 

কি যসেবস 

জেজারী অসিসার, সসদলট। 

জজলা জকাড-৯১০০ । 

জটসলদিান নাং- 

০২৯৯৬৬৩২৯২২(অসিস) 

প্রদর্াজয নদহ। 

99.  সবসিন্ন পরীক্ষার 

প্রশ্নপত্র সাংরক্ষণ ও 

সবতরণ।  

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

জবাড য/সবশ্বসবযালয়-এর সনদে যশনা অনুর্ায়ী  

প্রাসি স্থান:  

সবশ্বসবযালয়/ সশক্ষা জবাড য/ জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, সসদলট 

এর সশক্ষা ও কল্যাণ শাখা 

 

প্রদর্াজয নদহ পরীক্ষার 

প্রশ্নপত্র প্রাসির 

সদঙ্গ সদঙ্গ 

সাংরক্ষণ করা 

হয় এবাং 

প্রশ্নপ্রত্র  

সিয়সূচী 

জেজারী অসিসার, সসদলট। 

জজলা জকাড-৯১০০ । 

জটসলদিান নাং- 

০২৯৯৬৬৩২৯২২(অসিস) 

প্রদর্াজয নদহ। 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

অনুর্ায়ী 

সরবরাহ করা 

হয়।  

100.  িািলার জব্দকৃত 

আলািত ও  ূলল্যবান 

দ্রব্যাসে  সাংরক্ষণ / 

সরবরাহ সাংক্রান্ত। 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

সাংসিষ্ট প্রসতষ্ঠাদনর আদবেন। 

প্রাসি স্থান:  

সাংসিষ্ট প্রসতষ্ঠান।  

    প্রদর্াজয নদহ।  ০১ কি যসেবস জেজারী অসিসার, সসদলট। 

জজলা জকাড-৯১০০ । 

জটসলদিান নাং- 

০২৯৯৬৬৩২৯২২(অসিস) 

প্রদর্াজয নদহ। 

 

101.  একসনা পান 

পরিবহননি  পািরিট 

ইস্যু সংক্রান্ত 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১) আনবদনকািী ব্যরি কর্তকৃ দারিলকৃতআনবদনপত্র 
২) চারিরত্রক ও নাগরিক সনদপত্র। 
৩) ০২ করপ পাসনপাট ৃসাইনেি িরিন ছরব। 

প্রাসি স্থান:  

১. আনবদনকািীি ব্যরিগত আনবদন 
২. আনবদনকািীি ইউরনয়ন পরিষদ অরিস 
৩. যে যকান স্টুরিও যদাকান 

প্রনোেু নয় 

৬০ কি ৃরদবস ভািপ্রাপ্ত কিকৃতাৃ 
সীিান্ত শািা, 

যেলা প্রশাসনকি 

কাে ৃালয়,রসনলট। 
ই-যিইল: 

bordersection@gmail.c

om 

যেলা প্রশাসক, রসনলট 

যিান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

ই-যিইল: 

dcsylhet@gmail.com 

102.  একসনা চািড়া, 

পুিাতন কাপড়, 

যতেপাতা, ইতুারদ 

পরিবহননি পািরিট 

ইস্যু সংক্রান্ত 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১) আনবদনকািী ব্যরি কর্তকৃ দারিলকৃতআনবদনপত্র 
২) চারিরত্রক ও নাগরিক সনদপত্র। 
৩) ০২ করপ পাসনপাট ৃসাইনেি িরিন ছরব। 

প্রাসি স্থান:  

১. আনবদনকািীি ব্যরিগত আনবদন 
২. আনবদনকািীি ইউরনয়ন পরিষদ অরিস 
৩. যে যকান স্টুরিও যদাকান 

প্রনোেু নয় 

৬০ কি ৃরদবস ভািপ্রাপ্ত কিকৃতাৃ 
সীিান্ত শািা, 

যেলা প্রশাসনকি 

কাে ৃালয়,রসনলট। 
ই-

যিইল:bordersection@gm

ail.com 

যেলা প্রশাসক, রসনলট 

যিান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
ই-যিইল: 

dcsylhet@gmail.com 

 ধান/গি ভাঙ্গাি রিল 

স্থাপননি যপ্ররিনত 

অনাপরি পত্র ইস্যু 

প্রসনঙ্গ। 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১) আনবদনকািী ব্যরি কর্তকৃ দারিলকৃতআনবদনপত্র 
২) চারিরত্রক ও নাগরিক সনদপত্র। 
৩) ০২ করপ পাসনপাট ৃসাইনেি িরিন ছরব। 
৪) হালনাগাদ যেি লাইনসন্স 
৫) ভূরি উন্নয়ন কি পরিনশানধি িশীদ 

প্রাসি স্থান:  

১. আনবদনকািীি ব্যরিগত আনবদন 
২. আনবদনকািীি ইউরনয়ন পরিষদ অরিস 
৩. যে যকান স্টুরিও যদাকান 
৪. আনবদনকািীি ইউরনয়ন পরিষদ/রসটি কনপানিশৃন 
৫. আনবদনকািীি ইউরনয়ন পরিষদ ভূরি তহরসল 

অরিস/সংরিষ্ট উপনেলা ভূরি অরিস 

 

প্রনোেু নয় 

৬০ কি ৃরদবস  
ভািপ্রাপ্ত কিকৃতাৃ 

সীিান্ত শািা, 
যেলা প্রশাসনকি 

কাে ৃালয়,রসনলট। 
ই-যিইল: 

bordersection@gmail.c

om 

 
যেলা প্রশাসক, রসনলট 

যিান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
ই-যিইল: 

dcsylhet@gmail.com 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

103.  যষ্টান ক্রাশাি রিল 

স্থাপননি আনবদননি 

যপ্ররিনত যষ্টান 

ক্রাশাি নীরতিালা 

২০০৬ এি আওতায় 

লাইনসন্স প্রদান 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১) আনবদনকািী ব্যরি কর্তকৃ দারিলকৃত আনবদনপত্র 
২) ০২ করপ পাসনপাট ৃসাইনেি িরিন ছরব। 
৩) যলআউট প্লান 
৪) েরিি পচ ৃা 
৫) হালনাগাদ ভূরি উন্নয়ন কি পরিনশানধি িশীদ 
৬)পরিনবশ অরধদপ্তনিি ইস্যুকৃত পরিনবশগত ছাড়পত্র 
৭) চারিরত্রক ও নাগরিকনেি সাটিরৃিনকট 
৮) টিন সাটিরৃিনকট 

প্রাসি স্থান:  

১. আনবদনকািীি ব্যরিগত আনবদন 
২. যেনকান িনটা স্টুরিও 
৩. যে যকান ইরিরনয়ারিং প্ররতষ্ঠান যেনক 
৪. যেলা ই-যসবা যকন্দ্র, রিরস অরিস, রসনলট 
৫. সংরিষ্ট ইউরনয়ন পরিষদ ভূরি তহরসল অরিস/সংরিষ্ট 

উপনেলা ভূরি অরিস 
৬. পরিনবশ অরধদপ্তি, রসনলট। 
৭. আনবদনকািীি ইউরনয়ন পরিষদ অরিস 
৮. কি অরিস, রসনলট। 

নতুন লাইনসন্স রি-

১০,০০০/- (দশ 

হাোি টাকা) 
লাইনসন্স নবায়ন রি- 

৫,০০০/- (পাাঁচ হাোি 

টাকা) 

 
যসানালী ব্যাংনক টাকা 

েিাদাননি সিাকািী 

চালাননি যকাি 
১-০৭৪২-০০০০-

১৮৭৬ 

৬০ কি ৃরদবস  
ভািপ্রাপ্ত কিকৃতাৃ 

সীিান্ত শািা, 
যেলা প্রশাসনকি 

কাে ৃালয়,রসনলট। 
ই-যিইল: 

bordersection@gmail.c

om 

যেলা প্রশাসক, রসনলট 

যিান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

ই-যিইল: 

dcsylhet@gmail.com 

104.  চুনাপােি 

আিদানীকািক 

প্ররতষ্ঠাননি রননয়ারেত 

এনেন্ট ও বািরক 

যনৌকাি িারিনদি 

বিাবনি পরিরচরত 

কাি ৃইস্যু প্রদান। 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১. আনবদনকািীি ব্যরিগত প্ররতষ্ঠাননি আনবদন 
২. আনবদনকািীি উরিরিত ব্যাংনকি এল.রস 
৩. যবদনকািীিইউরনয়ন পরিষদ অরিস 
৪. আনবদনকািী ব্যরিি প্ররতষ্ঠান কর্তকৃ প্রদি 
৫. আনবদনকািী ব্যরিি প্ররতষ্ঠান কর্তকৃ প্রদি 
 

প্রনোেু নয় 

১০ কি ৃরদবস  
ভািপ্রাপ্ত কিকৃতাৃ 

সীিান্ত শািা, 
যেলা প্রশাসনকি কাে ৃালয়, 

রসনলট। 
ই-যিইল: 

bordersection@gmail.c

om 

যেলা প্রশাসক, রসনলট 

যিান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
ই-যিইল: 

dcsylhet@gmail.com 

105.  ভূসি অসধগ্রহণ 

সাংক্রান্ত 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

স্থাবর সম্পসি অসধগ্রহণ ম্যানুদয়ল ১৯৯৭ এর ২০.১ নাং 

অনুদচ্ছে িদত 

প্রাসি স্থান:  

প্রতযাশী সাংস্থার সনজ উদযাদগ 

এল এ জকদসর 

প্রাক্কসলত অথ য প্রতযাশী 

সাংস্থা জজলা প্রশাসক 

বরাবর জিা জেদবন। 

পরবিী প্রাক্কসলত অথ য 

জেজারী চালাদনর 

িাধ্যদি সরকারী 

জকাশাগাদর জিা করা 

স্থাবর সম্পসি 

অসধগ্রহণ ও 

হুবকুিেখল 

অধ্যাদেশ 

১৯৮২ এর 

জক্ষদত্র ভূসি 

অসধগ্রহণ 

প্রসক্রয়ার সিয় 

ভূসি হুকুিেখল কি যকতযা, 

সসদলট। জিান- ০৮২১-৭১৬০৫৮ 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

হয়। জিাকৃত অদথ যর 

জকাড নাং:- ৬-০৭৪২-

০০০০-৮৪০১  

সীিা:- (১) 

প্রস্তাব প্রাসির 

পর সম্ভাব্যতা 

র্াচাইদয়র সিয় 

সীিা- ২১ সেন। 

(২) ৩ ধারা 

িদত জনাটিশ 

প্রোদনর পর 

আপসি 

োসখদলরর 

সিয় সীিা-১৫ 

সেন। (৩) 

অসধগ্রহদণর 

সবরুদি আপসি 

পাওয়া জগদল 

চহ ান্ত সসিান্ত 

সেদত হদব 

সবিাগীয় 

কসিশনার / 

জজলা প্রশাসক 

এর সিয় সীিা 

৩০ সেন। ৫০ 

সবঘার জবশী 

হদল ভূসি 

িন্ত্রণালয় কর্তযক 

চূ ান্ত সসিান্ত 

হদব- ৯০ সেন। 

(৪) ৬ ধারা 

িদত জনাটিশ 

প্রোদনর পর 

প্রাক্কলন ততরীর 

সিয় = ৩০ 

সেন। (৫) 

প্রাক্কসলত টাকা 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

জিা প্রোদনর 

সিয় = ৬০ 

সেন। (৬) 

ক্ষসতপূরণ 

প্রোদনর 

জনাটিদশর সিয় 

সীিা = ৭ সেন। 

(৭) জগদজট 

সবজ্ঞসির সিয় 

সীিা = ৯০ 

সেন। 

106.  হুকুি েখলকৃত ভূসির 

ক্ষসত পূরদণর টাকা 

পসরদশাধ প্রসদঙ্গ 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

১) এস.এ ক্ষসতয়াদনর ূলল / সাটি যিাইড কসপ 

২) নািজারী পচ যা  

৩) হালসন পর্ যন্ত খাজনার রসশে  

৪) বায়া েসললসহ ূলল েসলল 

৫) বতযিান আর এস জরীদপর তসসেক পচ যা 

৬) িাসলক র্সে মৃত ব্যসক্তে হন জস জক্ষদত্র স্থানীয় ইউ/সপ 

জচয়ারম্যান / জপৌর জিয়র / সসটি জিয়র কর্তযক প্রেি 

ওয়াসরশান (উিরাসধকারী) সনেপত্র 

৭) জিাটার আইসড কাড য 

৮) আদবেনকারী ক্ষিতাোতা / ক্ষিতাগ্রহীতাগদণর ০১ (এক) 

কসপ সয জতালা পাসদপাট য সাইদজর িদটা (ইউসপ জচয়ারম্যান 

কর্তযক সতযাসয়ত) হদত হদব ৯) টাকা গ্রহদণর পূদব য ২০০ 

টাকার নন জুসডসশয়াল স্ট্াদম্প অসঙ্গকারনািা োসখল করদত 

হদব 

১০) ক্ষসতপূরদণর এলএ জচক গ্রহদণর সিয় সনাক্তকরদণর জন্য 

ইউসপ সেস্য / জপৌর অথবা সসটি কাউসিলরদক সদঙ্গ আনদত 

হদব  

১১) জসির িাসলক প্রবাসী হদল ক্ষিতা গ্রহীতার বরাবদর 

সাংসিস্ট্ দূতাবাদসর িাধ্যদি আিদিাক্তারনািা োসখল করদত 

হদব (প্রিাসণকরণসহ)  

১২) জকহ আিদিাক্তার বদল োবী করদল তা জরসজসে করদত 

হদব।   

 

প্রদর্াজয নয় ৬০ (িাট) 

কি যসেবস 

ভূসি হুকুিেখল কি যকতযা, 

সসদলট। জিান- ০৮২১-৭১৬০৫৮ 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

প্রাসি স্থান:  

 ০১) উপদজলা ভূসি অসিস 

২) ইউসনয়ন ভূসি অসিস 

৩) সাব-জরসজোর অসিস 

৪) জজলা জরকড যরুি 

৫।সসটি কদপ যাদরশন/দপৌরসিা/ইউসনয়ন পসরিে 

৬) জসদটলদিন্ট অসিস 

৭) জর্দকান স্টুসডও/ িদটাকসপর জোকান/ স্ট্যাম্প িযান্ডার 

107.  হুকুিেখলকৃত ভূসির 

সাংবাদের তথ্য ও 

তথ্য অসধকার আইদন 

তথ্য প্রোন প্রসদঙ্গ। 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

আদবেনকারী সবসধিদত তথ্য পাওয়ার উপদর্াগী হদল তথ্য 

সরবরাদহর জন্য সাংসিস্ট্ তথ্য জজলা জরকড যরুদি / তথ্য শাখার 

িাধ্যদি তথ্য জপ্ররন করা হদব।  

প্রাসি স্থান:  

১। জজলা ই-জসবা জকন্দ্র 

২। তথ্য ও অসিদর্াগ শাখা 

৩। স্ট্যাম্প িযান্ডাদরর জোকান 

প্রদর্াজয নয়  ১৫ কি যসেবস ভূসি হুকুিেখল কি যকতযা, 

সসদলট। জিান- ০৮২১-৭১৬০৫৮ 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com 

108.  সরকারী / 

আধাসরকারী 

স্বায়িশাসসত 

সাংস্থা/প্রসতষ্ঠান 

সমুদহর অনাোয়ী অথ য 

আোয়। 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

িািলা রুজু করার সাদথ সাদথ খাতদকর প্রসত ৭ ধারা জনাটিশ 

ইসুয পূব যক তা জারীর ৩০ সেদনর িদধ্য োবীকৃত অথ য 

পসরদশাদধর সনদে যশ প্রোন করা হয়। খাতক োবীকৃত অথ য 

পসরদশাধ করার সাদথ সাদথই িািলাটি সনষ্পসি করা হয়। 

তদব খাতক আপসি প্রোন কসরদল তা োবীোদরর সনকট জপ্ররণ 

পূব যক সলসখত িতািত প্রোদনর জন্য বলা হয়। সলসখত জবাব 

প্রাসির পর তা উিয় পদক্ষর উপসস্থসতদত শুনানী গ্রহণপূব যক 

সসিান্ত গৃহীত হয়। 

প্রাসি স্থান:  

িরি ও জস্ট্শনারী শাখা। 

 

প্রদর্াজয নয়। 

 

১৯১৩ সদনর সপ 

সড আর এযাক্ট 

এর সবধান 

অনুর্ায়ী 

সনধ যাসরত িরদি 

সরকুযইসজশন 

োসখল করদত 

হয়। 

 

জজনাদরল সাটি যসিদকট অসিসার, 

সসদলট। 

জিান নাং ০২৯৯৬৬৩৪৪১৮ 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com  

 

 

 

 

109.  সাটি যসিদকট িািলা 

সাংক্রাদন্ত সরকারী 

রাজস্ব বা বদকয়া না 

থাকায় প্রতযয়ন পত্র 

প্রোন। 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট কাগজপত্র 

প্রাসি সাদপদক্ষ 

সরকারী জলিহাল ব্যবস্থাপনা নীসতিালা, ২০০৯ এর ৭ এর 

(চ) সবসধ জিাতাদবক ব্যবস্থা  গ্রহণ করা হয়। আদবেনকারী/ 

আদবেনকারী সসিসতর নাি,  প্রসতষ্ঠাদনর নাি, জরসজদষ্ট্রশন, 

সেস্য তাসলকা (দজলা/উপদজলা সিবায় কি যকতযার 

স্বাক্ষসরত), জিাটার আইসড কাদড যর ছায়াসলসপ ও অঙ্গীকার পত্র 

(সকল কাগজাসে প্রথি জেনীর কি যকতযা কর্তযক সতযাসয়ত কসপ 

সাংগ্রহ কদর) অত্র শাখার ১০ নাং জরসজষ্টার সমুহ র্াচাই বাছাই 

কদর উক্ত সসিসতর সিাপসত/সম্পােক ও সসিসতর নাদি জকান 

প্রদর্াজয নয়। 

 

আদবেন পত্র 

োসখদলর 

০৭(সাত) 

কার্ যসেবদসর 

িদধ্য প্রতযয়ন 

পত্র প্রোন করা 

হয়। 

জজনাদরল সাটি যসিদকট অসিসার, 

সসদলট। 

জিান নাং ০২৯৯৬৬৩৪৪১৮ 

ইদিইল : 

tapan01556@gmail.co

m 

অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

সসদলট। 

জিান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই-জিইল: 

adcrsylhet@gmail.com  

 

 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন পিসত  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাসিস্থান  জসবাূলল্য এবাং 

পসরদশাধ পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও 

ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

সাটি যসিদকট িািলা না থাসকদল উক্ত সসিসতর সিাপসত/ 

সম্পােক সসিসতর নাদি অত্র আোলদত সাটি যসিদকট িািলা 

এবাং িািলা সাংক্রাদন্ত জকান রাজস্ব পাওনা নাই িদি য উদেসখত 

সবসধ জিাতাদবক প্রতযয়ন পত্র প্রোন করা হয়। 

প্রাসি স্থান:   

প্রদর্াজয নয়।    

 

 

 

 

 

 

২.৩) অিযন্তরীন জসবা  

 
ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন 

পিসত  

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র জসবাূলল্য এবাং পসরদশাধ 

পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

1.  জপনশন (চাকুদরর 

সনদজর অবসর গ্রহদণর 

জক্ষদত্র) 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট 

কাগজপত্র প্রাসি 

সাদপদক্ষ 

১. নন-জগদজদটড চাকুদরদের জক্ষদত্র সাসি যস ব্যক 

২. সপআরএল-এ গিদনর িঞ্জুসরপত্র 

৩. প্রতযাসশত জশি জবতন পত্র 

৪. জপনশন আদবেন িরি ২.১ 

৫. পাসদপাট য সাইদজর ও স্ট্যাম্প সাইদজর সতযাসয়ত রসঙ্গন 

ছসব  

৬. প্রািব্য জপনশদনর তবধ উিরাসধকার জঘািণা পত্র 

৭. নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাপ 

৮. না-োবী প্রতযয়ন পত্র 

৯. জপনশন িঞ্জুসর আদেশ 

১০. সরকারী পাওনাসে পসরদশাদধর অঙ্গীকার পত্র 

প্রাসিস্থান:  

১.সডসস অসিস ও ইউএনও অসিস  

২.সডসস অসিস  

৩.সাংসিষ্ট অসিস  

৪.সডসস অসিস ও ইউএনও অসিস  

৫. জর্ জকান স্টুসডও জোকান 

৬.সডসস অসিস ও ইউএনও অসিস  

৭.সডসস অসিস ও ইউএনও অসিস  

সি/ চাজয মুক্ত ০৭ (সাত) 

কার্ য সেবস 

প্রশাসসনক কি যকতযা/িারপ্রাি 

কি যকতযা, 

সাংস্থাপন শাখা 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৮০৬ 

ই-জিইল 

establishment.section 
@gmail.com 

 

জজলা প্রশাসক, সসদলট 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

e-mail-

dcsylhet@mopa.gov.bd 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন 

পিসত  

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র জসবাূলল্য এবাং পসরদশাধ 

পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

৮.সডসস অসিস ও ইউএনও অসিস  

৯.সডসস অসিস  

১০.সডসস অসিস ও ইউএনও অসিস 

2.  পাসরবাসরক জপনশন  

(দপনশন িঞ্জুসরর 

পূদব যই জপনশনাদরর 

মৃতুয হদল) 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট 

কাগজপত্র প্রাসি 

সাদপদক্ষ 

১. নন-জগদজদটড চাকুদরদের জক্ষদত্র সাসি যস ব্যক 

২. সপআরএল-এ গিদনর িঞ্জুসরপত্র 

৩. প্রতযাসশত জশি জবতন পত্র 

৪. পাসরবাসরক জপনশদনর আদবেন িরি ২.১ 

৫. সয জতালা ০৪ (চার) কসপ পাসদপাট য সাইদজর সতযাসয়ত 

ছসব 

৬. উিরাসধকার সনে পত্র ও নন ম্যাসরজ সাটি যসিদকট  

৭. নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাপ 

৮. অসিিাবক িদনানয়ন এবাং অবসর িাতা ও আনুদতাসিক 

উদিালন করার জন্য ক্ষিতা অপ যণ সনে  

৯.সচসকৎসক/দপৌরসিা/ইউসনয়ন 

পসরিেদচয়ারম্যান/কাউসিলর কর্তযক প্রেি মৃতুয সনেপত্র 

১০. না-োবী প্রতযয়নপত্র 

১১. জপনশন িঞ্জুসর আদেশ 

১২. সরকারী পাওনাসে পসরদশাদধর অঙ্গীকার পত্র 

প্রাসিস্থান:  

১.সডসস অসিস ও ইউএনও অসিস  

২.সডসস অসিস  

৩. সাংসিষ্ট অসিস 

৪.সডসস অসিস ও ইউএনও অসিস  

৫. জর্ জকান স্টুসডও জোকান 

৬. জপৌরসিা/ইউসনয়ন পসরিে জচয়ারম্যান 

৭.সডসস অসিস ও ইউএনও অসিস  

৮.সডসস অসিস ও ইউএনও অসিস  

৯.সচসকৎসক/দপৌরসিা/ইউসনয়ন পসরিে জচয়ারম্যান 

১০.সডসস অসিস ও ইউএনও অসিস  

১১.সডসস অসিস  

১২.সডসস অসিস ও ইউএনও অসিস  

সি/ চাজয মুক্ত ০৭ (সাত) 

কার্ য সেবস 

প্রশাসসনক কি যকতযা/িারপ্রাি 

কি যকতযা, 

সাংস্থাপন শাখা 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৮০৬ 

ই-জিইল 

establishment.section 
@gmail.com 

 

জজলা প্রশাসক, সসদলট 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

e-mail-

dcsylhet@mopa.gov.bd 

 

3.  পাসরবাসরক জপনশন  

(অবসরিাতা জিাগরত 

অবস্থায় 

জপনশনদিাগীর মৃতুয 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট 

কাগজপত্র প্রাসি 

সাদপদক্ষ 

১. পাসরবাসরক জপনশন আদবেন িরি ২.২ 

২. সয জতালা ৩ কসপ পাসদপাট য সাইদজর ও স্ট্যাম্প 

সাইদজর সতযাসয়ত রসঙ্গন ছসব 

৩. উিরাসধকার সনে পত্র ও নন ম্যাসরজ সাটি যসিদকট  

সি/ চাজয মুক্ত ০৭ (সাত) 

কার্ য সেবস 

প্রশাসসনক কি যকতযা/িারপ্রাি 

কি যকতযা, 

সাংস্থাপন শাখা 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৮০৬ 

জজলা প্রশাসক, সসদলট 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

e-mail-

dcsylhet@mopa.gov.bd 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন 

পিসত  

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র জসবাূলল্য এবাং পসরদশাধ 

পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

হদল) ৪. নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাপ 

৫. অসিিাবক িদনানয়ন এবাং অবসর িাতা ও    

 আনুদতাসিক উদিালন করার জন্য ক্ষিতা অপ যণ সনে   

৬.সচসকৎসক/দপৌরসিা/ইউসনয়ন পসরিে জচয়ারম্যান/ 

কাউসিলর কর্তযক প্রেি  মৃতুয সনে পত্র 

৭. সপসপও এবাং সড-হাি 

প্রাসি স্থান:  

১.সডসস অসিস ও ইউএনও অসিস  

২. জর্ জকান স্টুসডও জোকান 

৩. জপৌরসিা/ইউসনয়ন পসরিে জচয়ারম্যান 

৪.সডসস অসিস ও ইউএনও অসিস  

৫. জপৌরসিা/ইউসনয়ন পসরিে জচয়ারম্যান 

৬.সচসকৎসক/দপৌরসিা/ইউসনয়ন পসরিে জচয়ারম্যান 

৭.সহসাবরক্ষণ অসিস  

ই-জিইল 

establishment.section 
@gmail.com 

 

 

4.  কি যচারীদের কল্যাণ 

জবাড য হদত আসথ যক 

সাহায্য প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট 

কাগজপত্র প্রাসি 

সাদপদক্ষ 

১. কল্যাণ তহসবদলর অনুোন িঞ্জুরীর জন্য  আদবেন িরি 

২. পাসদপাট য সাইদজর সতযাসয়ত রসঙ্গন ছসব ১ কসপ 

৩. কি যস্থদলর জবতদনর প্রতযয়ন পত্র 

৪.সাংসিষ্ট আদবেদনর সবিদয়র সাংসিষ্ট কগজ-পদত্রর ূলল 

কসপ 

৫. কল্যাণতহসবল / জর্ৌথ বীিার সাহায্য পাওয়ার 

োসবোরদের নমুনা স্বাক্ষর 

প্রাসি স্থান:  

১.সডসস অসিস ও ইউএনও অসিস  

২. জর্ জকান স্টুসডও জোকান 

৩.সাংসিষ্ট  অসিস  

৪.সডসস অসিস ও ইউএনও অসিস  

৫.সডসস অসিস ও ইউএনও অসিস  

সি/ চাজয মুক্ত ০৭ (সাত) 

কার্ য সেবস 

প্রশাসসনক কি যকতযা/িারপ্রাি 

কি যকতযা, 

সাংস্থাপন শাখা 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৮০৬ 

ই-জিইল 

establishment.section 
@gmail.com 

জজলা প্রশাসক, সসদলট 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

e-mail-

dcsylhet@mopa.gov.bd 

 

5.  চাকুরীরত অবস্থায় 

মৃত কি যচারীর 

পসরবারদক আসথ যক 

সাহায্য প্রোন 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট 

কাগজপত্র প্রাসি 

সাদপদক্ষ 

১. কল্যাণ তহসবদলর অনুোন িঞ্জুরীর জন্য  আদবেন িরি 

২. সয জতালা ১ কসপ পাসদপাট য সাইদজর সতযাসয়ত রসঙ্গন 

ছসব 

৩. অবসর গ্রহদণর আদেশপত্র 

৪. ওয়াসরশ সনে পত্র 

৫. কি যকতযা/কি যচারীর মৃতুয সনে পত্র 

৬. নাগসরকত্ব সনে পত্র 

৭. স্ত্রীর জক্ষদত্র পুনরায় সববাহ না হওয়ার এবাং কন্যা ও িসের 

সি/চাজয মুক্ত ০৭ (সাত) 

কার্ য সেবস 

প্রশাসসনক কি যকতযা/িারপ্রাি 

কি যকতযা, 

সাংস্থাপন শাখা 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩৪৮০৬ 

ই-জিইল  

establishment.section 
@gmail.com 

 

জজলা প্রশাসক, সসদলট 

জিানাঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

e-mail-

dcsylhet@mopa.gov.bd 

 

mailto:e-mail-dcsylhet@mopa.gov.bd
mailto:e-mail-dcsylhet@mopa.gov.bd


সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন 

পিসত  

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র জসবাূলল্য এবাং পসরদশাধ 

পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

জক্ষদত্র সববাহ না হওয়ার সনে পত্র 

৮. আদবেনকারীদক সকল সেস্য কর্তযক প্রেি ক্ষিতাপত্র 

৯. জশি জবতদনর প্রতযয়নপত্র 

১০. কল্যাণ তহসবল/ জর্ৌথবীিার সাহায্য পাওয়ার 

োসবোরদের নমুনা স্বাক্ষর 

প্রাসি স্থান:  

১.সডসস অসিস ও ইউএনও অসিস  

২. জর্ জকান স্টুসডও জোকান 

৩.সডসস অসিস  

৪. জপৌরসিা/ইউসনয়ন পসরিে জচয়ারম্যান 

৫.সচসকৎসক/দপৌরসিা/ইউসনয়ন পসরিে জচয়ারম্যান 

৬. জপৌরসিা/ইউসনয়ন পসরিে জচয়ারম্যান 

৭. জপৌরসিা/ইউসনয়ন পসরিে জচয়ারম্যান 

৮.সডসস অসিস ও ইউএনও অসিস  

৯. সাংসিষ্ট  অসিস 

১০.সডসস অসিস ও ইউএনও অসিস 

6.  কি যচারীদের িাসসক 

জবতন সবল, টিএ সবল, 

প্রদসস সবল প্রস্ত্িত 

করণ 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট 

কাগজপত্র প্রাসি 

সাদপদক্ষ 

র্থাসিদয় প্রাপ্যতা অনুসাদর সবল প্রস্ত্িতপূব যক র্াচাই 

বাছাইক্রদি উপস্থাপন 

প্রাসি স্থান:  

লাইদেরী শাখা, জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, সসদলট। 

প্রদর্াজয নদহ  জবতন  সবল 

সবদবচয িাদসর 

২০ হদত ২৪ 

তাসরদখর 

িদধ্য এবাং 

টিএ সবল ও 

প্রদসস সবল 

প্রাসির 

০৭(সাত) 

সেদনর িদধ্য 

িারপ্রাি  কি যকতযা, সাংস্থাপন 

শাখা, জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

সসদলট। 

 

7.  ৪থ য জেসণর 

কি যচারীদের ছুটি 

সাংক্রান্ত সবিয়  

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট 

কাগজপত্র প্রাসি 

সাদপদক্ষ 

ছুটি জিাদগর প্রদয়াজনীয় ও প্রাপ্যতা সাদপদক্ষ কাজ 

সম্পােদনর সবকল্প ব্যবস্থা গ্রহণপূব যক িঞ্জুরী পেদক্ষপ গ্রহণ 

প্রাসি স্থান:  

লাইদেরী শাখা, জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, সসদলট। 

প্রদর্াজয নদহ তনসিসিক ছুটি 

০১ (এক) বা 

০২ (দুই) 

সেদনর িদধ্য, 

অসজযত  ও  

িার্তত্বজসনত 

ছুটি 

আদবেদনর 

০৭(সাত) 

জজলা প্রশাসক, সসদলট। 

জনজারত জডপুটি কাদলক্টর, 

সসদলট। জিান: ০২৯৯৬৬৩৪০০৭ 

 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন 

পিসত  

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র জসবাূলল্য এবাং পসরদশাধ 

পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

সেদনর িদধ্য 

8.  ৪থ য জেসণ কি যচারীদের 

টাইিদস্কল/েক্ষতাসীিা 

প্রোন সাংক্রান্ত 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট 

কাগজপত্র প্রাসি 

সাদপদক্ষ 

আদবেন প্রাসির পর সবিয় সিসিক তাসলকা ততরী কদর 

তাসলকা পদত্রর িন্তব্য কলাদি চাকুরীবসহ পরীক্ষাদন্ত িন্তব্য 

সাংদর্াজন করা হয়। সনধ যাসরত কসিটির সিা আহবান কদর 

কসিটির িাধ্যদি র্াচাই বাছাইপূব যক সুসনসে যষ্ট প্রস্তাদবর 

সিসিদত জজলা প্রশাসক িদহােয় কর্তযক সসিান্ত প্রোন করা 

হয়। 

প্রাসি স্থান:  

জনজারত শাখা হদত 

প্রদর্াজয নদহ আদবেন 

প্রাসির ১৫-২০ 

সেদনর িদধ্য 

জজলা প্রশাসক, সসদলট এবাং 

জজলা প্রশাসক, সসদলট কর্তযক 

অনুদিাসেত সনধ যাসরত কসিটি। 

 

 

9.  ৪থ য জেসণ কি যচারীদের 

পদোন্নসত সাংক্রান্ত 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট 

কাগজপত্র প্রাসি 

সাদপদক্ষ 

৪থ য জেসণর কি যচারীদের পদোন্নসতদর্াগ্য শুন্য পদের 

সবপরীদত সবসধ সম্মতিাদব পদোন্নসতর জন্য জর্াগ্য 

কি যচারীদের নাদির তাসলকা প্রস্তাব আকাদর জজলা প্রশাসক 

িদহােয় বরাবদর উপস্থাপন। 

প্রাসি স্থান: ----  

 

প্রদর্াজয নদহ পে শুণ্য 

হওয়ার ২-৩ 

িাদসর িদধ্য 

কসিশনার, সসদলট সবিাগ, সসদলট 

এবাং জজলা প্রশাসক, সসদলট। 
 

10.  ৪থ য জেসণ কি যচারীদের 

জপনশন/পাসরবাসরক 

জপনশন/দর্ৌথবীিা ও 

কল্যাণ তহসবল 

সাংক্রান্ত 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট 

কাগজপত্র প্রাসি 

সাদপদক্ষ 

আদবেন িরি সাংগ্রহ  ও পুরদণ সহায়তাসহ সজজ্ঞাসািাত্র 

র্াবতীয় সনয়িাবলী অবসহত করা হয়। প্রাি আদবেন পরীক্ষা 

সনরীক্ষা কদর প্রদয়াজদন প্রশাসসনক অনুদিােনসহ র্থার্থ 

কর্তযপদক্ষর সনকট জপ্ররণ করা হয়। 

প্রাসি স্থান:  

লাইদেরী শাখা 

প্রদর্াজয নদহ আদবেন 

প্রাসির ৫-৭ 

সেদনর িদধ্য 

জজলা প্রশাসক, সসদলট।  

11.  ৪থ য জেসণ কি যচারীদের 

সাধারণ িসবষ্য 

তহসবল হদত অসগ্রি 

গ্রহণ সাংক্রান্ত 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট 

কাগজপত্র প্রাসি 

সাদপদক্ষ 

সনধ যাসরত িরদি আদবেন গ্রহণ করা হয়। জিাকৃত অদথ যর 

সহসাব সববরণী প্রোন করা আবশ্যকীয়। সবিয় সিসিক ও 

আসথ যক এখসতয়ার সনসরদখ জজলা প্রশাসক সকাংবা সবিাগীয় 

কসিশনার কর্তযক সাধারণ িসবষ্য তহসবদলর অসগ্রি িঞ্জুর 

করা হয়। 

প্রাসি স্থান: লাইদেরী শাখা 

প্রদর্াজয নদহ আদবেন 

প্রাসির ৩ 

সেদনর িদধ্য 

কসিশনার, সসদলট সবিাগ, সসদলট 

এবাং জজলা প্রশাসক, সসদলট। 

 

12.  ৪থ য জেসণ কি যচারীদের 

সনদয়াগ  ও  বেলী 

সাংক্রান্ত 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট 

কাগজপত্র প্রাসি 

সাদপদক্ষ 

জনস্বাদথ য সরকারী নীসতিালার সিসিদত সরকারী 

কি যচারীদের বেলী করা হয়। সরাসসর সনদয়াদগ শুণ্য পদের 

সবপরীদত সাংস্থাপন িন্ত্রণালদয়র ছা পত্র পাওয়ার পর বহুর 

প্রচাদর পসত্রকায় সবজ্ঞসির িাধ্যদি েরখাস্ত আহবান করা হয় 

এবাং ইহা র্াচাই বাছাইক্রদি পরবতী  কার্ যক্রি গ্রহদণ ষ্টযাসন্ডাং 

কসিটির সনকট উপস্থাপন করা হয়। 

প্রাসি স্থান:  

সনদয়াদগর জক্ষদত্র 

সরকার সনধ যাসরত ৫০/- 

টাকার জেজারী চালান। 

জকাড নাং- 

সরাসসর 

সনদয়াদগর 

জক্ষদত্র ছা পত্র 

পাওয়ার ৩-৪ 

িাদসর িদধ্য 

জজলা প্রশাসক, সসদলট এবাং 

জজলা প্রশাসক কর্তযক অনুদিাসেত 

সনধ যাসরত কসিটি। 

 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন 

পিসত  

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র জসবাূলল্য এবাং পসরদশাধ 

পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

----- 

13.  ৪থ য জেসণ কি যচারীদের 

সবরুদি শাংখলাূললক 

ব্যবস্থা গ্রহণ সাংক্রান্ত 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট 

কাগজপত্র প্রাসি 

সাদপদক্ষ 

দুনীসত সকাংবা অসোচরদণর োদয় জকান  কি যচারী অসিযুক্ত 

হদয় প্রথিত তাদক কারন েশ যাদনার সুদর্াগ সেদয় তার 

বক্তদব্যর গ্রহণদর্াগ্যতা পরীক্ষা সনরীক্ষা কদর গ্রহণদর্াগ্য না 

হদল সবিাগীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর সনসিদি উিযতন কর্তযপদক্ষর 

সনকট প্রদয়াজদন খস া অসিদর্াগ নািা অসিদর্াগ 

সববরণীসহ জপ্ররণ করা হয়।  কি যচারীদের কারণ েশ যাদনার 

জনাটিশ প্রোনপূব যক জবাব সদিত্মািজনক না হদল সবিাগীয় 

িািলা রুজুপূব যক জবাব তেন্ত কি যকতযা সনদয়াগ করা হয়। 

তেদিত্ম জোিী প্রিাসণত হদল সুসনসে যষ্ট অসিদর্াদগর সিসিদত 

অসিদর্াগনািা প্রস্তুতপূব যক জবাব চাওয়া হয়  এবাং সবসধ 

অনুর্ায়ী আত্মপক্ষ সিথ যদণর (ব্যসক্তগত শুনানীর সুদর্াগসহ) 

সুদর্াগ প্রোন করা হয় । এ পর্ যাদয় জোি প্রিাসণত হদল ২য় 

কারণ েশ যাদনার জনাটিশ সেদয় শাসসত্ম প্রদয়াগ করা হয় । 

অবশ্য অসিযুক্ত জজলা প্রশাসদকর রাদয়র সবরুদি সবিাগীয় 

কসিশনার বরাবদর আপীল করদত পাদরন। 

প্রাসি স্থান: ------ 

 

প্রদর্াজয নদহ অসিদর্াগ 

প্রাসির ২-৩ 

সেদনর িদধ্য 

কারণ 

েশ যাদনার 

জনাটিশ প্রোন 

করা হয়। 

সবিাগীয় 

িািলার 

কার্ যক্রি ৩-৬ 

িাদসর িদধ্য 

সম্পূণ য 

করা হয় । 

জজলা প্রশাসক, সসদলট। 

 

 

14.  ৪থ য জেসণ কি যচারীদের 

প্রসশক্ষদণ িদনানয়ন 

প্রোন সাংক্রান্ত 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট 

কাগজপত্র প্রাসি 

সাদপদক্ষ 

উিযতন কর্তযপদক্ষর সনকট হদত ৪থ য জেসণর কি যচারীদের 

প্রসশক্ষদণর সবিদয় জকান তথ্য চাসহত হদল চাসহো জিাতাদবক 

প্রসশক্ষণাথী িদনানয়ন প্রোন। 

প্রাসি স্থান:  

----- 

প্রদর্াজয নদহ সনধ যাসরত 

সিদয়র িদধ্য 

সকাংবা ৩ 

সেদনর িদধ্য 

জপ্ররদণর 

ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা 

জজলা প্রশাসক, সসদলট।  

15.  অসিস আনুিাসঙ্গক, 

জপৌরকর, সবদুযৎ ও 

জটসলদিান সবল, গ্যাস 

সবল পসরদশাধ সাংক্রান্ত 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট 

কাগজপত্র প্রাসি 

সাদপদক্ষ 

সরবরাহকারী প্রসতষ্ঠান ও অন্যান্য অসিস কর্তযক োসখলকৃত 

সবল র্াচাই বাছাইক্রদি (বরাদ্দ সাদপদক্ষ) উিযতন কর্তযপদক্ষর 

সনকট উপস্থাপন করা হয়। 

প্রাসি স্থান:  

সাংসিষ্ট প্রসতষ্ঠান 

প্রদর্াজয নদহ োবী 

উত্থাপদনর ১৫ 

সেদনর িদধ্য 

জজলা প্রশাসক, সসদলট।  

16.  ৪থ য জেসণর 

কি যচারীদের জপািাক 

সরবরাহ সাংক্রান্ত 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট 

কাগজপত্র প্রাসি 

সাদপদক্ষ 

৪থ য জেসণ কি যচারীদের জপািাক সরবরাদহর সনসিদি েরপত্র 

আহবান কদর েরপত্র কসিটির িাধ্যদি সবসধ জিাতাদবক 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

প্রাসি স্থান:  

সাংসিষ্ট প্রসতষ্ঠান 

প্রদর্াজয নদহ ঊরাদ্দ প্রাসির 

১-২ িাদসর 

িদধ্য 

জজলা প্রশাসক, সসদলট।  



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

ক্রি জসবার নাি জসবা প্রোন 

পিসত  

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র জসবাূলল্য এবাং পসরদশাধ 

পিসত  

(র্সে থাদক) 

জসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

(কার্ যসেবস) 

শাখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার পেসব, রুি নম্বর, 

জজলা/উপদজলার জকাড, 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

ঊর্ধ্যতন কি যকতযার পেসব, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাডসহ 

অসিসসয়াল জটসলদিান ও ইদিইল 

17.  জপদোল ও লুসেকযান্ট 

সরবরাহ সাংক্রান্ত 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট 

কাগজপত্র প্রাসি 

সাদপদক্ষ 

সরবরাহকারী প্রসতষ্ঠান কর্তযক প্রসতিাদসর সবল পরবতী 

িাদসর ১৫ তাসরদখর িদধ্য সবল োসখল করা হয়। োসখলকৃত 

সবল র্াচাই বাছাইক্রদি বরাদ্দ সাদপদক্ষ অনুদিােদনর জন্য 

উপস্থাপন করা হয়। 

প্রাসি স্থান:  

সরবরাহকারী প্রসতষ্ঠান 

প্রদর্াজয নদহ সবল োসখদলর 

১৫ সেদনর 

িদধ্য 

(িন্ত্রণালয় 

হদত বরাদ্দ 

প্রাসি 

সাদপদক্ষ) 

জজলা প্রশাসক, সসদলট।  

18.  জজলাপুদলর গাস  

চালকগদণর অসতসরক্ত 

খাটুনীিাতা 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট 

কাগজপত্র প্রাসি 

সাদপদক্ষ 

প্রসতিাদসর োসখলকৃত সবল প্রাসির পর র্াচাই বাছাইক্রদি 

সবসধ জিাতাদবক পসরদশাদধর সনসিদি উিযতন কর্তযপদক্ষর 

সনকট উপস্থাপন করা হয়। 

প্রাসি স্থান:  

লাইদেরী শাখা 

প্রদর্াজয নদহ োবী 

উত্থাপদনর ১৫ 

সেদনর িদধ্য 

জজলা প্রশাসক, সসদলট।  

19.  গা ী জিরািত  ও 

রক্ষণাদবক্ষণ সাংক্রান্ত 

সবল পসরদশাধ 

আদবেন ও  

সাংসিষ্ট 

কাগজপত্র প্রাসি 

সাদপদক্ষ 

গাস  জিরািত ও রক্ষণাদবক্ষদণর উদদ্দদশ্য সবসধ জিাতাদবক 

েরপত্র আহবান কদর েরপত্র কসিটির িাধ্যদি সবসধ 

জিাতাদবক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অতপরাঃ সরবরাহকারী 

প্রসতষ্ঠান কর্তযক সবল োসখল করা হদল তা পসরদশাদধর 

সনসিদি উিযতন কর্তযপদক্ষর সনকট উপস্থাপন করা হয়। 

প্রাসি স্থান:  

সরবরাহকারী প্রসতষ্ঠান 

প্রদর্াজয নদহ সবল োসখদলর 

১৫ সেদনর 

িদধ্য 

জজলা প্রশাসক, সসদলট  

 



সেবা প্রদান প্রতিশ্রতি (তেটিজেন চার্ টার), সেলা প্রশােজের োর্ টালয়, তেজলর্       েব টজশষ হালনাগাদ ২৯ তিজেম্বর ২০২২ 

৩। আপনার কাদছ আিাদের প্রতযাশাাঃ 

ক্রসিক প্রসতশ্রুত /কাসিত জসবা প্রাসির লদক্ষয করণীয় 

১ ত্রুটিমুক্ত ও স্বযাংসম্পূণ য আদবেন জিা প্রোন; 

২ র্থার্থ প্রসক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় সিস পসরদশাধ করা; 

৩ প্রদর্াজয জক্ষদত্র জিাবাইল জিদসজ / ই-জিইল ঠিকানায় জপ্রসরত সনদে যশনা অনুসরণ করা; 

৪ সাক্ষাদতর জন্য ধার্ য তাসরখ ও সিদয় উপসস্থত থাকা; 

৫ জসবা গ্রহদণর জন্য অনাবশ্যক জিান/তেসবর না করা; 

৬ প্রদয়াজনিত অন্যান্য তথ্যাসে প্রোন করা। 

 

৪।  অসিদর্াগ প্রসতকার ব্যবস্থাপনা (GRS) 

জসবা প্রাসিদত অসন্তুষ্ট হদল োসয়ত্বপ্রাি কি যকতযার সদঙ্গ জর্াগাদর্াগ করুন। তার কাছ জথদক সিাধান পাওয়া না জগদল সনদম্নাক্ত পিসতদত জর্াগাদর্াগ কদর আপনার সিস্যা অবসহত করুন। 

 

ক্রসিক কখন জর্াগাদর্াগ করদবন কার সদঙ্গ জর্াগাদর্াগ করদবন জর্াগাদর্াদগর ঠিকানা সনষ্পসির সিয়সীিা 

১ োসয়ত্বপ্রাি কি যকতযা সিাধান 

সেদত না পারদল 

 

অসিদর্াগ সনষ্পসি কি যকতযা 

(অসনক) 

জিাহাম্মে জিাবারক জহাদসন 

পেসবাঃ অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক (সাসব যক) 
কক্ষ নাং ২০৬ 

জিানাঃ 02996631020  

জিাবাইলাঃ 01730331014 
ইদিইলাঃ adcgsylhet@mopa.gov.bd 
ওদয়বাঃ www.sylhet.gov.bd 

 ৩০ কার্ যসেবস 

২ অসিদর্াগ সনষ্পসি কি যকতযা 

সনসে যষ্ট সিদয় সিাধান সেদত না 

পারদল 

আপীল কি যকতযা জনাব জেবসজৎ সসাংহ 

পেসবাঃ অসতসরক্ত সবিাগীয় কসিশনার (সাসব যক) 

কক্ষ নাং-৩০৮, িবন 

জিান: ০২৯৯৬৬৪ 

জিাবাইল: ০১৭৩০৩৩০০ 

 ই-জিইল: adldivcomgsylhet@mopa.gov.bd 

ওদয়ব: www.sylhetdiv.gov.bd 

২০ কার্ যসেবস 

৩ 

 

আসপল কি যকতযা সনসে যষ্ট সিদয় 

সিাধান সেদত না পারদল 

িসন্ত্রপসরিে সবিাদগর অসিদর্াগ 

ব্যবস্থাপনা জসল 

অসিদর্াগ ব্যবস্থাপনা জসল 

িসন্ত্রপসরিে সবিাগ 

ই-জিইল gggrb@cabinet.gov.bd 

ই-জিইল: gggrb@cabinet.gov.bd, 

ওদয়ব: www.cabinet.gov.bd 

৬০ কার্ যসেবস 

 

http://www.sylhet.gov.bd/bn/site/officer_list/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A6-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8
tel:02996631020
tel:01730331014
mailto:adcgsylhet@mopa.gov.bd
mailto:gggrb@cabinet.gov.bd

