
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট। 

www.sylhet.gov.bd 
 

নাগিরক সনদ  
(Citizen’s Charter) 

দেশর কাড : ০০৮৮, জলা কাড : ৯১০০, জলা টিলেফান কাড : ০৮২১ 
রাজ  শাখা:      
 

ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম াি র 
ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1.  িষ খাস জিম 
বে াব  দান 

৬০ (ষাট) 
কমিদবস 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন 
২। উপেজলা িনবাহী অিফসােরর এর Case নিথ 
৩। ০২ ( ই) কিপ সত ািয়ত পাসেপাট সাইেজর 
রিঙন ছিব। 
৪। জাতীয় পিরচয়পে র অ িলিপ। 
৫। িমহীন সনদ। 

১। জলা শাসেকর কাযালয়, রাজ  শাখা 
(ভবন-৩, ক  নং- ৪০১)   
২। সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয় 
৩। সংি  ইউিপ চয়ার ান/েপৗর ময়র 
এর কাযালয়। 
৪। জলা বাতায়ন- www.sylhet.gov.bd 

১/- (এক টাকা) 
( াব অ েমাদেনর পর 
খাস জিমর  দান 

করেত হেব) 

রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই- মইলঃ 
rdcsylhet@yahoo.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই- মইল: 
adcrsylhet@gmail.com 

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

৬০ (ষাট) 
কমিদবস 

১। িলিখত আেবদন 
২। তফিসল (দাগ, খিতয়ান উে খ করেত হেব) 
৩। সলামী পিরেশােধর স মতাপ  
৪। ম ণালেয়র শাসিনক অ েমাদন 
৫। দা িরক চািহদাপ  
৬। তীকী ে র ে  যথাযথ কারণ 

০১। পচার নকল সং েহর জ  জলা ই-
সবা ক  (ভবন-১ নীচতলা, ম- ১০১) 

০২। অ া  কাগজপ  সংি  দ র হেত 
সং হ করেত হেব 

জিমর -  
১। পৗর এলাকায় বাজার 
ে র ি ণ 

২। পৗর এলাকার বািহের 
বাজার ে র দড় ণ 
( াব অ েমাদেনর পর 
খাস জিমর  দান 
করেত হেব) 

রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই- মইলঃ 
rdcsylhet@yahoo.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই- মইল: 
adcrsylhet@gmail.com 

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

৬০ (ষাট) 
কমিদবস 

১। িলিখত আেবদন 
২। তফিসল (দাগ, খিতয়ান উে খ করেত হেব) 
৩। সলামী পিরেশােধর স মতাপ  
৪। ম ণালেয়র শাসিনক অ েমাদন 
৫। দা িরক চািহদাপ  
৬। তীকী ে র ে  যথাযথ কারণ 

িশ া ম ণালয় জিমর মাট গড় ে র 
১০% 

( াব অ েমাদেনর পর 
খাস জিমর  দান 

করেত হেব) 

রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই- মইলঃ 
rdcsylhet@yahoo.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই- মইল: 
adcrsylhet@gmail.com 

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

৩০ (ি শ) 
কাযিদবস 

১। িলিখত আেবদন 
২। তফিসল (দাগ, খিতয়ান উে খ করেত হেব) 
৩। আেবদনকারীেক েয়াজনীয় জিমর িতন-
চ থাংেশর মািলকানা আেছ এর সমথেন 
হণেযা  কাগজপ  িদেত হেব এবং কে র 

সময়সীমা উে খ করেত হেব। 

েযাজ  নয় জিমর -  
১। পৗর এলাকায় বাজার 
ে র ি ণ 

২। পৗর এলাকার বািহের 
বাজার ে র দড় ণ 
( াব অ েমাদেনর পর 
খাস জিমর  দান 
করেত হেব) 

রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই- মইলঃ 
rdcsylhet@yahoo.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই- মইল: 
adcrsylhet@gmail.com 



ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম াি র 
ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

5.  িবিশ  িশ ািবদ, কিব, 
সািহিত ক বা জাতীয় 
পযােয় িনজ অবদােনর 

জ  িবেশষভােব 
ী ত ি র 

অ েল অ িষ খাস 
জিম বে াব  দান 

৩০ (ি শ) 
কাযিদবস 

০১। িলিখত আেবদন 
০২। তফিসল (দাগ, খিতয়ান উে খ করেত হেব) 
০৩। াংক সলেভি  সনদ 
০৪। না  ইনেভ েম  িসিডউল 
০৫। কে র সময়সীমা 
০৬। িবিনেয়াগ ত লধেনর পিরমাণ 
০৭। অেথর উৎস 
০৮। সমবােয়র কাগজপ ািদ 
০৯। যথাযথ ক পে র অনাপি  সা িফেকট 
১০। হলফনামা 
১১। ভবেনর ান 

০১। পচার নকল সং েহর জ  জলা ই-
সবা ক  (ভবন-১ নীচতলা, ম- ১০১) 

০২। অ া  কাগজপ  সংি  দ র হেত 
সং হ করেত হেব 

তীিক/েরয়ািত ে  
 

রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২  

ই- মইলঃ 
rdcsylhet@yahoo.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই- মইল: 
adcrsylhet@gmail.com 

6.  া িতক েযাগজিনত 
কারেণ িত  

পিরবােরর অ েল 
অ িষ খাস জিম 
বে াব  দান 

৩০ (ি শ) 
কাযিদবস 

সাদা কাগেজ আেবদনপ  েযাজ  নয় তীিক ে  
 

রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই- মইলঃ 
rdcsylhet@yahoo.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই- মইল: 
adcrsylhet@gmail.com 

7.  িশ কারখানা াপেনর 
জ  অ িষ খাস জিম 

বে াব  দান 

৩০ (ি শ) 
কাযিদবস 

সাদা কাগেজ আেবদনপ  েযাজ  নয় াথ ত জিমর বাজার দের রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই- মইলঃ 
rdcsylhet@yahoo.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই- মইল: 
adcrsylhet@gmail.com 

8.  আমেমা ারনামা 
া  করণ 
সং া । 

০৭ (সাত) িদন (১) ২০০/-টাকার নন- িডিশয়াল াে  
হলফনামা। 
(২) ০২ ( ই) কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত 
ছিব। 
(৩) জাতীয় পিরচয়প  অথবা পাসেপােটর 
সত ািয়ত অ িলিপ। 
(৪)২ িবেশষ আঠােলা া । 

িবেশষ আঠােলা া  এবং নন- িডিশয়াল 
া  অ েমািদত া  ভ ােরর িনকট 

পাওয়া যােব। 

িফ ৩০/-টাকা 
কাড নং-১-১১০১-০০২০-
১৩০১-এ জমা িদেত হেব। 

রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই- মইলঃ 
rdcsylhet@yahoo.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই- মইল: 
adcrsylhet@gmail.com 

9.  জল মহাল ব াপনা 
ও ইজারা দান 

১৫ (পেনর) 
কাযিদবস 

(১) জলা শাসক, িসেলট এর অ েল ৫০০/-
টাকার াংক াফট। 
(২) মৎ জীিব সংগঠন/সিমিতর মাণ প 

ত য়ন প । 

(১) য কান তফিসিল াংক শাখা হেত। 
(২) জলা/উপেজলা/ সমবায়/সমাজেসবা 

অিফস হেত। 

িবগত িতন বছেরর গড় 
ইজারা ে র ৫% ঊ  

দর, 
কাড নং-১-৪৬৩১-

০০০০-১২৬১ 

রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই- মইলঃ 
rdcsylhet@yahoo.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই- মইল: 
adcrsylhet@gmail.com 



ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম াি র 
ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

10.  বা  মহাল ব াপনা 
ও ইজারা দান 

১৫ (পেনর) 
কাযিদবস 

আেবদনকারী ৩ কিপ ছিব, জাতীয় পিরচয়পে র 
কিপ, াংক লতার সনদ, ড লাইেস  এবং 
আয়কর সনদ। 

সংি  ক পে র িনকট হেত। িবগত িতন বছেরর গড় 
ইজারা ে র ১০% ঊ  

দর, 
কাড নং-১-৪৬৩১-

০০০০-১২৬৩ 

রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই- মইলঃ 
rdcsylhet@yahoo.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই- মইল: 
adcrsylhet@gmail.com 

11.  িসিলকা বা  মহাল 
ব াপনা ও ইজারা 

দান 

১৫ (পেনর) 
কাযিদবস 

আেবদনকারী ৩ কিপ ছিব, জাতীয় পিরচয়পে র 
কিপ, াংক লতার সনদ, ড লাইেস  এবং 
আয়কর সনদ। 

সংি  ক পে র িনকট হেত। দািখল ত দরপ  স েহর 
মে  সেবা  দর। 

কাড নং-১-৪২৪১-০০০০-
২৬৮১ 

রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই- মইলঃ 
rdcsylhet@yahoo.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই- মইল: 
adcrsylhet@gmail.com 

12.  ঘাষাণী ও ব শ মহাল 
ব াপনা ও ইজারা 

দান 

১৫ (পেনর) 
কাযিদবস 

ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান দ  পিরচয় প । সংি  ইউিনয়ন পিরষদ দািখল ত দরপ  স েহর 
মে  সেবা  দর। 
কাড নং-১-৪৬৩১-

০০০০-১২৭১ 

রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই- মইলঃ 
rdcsylhet@yahoo.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই- মইল: 
adcrsylhet@gmail.com 

13.  পাথর মহাল 
ব াপনা ও ইজারা 

দান 

৩০ (ি শ) 
কাযিদবস 

আেবদনকারী ৩ কিপ ছিব, জাতীয় পিরচয়পে র 
কিপ, াংক লতার সনদ, ড লাইেস  এবং 
আয়কর সনদ। 

সংি  ক পে র িনকট হেত। খিনজ স দ উ য়ন 
েরা ক ক সংি  

মহােলর িনধািরত । 
কাড নং-১-৪২৪১-০০০০-

২৬৮১ 

রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই- মইলঃ 
rdcsylhet@yahoo.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই- মইল: 
adcrsylhet@gmail.com 

14.  হাট-বাজােরর চাি না 
িভ র লাইেস  দান 

০৭ (সাত)  
কাযিদবস 

১) সাদা কাগেজ আেবদন। 
২) ড লাইেস  এর ফেটাকিপ। 
৩) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ 
4) ১ কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব। 

1) িনজ উে ােগ। 
2) ইউিপ চয়ার ান/েপৗর ময়েরর 

কাযালয়। 
3) িনজ উে ােগ 
4) িনজ উে ােগ 

েযাজ  নয় রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই- মইলঃ 
rdcsylhet@yahoo.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই- মইল: 
adcrsylhet@gmail.com 

15.  হাট-বাজােরর 
চাি না িভ র 
লাইেস  নবায়ন 

০৩ (িতন)  
কাযিদবস 

সাদা কাগেজ আেবদনপ  এবং ববত  বছের 
নবায়েনর সমথেন িডিসআর এর কিপ 

ি র িনজ উে ােগ সংগহীত জলা সদের  িত বগ 
িমটার ১২৫/- টাকা  
পৗর এলাকা ১০০/- 

টাকা 
উপেজলা সদর ৫০/- 
টাকা 
অ া  ১৩/- টাকা 

রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই- মইলঃ 
rdcsylhet@yahoo.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই- মইল: 
adcrsylhet@gmail.com 



ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম াি র 
ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

16.  িবিনময় স ি  
অব  করন 

৯০ কমিদবস ১)সাদা কাগেজ আেবদন। 
২) িবিনময় দিলেলর সত ািয়ত কিপ। 
৩) িবিনময়কারী বরণ করেল ওয়ািরশান 
সা িফেকট। 
৪) উপেজলা কিম র পািরশ 

১) িনজ উে ােগ 
২) িনজ উে ােগ 
৩) সংি   ইউিপ চয়ার ান/েপৗর ময়েরর 
কাযালয়। 
৪) সংি  উপেজলা কিম । 

েযাজ  নয় রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই- মইলঃ 
rdcsylhet@yahoo.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই- মইল: 
adcrsylhet@gmail.com 

17.  িস  কেপােরশন 
এলাকাধীন অিপত 
স ি র ইজারা 
নবায়ন সং া । 

০৭ কমিদবস সাদা কাগেজ আেবদন িনজ উে ােগ ২০/- টাকার কাট িফ।  রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই- মইলঃ 
rdcsylhet@yahoo.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই- মইল: 
adcrsylhet@gmail.com 

18.  দেবা র স ি  
সং া  

কান িনিদ  
সময়সীমা নই। 
তেব স া   

সমেয় সবা 
দান করা হয়। 

িনধািরত কান কাগজপ  বা ফরেমর েয়াজন 
হয় না 

েযাজ  নয়  েযাজ  নয় রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই- মইলঃ 
rdcsylhet@yahoo.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই- মইল: 
adcrsylhet@gmail.com 

19.  ওয়াকফ স ি  
সং া  

ঐ িনধািরত কান কাগজপ  বা ফরেমর েয়াজন 
হয় না 

েযাজ  নয়  েযাজ  নয় রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২  

ই- মইলঃ 
rdcsylhet@yahoo.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই- মইল: 
adcrsylhet@gmail.com 

20.  গাছ কতন সং া  ঐ িনধািরত কান কাগজপ  বা ফরেমর েয়াজন 
হয় না 

েযাজ  নয়  েযাজ  নয় রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই- মইলঃ 
rdcsylhet@yahoo.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই- মইল: 
adcrsylhet@gmail.com 

21.  
 চা বাগােনর লীজ 

সং া   
িনধািরত 

সমেয়র কােনা 
বা বাধকতা 

নই। 

 িম ম ণালেয়র অ মিত সােপে  এবং িপও 
৯৮/৭২ মাতােবক এবং রা ীয় অিধ হণ ও 

জা  আইেনর ২০(৪) ধারা মাতােবক 
জলাধীন চা বাগান স েহর িবিভ  ময়ােদ লীজ 

স াদন/নবায়ন করা হয়।   

এ কাযালেয়র রাজ  শাখা, (ভবন- ২, ৪থ 
তলা) 

১,০০০/- (একহাজার) 
টাকার িবেশষ আঠােলা 

া  এবং একর িত 
৫/- টাকা হাের 

িতকী  হণ করা 
হয়।   

রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ই- মইলঃ 
rdcsylhet@yahoo.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই- মইল: 
adcrsylhet@gmail.com 

22.  সং াপন সং া  
কাযািদ 

০৭  কমিদবস িনধািরত কান কাগজপ  বা ফরেমর েয়াজন 
হয় না 

েযাজ  নয়  েযাজ  নয় রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 



ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম াি র 
ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ই- মইলঃ 
rdcsylhet@yahoo.com 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯২২ 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২৫২৭ 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০১৫ 

ই- মইল: 
adcrsylhet@gmail.com 

 



 

সাধারণ শাখা  
 

ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম াি র 
ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
1.  

ইট পাড়ােনার 
লাইেস  দান 

 
15 কায িদবস 

(1) িনধািরত ফরেম আেবদন 
(২) ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ 
(৩) পিরেবশ অিধদ েরর ল ছাড়প  
(৪) লাইেস  িফ জমার ল চালান 
(৫) উৎস কর জমার ল চালান 
(৬) ইট পাড়ােনার অ মিত দােনর লে  
৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল া  । 
(7) স েতালা পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-০২ 
( ই) কিপ 

(1) জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট এর 
সাধারণ শাখা (ক  নং: ৩০৪, ৩য় তলা)  
(২) ইউিপ/ পৗরসভা/ িস  কেপােরশন, 
িসেলট 
(৩) পিরেবশ অিধদ র, িসেলট  
(৪) চালান ফরম সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.sylhet.gov.bd) 
(5) চালান ফরম সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.sylhet.gov.bd) 
(৬) া  ভ ার 
(৭)সত ায়ন ১ম িণর গেজেটড কমকতা 
ক ক দ  

লাইেস  িফ-৫,0০০/- 
কাড নং: 

(১-৪৫৪১-০০০০-২৬৮১) 
উৎস কর  – ৪৫,০০০/- 

কাড নং: 
(1-১১41-00৭০-0111) 

(অ েমাদন াি  
সােপে ) 

 

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
ফান : ০২৯৯৬৬৩২০৮৭ 

ই- মইল: 
generalsection304@gmail.

com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

 

2.  

ইট পাড়ােনার 
লাইেস  নবায়ন 

 
০৭ কায িদবস 

(1) সাদা কাগেজ/ িত ােনর িনজ  ােড 
আেবদন 
(2) পিরেবশ অিধদ েরর ল ছাড়প  
(3) লাইেস  িফ জমার ল চালান (েকাড নং ১-
৪৫৪১-০০০০-২৬৮১) 
(4) উৎস কর জমার ল চালান  
(েকাড নং 1-১১41-00৭০-0111) 
৫) লাইেস  নবায়েনর উপর ১৫% ভ াট জমার 
চালােনর লকিপ 

(1) জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট এর 
সাধারণ শাখা (ক  নং : ৩04, ৩য় তলা) 
(2) পিরেবশ অিধদ র, িসেলট  
(3)  চালান ফরম সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.sylhet.gov.bd) 
(4) চালান ফরম সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল  

লাইেস  িফ-৫,0০০/- 
কাড নং: 

(১-৪৫৪১-০০০০-২৬৮১) 
উৎস কর – ৪৫,০০০/- 

কাড নং: 
(1-১১41-00৭০-0111) 

লাইেস  নবায়েনর ১৫% 
ভ াট বাবদ িফ - ৭৫০/- 

কাড নং: 
(১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১) 

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
ফান : 02996632087 

ই- মইল: 
generalsection304@gmail.

com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

 

3.  
ইট পাড়ােনার 
ি েকট লাইেস  

দান 

০৩ 
কাযিদবস 

১। সাদা কাগেজ আেবদন  আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ সরকার িনধািরত িফ সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
ফান : 02996632087 

ই- মইল: 
generalsection304@gmail.

com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

 
4.  

িসেনমা হেলর 
লাইেস  দান 

১৫ কায িদবস 

(১) জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন 
(২) জাতীয় পিরচয়প /নাগিরক  সনেদর 
সত ািয়ত কিপ 
(৩ চািরি ক সনেদর সত ািয়ত কিপ 
(৪) অিভ তার সনদ সত ািয়ত কিপ 
(৫) লাইেস  িফ জমার ল চালান  
(৬) িশ াগত যা তার সত ািয়ত কিপ। 
(৭) স েতালা পাসেপাট সাইেজর ১ কিপ রি ন 
ছিব। 

(১) ি  িনেজই 
(২) িনবাচন অিফস/ িস  কেপােরশন/ 
পৗরসভা/ইউিপ 

(৩) সত ায়ন ১ম িণর গেজেটড কমকতা 
ক ক দ  
(৪) সংি  িত ান। 
(৫) বাংলােদশ াংক/েসানালী াংেকর য 
কান শাখা 

(৬-৭) ি  িনেজই 

    
 
 
 

লাইেস  িফ-১০০/- 
কাড নং: 

(১-১১৩৩-০০১৮-২৬৮১) 
 

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
ফান : 02996632087 

ই- মইল: 
generalsection304@gmail.

com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

 



ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম াি র 
ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
5.  

িসেনমা হেলর 
লাইেস  নবায়ন 

১০ কায িদবস 

(১) জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন।  
(২) লাইেস  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
(৩) লাইেস  িফ জমার ল চালান 

(১) ি  িনেজই। 
(২) ি  িনেজই। 
(৩) বাংলােদশ াংক/েসানালী াংেকর য 
কান শাখা 

 
নবায়ন িফ-২৫০/- 

নবায়ন িফ জমা দােনর 
কাড নং: 

(১-১১৩৩-০০১৮-২৬৮১) 

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
ফান : 02996632087 

ই- মইল: 
generalsection304@gmail.

com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

 
6.  িসেনমা হেলর 

ি েকট লাইেস  
দান 

০৩ কমিদবস ১। সাদা কাগেজ আেবদন  
 

আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ ৫০/- টাকা 
কাড নং: 

(১-১১৩৩-০০১৮-২৬৮১) 

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
ফান : 02996632087 

ই- মইল: 
generalsection304@gmail.

com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

 
7.  

িসেনমা অপােরটর 
লাইেস  

১৫ কায িদবস 

(১) জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন 
(২) জাতীয় পিরচয়প / নাগিরক  সনেদর 
সত ািয়ত কিপ       
(৩) চািরি ক সনেদর লকিপ  
(৪) অিভ তার সনেদর সত ািয়ত কিপ 
(৫) লাইেস  িফ জমার ল চালান  
(৬) িশ াগত যা তার সত ািয়ত কিপ। 
(৭) স েতালা পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব- ১ 
কিপ (সত ািয়ত) 

(১) ি  িনেজই 
(২) িনবাচন অিফস/ িস  কেপােরশন/ 
পৗরসভা/ইউিপ 

(৩)সত ায়ন ১ম িণর গেজেটড কমকতা 
ক ক দ  
(৪) সংি  িত ান। 
(৫) বাংলােদশ াংক/েসানালী াংেকর য 
কান শাখা 

(৬-৭) ি  িনেজই 

  লাইেস  িফ-১০০/- 
কাড নং: 

(১-১১৩৩-০০১৮-২৬৮১) 

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
ফান : 02996632087 

ই- মইল: 
generalsection304@gmail.

com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

 

8.  

িসেনমা অপােরটর 
লাইেস  নবায়ন 

১০ কায িদবস 

(১) জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন।  
(২) লাইেস  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
(৩) সরকাির কাষাগাের  িনিদ  িফ জমা দােনর 
চালােনর লকিপ 

(১-২) ি  িনেজই। 
 (৩) বাংলােদশ াংক/েসানালী াংেকর 
য কান শাখা 

নবায়ন িফ-১০০/- 
নবায়ন িফ জমা দােনর 

কাড 
(১-১১৩৩-০০১৮-২৬৮১) 
 

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
ফান : 02996632087 

ই- মইল: 
generalsection304@gmail.

com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

9.  িসেনমা অপােরটর এর 
ি েকট লাইেস  

দান 

০৩ 
কাযিদবস 

১। সাদা কাগেজ আেবদন  আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হ ৫/- টাকা সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
ফান : 02996632087 

ই- মইল: 
generalsection304@gmail.

com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

10.  
য়াত বীর 

ি েযা ােদর তেদহ 
সমািহত, সৎকার ও 
পিরবহেনর িনিম  
আিথক অ দান 

০৭ কায িদবস 

(১) জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন 
(২) উপেজলা িনবাহী অিফসােরর পািরশ। 
(৩) আেবদনকারীর স েতালা পাসেপাট সাইেজর  
রিঙন  ছিব - ১কিপ (সত ািয়ত)। 
(৪) আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়প  /নাগিরক  
সনদ এর সত িয়ত কিপ। 

(১) ি  িনেজই 
(২) সংি  উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয় 
(৩) ি  িনেজই 
 (৪) িনবাচন অিফস/িস  
কেপােরশন/ইউিনয়ন পিরষদ 

 
 
 
 

িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
ফান : 02996632087 

ই- মইল: 
generalsection304@gmail.

com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

11.  বীর ি েযা ােদর 
নাম সংেশাধন 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

১. জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন 
২. জাতীয় পিরচয়প  

আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হীত িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

জলা শাসক 
িসেলট 



ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম াি র 
ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
৩. জ  সনদ 
৪. িশ াগত যা তার সনদপ  (যিদ থােক) 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
ফান : 02996632087 

ই- মইল: 
generalsection304@gmail.

com 

ফান: ০৮২১-৭১৬১০০ 
মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

 
12.  বীর ি েযা ােদর 

গেজেটর ল- াি  
সংেশাধন িবষেয় 
মতামত দান 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস

১. জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন 
২. জাতীয় পিরচয়প  
৩. জ  সনদ 
৪. িশ াগত যা তার সনদপ  (যিদ থােক) 
৫. গেজেটর কিপ 

আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হীত িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
ফান : 02996632087 

ই- মইল: 
generalsection304@gmail.

com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

 
13.  বীর ি েযা ােদর 

ভাতা াি র ান 
পিরবতন সং া  
মতামত দান 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস

১. জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন 
২. ভাতা াি র ান পিরবতেনর পে  সংি  
কাগজপ  
  

আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হীত িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
ফান : 02996632087 

ই- মইল: 
generalsection304@gmail.

com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

 
14.  বীর ি েযা ােদর 

সনদ পে র আেবদন 
ম ণালেয় অ ায়ন 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস

১. জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন 
২. ি েযা া মােণর পে  সংি  কাগজপ  
 

আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হীত িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
ফান : 02996632087 

ই- মইল: 
generalsection304@gmail.

com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

 
15.  

অ ল সং িত সবী 
ও সাং িতক 
িত ােন ভাতা/ 

অ দান 

15 কায িদবস 

(১ ) িনধািরত ফরেম আেবদন (সংি  ক পে র 
ত য়নসহ) 

(২)  জাতীয় পিরচয়প /নাগিরক  সনদ এর 
সত ািয়ত কিপ 
(৩) স েতালা পাসেপাট সাইেজর      
    রিঙন  ছিব -১ কিপ (সত ািয়ত) 

(১) সংি  ম ণালয়/েজলা শাসেকর 
কাযালয়, িসেলট। 
(২) িনবাচন অিফস/ িস  
কেপােরশন/েপৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
 (৩) ি  িনেজই 

 
 
 

িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান : 02996632087 
ই- মইল: 

generalsection304@gmail.
com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

16.  

 - গাি  ক সনদ 
দান 

০৭ কায িদবস 

(১) জলা শাসক বরাবর সাদা কাগজ আেবদন 
(২) উপেজলা িনবাহী অিফসােরর পািরশ/ তদ  

িতেবদন। 
৩) স েতালা পাসেপাট সাইেজর রিঙন  ছিব- ১ 
কিপ (সত ািয়ত)। 
৪) জাতীয় পিরচয় প / নাগিরক  সনদ প  এর 
সত ািয়ত কিপ। 

(১) ি  িনেজই 
(২) সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয় 
(৩) ি  িনেজই 
 (৪) িনবাচন অিফস/ িস  কেপােরশন/ 
পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ  

 
 
 
 

িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান : 02996632087 
ই- মইল: 

generalsection304@gmail.
com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

17.  
ওয়াজ মাহিফল এর 

অ মিত 
০৭ কায িদবস 

(১) জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন। 
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার ও িলশ ক ক 
তদ  িতেবদন। 

(১) ি  িনেজই 
(২) উপেজলা িনবাহী অিফসার ও িলশ 
কিমশনার/ িলশ  পােরর কাযালয়, িসেলট 
 

 
িফ/চাজ  

 
সহকারী কিমশনার 

সাধারণ শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 

 
জলা শাসক 

িসেলট 
ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 



ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম াি র 
ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান : 02996632087 
ই- মইল: 

generalsection304@gmail.
com 

মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 
ই- মইল: 

dcsylhet@gmail.com 
 

18.  

চা রীরত অব ায় 
বরণকারী সরকাির 

কমকতা/ কমচািরেদর 
আিথক অ দান 

৯০ কায িদবস 

১)  িনধািরত ফরেম যথাযথ 
ক পে র মা েম আেবদন করেত হেব। 
২) িবভাগীয়/ জলা িহসাব র ণ কমকতার 

িত া িরত শষ বতেনর ত য়নপ  
(এলিপিস) 
৩)  সািভস বিহর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৪)  চা ির ায়ীকরেণর আেদেশর সত ািয়ত 
কিপ। 
৫) সরকাির কমকত/কমচির রাজ খাত ায়ী 
মেম ত য়ন প । 
৬) ত কমকতা/কমচাির  সনদ (সত ািয়ত) 
৭) ত ি র ওয়ািরশ সনেদর সত ািয়ত কিপ  
৮) ওয়ািরশগণ ক ক আেবদনকারীেক মতা 
অপেনর ত য়ন প  
৯) আেবদনকারীর ছিব -২ কিপ (সত ািয়ত)।  
১০) আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প /জ  
িনব ন সনদ পে র সত ািয়ত কিপ। 

১) জন শাসন ম ণালেয়র ওেয়ব সাইট/ 
জলা শাসেকর কাযালয়/উপেজলা িনবাহী 

অিফসােরর কাযালয় (সকল), িসেলট। 
২)িবভাগীয়/ জলা/উপেজলা িহসাব র ণ 
কমকতার কাযালয়, িসেলট 
৩) সংি  অিফস ( ত কমচাির য অিফেস 
কমরত িছেলন) 
৪) সংি  অিফস 
৫) সংি  অিফস ধান 
৬) মিডেকল বাড/ ইউিনয়ন 
পিরষদ/ িস  কেপােরশন 
(৭-৮) ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা/িস  
কেপােরশন 
৯) ি  িনেজই 
১০) িনবাচন অিফস/ইউিনয়ন পিরষদ/ 
পৗরসভা/িস  কেপােরশন 

 
িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান : 02996632087 
ই- মইল: 

generalsection304@gmail.
com 

 
জলা শাসক 

িসেলট 
ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 
ই- মইল: 

dcsylhet@gmail.com 
 

19.  
চা রীরত অব ায় 

বরণ কারী 
সরকাির 

কমকতা/কমচািরেদর 
আিথক অ দান বাবদ 

া  চক িবতরণ 

০৭ কায িদবস 
(েচক াি  
সােপে ) 

১) আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প /জ  
িনব ন সনদ পে র সত ািয়ত কিপ। 
২) াংক িহসাব এর মাণ প জমা রিশেদর 
লকিপ-১ পাতা। 

৩) স েতালা া  সাইেজর ছিব-১ কিপ। 
৪) ১০/- টাকা মােনর রাজ  েকট 

১) িনবাচন অিফস/ইউিনয়ন পিরষদ/ 
পৗরসভা/িস  কেপােরশন 

২) সংি  াংক ক প  

 
িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান : 02996632087 
ই- মইল: 

generalsection304@gmail.
com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

 

20.  মাননীয় ধানম ীর 
াণ ও ক াণ তহিবল 

হেত দ  অ দােনর 
চক িবতরণ 

তাৎ িণক (১) জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন  
(২) পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান কতক পদ  

পিরচয়প  
 

আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হীত িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান : 02996632087 
ই- মইল: 

generalsection304@gmail.
com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

 

21.  মহামা  রা পিতর 
াধীন তহিবল হেত 

দ  অ দােনর চক 
ি  এবং িত ােনর 
অ েল িবতরণ 

তাৎ িণক (১) জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন  
(২) পৗরসভা/ইউিপ চয়ার ান কতক পদ  

পিরচয়প  
 

আেবদনকারীর িনজ উে ােগ সং হীত িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান : 02996632087 
ই- মইল: 

generalsection304@gmail.
com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

 



ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম াি র 
ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
22.  

ি েযা ােদর রা ীয় 
স ানী ভাতা িবতরণ 
এবং ি েযা ােদর 
উ রািধকারী িনধারণ 

৩০ কাযিদবস 

১) সাদা কাগেজ ি েযা া ক াণ া  বরাবর 
আেবদন। 
২) সংি  ক প  হেত তদ  িতেবদন। 
৩)যাচাই বাছাই কিম র পািরশ প  । 
৪) উ রািধকারী সনদপে র সত ািয়ত কিপ। 

১) জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট 
২) সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল), িসেলট। 
৩) সংি  যাচাই বাছাই কিম  
৪) ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা/িস  
কেপােরশন 

 
িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান : 02996632087 
ই- মইল: 

generalsection304@gmail.
com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

 

23.  

ানীয় মলার অ মিত 
দান 

১৫ কাযিদবস 

(১) জলা শাসক বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন। 
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার ও িলশ ক ক 
তদ  িতেবদন। 
৩) য মােঠ/ ােন মলা অ ি ত হেব সমােঠর 
মািলেকর অনাপি প  

(১) ি  িনেজই 
(২) উপেজলা িনবাহী অিফসার এর কাযালয় 
ও িলশ কিমশনার/ িলশ  পােরর 
কাযালয়, িসেলট 
(৩) সংি  ক প  

 
িফ/চাজ  

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান : 02996632087 
ই- মইল: 

generalsection304@gmail.
com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল নং: ০১৭১৫-২৯৭৪০৫ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

 

 



সং াপন শাখা  
 

ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম 
াি র ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
1.  পনশন 

(চা েরর 
িনেজর অবসর 
হেণর ে ) 

০৭ (সাত) 
কায িদবস 

১. নন- গেজেটড চা েরেদর ে  সািভস ক 
২. িপআরএল-এ গমেনর ম িরপ  
৩. ত ািশত শষ বতন প  
৪. পনশন আেবদন ফরম ২.১ 
৫. পাসেপাট সাইেজর ও া  সাইেজর সত ািয়ত 
রি ন ছিব  
৬. া  পনশেনর বধ উ রািধকার ঘাষণা প  
৭. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ 
৮. না-দাবী ত য়ন প  
৯. পনশন ম ির আেদশ 
১০. সরকারী পাওনািদ পিরেশােধর অ ীকার প  

১.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  
২.িডিস অিফস  
৩.সংি  অিফস  
৪.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  
৫. য কান িডও দাকান 
৬.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  
৭.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  
৮.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  
৯.িডিস অিফস  
১০.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  

িফ/ চাজ  শাসিনক কমকতা/ভার া  কমকতা, 
সং াপন শাখা 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৮০৬ 
ই- মইল establishment.section 

@gmail.com 
 

জলা শাসক, িসেলট 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

e-mail-
dcsylhet@mopa.gov.bd 

2.  পািরবািরক 
পনশন  

(েপনশন 
ম িরর েবই 
পনশনােরর 

 হেল) 

০৭ (সাত) 
কায িদবস 

১. নন- গেজেটড চা েরেদর ে  সািভস ক 
২. িপআরএল-এ গমেনর ম িরপ  
৩. ত ািশত শষ বতন প  
৪. পািরবািরক পনশেনর আেবদন ফরম ২.১ 
৫. স  তালা ০৪ (চার) কিপ পাসেপাট সাইেজর 
সত ািয়ত ছিব 
৬. উ রািধকার সনদ প  ও নন ািরজ 
সা িফেকট  
৭. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ 
৮. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও 
আ েতািষক উে ালন করার জ  মতা অপণ 
সনদ  
৯.িচিকৎসক/েপৗরসভা/ইউিনয়ন 
পিরষদেচয়ার ান/কাউি লর ক ক দ   
সনদপ  
১০. না-দাবী ত য়নপ  
১১. পনশন ম ির আেদশ 
১২. সরকারী পাওনািদ পিরেশােধর অ ীকার প  

১.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  
২.িডিস অিফস  
৩. সংি  অিফস 
৪.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  
৫. য কান িডও দাকান 
৬. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ার ান 

৭.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  
৮.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  
৯.িচিকৎসক/েপৗরসভা/ইউিনয়ন 
পিরষদ চয়ার ান 
১০.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  
১১.িডিস অিফস  
১২.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  

িফ/ চাজ  শাসিনক কমকতা/ভার া  কমকতা, 
সং াপন শাখা 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৮০৬ 
ই- মইল establishment.section 

@gmail.com 
 

জলা শাসক, িসেলট 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

e-mail-
dcsylhet@mopa.gov.bd 

 

3.  পািরবািরক 
পনশন  

(অবসরভাতা 
ভাগরত 

অব ায় 
পনশনেভাগীর 

 হেল) 

০৭ (সাত) 
কায িদবস 

১. পািরবািরক পনশন আেবদন ফরম ২.২ 
২. ০ 3 )িতন (কিপ স  তালা পাসেপাট সাইেজর 
ও া  সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব  
৩. উ রািধকার সনদ প  ও নন ািরজ 
সা িফেকট  
৪. ন না া র ও হােতর প চ আ েলর ছাপ 
৫. অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও    
 আ েতািষক উে ালন করার জ  মতা অপণ 
সনদ   
৬.িচিকৎসক/েপৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ার ান/ কাউি লর ক ক দ    সনদ প  

৭. িপিপও এবং িড-হাফ  

১.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  
২. য কান িডও দাকান 
৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ার ান 

৪.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  
৫. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ার ান 

৬.িচিকৎসক/েপৗরসভা/ইউিনয়ন 
পিরষদ চয়ার ান 
৭.িহসাবর ণ অিফস  

িফ/ চাজ  শাসিনক কমকতা/ভার া  কমকতা, 
সং াপন শাখা 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৮০৬ 
ই- মইল establishment.section 

@gmail.com 
 

জলা শাসক, িসেলট 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

e-mail-
dcsylhet@mopa.gov.bd 

 

4.  কমচারীেদর 
ক াণ বাড 

০৭ (সাত) 
কায িদবস 

১. ক াণ তহিবেলর অ দান ম রীর জ   
আেবদন ফরম 

১.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  
২. য কান িডও দাকান 

িফ/ চাজ  শাসিনক কমকতা/ভার া  কমকতা, 
সং াপন শাখা 

জলা শাসক, িসেলট 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 



ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম 
াি র ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
হেত আিথক 
সাহা  দান 

২. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব ১ কিপ 
৩. কম েলর বতেনর ত য়ন প  
৪.সংি  আেবদেনর িবষেয়র সংি  কগজ-পে র 
ল কিপ 

৫. ক াণ তহিবল / যৗথ বীমার সাহা  পাওয়ার 
দািবদারেদর ন না া র 

৩.সংি   অিফস  
৪.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  
৫.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৮০৬ 
ই- মইল establishment.section 

@gmail.com 

e-mail-
dcsylhet@mopa.gov.bd 

 

5.  চা রীরত 
অব ায় ত 
কমচারীর 
পিরবারেক 
আিথক সাহা  

দান 

০৭ (সাত) 
কায িদবস 

১. ক াণ তহিবেলর অ দান ম রীর জ   
আেবদন ফরম 
২.০১ )এক (কিপ স েতালা পাসেপাট সাইেজর 
সত ািয়ত রি ন ছিব 
৩. অবসর হেণর আেদশপ  
৪. ওয়ািরশ সনদ প  
৫. কমকতা/কমচারীর  সনদ প  
৬. নাগিরক  সনদ প  
৭. ীর ে  নরায় িববাহ না হওয়ার এবং ক া 
ও ভি র ে  িববাহ না হওয়ার সনদ প  
৮. আেবদনকারীেক সকল সদ  ক ক দ  

মতাপ  
৯. শষ বতেনর ত য়নপ  
১০. ক াণ তহিবল/ যৗথবীমার সাহা  পাওয়ার 
দািবদারেদর ন না া র 

১.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  
২. য কান িডও দাকান 
৩.িডিস অিফস  
৪. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ার ান 

৫.িচিকৎসক/েপৗরসভা/ইউিনয়ন 
পিরষদ চয়ার ান 
৬. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ার ান 

৭. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ার ান 

৮.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  
৯. সংি   অিফস 
১০.িডিস অিফস ও ইউএনও অিফস  

িফ/চাজ  শাসিনক কমকতা/ভার া  কমকতা, 
সং াপন শাখা 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৮০৬ 
ই- মইল  

establishment.section 
@gmail.com 

 

জলা শাসক, িসেলট 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

e-mail-
dcsylhet@mopa.gov.bd 

 

 



জ এম শাখা 
ম সবার নাম সবা দােনর 

সেবা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম াি র 

ান 
সবা  এবং 

পিরেশাধ প িত  
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
 

সাধারণ জনগেণর 
ে : 

আে য়া  লাইেস  
দান করা হয় 

(িপ ল/িরভলবার) 

২০ কমিদবস 

১। িনধািরত ফরেম জলা ািজে ট বরাবের 
আেবদন করেত হেব। 
২। আেবদনকারীর বয়স ৩০ বছর হেত হেব। 
৩। সত ািয়ত ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব 
৪। বছের তম ০৩ (িতন) ল  টাকার আয়কর 
সনদ এবং ববত  ০৩ (িতন) বছেরর আয়কর 
সনদ) 
৫। নাগিরক  সনদ 
৬। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৭। ২৫০ টাকা ে র নাটারাইজ ত হলফনামা 

 

০১। আেবদন ফরম জ.এম শাখা থেক 
সং হ করেত হেব 
০২। েড  
০৩। www.forms.gov.bd হেত 
ফরম সং হ করা যােব 
০৪। আয়কর অিফস 
০৫। অ েমািদত া  ভ া ােরর দাকান 
০৬। চালান ফরম সং েহর জ  যেকান 
সানালী াংক 

১। অ েমাদেনর পর 
৫,০০০/- (প চ হাজার 

টাকা) জারী চালােনর 
মা েম সানালী াংক 
এর যেকান শাখায় জমা 

িদেত হেব। 
কাড- 

১/২২১১/০০০০/১৮৫৯ 

০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email- dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 

 

ি েযা ােদর ে :  
আে য়া  লাইেস  

দান করা হয় 
(িপ ল/িরভলবার) 

২০ কমিদবস 

১। িনধািরত ফরেম জলা ািজে ট বরাবের 
আেবদন করেত হেব। 
২। আেবদনকারীর বয়স ৩০ বছর হেত হেব। 
৩। সত ািয়ত ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব 
৪।  নাগিরক  সনদ 
৫। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৬। ি েযা া ম ণালয় ক ক কািশত 
গেজেটর ছায়ািলিপ- ০১ কিপ 

৭। ি েযা া ম ণালয় ক ক ই ত সামিয়ক 
সনদ পে র ছায়ািলিপ- ০১ কিপ 
৮। ২৫০ টাকা ে র নাটারাইজ ত হলফনামা 

০১। আেবদন ফরম জ.এম শাখা থেক 
সং হ করেত হেব 
০২। েড  
০৩। www.forms.gov.bd হেত 
ফরম সং হ করা যােব 
০৪। অ েমািদত া  ভ া ােরর দাকান 
০৬। চালান ফরম সং েহর জ  যেকান 
সানালী াংক 

লাইেস  িফ  

০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email- dcsylhet@ 

mopa.gov.bd 

 

সরকাির কমকতােদর 
ে :  

আে য়া  লাইেস  
দান করা হয় 

(িপ ল/িরভলবার) 

২০ কমিদবস 

১। িনধািরত ফরেম জলা ািজে ট বরাবের 
আেবদন করেত হেব। 
২। আেবদনকারীর বয়স ৩০ বছর হেত হেব। 
৩। সত ািয়ত ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব 
৪।  জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৫। সংি  ম ণালেয়র ত ায়ন প  
৬। সংি  ম ণালেয়র অ ায়নপ  
 ৭। ইউিনয়ন পিরষদ ক ক নাগিরক  সনদ 
৮।  ২৫০ টাকা ে র নাটারাইজ ত হলফনামা 

০১। আেবদন ফরম জ.এম শাখা থেক 
সং হ করেত হেব 
০২। েড  
০৩। www.forms.gov.bd হেত 
ফরম সং হ করা যােব 
০৪। অ েমািদত া  ভ া ােরর দাকান 
০৬। চালান ফরম সং েহর জ  যেকান 
সানালী াংক 

১। অ েমাদেনর পর 
৫,০০০/- (প চ হাজার 

টাকা) জারী চালােনর 
মা েম সানালী াংক 
এর যেকান শাখায় জমা 

িদেত হেব। 
কাড- 

১/২২১১/০০০০/১৮৫৯ 
(যােদর চা রী ১০ বছর 
অিত া  হেয়েছ তােদর 

ে  লাইেস  িফ ও 
নবায়ন িফ ) 

০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email- dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 



 

াংেকর ে :  
আে য়া  লাইেস  

দান করা হয় 
(িপ ল/িরভলবার) 

১৫ কমিদবস 

১। িনধািরত ফরেম জলা ািজে ট বরাবের 
আেবদন করেত হেব। 
২। আেবদনকারীর বয়স ৩০ (ি শ) বছর হেত হেব 
৩। াংেকর শাখা খালার াপাের বাংলােদশ 

াংেকর অ মিত প  
৪। বািড় ভাড়ার ি  প  
৫। ২৫০/- টাকা ে র নাটারাইজ ত হলফনামা 
৬। গােডর জীবন া  
৭। গােডর জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত 
ছায়ািলিপ- ০১ কিপ 
৮। গাডর অ  পিরচালনা সনদ প  
৯। াংেকর অগােনা াম 
১০। াংেকর জনবল সং া  ত  

০১। আেবদন ফরম জ.এম শাখা থেক 
সং হ করেত হেব 
০২। েড  
০৩। www.forms.gov.bd হেত 
ফরম সং হ করা যােব 
০৪। অ েমািদত া  ভ া ােরর দাকান 
০৬। চালান ফরম সং েহর জ  যেকান 
সানালী াংক 

১। অ েমাদেনর পর 
৫,০০০/- (প চ হাজার 

টাকা) জারী চালােনর 
মা েম সানালী াংক 
এর যেকান শাখায় জমা 

িদেত হেব। 
কাড- 

১/২২১১/০০০০/১৮৫৯ 
 

০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email- dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 

 

সাধারণ জনগেণর 
ে : 

আে য়া  লাইেস  
দান করা হয় 

(শটগান/রাইেফল) 

২৫ কমিদবস 

১। িনধািরত ফরেম জলা ািজে ট বরাবের 
আেবদন করেত হেব। 
২। আেবদনকারীর বয়স ৩০ বছর হেত হেব। 
৩। সত ািয়ত ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব 
৪। বছের তম ০১ (এক) ল  টাকার আয়কর 
সনদ এবং ববত  ০৩ (িতন) বছেরর আয়কর 
সনদপ ) 
৫। নাগিরক  সনদ 
৬। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৭। ২৫০ টাকা ে র নাটারাইজ ত হলফনামা 

০১। আেবদন ফরম জ.এম শাখা থেক 
সং হ করেত হেব 
০২। েড  
০৩। www.forms.gov.bd হেত 
ফরম সং হ করা যােব 
০৪। আয়কর অিফস 
০৫। অ েমািদত া  ভ া ােরর দাকান 
০৬। চালান ফরম সং েহর জ  যেকান 
সানালী াংক 

১। অ েমাদেনর পর 
লাইেস  িফ 
শটগান এর ে - 
১,৫০০/- (এক হাজার 
প চশত টাকা) 
রাইেফেলর ে - 
২,০০০/- টাকা জারী 
চালােনর মা েম সানালী 

াংক এর যেকান শাখায় 
জমা িদেত হেব। 

কাড- 
১/২২১১/০০০০/১৮৫৯ 

০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email- dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 

 

ি েযা ােদর ে :  
আে য়া  লাইেস  

দান করা হয় 
(শটগান/রাইেফল) 

২৫ কমিদবস 

১। িনধািরত ফরেম জলা ািজে ট বরাবের 
আেবদন করেত হেব। 
২। আেবদনকারীর বয়স ৩০ বছর হেত হেব। 
৩। সত ািয়ত ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব 
৪।  জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৫। ি েযা া ম ণালয় ক ক কািশত 
গেজেটর ছায়ািলিপ- ০১ কিপ 

৬। ি েযা া ম ণালয় ক ক ই ত সামিয়ক 
সনদ পে র ছায়ািলিপ- ০১ কিপ 
৭। ২৫০ টাকা ে র নাটারাইজ ত হলফনামা 

০১। আেবদন ফরম জ.এম শাখা থেক 
সং হ করেত হেব 
০২। েড  
০৩। www.forms.gov.bd হেত 
ফরম সং হ করা যােব 
০৪। অ েমািদত া  ভ া ােরর দাকান 
০৬। চালান ফরম সং েহর জ  যেকান 
সানালী াংক 

লাইেস  ও নবায়ন িফ 
 

০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email- dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 

 

সরকাির কমকতােদর 
ে :  

আে য়া  লাইেস  
দান করা হয় 

(শটগান/রাইেফল) 

২৫ কমিদবস 

১। িনধািরত ফরেম জলা ািজে ট বরাবের 
আেবদন করেত হেব। 
২। আেবদনকারীর বয়স ৩০ বছর হেত হেব। 
৩। সত ািয়ত ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব 
৪।  জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৫। সংি  ম ণালেয়র ত ায়ন প  
৬। সংি  ম ণালেয়র অ ায়নপ  
 ৭। ইউিনয়ন পিরষদ ক ক নাগিরক  সনদ 
৮।  ২৫০ টাকা ে র নাটারাইজ ত হলফনামা 

০১। আেবদন ফরম জ.এম শাখা থেক 
সং হ করেত হেব 
০২। েড  
০৩। www.forms.gov.bd হেত 
ফরম সং হ করা যােব 
০৪। অ েমািদত া  ভ া ােরর দাকান 
০৬। চালান ফরম সং েহর জ  যেকান 
সানালী াংক 

১। অ েমাদেনর পর 
লাইেস  িফ 
শটগান ে - ১,৫০০/- 
(এক হাজার প চশত 
টাকা) 
রাইেফেলর ে - 
২,০০০/- টাকা জারী 
চালােনর মা েম সানালী 

াংক এর যেকান শাখায় 
জমা িদেত হেব। 

কাড- 
১/২২১১/০০০০/১৮৫৯ 
(যােদর চা রী ১০ বছর 
অিত া  হেয়েছ তােদর 

ে  লাইেস  িফ ও 
নবায়ন িফ ) 

০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email- dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 



 

াংেকর ে :  
আে য়া  লাইেস  

দান করা হয় 
(শটগান/রাইেফল) 

২৫ কমিদবস 

১। িনধািরত ফরেম জলা ািজে ট বরাবের 
আেবদন করেত হেব। 
২। আেবদনকারীর বয়স ৩০ (ি শ) বছর হেত হেব 
৩। াংেকর শাখা খালার াপাের বাংলােদশ 

াংেকর অ মিত প  
৪। বািড় ভাড়ার ি  প  
৫। ২৫০/- টাকা ে র নাটারাইজ ত হলফনামা 
৬। গােডর জীবন া  
৭। গােডর জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত 
ছায়ািলিপ- ০১ কিপ 
৮। গাডর অ  পিরচালনা সনদ প  
৯। াংেকর অগােনা াম 
১০। াংেকর জনবল সং া  ত  

০১। আেবদন ফরম জ.এম শাখা থেক 
সং হ করেত হেব 
০২। েড  
০৩। www.forms.gov.bd হেত 
ফরম সং হ করা যােব 
০৪। অ েমািদত া  ভ া ােরর দাকান 
০৬। চালান ফরম সং েহর জ  যেকান 
সানালী াংক 

১। অ েমাদেনর পর 
লাইেস  িফ 
শটগান ে - ১,৫০০/- 
(এক হাজার প চশত 
টাকা) 
রাইেফেলর ে - 
২,০০০/- টাকা জারী 
চালােনর মা েম সানালী 

াংক এর যেকান শাখায় 
জমা িদেত হেব। 

কাড- 
১/২২১১/০০০০/১৮৫৯ 

০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email- dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 

 

ি েকট লাইেস  ০৫ কমিদবস 

১। সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব। 
২। লাইেস  হািরেয় গেল আেবদেনর সােথ 
লাইেস  হারােনার িজিড কিপ জমা িদেত হেব। 

০১। আেবদন ফরেমর ন না জ.এম শাখা 
থেক সং হ করেত হেব 

০২। েড  

১। অ েমাদেনর পর 
ি েকট লাইেস  িফ 

৫০০/- (প চশত টাকা) 
জারী চালােনর মা েম 

সানালী াংক এর 
যেকান শাখায় জমা িদেত 

হেব। 
কাড- 

১/২২১১/০০০০/১৮৫৯ 

০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email- dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 

 

সাধারণ জনগেণর 
ে : 

আে য়া  লাইেস  
নবায়ন 

(িপ ল/িরভলবার) 

০১ কমিদবস 

১। আেবদনসহ জারী চালােনর ল চালােনর 
কিপ 
২। ল লাইেস সহ অ  দশন করেত হেব। 

০১। আেবদন ফরম জ.এম শাখা থেক 
সং হ করেত হেব 
০২। েড  
০৩। www.forms.gov.bd হেত 
ফরম সং হ করা যােব 
০৪। চালান ফরম সং েহর জ  যেকান 
সানালী াংক 

১। লাইেস  নবায়ন িফ 
িত বছর ৩,০০০/- টাকা 

২। ১৫ % ভ াট বাবদ 
৪৫০/- 
৩। নবায়ন িফ জমাদােনর 
কাড- 

১/২২১১/০০০০/১৮৫৯ 
৪। ভ াট জমাদােনর 
কাড: 

১/১১৩৩/০০১৮/০৩১১ 
 

০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email- dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 

 
ি েযা ােদর ে :  
আে য়া  লাইেস  

নবায়ন: 
(িপ ল/িরভলবার) 

০১ কমিদবস 

ল লাইেস সহ অ  দশন করেত হেব। ০১। আেবদন ফরম জ.এম শাখা থেক 
সং হ করেত হেব 
০২। েড  
০৩। www.forms.gov.bd হেত 
ফরম সং হ করা যােব 

িফ  

০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email- dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 

 

সরকাির কমকতােদর 
ে : 

আে য়া  লাইেস  
নবায়ন: 

(িপ ল/িরভলবার) 

০১ কমিদবস 

১। আেবদনসহ জারী চালােনর ল চালােনর 
কিপ 
২। ল লাইেস সহ অ  দশন করেত হেব। 

০১। আেবদন ফরম জ.এম শাখা থেক 
সং হ করেত হেব 
০২। েড  
০৩। www.forms.gov.bd হেত 
ফরম সং হ করা যােব 
০৪। চালান ফরম সং েহর জ  যেকান 
সানালী াংক 

১। লাইেস  নবায়ন িফ 
িত বছর ৩,০০০/- টাকা 

২। ১৫ % ভ াট বাবদ 
৪৫০/- 
৩। নবায়ন িফ জমাদােনর 
কাড- 

১/২২১১/০০০০/১৮৫৯ 
৪। ভ াট জমাদােনর 
কাড: 

১/১১৩৩/০০১৮/০৩১১ 
 

০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email- dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 



 

াংেকর ে :  
আে য়া  লাইেস  

নবায়ন 
(িপ ল/িরভলবার) 

০১ কম িদবস 

১। আেবদনসহ জারী চালােনর ল চালােনর 
কিপ 
২। ল লাইেস সহ অ  দশন করেত হেব। 

০১। আেবদন ফরম জ.এম শাখা থেক 
সং হ করেত হেব 
০২। েড  
০৩। www.forms.gov.bd হেত 
ফরম সং হ করা যােব 
০৪। চালান ফরম সং েহর জ  যেকান 
সানালী াংক 

১। লাইেস  নবায়ন িফ 
িত বছর ৩,০০০/- টাকা 

২। ১৫ % ভ াট বাবদ 
৪৫০/- 
৩। নবায়ন িফ জমাদােনর 
কাড- 

১/২২১১/০০০০/১৮৫৯ 
৪। ভ াট জমাদােনর 
কাড: 

১/১১৩৩/০০১৮/০৩১১ 
 

০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email- dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 

 

সাধারণ জনগেণর 
ে :  

আে য়া  লাইেস  
নবায়ন: 

(শটগান/রাইেফল) 

০১ কমিদবস 

১। আেবদনসহ জারী চালােনর ল চালােনর 
কিপ 
২। ল লাইেস সহ অ  দশন করেত হেব। 

০১। আেবদন ফরম জ.এম শাখা থেক 
সং হ করেত হেব 
০২। েড  
০৩। www.forms.gov.bd হেত 
ফরম সং হ করা যােব 
০৪। চালান ফরম সং েহর জ  যেকান 
সানালী াংক 

১। লাইেস  নবায়ন িফ 
িত বছর ১,০০০/- টাকা 

২। ১৫ % ভ াট বাবদ 
১৫০/- 
৩। নবায়ন িফ জমাদােনর 
কাড- 

১/২২১১/০০০০/১৮৫৯ 
৪। ভ াট জমাদােনর 
কাড: 

১/১১৩৩/০০১৮/০৩১১ 
 

০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email- dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 

 
ি েযা ােদর ে :  
আে য়া  লাইেস  

নবায়ন 
(শটগান/রাইেফল) 

০১ কমিদবস 

ল লাইেস সহ অ  দশন করেত হেব। ০১। আেবদন ফরম জ.এম শাখা থেক 
সং হ করেত হেব 
০২। েড  
০৩। www.forms.gov.bd হেত 
ফরম সং হ করা যােব 

িফ  
 

০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email- dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 

 

সরকাির কমকতােদর 
ে :  

আে য়া  লাইেস  
নবায়ন: 

(শটগান/রাইেফল) 

১ কম িদবস 

১। আেবদনসহ জারী চালােনর ল চালােনর 
কিপ 
২। ল লাইেস সহ অ  দশন করেত হেব। 

০১। আেবদন ফরম জ.এম শাখা থেক 
সং হ করেত হেব 
০২। েড  
০৩। www.forms.gov.bd হেত 
ফরম সং হ করা যােব 
০৪। চালান ফরম সং েহর জ  যেকান 
সানালী াংক 

১। লাইেস  নবায়ন িফ 
িত বছর ১,০০০/- টাকা 

২। ১৫ % ভ াট বাবদ 
১৫০/- 
৩। নবায়ন িফ জমাদােনর 
কাড- 

১/২২১১/০০০০/১৮৫৯ 
৪। ভ াট জমাদােনর 
কাড: 

১/১১৩৩/০০১৮/০৩১১ 
 

০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email- dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 

 

াংেকর ে :  
আে য়া  লাইেস  

নবায়ন: 
(শটগান/রাইেফল) 

১ কম িদবস 

১। আেবদনসহ জারী চালােনর ল চালােনর 
কিপ 
২। ল লাইেস সহ অ  দশন করেত হেব। 

০১। আেবদন ফরম জ.এম শাখা থেক 
সং হ করেত হেব 
০২। েড  
০৩। www.forms.gov.bd হেত 
ফরম সং হ করা যােব 
০৪। চালান ফরম সং েহর জ  যেকান 
সানালী াংক 

১। লাইেস  নবায়ন িফ 
িত বছর ১,০০০/- টাকা 

২। ১৫ % ভ াট বাবদ 
১৫০/- 
৩। নবায়ন িফ জমাদােনর 
কাড- 

১/২২১১/০০০০/১৮৫৯ 
৪। ভ াট জমাদােনর 
কাড: 

১/১১৩৩/০০১৮/০৩১১ 
 

০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email- dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 



 ০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০   
email-dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 

০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email-dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 

০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email-dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 

 

(  
 

 
 
 

০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email-dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 

 

 
 

 
 
 
 

০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email-dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 

 

 
 

 
 

 
০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫

email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email-dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 

 
 

 
 

০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email-dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 



 
০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫

email-
jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email-dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 

১০ 

 
স, প -পি কার 
িড ােরশন 

 
৩০ কায িদবস 

১.  িনধািরত ফরেম আেবদন 
২. জাতীয় পিরচয়প /জ  সনদ/ নাগিরক  
সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৩. চািরি ক সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৪. ািবত ছাপাখানা/ েসর ঘাষণা 
প /মািলকানা / ি  নামার সত ািয়ত কিপ। 
৬.অিভ তা/ িশ ণ সং া  সনেদর সত ািয়ত 
কিপ। 
৭.আিথক লতা স িকত াংক 
সা িফেকেটর সত ািয়ত কিপ। 
৮. অিফস ভাড়ার ি পে র সত ািয়ত কিপ। 
৯. আয়কর সং া  ত য়ন পে র সত ািয়ত 
কিপ।  
১০. স েতালা পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব- 
০৩ (িতন) কিপ 

১. আেবদন ফরম জলা শাসেকর কাযালয়, 
িসেলট/উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয় (সকল), িসেলট/ জলা পাটাল 
(www.sylhet.gov.bd) হেত 
সং হ/ডাউনেলাড করা যােব  
২. িনবাচন অিফস/িস  কেপােরশন/ 
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

৩. সত ায়ন ১ম িণর গেজেটড কমকতা 
ক ক দ  
৪- ১০. সংি  াি  
 

িফ/চাজ  সহকারী কিমশনার 
জ.এম শাখা 

জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট। 
০২৯৯৬৬৩৭৫৫৫
email-

jmsec13@gmail.com 

০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
email-dcsylhet@ 
mopa.gov.bd 

 

  
 



ানীয় সরকার শাখা 
 

ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম 
াি র ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০১. ানীয় সরকার সংি  রীট 

মামলা। 
০৭ কাযিদবস। ইংেরজীেত দফাওয়ারী জবাব স ুতকরণ। সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 

কাযালয়। 
েযাজ  নেহ উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার 

জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯৬০. 

মাবাইলঃ ০১৭৩১-৬০৮০১০. 
ই- মইলঃ ddlgsyl@yahoo.com 

জলা শাসক 
িসেলট। 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইলঃ ০১৭১৫-২৯৭৪০৫. 

ই- মইলঃ 
dcsylhet@mopa.com 

০২. অিডট আপি  ও  
মামলা। 

০৭ কাযিদবস। অিডট আপি র িবষয়  িন ি বক 
মতামতসহ িতেবদন। 

সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়। 

েযাজ  নেহ উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট। 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯৬০ 
মাবাইলঃ ০১৭৩১-৬০৮০১০. 

ই- মইলঃ ddlgsyl@yahoo.com 

জলা শাসক 
িসেলট। 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইলঃ ০১৭১৫-২৯৭৪০৫. 

ই- মইলঃ 
dcsylhet@mopa.com 

০৩. ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ার ান ও সদ েদর 
স ানীভাতা এবং াম 
িলশেদর বতন দান। 

০৭ কাযিদবস। ানীয় সরকার িবভাগ হেত বরা  াি  
ােপে । 

িবভাগীয় িহসাব িনয় েকর কাযালয় হেত 
দান ত িবেলর িবপরীেত চক াি র 

পর। 

েযাজ  নেহ উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট। 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯৬০ 
মাবাইলঃ ০১৭৩১-৬০৮০১০. 

ই- মইলঃ ddlgsyl@yahoo.com 

জলা শাসক 
িসেলট। 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইলঃ ০১৭১৫-২৯৭৪০৫. 

ই- মইলঃ 
dcsylhet@mopa.com 

০৪. ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ার ান ও সদ েদর 

িবেদশ । 

০৩ কাযিদবস। সংি  চয়ার ান ও সদ  ক ক যথাযথ 
ক প  বরাবর আেবদন। 

ইউিনয়ন পিরষেদর কাযিববরণীেত হীত 
িস া , িলশ িতেবদন ও ি সংগত 

কারণ উেল খ। 

েযাজ  নেহ উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট। 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯৬০ 
মাবাইলঃ ০১৭৩১-৬০৮০১০. 

ই- মইলঃ ddlgsyl@yahoo.com 

জলা শাসক 
িসেলট। 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইলঃ ০১৭১৫-২৯৭৪০৫. 

ই- মইলঃ 
dcsylhet@mopa.com 

০৫. ইউিনয়ন পিরষদ সিচবেদর 
বতন-ভাতা দান। 

০৩ কাযিদবস। ানীয় সরকার িবভাগ হেত সরকাির বরা  এবং 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় হেত 

ইউিপ অংেশর বরা  াি  ােপে । 

জলা শাসক মেহাদেয়র অ েমাদন 
সােপে  মাবাইল াংিকং এর মা েম 

দান করা হয়। 

েযাজ  নেহ উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট। 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯৬০ 
মাবাইলঃ ০১৭৩১-৬০৮০১০. 

ই- মইলঃ ddlgsyl@yahoo.com 

জলা শাসক 
িসেলট। 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইলঃ ০১৭১৫-২৯৭৪০৫. 

ই- মইলঃ 
dcsylhet@mopa.com 

০৬. ইউিনয়ন পিরষদ সিচবেদর 
িপআরএল  ও 

আ েতািষক ভাতা দান। 

০৭ কাযিদবস। আেবদনকারীর আেবদন সংি  ইউিনয়ন 
পিরষদ চয়ার ােনর পািরশসহ যথাযথ 

ক পে র মা েম। 

সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়। 

েযাজ  নেহ উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট। 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯৬০ 
মাবাইলঃ ০১৭৩১-৬০৮০১০. 

ই- মইলঃ ddlgsyl@yahoo.com 

জলা শাসক 
িসেলট। 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইলঃ ০১৭১৫-২৯৭৪০৫. 

ই- মইলঃ 
dcsylhet@mopa.com 

০৭. ইউিনয়ন পিরষদ াম 
িলশেদর পাষাক 

সরবরাহ। 

০৩ মাস। িপিপআর-২০০৮ এর িনেদশনা মাতােবক। িপিপআর-২০০৮ এর িনেদশনা মাতােবক। েযাজ  নেহ উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট। 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯৬০ 
মাবাইলঃ ০১৭৩১-৬০৮০১০. 

ই- মইলঃ ddlgsyl@yahoo.com 

জলা শাসক 
িসেলট। 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইলঃ ০১৭১৫-২৯৭৪০৫. 

ই- মইলঃ 
dcsylhet@mopa.com 

০৮. রা াঘাট মরামত/ িনমাণ ০৭ কাযিদবস। আেবদনকারীর আেবদন। িবিধ মাতােবক। েযাজ  নেহ উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার জলা শাসক 



ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম 
াি র ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
সং া  আেবদন। জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট। 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯৬০. 
মাবাইলঃ ০১৭৩১-৬০৮০১০. 

ই- মইলঃ ddlgsyl@yahoo.com 

িসেলট। 
ফানঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

মাবাইলঃ ০১৭১৫-২৯৭৪০৫. 
ই- মইলঃ 

dcsylhet@mopa.com 
০৯. ইউিনয়ন ওয়াডসমীমা 

িনধারণ, ণঃ িনধারণ, 
নামকরণ ইত ািদ িবষেয় 

কায ম হণ। 

০১ মাস। আেবদনকারী আেবদন। সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
মতামতসহ ণা  মতামতসহ িতেবদন। 

েযাজ  নেহ উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট। 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯৬০ 
মাবাইলঃ ০১৭৩১-৬০৮০১০. 

ই- মইলঃ ddlgsyl@yahoo.com 

জলা শাসক 
িসেলট। 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইলঃ ০১৭১৫-২৯৭৪০৫. 

ই- মইলঃ 
dcsylhet@mopa.com 

১০. এলিজএসিপ-২ িবষয়ক 
ক  বা বায়েন 
অিভেযাগ। 

১৫ কাযিদবস। আেবদনকারীর আেবদন। উভয় প েক না শ দান বক 
সেরজিমন তদ করণ। 

েযাজ  নেহ উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট। 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩৪৯৬০. 
মাবাইলঃ ০১৭৩১-৬০৮০১০. 

ই- মইলঃ ddlgsyl@yahoo.com 

জলা শাসক 
িসেলট। 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইলঃ ০১৭১৫-২৯৭৪০৫. 

ই- মইলঃ 
dcsylhet@mopa.com 

 
 
 
 



বসা ও বািণজ  শাখা 
ক  নং 

 
ম সবার নাম সবা দােনর 

সেবা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম াি র 

ান 
সবা  এবং পিরেশাধ প িত  

(যিদ থােক) 
শাখার নামসহ দািয় া  

কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০১ ণ েয়লারী িডিলং   

লাইেস  দান  
১৪ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম 

২। ভাটার আই িড (সত ািয়ত)  
৩। ড লাইেস  (সত ািয়ত) 
৪। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর 
কিপ(সত ািয়ত) 
৫। স েতালা ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর 
রিঙন ছিব (সত ািয়ত) 
৬। সরকাির কাষাগাের  ৩০০০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর লকিপ          
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা 
করেত হেব) 

১। জলা শাসেকর কাযালয় ,িসেলট এর 
বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-৩০৭ )এ( , 

৩য় তলা)  হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
www.Sylhet .gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ/িনবাচন অিফস  
৩।  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা/িস  
কেপােরশন 
৪। িনজ উে ােগ/ উপেজলা িম অিফস  
৫। িনজ উে ােগ 
৬। সানালী াংক, িসেলট এর য কান 
শাখা/বাংলােদশ াংক / হ েড / জলা 
ওেয়ব পাটাল। (www.sylhet. 
gov. bd)  

           ৩০০০ /- 
(িতন হাজার টাকা ) 

কাড নং   
১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ 

সহকারী কিমশনার 
বসা বিণজ  শাখা 

জলা কাড: ০৮২১ 
ফান-৭১৩৪৩৬ 

জলা শাসক  
িসেলট 

ক  নং- ২০৮(২য় তলা) 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান-+০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 

০২ ণ েয়লারী িডিলং   
লাইেস  নবায়ন 

৭ কাযিদবস ১।  িনধািরত ফরম 
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল 
লাইেসে র কিপ।    
৩। ড লাইেস  এর ফেটাকিপ  
৪।সরকাির কাষাগাের  ৫০০/-টাকা  
 জমা দােনর চালােনর লকিপ             
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) নং কােড  জমা 
করেত হেব( 

১। জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট এর  
বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-৩০৭ )এ( , 

৩য় তলা)  হ েড /েজলা ওেয়ব পাটাল 
(www. Sylhet. gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ 
৩। িনজ উে ােগ ইউিপ /পৗরসভা/িস  
কেপােরশন 
৪। সানালী াংক এর য কান  শাখায় /
বাংলােদশ াংক/ হ েড / জলা ওেয়ব 
পাটাল (www. Sylhet. gov. bd)  

 

৫০০/- 
(প চশত টাকা) 

কাড নং   
১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ 

 
সহকারী কিমশনার 

বসা বািণজ  শাখা 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান-৭১৩৪৩৬ 

 
জলা শাসক  

িসেলট 
ক  নং- ২০৮(২য় তলা) 

জলা কাড: ০৮২১ 
ফান- ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 
dcsylhet@gmail.com 

 

০৩। ণ কািরগির িডিলং   
লাইেস  দান  

১৪ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম 
২। ভাটার আই িড (সত ািয়ত) 
৩। ড লাইেস  (সত ািয়ত)  
৪। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর কিপ 
(সত ািয়ত) 
৫। স েতালা ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর 
রিঙন ছিব(সত ািয়ত) 
৬। সরকাির কাষাগাের  ৩০০০/-টাকা  
জমা দােনর চালােনর লকিপ (১-০৭৪২-
০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা করেত হেব(  

১। জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট এর  
বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-৩০৭ )এ( , 

৩য়তলা)/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 
(www. sylhet. gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ /সংি  িনবাচন অিফস  
৩।  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা /িস  
কেপােরশন 
৪। িনজ উে ােগ/উপেজলা িম অিফস 
৫। িনজ উে ােগ 
৬। সানালী াংক এর য কান  শাখা/ 
বাংলােদশ াংক/ হ েড / জলা ওেয়ব 
পাটাল। (www. Sylhet. 

gov.bd)  

৫০০/- 
(প চশত টাকা) 

কাড নং   
১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ 

 
সহকারী কিমশনার 

বসা বািণজ  শাখা 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান-৭১৩৪৩৬ 

জলা শাসক  
িসেলট 

ক  নং- ২০৮(২য় তলা) 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান- ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 

০৪ ণ কািরগির িডিলং   
লাইেস  নবায়ন 

৭ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম। 
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল 
লাইেসে র কিপ 
৩। ড লাইেস  এর ফেটাকিপ 

১। জলা শাসেকর কাযালয়  ,িসেলট এর   
বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-৩০৭ )এ( , 

৩য়তলা)  হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
(www. Sylhet.   gov.bd) 

১০০০/- 
(একশত টাকা) 

কাড নং   
১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ 

 
সহকারী কিমশনার 

বসা বািণজ  শাখা 
জলা কাড: ০৮২১ 

 
জলা শাসক  

িসেলট 
ক  নং- ২০৮(২য় তলা) 



ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম াি র 
ান 

সবা  এবং পিরেশাধ প িত  
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম 

ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
৪। সরকাির কাষাগাের  ৫০০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর লকিপ         
(১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা 
করেত হেব( 

২। িনজ উে ােগ 
৩। ইউিপ /পৗরসভা/িস  কেপােরশন  
৪। সানালী াংক এর  য কান  শাখায়/ 
বাংলােদশ াংক /েহ েড /েজলা ওেয়ব 
পাটাল। (www. Sylhet.gov.bd)  

ফান-৭১৩৪৩৬ জলা কাড: ০৮২১ 
ফান- ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 
dcsylhet@gmail.com 

 
০৫। পাইকারী ও চরা 

কাপড় িব েয়র 
িডিলং লাইেস  দান 

১৪ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম 
২। ভাটার আই িড (সত ািয়ত) 
৩। ড লাইেস  (সত ািয়ত)  
৪। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর কিপ 
(সত ািয়ত) 
৫। স েতালা ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর 
রিঙন ছিব (সত ািয়ত) 
৬। সরকাির কাষাগাের  ৩০০০/-টাকা ও 
চরা ১০০ টাকা জমা দােনর চালােনর 
লকিপ (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং 
কােড) জমা করেত হেব। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১। জলা শাসেকর কাযালয়  ,িসেলট এর  
বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-৩০৭ )এ( , 

৩য়তলা)/ হ েড /েজলা ওেয়ব পাটাল। 
(www. Sylhet. gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ/ িনবাচন অিফস  
৩।  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা /িস  
কেপােরশন  
৪। িনজ উে াগ/ উপেজলা িম অিফস  
৫। িনজ উে ােগ 
৬। সানালী াংক এর  য কান শাখায় /
বাংলােদশ াংক/  হ েড / জলা ওেয়ব 
পাটাল। (www. sylhet.gov.bd) 

 
 
  

১। পাইকারী- ৩০০০/=টাকা 
২। চরা-১০০০/-টাকা 

( কাড নং   
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) 

 
সহকারী কিমশনার 

বসা বািণজ  শাখা 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান-৭১৩৪৩৬ 

 
জলা শাসক  

িসেলট 
ক  নং- ২০৮(২য় তলা) 

জলা কাড: ০৮২১ 
ফান-+০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 
dcsylhet@gmail.com 

 

০৬ পাইকারী ও চরা 
কাপড় িব েয়র 
িডিলং লাইেস  
নবায়ন 

৭ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম।  
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল 
লাইেসে র কিপ 
৩। ড লাইেস  এর ফেটাকিপ 
৪। সরকাির কাষাগাের  ২০০০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর লকিপ         
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা 
করেত হেব) 

১। জলা শাসেকর কাযালয়  ,িসেলট এর  
বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-৩০৭ )এ( , 

৩য়তলা)/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
(www. Sylhet. gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ 
৩। ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা /িস  
কেপােরশন 
৪।  সানালী াংক িসেলট এর য কান 
শাখায়/ বাংলােদশ াংক / হ েড /েজলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. 
Sylhet.gov.bd)  

১। পাইকারী- ১৫০০/=টাকা 
২। চরা- ৫০০/- 

( কাড নং   
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) 

 
সহকারী কিমশনার 

বসা বািণজ  শাখা 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান-৭১৩৪৩৬ 

 
জলা শাসক  

িসেলট 
ক  নং- ২০৮(২য় তলা) 

জলা কাড: ০৮২১ 
ফান- ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 
dcsylhet@gmail.com 

 

০৭ লৗহজাত   
িব েয়র িডিলং 
লাইেস  দান 

১৪ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম 
২। ভাটার আই িড এর ফেটাকিপ 
(সত ািয়ত) 
৩। ড লাইেস  এর ফেটাকিপ 
(সত ািয়ত)  
৪। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর ফেটা 
কিপ (সত ািয়ত) 
৫। স েতালা ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর 

১। জলা শাসেকর কাযালয়  ,িসেলট এর   
বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-৩০৭ )এ( , 

৩য়তলা)/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
(www. Sylhet. gov.bd) 
২।িনবাচন অিফস  
৩।  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা /িস  
কেপােরশন  
৪। িনজ উে াগ/ উপেজলা িম অিফস 

৩০০০ /- 
(িতন হাজার) 

 টাকা  
( কাড নং 

১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ ) 
 

সহকারী কিমশনার 
বসা বািণজ  শাখা 

জলা কাড: ০৮২১ 
ফান-৭১৩৪৩৬ 

 
জলা শাসক  

িসেলট 
ক  নং- ২০৮(২য় তলা) 

জলা কাড: ০৮২১ 
ফান- ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 
dcsylhet@gmail.com 



ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম াি র 
ান 

সবা  এবং পিরেশাধ প িত  
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম 

ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
রিঙন ছিব (সত ািয়ত) 
৬। সরকাির কাষাগাের  ৩০০০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর লকিপ         
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা 
করেত হেব(  

৫। িনজ উে ােগ  
৬। সানালী াংক িসেলট এর য কান 
শাখায়/ বাংলােদশ াংক/েহ েড / জলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. Sylhet. 
gov.bd)  

 

০৮ লৗহজাত   
িব েয়র িডিলং 
লাইেস  নবায়ন  

০৭ কাযিদবস ১। িনধািরত  ফরম  
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল 
লাইেসে র কিপ 
৩।  ড লাইেস  এর ফেটাকিপ 
৪। সরকাির কাষাগাের  ১৫০০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর ল কিপ          
  (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা 
করেত হেব( 

১। জলা শাসেকর কাযালয়  ,িসেলট এর   
বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-৩০৭ )এ( , 

৩য়তলা/)  হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
(www. Sylhet. gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ 
৩।িনজ উে ােগ/ইউিনয়ন পিরষদ/ 
পৗরসভা /িস  কেপােরশন  

৪। সানালী াংক িসেলট এর য কান 
শাখায়/বাংলােদশ াংক/ হ েড /েজলা 
ওেয়ব পাটাল। (www 
Sylhet.gov.bd)  

১৫০০/- 
(এক হাজার প চশত টাকা 

( কাড নং 
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ ) 

 

সহকারী কিমশনার 
বসা বািণজ  শাখা 

জলা কাড: ০৮২১ 
ফান-৭১৩৪৩৬ 

 
জলা শাসক  

িসেলট 
ক  নং- ২০৮(২য় তলা) 

জলা কাড: ০৮২১ 
ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 
dcsylhet@gmail.com 

 

০৯ িসেম  িব েয়র 
িডিলং লাইেস  দান 

১৪ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম। 
২। ভাটার আই.িড ফেটাকিপ(সত ািয়ত) 
৩। ড লাইেস  এর ফেটাকিপ 
(সত ািয়ত)  
৪। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর ফেটা 
কিপ (সত ািয়ত) 
৫। স েতালা ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর 
রিঙন ছিব (সত ািয়ত) 
৬। সরকাির কাষাগাের  ১৫০০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর লকিপ          
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা 
করেত হেব(  

১। জলা শাসেকর কাযালয়  ,িসেলট এর   
বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-৩০৭ )এ( , 

৩য়তলা)/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
(www. Sylhet. gov.bd) 
২।  িনবাচন অিফস  
৩।  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা /িস  
কেপােরশন  
৪। িনজ উে াগ/ উপেজলা িম অিফস 
৫। িনজ উে ােগ  
৬। সানালী াংক িসেলট এর য কান 
শাখায়/ বাংলােদশ াংক/েহ েড / জলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. Sylhet. 
gov.bd) 

১৫০০/- 
(এক হাজার প চশত টাকা) 

কাড নং   
১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ 

 
সহকারী কিমশনার 

বসা বািণজ  শাখা 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান-৭১৩৪৩৬ 

জলা শাসক  
িসেলট 

ক  নং- ২০৮(২য় তলা) 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান-  ০২৯৯৬৬৩২১৯০  
০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
  

১০ িসেম  িব েয়র 
িডিলং লাইেস  

নবায়ন 

০৭ কাযিদবস ১। িনধািরত  ফরম  
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল 
লাইেসে র ফেটাকিপ (সত ািয়ত) 
৩। ড লাইেস  এর ফেটাকিপ 
৪। সরকাির কাষাগাের  ৭৫০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর ল কিপ         
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা 
করেত হেব( 

১। জলা শাসেকর কাযালয়  ,িসেলট এর   
বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-৩০৭ )এ( , 

৩য়তলা)/  হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
(www. Sylhet. gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ 
৩।িনজ উে ােগ/ইউিনয়ন পিরষদ/ 
পৗরসভা /িস  কেপােরশন  

৪। সানালী াংক িসেলট এর য কান 
শাখায়/ বাংলােদশ াংক/েহ েড /েজলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. 
Sylhet.gov.bd)  

৭৫০/- 
(সাতশত প াশ  (টাকা)  

কাড নং   
১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ 

সহকারী কিমশনার 
বসা বািণজ  শাখা 

জলা কাড: ০৮২১ 
ফান-৭১৩৪৩৬ 

জলা শাসক  
িসেলট 

ক  নং- ২০৮(২য় তলা) 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান- ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 

১১ িম  ড িব েয়র 
িডিলং লাইেস  দান  

১৪ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম 
২। ভাটার আই িড ফেটাকিপ (সত ািয়ত) 
৩। ড লাইেস  ফেটাকিপ (সত ািয়ত) 
৪। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর 
ফেটাকিপ (সত ািয়ত) 

১। জলা শাসেকর কাযালয়  ,িসেলট এর   
বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-৩০৭ )এ( , 

৩য়তলা)/  হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
(www. Sylhet . gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ  িনবাচন অিফস  

৩০০/- 
( িতনশত টাকা ) 

কাড নং   
১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ 

সহকারী কিমশনার 
বসা বািণজ  শাখা 

জলা কাড: ০৮২১ 
ফান-৭১৩৪৩৬ 

 
জলা শাসক  

িসেলট 
ক  নং- ২০৮(২য় তলা) 

জলা কাড: ০৮২১ 



ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম াি র 
ান 

সবা  এবং পিরেশাধ প িত  
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম 

ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
৫। স েতালা ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর 
রিঙন ছিব (সত ািয়ত) 
৬। সরকাির কাষাগাের  ৩০০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর লকিপ           
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা 
করেত হেব) 

৩।  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা /িস 
কেপােরশন 
৪। িনজ উে াগ উপেজলা িম  অিফস  
৫। িনজ উে ােগ 
৬। সানালী াংক িসেলট এর য কান 
শাখায়/ বাংলােদশ াংক/েহ েড / জলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. 
Sylhet.gov.bd)  

ফান-  ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 

১২ িম  ড িব েয়র 
িডিলং লাইেস  
নবায়ন   

০৭ কাযিদবস ১। িনধািরত  ফরম  
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল 
লাইেসে র ফেটাকিপ (সত ািয়ত) 
৩। ড লাইেস  এর ফেটাকিপ 
৪। সরকাির কাষাগাের  ১৫০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর লকিপ           
  (১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা 
করেত হেব( 

১। জলা শাসেকর কাযালয়  ,িসেলট এর   
বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-৩০৭ )এ( , 

৩য়তলা) / হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
(www. Sylhet.gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ 
৩। সানালী াংক িসেলট এর য কান 
শাখায়  /বাংলােদশ াংক/েহ েড /েজলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. 
Sylhet.gov.bd)  

১৫০/- 
(একশত প াশ      (টাকা) কাড নং   

১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ 
 
 
 
 
 

সহকারী কিমশনার 
বসা বািণজ  শাখা 

জলা কাড: ০৮২১ 
ফান-৭১৩৪৩৬ 

 
জলা শাসক  

িসেলট 
ক  নং- ২০৮(২য় তলা) 

জলা কাড: ০৮২১ 
ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 
dcsylhet@gmail.com 

 
 
 
 
 
  

 
১৩ পে ািলয়াম ও 

িবে ারক  
ম েদর অনাপি  সনদ 

দান 

২৫ কাযিদবস ১। িনধািরত িড ফরম রণ ৬ কিপ  
২। স েতালা ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর 
রিঙন ছিব(সত ািয়ত) 
৩। জাতীয় পিরচয়পে র ফেটাকিপ 
(সত ািয়ত)  
৪। ড লাইেস  ফেটাকিপ (সত ািয়ত) 
৫। াংক সলেভি র ফেটাকিপ 
(সত ািয়ত) 
৬। আয়কর সনদ ফেটাকিপ (সত ািয়ত) 
৭। ািবত ােনর মৗজা াপ 
৮।  সকশন ান ০৬ (ছয়) কিপ  
৯। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর 
ফেটাকিপ(সত ািয়ত) 
 
 

১। জলা শাসেকর কাযালয়  ,িসেলট এর  
বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-৩০৭ )এ( , 

৩য়তলা)/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
(www. Sylhet.gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ 
৩।  িনবাচন অিফস 
৪।  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা/ িস  
কেপােরশন 
৫। িনজ উে ােগ রা ায়  াংক /য কান 

াংক 
৬। উপ-কর/কর কিমশনােরর কাযালয়, 
িসেলট   
৭। িনজ উে ােগ/ রকড ম শাখা  ,জলা 

শাসেকর কাযালয় ,িসেলট  
৮। িনজ উে ােগ 
৯।িনজ উে ােগ/উপেজলা িম অিফস 
৯। িনজ উে ােগ (সংি  িম অিফস হেত 

িফ  চাজ  

সহকারী কিমশনার 
বসা বািণজ  শাখা 

জলা কাড: ০৮২১ 
ফান-৭১৩৪৩৬ 

জলা শাসক  
িসেলট 

ক  নং- ২০৮(২য় তলা) 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান- ০২৯৯৬৬৩২১৯০  
০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 

১৪। তা পাইকারী ও 
চরা িব েয়র িডিলং 

লাইেস  দান 
 
 

১৪ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম 
২। ভাটার আই িড (সত ািয়ত) 
৩। ড লাইেস  (সত ািয়ত)  
৪। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর কিপ 
(সত ািয়ত) 

১। জলা শাসেকর কাযালয়  ,িসেলট এর   
বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-৩০৭ )এ( , 

৩য়তলা)/ হ েড /েজলা ওেয়ব পাটাল। 
(www. Sylhet. gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ িনবাচন অিফস  

১। পাইকারী- ১২০০/=টাকা 
২। চরা-৫০০/-টাকা 

কাড নং   
১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ 

 
সহকারী কিমশনার 

বসা বািণজ  শাখা 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান-৭১৩৪৩৬ 

 
জলা শাসক  

িসেলট 
ক  নং- ২০৮(২য় তলা) 

জলা কাড: ০৮২১ 



ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম াি র 
ান 

সবা  এবং পিরেশাধ প িত  
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম 

ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
 
 
 
 
 
 

৫। স  তালা ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর 
রিঙন ছিব(সত ািয়ত) 
৬। সরকাির কাষাগাের  ১৭০০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর লকিপ          
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা 
করেত হেব( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৩।  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা /িস  
কেপােরশন 
৪। িনজ উে াগ  উপেজলা িম অিফস 
৫। িনজ উে ােগ 
৬। সানালী াংক  ,িসেলট  এর য কান 
শাখায়  /বাংলােদশ াংক/  হ েড / জলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. 
Sylhet.gov.bd)  

 
 
 
 
 
 
 
 

ফান- +০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 

১৫ তা পাইকারী ও 
চরা  িব েয়র িডিলং 

লাইেস  নবায়ন 

৭ কাযিদবস     ১। িনধািরত ফরম।  
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল 
লাইেসে র কিপ 
৩। ড লাইেস  এর ফেটাকিপ 
৪। সরকাির কাষাগাের  ৮৫০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর লকিপ          
(১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা 
করেত হেব) 

১। জলা শাসেকর কাযালয়  ,িসেলট এর  
বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-৩০৭ )এ( , 

৩য়তলা) /েহ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
(www. Sylhet. gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ 
৩। সানালী াংক  ,িসেলট এর  য কান 
শাখায়  /বাংলােদশ াংক /েহ েড /েজলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. 
Sylhet.gov.bd)  

১। পাইকারী- ৬০০/=টাকা 
২। চরা- ২৫০/- 

কাড নং   
১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ 

 
সহকারী কিমশনার 

বসা বািণজ  শাখা 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান-৭১৩৪৩৬ 

জলা শাসক  
িসেলট 

ক  নং- ২০৮(২য় তলা) 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান- ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 
 

১৬ িসগােরট   িব েয়র 
িডিলং লাইেস  দান 

১৪ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম।  
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল 
লাইেসে র কিপ 
৩। ড লাইেস  এর ফেটাকিপ 
৪। সরকাির কাষাগাের  ৩০০০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর লকিপ         
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) নং কােড জমা 
করেত হেব) 

১। জলা শাসেকর কাযালয়  ,িসেলট এর   
বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-৩০৭ )এ( , 

৩য়তলা) /েহ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
(www. Sylhet. gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ 
৩। সানালী াংক  ,িসেলট এর  য কান 
শাখায়/  বাংলােদশ াংক/েহ েড /েজলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. 
Sylhet.gov.bd)  

১। পাইকারী- ৩০০০/=টাকা কাড নং   
১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ 

 
সহকারী কিমশনার 

বসা বািণজ  শাখা 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান-৭১৩৪৩৬ 

জলা শাসক  
িসেলট 

ক  নং- ২০৮(২য় তলা) 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান- +৮৮০৮২১৭১৬১০০  
০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 
 
 

১৭ িসগােরট   িব েয়র 
িডিলং লাইেস  
নবায়ন 

৭ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম।  
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল 
লাইেসে র কিপ 
৩। ড লাইেস  এর ফেটাকিপ 
৪। সরকাির কাষাগাের  ১৫০০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর লকিপ           
(১-০৭৪২-   ০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা 
করেত হেব) 

১। জলা শাসেকর কাযালয়  ,িসেলট এর   
বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-৩০৭ )এ( , 

৩য়তলা) হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
(www. Sylhet. gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ 
৩। সানালী াংক  ,িসেলট এর  য কান 
শাখায়/  বাংলােদশ াংক/েহ েড /েজলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. 
Sylhet.gov.bd)  

১। পাইকারী- ১৫০০/=টাকা 
কাড নং   

১-০৭৪২- ০০০০-২৬৮১ 

 
সহকারী কিমশনার 

বসা বািণজ  শাখা 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান-৭১৩৪৩৬ 

জলা শাসক  
িসেলট 

ক  নং- ২০৮(২য় তলা) 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান- ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 
 

১৮ হােটল         ) ২৫ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম ১। জলা শাসেকর কাযালয়  ,িসেলট এর  এক তারকা- ১০,০০০/- টাকা   



ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম াি র 
ান 

সবা  এবং পিরেশাধ প িত  
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম 

ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
আবািসক(  

িনব ন ও  লাইেস  
দান 

২। ভাটার আই িড (সত ািয়ত) 
৩। ড লাইেস  (সত ািয়ত)  
৪। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর কিপ 
(সত ািয়ত) 
৫। স েতালা ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর 
রিঙন ছিব (সত ািয়ত) 
৬। সরকাির কাষাগাের  ৩৬০০০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর লকিপ  
 িনব ন কাড- ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭ 
লাইেস  কাড- ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 
৭। িনব ন ও লাইেস  িফ এর ১৫% ভ াট 

দােনর চালােনর লকিপ (১-১১৩৩-
০০১৮-০৩১১) 
 

বসা ও বািণজ  শাখা (ক  নং-৩০৭ )এ( , 
৩য়তলা) হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
(www. Sylhet. gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ িনবাচন অিফস 
৩। ইউিনয়ন পিরষদ /পৗরসভা/িস   
কেপােরশন 
৪। িনজ উে ােগ /উপেজলা িম অিফস  
৫। িনজ উে ােগ 
৬। সানালী াংক  ,িসেলট এর  য কান 
শাখায়/  বাংলােদশ াংক/ হ েড /েজলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. 
Sylhet.gov.bd)  

ই তারকা- ২৫,০০০/- টাকা 
িনব ন কাড- ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭ 
লাইেস  কাড- ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 
ভ াট দােনর কাড- ১-১১৩৩-০০১৮-
০৩১১ 
 

সহকারী কিমশনার 
বসা বািণজ  শাখা 

জলা কাড: ০৮২১ 
ফান-৭১৩৪৩৬ 

জলা শাসক  
িসেলট 

ক  নং- ২০৮(২য় তলা) 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান- ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@gmail.com 
 

১৯ হােটল                                  
 )আবািসক(  

লাইেস  নবায়ন 

৭ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম 
২। ভাটার আই িড (সত ািয়ত) 
৩। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর কিপ 
(সত ািয়ত) 
৪। স েতালা ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর 
রিঙন ছিব (সত ািয়ত) 
৫। সরকাির কাষাগাের  ১১২৫০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর লকিপ (েকাড- 
১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 
৭। িনব ন ও লাইেস  িফ এর ১৫% ভ াট 

দােনর চালােনর লকিপ (১-১১৩৩-
০০১৮-০৩১১) 
 
 
 
 
 
 

১। জলা শাসেকর কাযালয়  ,িসেলট এর   
বসা ও বািণজ  শাখা )ক  নং- ৩০৭ )এ( ,

৩য়তলা / (হ েড /জলা ওেয়ব পাটাল। 
)www . Sylhet  .gov.bd(  

২। িনজ উে ােগ /িনবাচন অিফস  
৩। ইউিনয়ন পিরষদ /পৗরসভা/িস   
কেপােরশন 
৪। িনজ উে ােগ /উপেজলা িম অিফস  
৫। িনজ উে ােগ 
৬। সানালী াংক ,িসেলট এর য কান 
শাখায়/  বাংলােদশ াংক/ হ েড /েজলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. 
Sylhet.gov.bd)  

এক তারকা- ৩৭৫০/- টাকা 
ই তারকা: ৭৫০০/-  টাকা 

লাইেস  কাড- ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 
ভ াট দােনর কাড- ১-১১৩৩-০০১৮-
০৩১১ 
 

 
সহকারী কিমশনার 

বসা বািণজ  শাখা 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান-৭১৩৪৩৬ 

 
জলা শাসক  

িসেলট 
ক  নং- ২০৮(২য় তলা) 

জলা কাড: ০৮২১ 
ফান- ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

০১৭১৫২৯৭৪০৫ 
dcsylhet@gmail.com 

 

২০ র ের  
িনব ন ও  লাইেস  

দান 

১৪ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম 
২। ভাটার আই িড (সত ািয়ত) 
৩। ড লাইেস  (সত ািয়ত)  
৪। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর কিপ 
(সত ািয়ত) 
৫। স েতালা ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর 
রিঙন ছিব(সত ািয়ত) 
৬। সরকাির কাষাগাের  ১৪ ,৫০০ /-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর লকিপ  
িনব ন কাড- ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭ 
লাইেস  কাড- ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 
৭। িনব ন ও লাইেস  িফ এর ১৫% ভ াট 

দােনর চালােনর লকিপ (১-১১৩৩-

১। জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট এর  
বসা ও বািণজ  শাখা )ক  নং- ৩০৭ )এ( ,

৩য়তলা / (হ েড /জলা ওেয়ব 
পাটাল।)www . Sylhet  .gov.bd(  

২। িনজ উে ােগ /িনবাচন অিফস  
৩। ইউিনয়ন পিরষদ /পৗরসভা/িস   
কেপােরশন 
৪। িনজ উে ােগ /উপেজলা িম অিফস  
৫। িনজ উে ােগ 
৬। সানালী াংক  ,িসেলট এর  য কান 
শাখায়/  বাংলােদশ াংক/ হ েড /েজলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. 
Sylhet.gov.bd)  

ঙ- ণী- ৪২৫০/- 
চ ণী- ২২৫০/- 
ছ ণী- ৫২৫০/- 
জ নী- ২৭৫০/- 
িনব ন কাড- ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭ 
লাইেস  কাড- ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 
ভ াট দােনর কাড- ১-১১৩৩-০০১৮-
০৩১১ 
 

সহকারী কিমশনার 
বসা বািণজ  শাখা 

জলা কাড: ০৮২১ 
ফান-৭১৩৪৩৬ 

জলা শাসক  
িসেলট 

ক  নং- ২০৮(২য় তলা) 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান- ০২৯৯৬৬৩২১৯০  
০১৭১৫২৯৭৪০৫  

dcsylhet@gmail.com 
 



ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন ফরম াি র 
ান 

সবা  এবং পিরেশাধ প িত  
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম 

ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০০১৮-০৩১১) 
 
 
 

২১ র ের  
লাইেস  নবায়ন 

৭ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম 
২। ভাটার আই িড (সত ািয়ত) 
৩। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর কিপ 
(সত ািয়ত) 
৪। স েতালা ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর 
রিঙন ছিব (সত ািয়ত) 
৫। সরকাির কাষাগাের  ৬৫০০/- টাকা  
   জমা দােনর চালােনর লকিপ  
 (েকাড- ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 
 
 

১। জলা শাসেকর কাযালয়  ,িসেলট এর   
বসা ও বািণজ  শাখা )ক  নং-৩০৭ )এ( ,

৩য়তলা / (হ েড /জলা ওেয়ব পাটাল। 
)www . Sylhet  .gov.bd(  

২। িনজ উে ােগ /িনবাচন অিফস  
৩। ইউিনয়ন পিরষদ /পৗরসভা/িস   
কেপােরশন 
৪। িনজ উে ােগ /উপেজলা িম  অিফস  
৫। িনজ উে ােগ 
৬। সানালী াংক  িসেলট এর  য কান 
শাখায়/  বাংলােদশ াংক/ হ েড /েজলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. 
Sylhet.gov.bd) 

ঙ ণী- ১৫০০/- 
চ ণী- ১২৫০/- 
ছ ণী- ২৫০০/- 
জ ণী- ১২৫০/- 
(লাইেস  কাড ১-৫৩০১-০০০১-
১৮১৮)  

 
সহকারী কিমশনার 

বসা বািণজ  শাখা 
জলা কাড: ০৮২১ 

ফান-৭১৩৪৩৬ 

 
জলা শাসক  

িসেলট 
ক  নং- ২০৮(২য় তলা) 

জলা কাড: ০৮২১ 
ফান- ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

মাবাইল: ০১৭১৫২৯৭৪০৫ 
dcsylhet@gmail.com 

 

 
 



নজারত শাখা: 
 

ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
/আেবদন ফরম াি র 

ান 

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০১ কমচারীেদর মািসক বতন িবল, 

এ িবল, েসস িবল ত করণ 
বতন  িবল িবেবচ  

মােসর ২০ হেত ২৪ 
তািরেখর মে  এবং 

এ িবল ও েসস 
িবল াি র ০৭(সাত) 
িদেনর মে  

যথাসমেয় া তা অ সাের িবল 
ত বক যাচাই বাছাই েম উপ াপন 

লাইে রী শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, 

িসেলট। 

েযাজ  নেহ ভার া   কমকতা, সং াপন শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট। 

 

০২ ৪থ িণর কমচারীেদর  সং া  
িবষয়  

নিমি ক  ০১ 
(এক) বা ০২ ( ই) 
িদেনর মে , অিজত  
ও  মা জিনত  
আেবদেনর ০৭(সাত) 
িদেনর মে  

 ভােগর েয়াজনীয় ও া তা 
সােপে  কাজ স াদেনর িবক  ব া 
হণ বক ম রী পদে প হণ 

লাইে রী শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, 

িসেলট। 

েযাজ  নেহ জলা শাসক, িসেলট। 
নজারত ড  কােল র, িসেলট। 
ফান: ০২৯৯৬৬৩৪০০৭ 

 

০৩ ৪থ িণ কমচারীেদর 
টাইমে ল/দ তাসীমা দান 
সং া  

আেবদন াি র ১৫-
২০ িদেনর মে  

আেবদন াি র পর িবষয় িভি ক তািলকা 
তরী কের তািলকা পে র ম  কলােম 

চা রীবিহ পরী াে  ম  সংেযাজন করা 
হয়। িনধািরত কিম র সভা আহবান কের 
কিম র মা েম যাচাই বাছাই বক 

িনিদ  ােবর িভি েত জলা শাসক 
মেহাদয় ক ক িস া  দান করা হয়। 

নজারত শাখা হেত েযাজ  নেহ জলা শাসক, িসেলট এবং জলা 
শাসক, িসেলট ক ক অ েমািদত 

িনধািরত কিম । 
 

 

০৪ ৪থ িণ কমচারীেদর পেদা িত 
সং া  

পদ  হওয়ার ২-৩ 
মােসর মে  

৪থ িণর কমচারীেদর পেদা িতেযা  
 পেদর িবপরীেত িবিধ স তভােব 

পেদা িতর জ  যা  কমচারীেদর নােমর 
তািলকা াব আকাের জলা শাসক 
মেহাদয় বরাবের উপ াপন। 

------ েযাজ  নেহ কিমশনার, িসেলট িবভাগ, িসেলট 
এবং জলা শাসক, িসেলট। 

 

০৫ ৪থ িণ কমচারীেদর 
পনশন/পািরবািরক 
পনশন/েযৗথবীমা ও ক াণ 

তহিবল সং া  

আেবদন াি র ৫-৭ 
িদেনর মে  

আেবদন ফরম সং হ  ও রেণ 
সহায়তাসহ িজ াসামা  যাবতীয় 
িনয়মাবলী অবিহত করা হয়। া  আেবদন 
পরী া িনরী া কের েয়াজেন শাসিনক 
অ েমাদনসহ যথাযথ ক পে র িনকট 

রণ করা হয়। 

লাইে রী শাখা েযাজ  নেহ জলা শাসক, িসেলট।  

০৬ ৪থ িণ কমচারীেদর সাধারণ 
ভিব  তহিবল হেত অি ম হণ 
সং া  

আেবদন াি র ৩ 
িদেনর মে  

িনধািরত ফরেম আেবদন হণ করা হয়। 
জমা ত অেথর িহসাব িববরণী দান করা 
আব কীয়। িবষয় িভি ক ও আিথক 
এখিতয়ার িনিরেখ জলা শাসক িকংবা 
িবভাগীয় কিমশনার ক ক সাধারণ ভিব  
তহিবেলর অি ম ম র করা হয়। 

লাইে রী শাখা েযাজ  নেহ কিমশনার, িসেলট িবভাগ, িসেলট 
এবং জলা শাসক, িসেলট। 

 

০৭ ৪থ িণ কমচারীেদর িনেয়াগ  ও  
বদলী সং া  

সরাসির িনেয়ােগর 
ে  ছাড়প  

পাওয়ার ৩-৪ মােসর 
মে  

জন ােথ সরকারী নীিতমালার িভি েত 
সরকারী কমচারীেদর বদলী করা হয়। 
সরাসির িনেয়ােগ  পেদর িবপরীেত 
সং াপন ম ণালেয়র ছাড়প  পাওয়ার পর 
ব র চাের পি কায় িব ি র মা েম 
দরখা  আহবান করা হয় এবং ইহা যাচাই 
বাছাই েম পরবত   কায ম হেণ 

----- িনেয়ােগর ে  সরকার 
িনধািরত ৫০/- টাকার জারী 

চালান। কাড নং- 

জলা শাসক, িসেলট এবং জলা 
শাসক ক ক অ েমািদত িনধািরত 

কিম । 

 



ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
/আেবদন ফরম াি র 

ান 

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
াি ং কিম র িনকট উপ াপন করা হয়। 

০৮ ৪থ িণ কমচারীেদর িব ে  
ংখলা লক ব া হণ সং া  

অিভেযাগ াি র ২-
৩ িদেনর মে  
কারণ দশােনার 
না শ দান করা 

হয়। িবভাগীয় 
মামলার কায ম ৩-
৬ মােসর মে  
স ণ 
করা হয় । 

ন িত িকংবা অসদাচরেণর দােয় কান  
কমচারী অিভ  হেয় থমত তােক 
কারন দশােনার েযাগ িদেয় তার ব ে র 
হণেযা তা পরী া িনরী া কের 
হণেযা  না হেল িবভাগীয় ব া হেণর 

িনিমে  উ তন ক পে র িনকট 
েয়াজেন খসড়া অিভেযাগ নামা অিভেযাগ 

িববরণীসহ রণ করা হয়।  কমচারীেদর 
কারণ দশােনার না শ দান বক জবাব 
সেম াষজনক না হেল িবভাগীয় মামলা 

বক জবাব তদ  কমকতা িনেয়াগ 
করা হয়। তদেম  দাষী মািণত হেল 

িনিদ  অিভেযােগর িভি েত 
অিভেযাগনামা ত বক জবাব চাওয়া 
হয়  এবং িবিধ অ যায়ী আ প  সমথেণর 
( ি গত নানীর েযাগসহ) েযাগ 

দান করা হয় । এ পযােয় দাষ মািণত 
হেল ২য় কারণ দশােনার না শ িদেয় 
শািস  েয়াগ করা হয় । অব  অিভ  
জলা শাসেকর রােয়র িব ে  িবভাগীয় 

কিমশনার বরাবের আপীল করেত পােরন। 

------ েযাজ  নেহ জলা শাসক, িসেলট। 
 

কিমশনার, িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

০৯ ৪থ িণ কমচারীেদর িশ েণ 
মেনানয়ন দান সং া  

িনধািরত সমেয়র 
মে  িকংবা ৩ 
িদেনর মে  রেণর 

ব া হণ করা  

উ তন ক পে র িনকট হেত ৪থ িণর 
কমচারীেদর িশ েণর িবষেয় কান ত  
চািহত হেল চািহদা মাতােবক িশ ণাথ  
মেনানয়ন দান। 

----- েযাজ  নেহ জলা শাসক, িসেলট।  

১০ অিফস আ ষাি ক, পৗরকর, 
িব ৎ ও টিলেফান িবল, াস িবল 
পিরেশাধ সং া  

দাবী উ াপেনর ১৫ 
িদেনর মে  

সরবরাহকারী িত ান ও অ া  অিফস 
ক ক দািখল ত িবল যাচাই বাছাই েম 
(বরা  সােপে ) উ তন ক পে র িনকট 
উপ াপন করা হয়। 

সংি  িত ান েযাজ  নেহ জলা শাসক, িসেলট।  

১১ ৪থ িণর কমচারীেদর পাষাক 
সরবরাহ সং া  

ঊরা  াি র ১-২ 
মােসর মে  

৪থ িণ কমচারীেদর পাষাক সরবরােহর 
িনিমে  দরপ  আহবান কের দরপ  
কিম র মা েম িবিধ মাতােবক ব া 
হণ। 

সংি  িত ান েযাজ  নেহ জলা শাসক, িসেলট।  

১২ পে াল ও ি ক া  সরবরাহ 
সং া  

িবল দািখেলর ১৫ 
িদেনর মে  
(ম ণালয় হেত 
বরা  াি  
সােপে ) 

সরবরাহকারী িত ান ক ক িতমােসর 
িবল পরবত  মােসর ১৫ তািরেখর মে  
িবল দািখল করা হয়। দািখল ত িবল 
যাচাই বাছাই েম বরা  সােপে  
অ েমাদেনর জ  উপ াপন করা হয়। 

সরবরাহকারী িত ান েযাজ  নেহ জলা শাসক, িসেলট।  

১৩ জলা েলর গািড় চালকগেণর 
অিতির  খা নীভাতা 

দাবী উ াপেনর ১৫ 
িদেনর মে  

িতমােসর দািখল ত িবল াি র পর 
যাচাই বাছাই েম িবিধ মাতােবক 
পিরেশােধর িনিমে  উ তন ক পে র 
িনকট উপ াপন করা হয়। 

লাইে রী শাখা েযাজ  নেহ জলা শাসক, িসেলট।  

১৪ গাড়ী মরামত  ও র ণােব ণ 
সং া  িবল পিরেশাধ 

িবল দািখেলর ১৫ 
িদেনর মে  

গািড় মরামত ও র ণােব েণর উে ে  
িবিধ মাতােবক দরপ  আহবান কের 
দরপ  কিম র মা েম িবিধ মাতােবক 

সরবরাহকারী িত ান েযাজ  নেহ জলা শাসক, িসেলট  



ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
/আেবদন ফরম াি র 

ান 

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
ব া হণ করা হয়। অতপরঃ 

সরবরাহকারী িত ান ক ক িবল দািখল 
করা হেল তা পিরেশােধর িনিমে  উ তন 
ক পে র িনকট উপ াপন করা হয়। 

 
ত  ও অিভেযাগ শাখা : 
 

িমক 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
াি র ান 

িফ/চাজ (টাকা জমাদােনর 
কাড/খাত) 

দািয় া  কমকতা (কমকতার নাম, 
পদবী, জলা কাড,েটিলেফান নং ও 
ইেমইল) 

উ তন কমকতা, যার কােছ আিপল 
করা যােব। 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০১ ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 

আওতায় চািহত ত  সরবরাহ 
২০ কাযিদবস ত  কিমশন ক ক িনধািরত 

ফরেমেট আেবদন করেত হেব 
১। ত  কিমশন এর 
ওেয়বসাইট 
২। জলা শাসন, 
িসেলট এর 
ওেয়বসাইট 
৩। জলা শাসেকর 
কাযালয়, িসেলট এর 
ত  ও অিভেযাগ 
শাখা 

ত  সরবরােহর িফ ৩/- হাের 
চালােনর মা েম (েকাড নং- 
১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭) য 
কান সরকাির াংেক জমা 
দান করেত হেব। 

সহকারী কিমশনার 
ত  ও অিভেযাগ শাখা 
জলা কাড: ০৮২১ 
ফান: ০২৯৯৬৬৪০৬২৬ 

ইেমইল: 
acinfosylhet@gmail.com 

িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট 
িবভাগ, িসেলট 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০০০ 

ইেমইল: 
divcomsylhet@mopa.go
v.bd 

০২ ক) িবিভ  ধরেনর সাধরণ 
অিভেযাগ 

 
 
 

খ) সকল সরকাির দ েরর সবা 
সং া  অিভেযাগ 

৩০ কাযিদবস ১) আেবদনকারী ক ক দািখল ত। 
২) সংি  উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর িতেবদন 
 

আেবদনকারী ক ক 
সরবরাহ ত  

--- সহকারী কিমশনার 
ত  ও অিভেযাগ শাখা 
জলা কাড: ০৮২১ 
ফান: ০২৯৯৬৬৪০৬২৬ 

ইেমইল: 
acinfosylhet@gmail.com 
 
অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
ফান: ০২৯৯৬৬৩১০২০ 

ইেমইল:adcgsylhet@mopa.

gov.bd 

জলা শাসক 
িসেলট 
ফান:০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল: ১৭১৫২৯৭৪০৫  

ই-
মইল:dcsylhet@mopa.gov.

bd 
 

অিতির  িবভাগীয় কিমশনার 
(সািবক) 
িসেলট িবভাগ, িসেলট 
মাবাইল: ০১৭৩০৩৩১০০২ 

ইেমইল:adldivcomgsylhet
@mopa.gov.bd 

 



আইিস  ও জলা ই- সবা ক :  
 

ম সবার নাম সবা দােনর সেবা  
সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
/আেবদন ফরম াি র 

ান 

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

 
জিমর পচার আেবদন (ছাপা, িডিপ, 
িবএস, তৗিজ, পা ােক: জরীিপ 
খিতয়ানসহ িবিবধ) 

৫ কমিদবস 

(ক) ২  ফািলও, ৮ টাকার কাট িফ এবং 
২০ টাকার কাট িফ স িলত িনধািরত 
আেবদন ফরম 
 

(খ) জ রী আেবদেনর ে  ৪০ টাকার 
কাট িফ স িলত িনধািরত আেবদন 

অ েমািদত া  
ভ ার দাকান 

- 

সহকারী কিমশনার 
আইিস  শাখা 

 ফান: ০২৯৯৬৬৩২০৯৭ 
ইেমইল- 

acictsylhet@yahoo.com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল: ০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

ইেমইল: 
dcsylhet@mopa.gov.bd                                                                                             

 
নামজারী মামলা, িবিবধ মামলা, 
িরিভউ মামলা ও িবিবধ মামলার 
সা ফাই 

১৫ কমিদবস (নিথ 
াি  ােপে ) 

২০ টাকার কাট িফ স িলত িনধািরত 
আেবদন ফরম, নিথ ে  েয়াজনীয় কাট 
িফ, ফািলও 

অ েমািদত া  
ভ ার দাকান 

- 

সহকারী কিমশনার 
আইিস  শাখা 

 ফান: ০২৯৯৬৬৩২০৯৭ 
ইেমইল- 

acictsylhet@yahoo.com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল: ০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

ইেমইল: 
dcsylhet@mopa.gov.bd                                                                                             

 ি  পচা ০১ কমিদবস 
১০০ টাকার কাট িফ স িলত িনধািরত 
আেবদন 

অ েমািদত া  
ভ ার দাকান 

- 

সহকারী কিমশনার 
আইিস  শাখা 

 ফান: ০২৯৯৬৬৩২০৯৭ 
ইেমইল- 

acictsylhet@yahoo.com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল: ০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

ইেমইল: 
dcsylhet@mopa.gov.bd                                                                                             

 মৗজা াপ ০৩ কমিদবস 
৫০০ টাকার চালানসহ ২০ টাকার কাট 
িফ স িলত িনধািরত আেবদন 

(ক) অ েমািদত 
া  ভ ার দাকান 
(খ) জলা ই- সবা 

ক  
(গ) চালান ফরম, 

সানালী াংক 

৫০০ টাকা 
জমাদােনর কাড- ১-৪৬৩৭-

০০০১-১২২১ 

সহকারী কিমশনার 
আইিস  শাখা 

 ফান: ০২৯৯৬৬৩২০৯৭ 
ইেমইল- 

acictsylhet@yahoo.com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল: ০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

ইেমইল: 
dcsylhet@mopa.gov.bd                                                                                             

 দা িরক ও নাগিরক আেবদন হন 
এসএমএস এর 

মা েম সােথ সােথ 
াি  ীকার 

- - 
নাগিরক আেবদেনর  ে  ২০ 
টাকা কাট িফ স িলত আেবদন 

সহকারী কিমশনার 
আইিস  শাখা 

 ফান: ০২৯৯৬৬৩২০৯৭ 
ইেমইল- 

acictsylhet@yahoo.com 

জলা শাসক 
িসেলট 

ফানঃ ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
মাবাইল: ০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

ইেমইল: 
dcsylhet@mopa.gov.bd                                                                                             

 



জারী শাখা : 
 

ম সবার নাম সবা দােনর 
সেবা  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
/আেবদন ফরম াি র 

ান 

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০১ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

া  ও অ া  মেনাহাির ািদ 
িব য় /সরবরাহ সং া । 
 
 
 
 
 
 

০৩ 
কমিদবস 

জারী চালান ১। জলা শাসেকর 
কাযালয়, িসেলট এর 
ফরমস এ  শনারী 
শাখা 
২। সংি  াংক 
(বাংলােদশ াংক, 
সানালী াংক)। 

িনজ েয়াজনমত।  
 
কাড না ার স হ িন পঃ- 

নন িডিশয়াল,আঠােলা ও নাটারী 
া - ১/১১০১/০০২০/১৩০১ 

িডিশয়াল/ইমে সড কাট িফ 
া - ১/২১৪১/০০০/২৩১৭ 

কা জ পপার-
১/০৭৫১/০০০০/২৩১৬ 
পা াল া - 

১/৫৪৩১/০০০০/৩২০১ 
যানবাহন জিরমানা া -
১/৫০৪৩/০০০০/১১২১ 
সািভস া -
১/৫৪৩১/০০০/৩২১১ 

 
জারী অিফসার, িসেলট। 
জলা কাড-৯১০০ । 

টিলেফান নং- 
০২৯৯৬৬৩২৯২২ (অিফস) 

েযাজ  নেহ। 

০২ া  ভ ার লাইেস  দান 
সং া ।  

তদ  সােপে  ায় 
৯০ কমিদবস 

১। ২০/-টাকারেকাট িফ 
২। ২( ই)কিপ পাসেপাট সাইেজর 
সত ািয়ত ছিব 
৩। িশ াগত যা তার সনদপ   
৪। াংক সলেভ ী সনদপ  
৫। লনেদেনর িববরণী 
৬। নাগিরক  সনদপ   
৭। জলা শাসক,মেহাদয় বরাবের িলিখত 
আেবদন  

১। া  ভ া ােরর 
দাকান 

২। যেকান ফেটা িডও 
৩। সংি  িশ া 

িত ান 
৪। সংি  াংক 
৫। সংি  িস  
কেপােরশন/ইউ, িপ 

া  ভ ার লাইেস  িফ 
৭৫০/-টাকা। 
 
কাড না ার-

১/১১০১/০০০১/১৮৫৪ 
ন ন লাইেস ধারী ি েক 
লাইেস  িফ’র উপের ১৫% সক 

দান করেত হয়। 
কাড ন র: 

১/১১৩৩/০০১৮/০৩১১ 

জারী অিফসার, িসেলট। 
জলা কাড-৯১০০ । 

টিলেফান নং- 
০২৯৯৬৬৩২৯২২ (অিফস) 

েযাজ  নেহ। 

০৩ া  ভ ার লাইেস  নবায়ন 
সং া । 

০৭ 
কমিদবস 

১। ২০/-টাকার কাট িফ 
২। আেবদপ   
৩। ল লাইেস   
৩১ শ িডেস েরর মে  জারী অিফসার 
বরাবের দািখল করেত হয়।  

া  ভ ারগণেক 
িনজ উে ােগ 

েয়াজনীয় কাগজপ  
সং হ করেত হয়।  

লাইেস  নবায়ন িফ বাবত ৫০০/-
টাকা  
কাড না ার-

১/১১০১/০০০১/১৮৫৪ 
লাইেস  িফ’র উপের ১৫% সক 

দান করেত হয়। 
কাড ন র: 

১/১১৩৩/০০১৮/০৩১১ 

জারী অিফসার, িসেলট। 
জলা কাড-৯১০০ । 

টিলেফান নং- 
০২৯৯৬৬৩২৯২২ (অিফস) 

েযাজ  নেহ। 

৪ 
 

িবিভ  পরী ার প  সংর ণ ও 
িবতরণ।  

পরী ার প  
াি র সে  সে  

সংর ণ করা হয় 
এবং   
সময় চী অ যায়ী 
সরবরাহ করা হয়।  

বাড/িব িব ালয়-এর িনেদশনা অ যায়ী  
।  

 িব িব ালয়/ িশ া 
বাড/ জলা শাসেকর 

কাযালয়, িসেলট এর 
িশ া ও ক াণ শাখা  
 
 
 

 েযাজ  নেহ জারী অিফসার, িসেলট। 
জলা কাড-৯১০০ । 

টিলেফান নং- 
০২৯৯৬৬৩২৯২২ (অিফস) 

েযাজ  নেহ। 

০৫ মামলার জ ত আলামত ও  
বান ািদ  সংর ণ / সরবরাহ 

সং া । 

০১ কমিদবস সংি  িত ােনর আেবদন। সংি  িত ান।     েযাজ  নেহ।  জারী অিফসার, িসেলট। 
জলা কাড-৯১০০ । 

টিলেফান নং- 
০২৯৯৬৬৩২৯২২ (অিফস) 

েযাজ  নেহ। 
 



 

 
 
সীমা  শাখা : 
 
 

ম সবার নাম সবা দােনর সেবা  
সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
/আেবদন ফরম াি র 

ান 

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 
০১ একসনা পান পিরবহেনর  পারিমট 

ই  সং া  
৬০ কমিদবস ১) আেবদনকারী ি  ক ক দািখল ত 

আেবদনপ  
২) চািরি ক ও নাগিরক সনদপ । 
৩) ০২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন 
ছিব। 
 

১. আেবদনকারীর 
ি গত আেবদন 

২. আেবদনকারীর 
ইউিনয়ন পিরষদ অিফস 
৩. য কান িডও 
দাকান 

েযাজ  নয় 

ভার া  কমকতা 
সীমা  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট। 
ই- মইল: 

bordersection@gmail.com 

জলা শাসক, িসেলট 
ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

০২ একসনা চামড়া, রাতন কাপড়, 
তজপাতা, ইত ািদ পিরবহেনর 

পারিমট ই  সং া  

৬০ কম িদবস ১) আেবদনকারী ি  ক ক দািখল ত 
আেবদনপ  
২) চািরি ক ও নাগিরক সনদপ । 
৩) ০২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন 
ছিব। 
 

১. আেবদনকারীর 
ি গত আেবদন 

২. আেবদনকারীর 
ইউিনয়ন পিরষদ অিফস 
৩. য কান িডও 
দাকান 

েযাজ  নয় 

ভার া  কমকতা 
সীমা  শাখা, 

জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট। 
ই- মইল: 

bordersection@gmail.com 

জলা শাসক, িসেলট 
ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

০৩ ধান/গম ভা ার িমল াপেনর 
ি েত অনাপি  প  ই  সে । 

৬০ কম িদবস ১) আেবদনকারী ি  ক ক দািখল ত 
আেবদনপ  
২) চািরি ক ও নাগিরক সনদপ । 
৩) ০২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন 
ছিব। 
৪) হালনাগাদ ড লাইেস  
 
৫) িম উ য়ন কর পিরেশােধর রশীদ 
 

১. আেবদনকারীর 
ি গত আেবদন 

২. আেবদনকারীর 
ইউিনয়ন পিরষদ অিফস 
৩. য কান িডও 
দাকান 

৪. আেবদনকারীর 
ইউিনয়ন পিরষদ/িস  
কেপােরশন 
৫. আেবদনকারীর 
ইউিনয়ন পিরষদ িম 
তহিসল অিফস/সংি  
উপেজলা িম অিফস 

েযাজ  নয় 

 
ভার া  কমকতা 

সীমা  শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট। 

ই- মইল: 
bordersection@gmail.com 

 
জলা শাসক, িসেলট 

ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 
ই- মইল: 

dcsylhet@gmail.com 

০৪ ান াশার িমল াপেনর 
আেবদেনর ি েত ান াশার 
নীিতমালা ২০০৬ এর আওতায় 
লাইেস  দান 

৬০ কমিদবস ১) আেবদনকারী ি  ক ক দািখল ত 
আেবদনপ  
২) ০২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন 
ছিব। 
৩) লআউট ান 
 
৪) জিমর পচা 
৫) হালনাগাদ িম উ য়ন কর পিরেশােধর 
রশীদ 
 
৬) পিরেবশ অিধদ েরর ই ত 
পিরেবশগত ছাড়প  
৭) চািরি ক ও নাগিরকে র সা িফেকট 
 
৮) ন সা িফেকট 

১. আেবদনকারীর 
ি গত আেবদন 

২. যেকান ফেটা 
িডও 

৩. য কান ইি িনয়ািরং 
িত ান থেক 

৪. জলা ই- সবা ক , 
িডিস অিফস, িসেলট 
৫. সংি  ইউিনয়ন 
পিরষদ িম তহিসল 
অিফস/সংি  উপেজলা 
িম অিফস 

৬. পিরেবশ অিধদ র, 
িসেলট। 
৭. আেবদনকারীর 
ইউিনয়ন পিরষদ অিফস 

ন ন লাইেস  িফ-১০,০০০/- 
(দশ হাজার টাকা) 

লাইেস  নবায়ন িফ- ৫,০০০/- 
(পাঁচ হাজার টাকা) 

 
সানালী াংেক টাকা জমাদােনর 

সরাকারী চালােনর কাড 
১-০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ 

 
ভার া  কমকতা 

সীমা  শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট। 

ই- মইল: 
bordersection@gmail.com 

জলা শাসক, িসেলট 
ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 



ম সবার নাম সবা দােনর সেবা  
সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
/আেবদন ফরম াি র 

ান 

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 
 
৮. কর অিফস, িসেলট। 

০৫ নাপাথর আমদানীকারক িত ােনর 
িনেয়ািজত এেজ  ও বারিক নৗকার 
মািঝেদর বরাবের পিরিচিত কাড 
ই  দান। 

১০ কম িদবস ১) আেবদনকারী ি / িত ান ক ক 
দািখল ত আেবদনপ  
২) িত ােনর াংক দ  এল.িস 
৩) মািঝ ও এেজ েদর তািলকা সংি  
ইউ/িপ চয়ার ােনর ত য়নসহ 
৪) পিরিচিত কাড 
 
৫) জ  িনব ন/েভাটার আই.িড কােডর 
ফেটাকিপ। 

১. আেবদনকারীর 
ি গত িত ােনর 

আেবদন 
২. আেবদনকারীর 
উি িখত াংেকর 
এল.িস 
 
৩. বদনকারীরইউিনয়ন 
পিরষদ অিফস 
 
৪. আেবদনকারী ি র 

িত ান ক ক দ  
৫. আেবদনকারী ি র 

িত ান ক ক দ  
 

েযাজ  নয় 

 
ভার া  কমকতা 

সীমা  শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, 

িসেলট। 
ই- মইল: 

bordersection@gmail.com 

জলা শাসক, িসেলট 
ফান: ০২৯৯৬৬৩২১৯০ 

ই- মইল: 
dcsylhet@gmail.com 

 
 



সা িফেকট শাখা:  
 

িমক 
নং 

ম সবার নাম সবা দােনর সেবা  সময় েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  /আেবদন 
ফরম াি র ান 

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল 

০১. সরকারী / আধাসরকারী 
ায় শািসত 

সং া/ িত ান স েহর অনাদায়ী 
অথ আদায়। 

মামলা  করার সােথ 
সােথ খাতেকর িত ৭ 
ধারা না শ ই  বক 
তা জারীর ৩০ িদেনর 
মে  দাবী ত অথ 
পিরেশােধর িনেদশ দান 
করা হয়। খাতক দাবী ত 
অথ পিরেশাধ করার 
সােথ সােথই মামলা  
িন ি  করা হয়। তেব 
খাতক আপি  দান 
কিরেল তা দাবীদােরর 
িনকট রণ বক 
িলিখত মতামত দােনর 
জ  বলা হয়। িলিখত 
জবাব াি র পর তা 
উভয় পে র উপি িতেত 

নানী হণ বক িস া  
হীত হয়। 

১৯১৩ সেনর িপ িড আর এ া  এর িবধান 
অ যায়ী িনধািরত ফরেম ির ইিজশন 

দািখল করেত হয়। 

ফরম ও শনারী 
শাখা।  

েযাজ  নয়। 
 

জনােরল সা িফেকট অিফসার, 
িসেলট। 

ফান নং ০২৯৯৬৬৩৪৪১৮ 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

 
 
 
 
 
 
 

০২. সা িফেকট মামলা সং াে  
সরকারী রাজ  বা বেকয়া না 
থাকায় ত য়ন প  দান। 

আেবদন প  দািখেলর 
০৭(সাত) কাযিদবেসর 
মে  ত য়ন প  দান 
করা হয়।  

সরকারী জলমহাল ব াপনা নীিতমালা, 
২০০৯ এর ৭ এর (চ) িবিধ মাতােবক 

ব া  হণ করা হয়। আেবদনকারী/ 
আেবদনকারী সিমিতর নাম,  িত ােনর 
নাম, রিজে শন, সদ  তািলকা 
(েজলা/উপেজলা সমবায় কমকতার 

া িরত), ভাটার আইিড কােডর 
ছায়ািলিপ ও অ ীকার প  (সকল 
কাগজািদ থম নীর কমকতা ক ক 
সত ািয়ত কিপ সং হ কের) অ  শাখার 
১০ নং রিজ ার স হ যাচাই বাছাই কের 
উ  সিমিতর সভাপিত/স াদক ও 
সিমিতর নােম কান সা িফেকট মামলা 
না থািকেল উ  সিমিতর সভাপিত/ 
স াদক সিমিতর নােম অ  আদালেত 
সা িফেকট মামলা এবং মামলা সং াে  
কান রাজ  পাওনা নাই মেম উে িখত 

িবিধ মাতােবক ত য়ন প  দান করা 
হয়। 

েযাজ  নয়।   েযাজ  নয়। 
 

জনােরল সা িফেকট অিফসার, 
িসেলট। 

ফান নং ০২৯৯৬৬৩৪৪১৮ 
ইেমইল : 
tapan01556@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 
িসেলট। 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



এল. এ শাখা:  
 

ম সবার নাম সবা দােনর সেবা  
সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
/আেবদন ফরম াি র ান 

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও 
ইেমইল 

ঊ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 
০১ িম অিধ হণ সং া  াবর স ি  অিধ হণ 

ও ব মদখল অ ােদশ 
১৯৮২ এর ে  িম 
অিধ হণ ি য়ার সময় 
সীমা:- (১) াব াি র 
পর স া তা যাচাইেয়র 
সময় সীমা- ২১ িদন। (২) 
৩ ধারা মেত না শ 

দােনর পর আপি  
দািখেলরর সময় সীমা-
১৫ িদন। (৩) অিধ হেণর 
িব ে  আপি  পাওয়া 
গেল চহড়া  িস া  

িদেত হেব িবভাগীয় 
কিমশনার / জলা 

শাসক এর সময় সীমা 
৩০ িদন। ৫০ িবঘার 
বশী হেল িম ম ণালয় 

ক ক ড়া  িস া  হেব- 
৯০ িদন। (৪) ৬ ধারা 
মেত না শ দােনর পর 

া লন তরীর সময় = 
৩০ িদন। (৫) া িলত 
টাকা জমা দােনর সময় 
= ৬০ িদন। (৬) 

িত রণ দােনর 
না েশর সময় সীমা = 

৭ িদন। (৭) গেজট 
িব ি র সময় সীমা = 
৯০ িদন।  

াবর স ি  অিধ হণ া েয়ল 
১৯৯৭ এর ২০.১ নং অ ে দ মেত 

ত াশী সং ার িনজ 
উে ােগ 

এল এ কেসর া িলত অথ 
ত াশী সং া জলা শাসক 

বরাবর জমা দেবন। পরব  
া িলত অথ জারী চালােনর 

মা েম সরকারী কাশাগাের জমা 
করা হয়। জমা ত অেথর কাড 
নং:- ৬-০৭৪২-০০০০-৮৪০১  

িম মদখল কমকতা, িসেলট। 
ফান- ০৮২১-৭১৬০৫৮ 

অিতির  জলা শাসক (রা:) 
িসেলট। 

০২ ম দখল ত িমর িত 
রেণর টাকা পিরেশাধ সে  

60 ষাট) কম 
িদবস 

১) এস.এ িতয়ােনর ল / সা ফাইড 
কিপ 
২) নামজারী পচা  
৩) হালসন পয  খাজনার রিশদ  
৪) বায়া দিললসহ ল দিলল 
৫) বতমান আর এস জরীেপর তসিদক 
পচা 
৬) মািলক যিদ ত ি দ হন স 

ে  ানীয় ইউ/িপ চয়ার ান / 
পৗর ময়র / িস  ময়র ক ক দ  

ওয়ািরশান (উ রািধকারী) সনদপ  
৭) ভাটার আইিড কাড 
৮) আেবদনকারী মতাদাতা / 

০১) উপেজলা িম অিফস 
২) ইউিনয়ন িম অিফস 
৩) সাব- রিজ ার অিফস 
৪) জলা রকড ম 
৫। িস  
কেপােরশন/েপৗরসভা/ইউিন
য়ন পিরষদ 
৬) সেটলেম  অিফস 
৭) যেকান িডও/ 
ফেটাকিপর দাকান/ া  
ভ া ার 

েযাজ  নয় িম মদখল কমকতা, িসেলট। 
ফান- ০৮২১-৭১৬০৫৮ 

অিতির  জলা শাসক (রা:) 
িসেলট। 



মতা হীতাগেণর ০১ (এক) কিপ স  
তালা পাসেপাট সাইেজর ফেটা (ইউিপ 
চয়ার ান ক ক সত ািয়ত) হেত হেব 

৯) টাকা হেণর েব ২০০ টাকার নন 
িডিশয়াল াে  অি কারনামা 

দািখল করেত হেব 
১০) িত রেণর এলএ চক হেণর 
সময় সনা করেণর জ  ইউিপ সদ  
/ পৗর অথবা িস  কাউি লরেক সে  
আনেত হেব  
১১) জিমর মািলক বাসী হেল মতা 
হীতার বরাবের সংি  তাবােসর 

মা েম আমেমা ারনামা দািখল 
করেত হেব ( মািণকরণসহ)  
১২) কহ আমেমা ার বেল দাবী 
করেল তা রিজি  করেত হেব।    

০৩ ম দখল ত িমর সংবােদর 
ত  ও ত  অিধকার আইেন 
ত  দান সে । 

১৫ 
কমিদবস 

আেবদনকারী িবিধমেত ত  পাওয়ার 
উপেযাগী হেল ত  সরবরােহর জ  
সংি  ত  জলা রকড েম / ত  
শাখার মা েম ত  রন করা হেব।  

১। জলা ই- সবা ক  
২। ত  ও অিভেযাগ শাখা 
৩। া  ভ া ােরর 
দাকান 

েযাজ  নয় িম মদখল কমকতা, িসেলট। 
ফান- ০৮২১-৭১৬০৫৮ 

অিতির  জলা শাসক (রা:) 
িসেলট। 

 


