
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ  

(সং াপন শাখা) 
www.sunamganj.gov.bd 

 
ারক ন র: ০৫.৪৬.৯০০০.০০৬.১৯.২৩৪.২২- ৩১৫                                                                              তািরখ:  ২২ িডেস র ২০২২ 

 
িবষয়:  মািসক িভি েত সবা দান িত িত মািসক িভি েত হালনাগাদকরণ (অে াবর-িডেস র/২০২২)। 

 
১) িভশন ও িমশন: 
 
পক  (Vision): দ  ও কাযকর জন শাসন। 

 
অিভল  (Mission): িনেয়াগ, িশ ণ, ািত ািনক স মতা ি  ও মানব স েদর কাযকর বহার িনি তকরেণর মা েম এক  দ , সবা খী ও জবাবিদিহতা লক জনবা ব জন শাসন 
গেড় তালা। 
 
২)  িত ত সবাস হ 

শাখার নাম: ানীয় সরকার শাখা 
 

ঃ 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

(কাযিদবস) 

দািয় া  কমকতা  
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

১ উপেজলা পিরষদ এবং পৗরসভার 
ময়র ক ক হাট-বাজার/েফিরঘাট 

ইজারা দােনর িস াে র িব ে  
আপীল।  

সংি  কাগজপ সহ 
আেবদন াি  ও নানী 

১. সাদা কাগেজ আেবদন 
২. হাট-বাজার/েফিরঘাট ইজারা ব াপনা 
কিম  সভার কাযিববরণী 
৩. ইজারা জমা দােনর রিশদ 
৪. ভ াট/আই  দােনর চালান 
৫. দখলনামা  

াি ান : সংি  পৗরসভা ও উপেজলা 
িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 
 
 
 

িবনা ে  ০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

উপপিরচালক 
ানীয় সরকার, নামগ । 
ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯১০ 

ddlgsunam@gmail.com 

জলা শাসক, নামগ । 
ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০০ 

dcsunamganj@mopa.
gov.bd 

২ জ সনদ/ সনদ দােনর ৯০ 
(ন ই) িদন অিত া  হবার পর 
িনব ন বিহ এবং জ সনদ/ সনদ 
সংেশাধন 

অনলাইেন আেবদন াি  
সােপে  

১. পৗরসভা হেত িনধািরত ফরেম পািরশ 
২. িশ াগত যা তার সনদ 
৩. জাতীয় পিরচয়প  
৪. ইিপআই কাড 
৫. জ  ও  িনব ন রিজ ােরর সংি  

ার সত ািয়ত ফেটাকিপ   . 
াি ান : সংি  পৗরসভা  

িবনা ে  ১০ (দশ) 
কাযিদবস 

উপপিরচালক 
ানীয় সরকার, নামগ । 
ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯১০ 

ddlgsunam@gmail.com 
 
 
 
 

জলা শাসক, নামগ । 
ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০০ 

dcsunamganj@mopa.
gov.bd 



ঃ 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

(কাযিদবস) 

দািয় া  কমকতা  
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

৩ ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান/ইউিপ 
সদ  ও পৗরসভার কাউি লরগেণর 
বিহ:বাংলােদশ মেণর অ মিত 
সং া  কায ম 

আেবদন ও সংি  
কাগজপ  াি  সােপে  

১. িনধািরত র ফরম    
2. সংি  ইউিপ/েপৗরসভার সভার 
কাযিববরণী 
২. উপেজলা িনবাহী অিফসার/েময়েরর 

পািরশ 
৩. সংি  থানার অনাপি প  
৪. িচিকৎসার ে  েয়াজনীয় কাগজ 

াি ান: -  িত ান, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয় ও পৗরসভা  

িবনা ে  ০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

উপপিরচালক 
ানীয় সরকার, নামগ । 
ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯১০ 

ddlgsunam@gmail.com 

জলা শাসক, নামগ । 
ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০০ 

dcsunamganj@mopa.
gov.bd 

 



 

শাখার নাম: সাধারণ শাখা 

ঃ 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

(কাযিদবস) 

দািয় া  কমকতা (পদবী, ফান ও ই- মইল আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

১ এনিজও কায ম 
স িকত 

ত য়নপ  

1. আেবদন হণ 
২. আেবদনস হ সংি  
উপেজলা িনবাহী অিফসার 
বরাবর রণ 
৩. উপেজলা িনবাহী অিফসার 
ক ক তদ বক এনিজও 

েরার িনবািরত ছক 
মাতােবক িতেবদন ও 
ত য়নপ  াি  সােপে  এ 

কাযালয় হেত ত য়নপ  
দান 

১. এনিজও িবষয়ক  েরার িনধািরত ছক 
২.এনিজও িবষয়ক ওেয়ব পাটাল ও জলা 
ওেয়ব পাটাল 
 

িবনা ে   
২০ (িবশ) কায 

িদবস 

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

০২৯৯৬৬০০০১৩ 
ac.generalsunamganj@gmail.com 

 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০০০৬ 

adcgsunamgonj@gmail.com 

২ ববািহক অব া 
স িকত সনদপ  

সরাসির আেবদেনর ি েত 
িলশ পােরর মা েম তদ  
িতেবদন াি  সােপে  

সনদপ  দান 

১. ২০/- (িবশ) টাকা ে র কাট িফ 
স িলত আেবদন 
২. নন- িডিশয়াল াে  এ ািফেডিভট 
৩.  ০২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব 
(এ ািফেডিভট দািখল কারীর ০১ কিপ এবং 
যার পে  আেবদন করেবন তার ০১ কিপ 
সত ািয়ত ছিব) 
৪.  িফ জমাদান বক জারী চালােনর 
লকিপ  

৫. জ  িনব ন সনদপে র সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 
৬.জাতীয় পিরচয় পে র ফেটাকিপ 
৭. পাসেপােটর সত ািয়ত ফেটাকিপ 

৭০০/- (সাত শত) 
টাকা  বাংলােদশ 

াংক/ সানালী 
াংক কেপােরট 

শাখা, নামগ   
এ  ১- ২২০১- 
০০০১-২৬৮১ 
কােড চালান 

 

 
১৫ (পেনর) কায 

িদবস 

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

০২৯৯৬৬০০০১৩ 
ac.generalsunamganj@gmail.com 

 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০০০৬ 

adcgsunamgonj@gmail.com 

৩ বীর ি েযা ােদর 
গেজেটর ল- াি  

সংেশাধন িবষেয় 
মতামত রণ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

েয়াজনীয় কাগজপ সহ 
সরাসির আেবদন াি  
সােপে  ব া হণ 

১.  িলিখত আেবদনপ  
২. গেজট 
৩. ি েযা া সনদ 
৪. জাতীয় পিরচয়প  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
িবনা ে  

 
১৫ (পেনর) কায 

িদবস 

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

০২৯৯৬৬০০০১৩ 
ac.generalsunamganj@gmail.com 

 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০০০৬ 

adcgsunamgonj@gmail.com 



ঃ 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

(কাযিদবস) 

দািয় া  কমকতা (পদবী, ফান ও ই- মইল আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

 
 

৪ বসামিরক 
শাসেন চাকিররত 

অব ায় কােনা 
সরকাির কমচারীর 

বরণ এবং 
তর আহত ও 

ায়ী 
অ মতাজিনত 
কারেণ আিথক 
অ দান দান 

১. যথাযথ ক পে র মা েম 
েয়াজনীয় কাগজপ সহ 

আেবদন 
২. মিডেকল বাড ক ক 
আেবদনপ  যাচাই বাছাই 
৩. জলা আেবদন যাচাই বাছাই 
ও পািরশ কিমটর িস া  
সােপে  অ দান দান 

১. িনধািরত ফরেম আেবদন 
২. আেবদনকারীর ০১ কিপ সত ািয়ত ছিব 
৩. অিভভাবক মেনানয়ন ও ক াণ 
অ দােনর টাকা উে ালেনর মতা অপণ 
সনদ-০১ কিপ 
৪. িহসাব র ণ কমকতা ক ক 

িত া িরত শষ বতেনর ত য়নপ  
৫. জাতীয় বতন ল ২০১৫ এর 
Online Pay Foxation এর কিপ 
৬. আেবদনকারীর আেবদেন উি িখত াংক 
িহসােবর MICR চক বই এর থম 
পাতার ফেটাকিপ 
৭. ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা দ   সনদ -
১ কিপ 
৮. নন- গেজেটড কমচারীর ে  সািভস 
ক/েগেজেটড কমচারীর ে  চাকিরর 

িববরণী-১ কিপ 
৯. পনশন ম ির আেদশ (অ মতাজিনত 
পনশেনর ে ) 

১০. আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় প -০১ 
কিপ 
১১. ত কমচারীর জাতীয় পিরচয় প -০১ 
কিপ 

 
িবনা ে  

 
১৫ (পেনর) কায 

িদবস 

সহকারী কিমশনার 
সাধারণ শাখা 

০২৯৯৬৬০০০১৩ 
ac.generalsunamganj@gmail.com 

 
 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০০০৬ 

adcgsunamgonj@gmail.com 

 



 

শাখার নাম: বসা ও বািণজ  শাখা 
 

: 
নং 

সবার নাম 
(িডিলং 

লাইেস  দান / 
নবায়ন / 
ি েকট 

লাইেস  দান 
) 

সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান 
 
 

সবা  এবং পিরেশাধ প িত  
সবা দােনর 
সময়সীমা 

(কাযিদবস) 

দািয় া  কমকতা  
(পদবী, ফান ন র ও ই- মইল) 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) ক) ন ন/নবায়ন/ ি েকট লাইেস  িফ জমা 

দােনর কাড: 
১-১৭০১-০০০১-১৮১৬ 

খ) ন ন/নবায়ন/ ি েকট লাইেস  িফ’র উপর 
১৫% ভ াট 

জমা দােনর কাড  
১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১ 
(েসানালী াংক িল.) 

০১ লৗহজাত  
িব েয়র িডিলং 

লাইেস  

২০/- টাকার কাট িফ 
সেমত সরাসির অথবা 

অনলাইন িডিলং 
লাইেসে র জ  

www.lms.gov.
bd এর মা েম 

আেবদন করা যােব 

# ন ন  লাইেসে র ে  
১। িনধািরত ‘ক’ ফরেম আেবদন করেত হেব 
২। পাসেপাট সাইেজর ছিব 
(২ কিপ) 
৩। নাগিরক  সনদপ  /  
জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
৪। বসা িত ােনর  
মািলকানা সং া  কাগজপ  / ভাড়া 
ি নামা 

৫। ড লাইেস  
৬। াংক লতা সনদপ  
৭। আয়কর সনদ (যিদ থােক) 
 
 
# নবায়েনর ে  
০১ ন থেক ৩০ েনর মে  নবায়ন 
করেত হেব 
নবায়েনর ে  কাগজপ  লাগেব- 
১। নবায়ন িফ জমা দােনর চালান কিপ 
২। িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালান 
কিপ 
৩। লাইেস  কিপ বসা ও বািণজ  শাখায় 
দািখল করেত হেব 
 
 
# ি েকট লাইেসে র ে  
১। িনধািত ফরেম আেবদন 
২। পাসেপাস সাইেজর ছিব-০২ কিপ 
৩। ড লাইেস  
৪। নাগিরক  সনদপ  
৫। লাইেস  হারােনার ে  িজিড’র কিপ 
 
 

ক) িনধািরত ফরম ‘ক’ বসা ও বািণজ  

(১
) 

লৗ
হজ

াত
 ন ন িফ: ৩০০০/- 

১৫% ভ াট: ৪৫০/- 
# ন ন লাইেস  
দােনর ে  ৩০ 

(ি শ) িদন 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# লাইেস  নবায়েনর 
ে  ০৩ (িতন) িদন 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

# ি েকট 
লাইেসে র ে  ০৭ 

(সাত) িদন 
 
 
 
 
 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 
০২৯৯৬৬০০৯১৩ 

actncsunam@gmai
l.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০০০৬ 

adcgsunamgonj@gmai
l.com 

নবায়ন/ ি েকট িফ: ১৫০০/- 
১৫% ভ াট: ২২৫/- 

02 িসেম  িব েয়র 
িডিলং লাইেস  

(২
) 

 িস
েম

 ন ন িফ: ১৫০০/- 
১৫% ভ াট: ২২৫/- 

নবায়ন/ ি েকট িফ: ৭৫০/- 
১৫% ভ াট: ১১৩/- 

(৩
) 

িশ
খা

 ন ন িফ: ৩০০/- 
১৫% ভ াট: ৪৫/- ০৩ িশ খা  

িব েয়র িডিলং 
লাইেস  

নবায়ন/ ি েকট িফ: ১৫০/- 
১৫% ভ াট: ২৩/- 

(৪
) 

 ন
ন 

ক
াপ

ড় 
(

িত
) 

ন ন িফ: ১০০০/- 
১৫% ভ াট: ১৫০/- 

০৪ ন ন কাপড় 
( িত) িব েয়র 
িডিলং লাইেস  

নবায়ন/ ি েকট িফ: ৫০০/- 
১৫% ভ াট: ৭৫/- 

(৫
) 

ণ
েয়

লা
রী

 

ন ন িফ: ১০০০/- 
১৫% ভ াট: ১৫০/- ০৫ ণ েয়লারী 

িডিলং লাইেস  নবায়ন/ ি েকট িফ: ৫০০/- 
১৫% ভ াট: ৭৫/- 

(৬
) 

 
ণক

াির
গর

ী 
 

ন ন িফ: ১০০/- 
১৫% ভ াট: ১৫/- ০৬ ণকািরগরী 

িডিলং লাইেস  নবায়ন/ ি েকট িফ: ৫০/- 
১৫% ভ াট: ৮/- 

(7
) 

ক
.

ত
া 

(প
াই

ক
ার

ী) ন ন পাইকারী িফ: ১২০০/- 
১৫% ভ াট: ১৮০/- 

০৭ পাইকারী ও 
চরা তা 

িব েয়র িডিলং 
লাইেস  

নবায়ন/ ি েকট িফ: ৬০০/- 
১৫% ভ াট: ৯০/- 

খ.
 

ত
া 

(
চর

া) 

ন ন চরা িফ: ৫০০/- 
১৫% ভ াট: ৭৫/- 

নবায়ন/ ি েকট িফ: ২৫০/- 
১৫% ভ াট: ৩৮/- 

( ৮ ) িস গা ন ন িফ: ৩০০০/- 



০৮ িসগােরট 
(পাইকারী) 

িব েয়র িডিলং 
লাইেস  

শাখা থেক অথবা 
www.sunamganj.gov.bd 

থেক সং হ করা যােব। 
খ) অ া  কাগজপ  সংি  দ র থেক 
এবং ২০/- (িবশ) টাকার কাট িফ ভ ার 

থেক সং হ করেত হেব। 
 

িবেশষ ঃ িডিলং লাইেস  নবায়েনর 
ে  উি িখত কাগজপ ািদ েযাজ  নয়। 

 
 

১৫% ভ াট: ৪৫০/-  
নবায়ন/ ি েকট িফ: ১৫০০/- 

১৫% ভ াট: ২২৫/- 

 



 

 
 
 

: 
নং 

সবার নাম 
(িডিলং লাইেস  

দান / নবায়ন 
/ ি েকট লাইেস  

দান) 

সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান 
 

# েয়াজনীয় কাগজপ  াি ান- 
ক) িনধািরত ফরম ‘ক’ বসা ও বািণজ  শাখা 
থেক অথবা 

www.sunamganj.gov.bd  থেক 
সং হ করা যােব। 
খ) অ া  কাগজপ  সংি  দ র থেক এবং 
২০/- (িবশ) টাকার কাট িফ ভ ার থেক সং হ 
করেত হেব। 

সবা  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা 

(কাযিদবস) 
 

দািয় া  কমকতা  
(পদবী, ফান ন র ও ই- মইল) 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) ক) ন ন/নবায়ন/ ি েকট ইট- পাড়ােনা  

লাইেস  িফ জমা দােনর কাড: 
১-৪৫৪১-০০০০-২৬৮১ 

খ) ন ন/নবায়ন লাইেস  িফ’র উপর ১৫% 
ভ াট 

জমা দােনর কাড  
১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১ 
(েসানালী াংক িল.) 

০৯ ন ন ইট- পাড়ােনা 
লাইেস  

(২০/- টাকার কাট িফ 
সেমত সরাসির অথবা 

অনলাইন িডিলং 
লাইেসে র জ  

www.lms.gov
.bd এর মা েম 

আেবদন করা যােব) 
 

#ন ন লাইেসে র ে  
১। পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প  াি  সােপে  
িনধািরত ‘ক’ ফরেম আেবদন করেত হেব 
২। পাসেপাট সাইেজর ছিব (২ কিপ) 
৩। নাগিরক  সনদপ /জাতীয় পিরচয়পে র 
সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৪। জিমর দিলল/নামজারী পচা 
৫। হালনাগাদ খাজনার রিশদ 
৬। ড লাইেস  
৭। াংক স লতার সনদপ  
৮। আয়কর সনদপ  
৯। ভ াট ত য়নপ  
১০। সাইট ান-০২ কিপ 
১১। ানীয় ইউ/িপ চয়ার ােনর অনাপি  
সা িফেকট 
১২। মৗজা ােপর ছায়ািলিপ 

ন ন িফ: ৫০০/- 
১৫% ভ াট: ৭৫/- 

উৎেস আয়কর িফ: ৪৫,০০০/- 
জমা দােনর কাড: 

 ১-১১৪১-০০৭০-০১০১ 
(েসানালী াংক িল.) 

 

৩০ (ি শ) িদন 
 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 
০২৯৯৬৬০০৯১৩ 

actncsunam@gmail.
com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০০০৬ 

adcgsunamgonj@gmai
l.com 

১০ ইট- পাড়ােনা 
লাইেস  নবায়ন 

(২০/- টাকার কাট িফ 
সেমত সরাসির অথবা 

অনলাইন িডিলং 
লাইেসে র জ  

www.lms.gov
.bd এর মা েম 

আেবদন করা যােব) 

পিরেবশগত ছাড়প  াি  সােপে  
১। নবায়ন িফ জমার চালােনর ল কিপ 
২। ১৫% ভ াট দােনর চালােনর লকিপ 
৩। উৎেস আয়কর জমার চালান কিপ 
৩। লাইেস র লকিপ  
৪। ইটভাটার হালনাগাদ খাজনার রিশদ 
৫। ড লাইেস  
৬। আয়কর সনদপ  
৭। ভ াট ত য়নপ  

বসা ও বািণজ  শাখায় দািখল করেত হেব। 

নবায়ন িফ: ৫০০/- 
১৫% ভ াট: ৭৫/- 

উৎেস আয়কর িফ: ৪৫,০০০/- 
জমা দােনর কাড: 

 ১-১১৪১-০০৭০-০১০১ 
(েসানালী াংক িল.) 

 

০৭ (সাত) িদন সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 
০২৯৯৬৬০০৯১৩ 

actncsunam@gmail.
com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০০০৬ 

adcgsunamgonj@gmai
l.com 

১১ ইট- পাড়ােনা 
লাইেস  ি েকট 

(২০/- টাকার কাট িফ 
সেমত সরাসির অথবা 

অনলাইন িডিলং 
লাইেসে র জ  

www.lms.gov
.bd এর মা েম 

আেবদন করা যােব) 

১। পাসেপাট সাইজ ছিব-০২ ( ই) কিপ 
২। ড লাইেস  
৩। নাগিরক  সনদপ  
৪। লাইেস  হারােনার ে  িজিড’র কিপ 
  
 

ি েকট লাইেস  িফ ২৫০/- 
১৫% ভ াট ৩৮/- 

০৭ (সাত) িদন 
 
 
 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 
০২৯৯৬৬০০৯১৩ 

actncsunam@gmail.
com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০০০৬ 

adcgsunamgonj@gmai
l.com 

 
 



 
 

 
: 

নং 
সবার নাম 

(িডিলং লাইেস  
দান / নবায়ন / 

ি েকট লাইেস  
দান) 

সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান 
 
# েয়াজনীয় কাগজপ  াি ান-  
ক) িনধািরত ফরম ‘ক’ বসা ও বািণজ  শাখা 
থেক অথবা 

www.sunamganj.gov.bd 
থেক সং হ করা যােব। 

খ) অ া  কাগজপ  সংি  দ র থেক এবং 
২০/- (িবশ) টাকার কাট িফ ভ ার থেক সং হ 
করেত হেব। 

সবা  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা 

(কাযিদবস) 

দািয় া  কমকতা  
(পদবী, ফান ন র ও ই- মইল) 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) ক) এিসড িব য়, বহার ও পিরবহেনর 

ন ন/নবায়ন  লাইেস  িফ জমা দােনর কাড: 
১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

খ) ন ন/নবায়ন লাইেস  িফ’র উপর ১৫% ভ াট 
জমা দােনর কাড  

১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১ 
(েসানালী াংক িল.) 

১২ এিসড িব য়, 
বহার ও 

পিরবহেনর িডিলং 
লাইেস  দান 

২০/- টাকার কাট িফ 
সেমত সরাসির অথবা 

অনলাইন িডিলং 
লাইেসে র জ  

www.lms.gov
.bd এর মা েম 
আেবদন করা যােব 

১। িনধািরত ‘ঝ’ ফরেম আেবদন করেত হেব 
২। পাসেপাট সাইেজর ছিব (২ কিপ) 
৩। নাগিরক  সনদপ /জাতীয় পিরচয়পে র 
সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
৪। বসা িত ােনর মািলকানা সং া  
কাগজপ /ভাড়া ি নামা 
৫। ড লাইেস  
৬। াংক স লতার সনদপ  
৭। আয়কর সনদ (যিদ থােক) 

ক) বািণিজ ক বহােরর জ  লাইেস  িফ: 
২৫,০০০/- 

১৫% ভ াট: ৩৭৫০/- 
খ) সাধারণ বহার  

(অ) িশ া ও গেবষণা িত ােনর জ  লাইেস  
িফ: ৩০০০/-,  

১৫% ভ াট: ৪৫০/- 
(আ) অ া  লাইেস  িফ: ৫০০০/-,  

১৫% ভ াট: ৭৫০/- 
(গ) সাধারণ বহার ১০ িলটােরর উে  লাইেস  

িফ: ৭০০০/-,  
১৫% ভ াট: ১০৫০/-,  

এিসড িব েয়র লাইেস  িফ: ৫০০০/-, 
 ১৫% ভ াট: ৭৫০/-, 

 এিসড পিরবহন ১০০/-, ১৫% 
 ভ াট: ১৫/- 

৩০ (ি শ) িদন 
 
 
 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 
০২৯৯৬৬০০৯১৩ 

actncsunam@gmail.
com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০০০৬ 

adcgsunamgonj@gma
il.com 

১৩ এিসড িব য়, 
বহার ও 

পিরবহেনর িডিলং 
লাইেস  নবায়ন 

েযাজ  নয় নবায়েনর ে  
০১ ন থেক ৩০ েনর মে  নবায়ন করেত হেব 
নবায়েনর ে  কাগজপ  লাগেব- 
১। নবায়ন িফ জমা দােনর চালান কিপ 
২। িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমার চালান কিপ 
৩। লাইেস  কিপ বসা ও বািণজ  শাখায় দািখল 
করেত হেব 

ক) বািণিজ ক বহােরর জ  লাইেস  িফ: 
১২,৫০০/- 

১৫% ভ াট: ১৮৭৫/- 
খ) সাধারণ বহার  

(অ) িশ া ও গেবষণা িত ােনর জ  লাইেস  
িফ: ১৫০০/-, ১৫% ভ াট: ২২৫/- 

(আ) অ া  লাইেস  িফ: ২৫০০/-, ১৫% ভ াট: 
৩৭৫/- 

(গ) সাধারণ বহার ১০ িলটােরর উে  লাইেস  
িফ: ৩৫০০/-, ১৫% ভ াট: ৫২৫/-,  

এিসড িব েয়র লাইেস  িফ: ২৫০০/-, ১৫% 
ভ াট: ৩৭৫/-,  

এিসড পিরবহন ৫০/-, ১৫% ভ াট: ৮/- 

০৩ (িতন) িদন 
 
 
 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 
০২৯৯৬৬০০৯১৩ 

actncsunam@gmail.
com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০০০৬ 

adcgsunamgonj@gma
il.com 

১৪ এিসড িব য়, 
বহার ও 

পিরবহেনর ি েকট 
িডিলং লাইেস  

২০/- টাকার কাট িফ 
সেমত সরাসির অথবা 

অনলাইন িডিলং 
লাইেসে র জ  

www.lms.gov
.bd এর মা েম 
আেবদন করা যােব 

১। পাসেপাট সাইজ ছিব-০২ ( ই) কিপ 
২। ড লাইেস  
৩। নাগিরক  সনদপ  
৪। লাইেস  হারােনার ে  িজিড’র কিপ 

ল লাইেস  িফ’র ৫০% এবং উ  িফ’র উপর 
১৫% ভ াট অথাৎ নবায়ন িফ’র সমান 

০৭ (সাত) িদন 
 
 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 
০২৯৯৬৬০০৯১৩ 

actncsunam@gmail.
com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০০০৬ 

adcgsunamgonj@gma
il.com 

 



 
 
 
 
 

: 
নং 

সবার নাম 
 

সবা দান প িত 
 

েয়াজনীয় কাগজপ  ও াি ান 
 

# েয়াজনীয় কাগজপ  াি ান- 
ক) িনধািরত ফরম ‘ক’ বসা ও বািণজ  শাখা থেক 
অথবা www.sunamganj.gov.bd 
থেক সং হ করা যােব। 

খ) অ া  কাগজপ  সংি  দ র থেক এবং ২০/- 
(িবশ) টাকার কাট িফ ভ ার থেক সং হ করেত হেব। 

সবা  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা  

(কাযিদবস) 

দািয় া  কমকতা  
(পদবী, ফান ন র ও ই- মইল) 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

১৫ হােটল ও 
রে ার  িনব ন 

২০/- টাকার কাট িফ 
সেমত সরাসির অথবা 

অনলাইন িডিলং 
লাইেসে র জ  

www.lms.gov
.bd এর মা েম 

আেবদন করা যােব। 

১। জিমর মািলকানার ল দিলল, নামজারী, বাড়ীভাড়া বা 
ইজারা ি র সত ািয়ত কিপ 
২। ভবন িনমােণর অ েমাদন, শত রণ সং া  দিললািদর 
সত ািয়ত কিপ 
৩। িডেটইল াকচার ান, নকশা ও িবধািদর িববরণ 
সং া  দিললািদর সত ািয়ত কিপ 
৪। ড লাইেস  এর সত ািয়ত কিপ 
৫। জারী চালােনর মা েম তফিসল-২ এ উি িখত 
িনব ন িফ জমা দােনর ল কিপ 
৬। আয়কর ত য়নপ  
৭। ছিব, আইিড কােডর ফেটাকিপসহ ািধকারী / 
অংশীদার/পিরচালক ে র নাম ও কানা 
৮। মেমারা াম অব আ েকলস এবং মেমারা াম অব 
এেসািসেয়শন এর সত ািয়ত ফেটাকিপ 

 

বাংলােদশ হােটল ও রে ার  আইন, ২০১৪, 
িবিধমালা, ২০১৬, সংেশািধত িবিধমালা, ২০১৯ 

অ যায়ী  
ক াটগরী িভি ক 

 (িনব ন িফ জমা দােনর কাড: 
 ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭ 

 িনব ন িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমা দােনর 
কাড:  

১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১) 
(েসানালী াংক িল.) 

৩০ (ি শ) িদন 
 
 
 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 
০২৯৯৬৬০০৯১৩ 

actncsunam@gmail.
com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০০০৬ 

adcgsunamgonj@gm
ail.com 



: 
নং 

সবার নাম 
 

সবা দান প িত 
 

েয়াজনীয় কাগজপ  ও াি ান 
 

# েয়াজনীয় কাগজপ  াি ান- 
ক) িনধািরত ফরম ‘ক’ বসা ও বািণজ  শাখা থেক 
অথবা www.sunamganj.gov.bd 
থেক সং হ করা যােব। 

খ) অ া  কাগজপ  সংি  দ র থেক এবং ২০/- 
(িবশ) টাকার কাট িফ ভ ার থেক সং হ করেত হেব। 

সবা  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা  

(কাযিদবস) 

দািয় া  কমকতা  
(পদবী, ফান ন র ও ই- মইল) 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

১৬ হােটল ও 
রে ার  

লাইেস  দান 

২০/- টাকার কাট িফ 
সেমত সরাসির অথবা 

অনলাইন িডিলং 
লাইেসে র জ  

www.lms.gov
.bd এর মা েম 

আেবদন করা যােব। 

1। িনব ন সনেদর সত ািয়ত কিপ; 
২। আইেনর ধারা 11 এ উে িখত যা তা এবং এই 
িবিধমালার অধীন বিণত সকল শত রণ হেয়েছ মেম 
300/- নন- িডিশয়াল াে  আেবদনকারী ক ক 
স ািদত অ ীকারনামা; 
৩। িতন বা তেদা  তারকামােনর হােটেলর ে  ভবন 
িনমােনর ে  আইেনর ধারা 11 এর দফা (ঘ) এর 
উে িখত ছাড়পে র সত ািয়ত কিপ; 
৪। ফরম 07 অ যায়ী িসিভল সাজন বা সরকার 
অ েমািদত কােনা মিডক াল কেলজ/হাসপাতােলর 
িচিকৎসক ক ক হােটল কমকতা বা কমচারীেক 

া গত িতেবদন বা সনদ; 
৫। ড লাইেস  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ; 
৬। আয়কর ত য়নপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ ( েযাজ  

ে ); 
৭।  সংেযাজন কর িনব ন ন র ও ত য়নপ  এর 
সত ািয়ত ফেটাকিপ ( েযাজ  ে ); 
৮। পিরেবশগত ছাড়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ; 
৯। অি , িব ৎ ও াস ঘটনার িনরাপ া লক ব া 
সং া  ক পে র সনদ পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ; 
1০।  রাজউক/েপৗরসভা/উপ  ক প  অ েমািদত ান 
ও িডজাইেনর সত ািয়ত ফেটাকিপ; 
1১। ািধকারী / পিরচালক ে র ছিবসহ আইিড কােডর 
সত ািয়ত ফেটাকিপ; 
1২। িশ ণ া  কমচারীেদর ে  সনদপে র 
সত ািয়ত ফেটাকিপ; 
1৩। কমচারীেদর া  সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ; 
1৪। অ া  (যিদ থােক 
 

 
 

বাংলােদশ হােটল ও রে ার  আইন, ২০১৪, 
িবিধমালা, ২০১৬, সংেশািধত িবিধমালা, ২০১৯ 

অ যায়ী  
ক াটগরী িভি ক 

 (লাইেস  িফ জমা দােনর কাড: 
 ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮  

িনব ন িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমা দােনর কাড: 
 ১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১) 

(েসানালী াংক িল.) 

৩০ (ি শ) িদন 
 
 
 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 
০২৯৯৬৬০০৯১৩ 

actncsunam@gmail.
com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০০০৬ 

adcgsunamgonj@gm
ail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
: 

নং 
সবার নাম 

 
সবা দান প িত 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  ও াি ান 

 
 

সবা  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা 

(কাযিদবস) 

দািয় া  কমকতা  
(পদবী, ফান ন র ও ই- মইল) 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

১৭ হােটল ও 
রে ার  

লাইেস  
নবায়ন 

২০/- টাকার কাট িফ 
সেমত সরাসির অথবা 

অনলাইন িডিলং 
লাইেসে র জ  

www.lms.gov
.bd এর মা েম 

আেবদন করা যােব। 

১। জারী চালােনর মা েম তফিসল-২ এর উে িখত 
লাইেস  নবায়ন িফ দােনর ল কিপ। 
২। নবায়ন িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমা দােনর ল কিপ 
৩। িবগত অথ বছেরর আয়কর দােনর ত য়নপ  বা 

েয়াজ  ে  িনরী া িতেবদন এবং 
৪। ফরম-৭ অ যায়ী িসিভল সাজন বা সরকার অ েমািদত 
কান মিডেকল কেলজ হাসপাতাল িচিকৎসক ক ক 
হােটল কমকতা /কমচারীেদর া গত িতেবদনবা সনদ। 

 
# েয়াজনীয় কাগজপ  াি ান- 
ক) িনধািরত ফরম ‘ক’ বসা ও বািণজ  শাখা থেক অথবা 
www.sunamganj.gov.bd 
থেক সং হ করা যােব। 

খ) অ া  কাগজপ  সংি  দ র থেক এবং ২০/- (িবশ) 
টাকার কাট িফ ভ ার থেক সং হ করেত হেব। 

বাংলােদশ হােটল ও রে ার  আইন, ২০১৪, 
িবিধমালা, ২০১৬, সংেশািধত িবিধমালা, ২০১৯ 

অ যায়ী  
ক াটগরী িভি ক 

 (িনব ন িফ জমা দােনর কাড: 
 ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭ 

 িনব ন িফ’র উপর ১৫% ভ াট জমা দােনর 
কাড:  

১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১) 
(েসানালী াংক িল.) 

৩০ (ি শ) িদন 
 
 
 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 
০২৯৯৬৬০০৯১৩ 

actncsunam@gmai
l.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০০০৬ 

adcgsunamgonj@gm
ail.com 

১৮ িফিলং/িসএনিজ
/ 

শন াপন / 
পে ািলয়াম 

জাতীয় ে র 
লাইেসে র 

জ  অনাপি  
সা িফেকট 

দান 
 

২০/- টাকার কাট িফ 
সেমত সরাসির 

আেবদন করেত হেব 
(অনলাইেন নয়) 

১। িনধািরত ‘িড’ ফরেম আেবদন করেত হেব 
২। পাসেপাট সাইেজর ছিব (২ কিপ) 
৩। নাগিরক  সনদপ /জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত 
ফেটাকিপ। 
৪। বসা িত ােনর মািলকানা সং া  কাগজপ /ভাড়া 
ি নামা 

৫। ড লাইেস  
৬। াংক স লতা সনদপ  
৭। সাইট ান -০৩ কিপ 
৮। মৗজা াপ 
 
# েয়াজনীয় কাগজপ  াি ান- 
 
িনধািতর ফরম ‘িড’ বসা ও বািণজ  শাখা থেক অথবা 
www.sunamganj.gov.bd থেক সং হ করা 
যােব এবং 
২০/- (িবশ) টাকার কাট িফ ভ ার থেক সং হ করেত 
হেব। 

েযাজ  নয় ৩০ (ি শ) িদন 
 

সহকারী কিমশনার 
বসা ও বািণজ  শাখা 
০২৯৯৬৬০০৯১৩ 

actncsunam@gmai
l.com 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০০০৬ 

adcgsunamgonj@gm
ail.com 

 
 



 

শাখার নাম: জাির শাখা 

 

: 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবা  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর সময়সীমা 
(কাযিদবস) 

দািয় া  কমকতা  
(পদিব, ফান ও ই- মইল) 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

১। া  ভ ার 
লাইেস  দান 

েয়াজনীয় 
কাগজপ সহ আেবদন 
সােপে  লাইেস  

দান 

১। আেবদেনর সােথ িবশ টাকার কাট িফ লাগােত 
হেব। 
২। ১ম িণর গেজেটড কমকতা ক ক সত ািয়ত 
ছিব ০২ ( ই) কিপ। 
৩। ১ম িণর গেজেটড কমকতা ক ক িশ াগত 
যা তার সনদপে র সত ািয়ত ছায়ািলিপ ০১ (এক) 

কিপ। 
৪। ১ম িণর গেজেটড কমকতা ক ক সত ািয়ত 
(ইউ/িপ চয়ার ান/েপৗর ময়র) ক ক দ  
নাগিরক  সনদপে র ছায়ািলিপ ০১ (এক) কিপ। 
৫। ১ম িণর গেজেটড কমকতা ক ক সত ািয়ত 
জাতীয় পিরচয়পে র ছায়ািলিপ ০১ (এক) কিপ। 
৬।বাংলােদশ াংেকর তফিসল  য কান 
বািণিজ ক াংক ক ক দ  াংক (আিথক) 
স লতার সনদপ  ০১ কিপ (িহসাব ন র উে খসহ) 
এবং াংক ট া । 

া  ভ ারশীপ লাইেস  াি র 
আেবদন অ েমাদেনর পর লাইেস  িফ 
বাবদ সরকার িনধািরত  ৭৫০/- জাির 
চালােনর মা েম সানালী াংক িল: 

নামগ  শাখা কাড নং-১-১১০১-
০০০১-১৮৫৪ এ জমা দান করেত হেব 
এবং উ  টাকার উপর ১৫% 
ভ াট/ সক িদেত হেব।  
২.ভ াট/ সক দােনর কাড- 
১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১ 

30 (ি শ) কাযিদবস  সহকারী কিমশনার 
জাির শাখা 

ফান:02996600018 
e-mail- 

treasurysection2015@gmail.c
om 

 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০০০৬ 

adcgsunamgonj@gmail.c
om 

২। া  ভ ার 
লাইেস  নবায়ন 

েয়াজনীয় 
কাগজপ সহ আেবদন 

সােপে  লাইেস  
দান 

১.সাদা কাগেজ আেবদন 
২. ল লাইেস  
৩. সরকার িনধািরত নবায়ন িফ এর অথ জাির 
চালােনর মা েম সরকাির কাষাগাের জমা বক এর 
লকিপ। 

৪. আেবদেনর ন না জাির শাখায় পাওয়া যােব। 

া  ভ ার লাইেস  নবায়ন িফ 
বাবদ িনিদ  সমেয় ( িত বছর ন 
মােস) সরকার িনধািরত ৫০০/- টাকা 

জাির চালােনর মা েম সানালী 
াংক িল: নামগ  শাখা কাড ন র-

১-১১০১-০০০১-১৮৫৪ এ জমা দান 
করেত হেব এবং উ  টাকার উপর 
১৫% ভ াট/ সক িদেত হেব।  
২.ভ াট/ সক দােনর কাড নং- 
১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১ 

0১ ন থেক 30 ন  সহকারী কিমশনার 
জাির শাখা 

ফান:02996600018 
e-mail- 

treasurysection2015@gmail.c
om 

 

অিতির  জলা শাসক (সািবক) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০০০৬ 

adcgsunamgonj@gmail.c
om 



শাখার নাম : রাজ  শাখা 
 

: ন: সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর সময়সীমা 
 (কাযিদবস) 

দািয় া   কমকতা  
(পদিব, ফান ও ই- মইল) 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

০১ সায়রাত মহাল ব াপনা ও 
ইজারা দান 

 
 
 

(ক) জলমহাল 
(সাধারণ আেবদন) 

১। িব ি  কাশ 
২। আেবদন হণ 
৩। আেবদন যাচাই বাছাই 
৪। িবিধ মাতােবক ইজারা 

দান 

১। িনবি ত ত মৎ জীবী সমবায় সিমিত 
বা সিমিতেক জলা/ উপেজলা জলমহাল 

ব াপনা কিম র সদ  সিচেবর সীল 
স িলত া রসহ িনিদ  ফরেম অনলাইন 
আেবদন করেত হেব। 
২। অনলাইেন দািখল ত আেবদেনর ি ে ড 
কিপ ও জামানেতর লকিপ সীলগালা খব  
খােম জলা শাসেকর কাযালেয় দািখল 
করেত হেব। 
৩। সংগঠন/সিমিতর িনবািচত কিম  
৪। গঠনতে র কিপ 
৫। াংক একাউে র লনেদন সং া  

ত য়নপ সহ েয়াজনীয় ত । 
৬। সত ািয়ত ছিব। 
৭। মৎ জীবী সংগঠন/সিমিত ৩ বছর ময়াদী 
িলজ পাওয়ার লে  সংি  জলমহােলর 
মৎ  চাষ/উৎপাদন/ ু ব াপনা 
পিরক না/ পেরখা সং  করেত হেব। 
৮। ইজারা িব ি  কােশর পর  রিজ াড 
মৎ জীবী সমবায় সিমিতর অ েল আেবদন 
ফরম িবি  করা হয়। 
৯। রিজ াড মৎ জীবী সমবায় সিমিত 
ক ক নীিতমালা অ যায়ী ২০% জামানতসহ 
সকল কাগজপ  দািখল করেত হয়। 
১০। িত বছর ৩০ শ চে র মে  ইজারা 

 পিরেশাধ করেত হেব। 
 
কাগজপ  াি ান : িবভাগীয় কিমশনােরর 
কাযালয়, জলা শাসেকর কাযালয়, 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় (সকল) 
 

সরকার িনধািরত 
৫০০/- টাকা 
ে  আেবদন 

ফরম িবি  করা 
হয়। 

সরকাির জলমহাল 
ব াপনা নীিত, ২০০৯ 

অ যায়ী িত বছর ১লা 
বশাখ এর মে  

 
রিভিনউ ড  কােল র 

নামগ । 
+৮৮০২৯৯৬৬০০০১০ 
+৮৮০১৭৩০-৩৩১০৯০ 

rdcsunamganj@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 

নামগ  
ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৭ 

adcrevsunamganj@gmail.com 

 (খ) উ য়ন পিরক নায় 
উ য়ন কে র আওতায় ২০ 
একেরর উে  (ব  
জলমহাল) 

১। িব ি  কাশ 
২। আেবদন হণ 
৩। আেবদন যাচাই বাছাই 
৪। িবিধ মাতােবক ইজারা 

দান 

১। উ য়ন কে র িব ািরত িববরণ ( ক  
ছেক) 
২। ত মৎ জীবী সমবায় সিমিতর 
রিজে শেনর সত ািয়ত কিপ। 

৩। িনবি ত ত মৎ জীবী সমবায় 
সিমিতর সকল সদে র নাম, কানা ও ছিব। 
৪। আেবদনকারী সিমিতর েত ক সদ  

অিতির  
িফ/চাজ  

সরকাির জলমহাল 
ব াপনা নীিত, ২০০৯ 

অ যায়ী িত বছর ১লা 
বশাখ এর মে  

রিভিনউ ড  কােল র 
নামগ । 

+৮৮০২৯৯৬৬০০০১০ 
+৮৮০১৭৩০-৩৩১০৯০ 

rdcsunamganj@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৭ 

adcrevsunamganj@gmail.com 



: ন: সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর সময়সীমা 
 (কাযিদবস) 

দািয় া   কমকতা  
(পদিব, ফান ও ই- মইল) 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

ত মৎ জীবী এই মেম উপেজলা 
জলমহাল ব াপনা কিম র প  থেক  

ত য়ন প । 
৫। ত মৎ জীবী মাছ চাষ, িশকার ও 
িবপনেণর সােথ জিড়ত আেছ ও থাকেবন 
এবং জলমহাল ইজারা পেল, িনেজরাই তা 
পিরচালনা করেবন এমন অি কারনামা। 
৬। সভাপিত, স াদক ও উ  সিমিতর 
িনকট সরকারী কান বেকয়া রাজ  পাওনা 
আেছ িক না এবং তােদর িব ে  কান 
সা িফেকট মামলা আেছ িক না জলা 

শাসন ক ক ত য়নপ । 
৭। আেবদনকারী সিমিতর আেবদেনর সােথ 
জলা শাসক বরাবের  তােদর দ  ইজারা 
ে র ২০% জামানত প াংক াফট, 
প অডার এবং ২ বছেরর অিডট িরেপাট 

( েযাজ  ে ) সং  কের িদেবন। 
৮। িত বছর ৩০ আি েনর মে  অনলাইেন 

িম ম ণালেয় আেবদন করা যােব। 
৯। িত বছর ৩০ শ চে র মে  ইজারা 

 পিরেশাধ করেত হেব। 
 
কাগজপ  াি ান : িবভাগীয় কিমশনােরর 
কাযালয়, জলা শাসেকর কাযালয়, 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় (সকল) 
 

 (গ) বা মহাল ১। িব ি  কাশ 
২। আেবদন হণ 
৩। আেবদন যাচাই বাছাই 
৪। িবিধ মাতােবক ইজারা 

দান 

(১) আেবদন ফরম 
(২) ড লাইেস  
(৩) সবেশষ আয়কর পিরেশাধ এর মাণ প  
(৪) ভ াট সা িফেকট 
(৫) জাতীয় পিরচয় প  
 
(৬)  িনজ  জােরর কাগজপ  বা জার 
মািলেকর সিহত ভাড়ার ি প । 
(৭) াংক সলেভি  সনদ। 
(৮) িত বাংলা সেনর ১লা বশাখ হেত ৩০ 
শ কািতক সময় কােল তািলকা ি  হণ ও 

নবায়ন করা যােব। 
(৯) ১ম ণী লাইেস  িফ ৫০০০ (প চ 
হাজার) টাকা। 
(১০) নবায়ন িফ ৫০০/- টাকা। 

সরকার িনধািরত 
১,০০০/- টাকা 

ে  আেবদন 
ফরম িবি  করা 

হয়। 

(১) বা মহাল ও মা  
ব াপনা আইন ২০১০ 

এবং বা মহাল ও মা  
ব াপনা িবিধমালা 

২০১১ অ যায়ী তািলকা 
ি /নবায়ন ১লা 
বশােখর মে  

রিভিনউ ড  কােল র 
নামগ । 

+৮৮০২৯৯৬৬০০০১০ 
+৮৮০১৭৩০-৩৩১০৯০ 

rdcsunamganj@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৭ 

adcrevsunamganj@gmail.com 



: ন: সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর সময়সীমা 
 (কাযিদবস) 

দািয় া   কমকতা  
(পদিব, ফান ও ই- মইল) 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

(১১) ২য় ণী লাইেস  িফ ৫০০/- টাকা। 
(১২) নবায়ন িফ ১০০ (একশত) টাকা। 
  
কাগজপ  াি ান : িবভাগীয় কিমশনােরর 
কাযালয়, জলা শাসেকর কাযালয়, 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় (সকল) 

০২  অ িষ খাস জিম বে াব  
সং া    : সরকাির দ েরর 
অ েল অ িষ খাস জিম 

বে াব  দান) 

১। আেবদন হণ 
২। আেবদনপ  সংি  
উপেজলায় রণ 
৩। উপেজলা হেত া  ােবর 
িভি েত অ িষ খাস জিম 

ব াপনা ও বে াব  
নীিতমালা ১৯৯৫ এর আেলােক 
অ েমাদেনর জ  িম 
ম ণালেয় রণ। 
৪। ম ণালয় হেত অ েমাদন 

াি  সােপে    পিরেশােধর 
জ  ি / িত ান বরাবর প  

রণ। 
৫।   পিরেশােধর পর 
ি প  স াদেনর মা েম 

বে াব  দান। 

১। ািবত িম বে াব  দােনর 
নীিতমালার িনিদ  অ ে দ। 
২। ািবত িমর  খিতয়ােনর অ িলিপ। 
৩। জিমর িণ সং া  ত । 
৪। াচ াপ (িবিভ  কািলেত) 
৫। ল আউট ান। 
৬। জিমর তম চািহদা প । 
৭। আিথক সংগিত। 
৮। হলফনামা 
 
কাগজপ  াি ান : উপেজলা িম অিফস ও 
ইউিনয়ন িম অিফসস হ 

বাজার দর 
অ যায়ী জিমর 
উপ   

পিরেশাধ  করেত 
হেব। 

৯০ কাযিদবস রিভিনউ ড  কােল র 
নামগ । 

+৮৮০২৯৯৬৬০০০১০ 
+৮৮০১৭৩০-৩৩১০৯০ 

rdcsunamganj@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৭ 

adcrevsunamganj@gmail.com 

০৩ িভিপ স ির ইজারা 
নবায়ন (বাংলা সেনর 

িভি েত এক বছর ময়াদী 
ইজারা দান করা হয়)। 

১। েবর বে াব  দান ত 
িমর র নােব ণ ও লীজমািন 

আদায়। 

(১) জলা শাসক বরাবের িলিখত 
আেবদনপ  
(২) সবেশষ িড িস আর এর সত ায়িত 
ছায়ািলিপ/ফেটাকিপ 
(৩) পৗর কর পিরেশােধর রিসেদর সত ায়িত 
ছায়ািলিপ/ফেটাকিপ 
 
কাগজপ  াি ান : সংি  দ র, উপেজলা 

িম অিফস,  ইউিনয়ন িম অিফসস হ 

সরকার ক ক 
িনধািরত হাের 

লীজমািন। 

১৫ কাযিদবস রিভিনউ ড  কােল র 
নামগ । 

+৮৮০২৯৯৬৬০০০১০ 
+৮৮০১৭৩০-৩৩১০৯০ 

rdcsunamganj@gmail.com 
 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৭ 

adcrevsunamganj@gmail.com 

                       

 



 

শাখার নাম:  িম অিধ হণ শাখা 
. 

নং 
সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবা  এবং 

পিরেশাধ প িত 
সবা দােনর 
সময়সীমা 

(কাযিদবস ) 

দািয় া  কমকতা 
( পদিব, ফান ও ই- মইল ) 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

০১ অিধ হেণর জ  
ািবত িমর মািলক 

ক ক অিধ হেণর 
িব ে  আপি  দান 

১. াবর স ি  অিধ হণ ও 
মদখল আইন, ২০১৭-এর 

৪(১) ধারা মেত  না শ জারীর 
পরবত  ১৫ কাযিদবেসর  মে  
জিমর মািলকগণ উ  আইেনর 
৫(১) ধারা মাতােবক আপি  
দািখল করেত পােরন। 

াথ সংি  িম মািলক ক ক জলা শাসক 
বরাবের আপি  আেবদন দািখল করেত হেব ( 

েযাজ  ে  েয়াজনীয় কাগজপ সহ ) ।  

আেবদেন ২০ 
টাকার কাট িফ 

১৫ (পেনর) 
কাযিদবস 

িম অিধ হণ কমকতা 
নামগ  

02996600912 
Email : 

laosunam@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৭ 

adcrevsunamganj@gmail.com 

০২ অিধ হণ ত জিমর 
মািলকেদর িত রণ 

দান 

অিধ হণ ত িমর মািলক 
ক ক মািলকানা সং া  স ক 
কাগজপ  সহ িত রণ হেণর  
আেবদন দািখেলর  ি েত  

িত রণ দান করা হয়।  

িত রণ পাওয়ার জ  জিমর মািলকানার 
সমথেন িন বিণত কাগজপ  েয়াজন। 
১। িত রণ পাওয়ার জ  আেবদন।   
২।  পাসেপাট সাইেজর ছিব, চয়ার ন ক ক 
সত ািয়ত-02 কিপ।  
৩। নাগিরক  সনদ ( সংি  পৗরসভা/ ইউিনয়ন 
পিরষদ অিফস হেত সং হ করেত হেব। 
৪। উ রািধকারী সনদপ  (সংি  
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ  হেত সং হ করেত 

হেব) । 
৫। জাতীয় পিরচয়প  (এন আই.িড) এর 
ফেটাকিপ ( ানীয় পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ 
ময়র/েচয়ার ান ক ক সত ািয়ত) । 

৬। এস.এ/আর.এস পচার ল/সা ফাইড কিপ, 
নামজারী পচা, - েত ক  01 কিপ। 
৭। খাজনার দািখলা 01 কিপ ( সংি  ইউিনয়ন 

িম অিফস হেত সং হ করেত হেব) । 
৮। ল দিলল (ভায়া/ িড় দিলল), (একই দােগ 
একািধক মািলেকর ে  সংি  সাব- রিজ ার 
হেত রিজি ত আম- মা ার দিলল ( য কান 
একজন িতিনিধ িনেয়াগ করেত হেব) । 
৯। ল মািলক দেশর বািহের/িবেদেশ থাকেল 
Embassy-এর মা েম মতা দান করেত 
হেব।  
১০। আেবদনকারীর অ ীকারনামা ( ৩০০/- 
টাকার নন- িডিশয়াল াে ) 
 

১। আেবদেন ২০ 
টাকার কাট িফ 
 

১৫ (পেনর) 
কাযিদবস 

িম অিধ হণ কমকতা 
নামগ  

02996600912 
Email : 

laosunam@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৭ 

adcrevsunamganj@gmail.com 

 
 
 
 



 
শাখার নাম: রকড ম শাখা 

 

ম সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  
এবং 

াি র ান 

সবা  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর সময়সীমা 
(কাযিদবস) 

দািয় া  কমকতা 
(পদিব, ফান ও ই- মইল) 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

১ ফৗজদারী মামলার 
সা ফাইড কিপ 
সরবরাহ 

জলা িডিজটাল স ােরর 
মা েম িবতরণ 

িনধািরত ফরেম আেবদন 
প  এবং অ েমািদত 

া  ভ ার 

* সাধারণ আেবদেন ২০/- টাকার কাট 
িফ এবং জ রী আেবদেনর ে  ৩০/- 
টাকার কাট িফ সং  করেত হেব 
( িত ফিলও এর জ  কাট িফ ২/- 
টাকা) ১ম পাতায় ৪/- টাকা কাট িফ 
সং  করেত হেব । 
 
* িনধািরত কাট িফ দােনর মা েম। 

সাধারণ আেবদেনর ে  ০৭ 
(সাত) কাযিদবস। জ রী 
আেবদেনর ে  ০৩ (িতন) 
কাযিদবস। 

সহকারী কিমশনার 
রকড ম শাখা 

০১৭৩০৩৩১০৯৮ 
Email: 

sunamrecordroom@gmail.co
m 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৭ 

adcrevsunamganj@gmail.c
om 

২ িসএস/এস.এ এবং 
আর.এস খিতয়ােনর 
সিহ সা ফাইড কিপ 
সরবরাহ 

জলা িডিজটাল স ােরর 
মা েম িবতরণ এবং 
ডাকেযােগ রণ। 

িনধািরত ফরেম আেবদন 
প  এবং অ েমািদত 

া  ভ ার 

*আেবদেন ৫০/- টাকার কাট িফ 
সং  করেত হেব। 
 
* ই-পচা সাইেট েবশ কের অনলাইেন 

 পিরেশাধ। 

সকল আেবদেনর ে  ০৭ 
(সাত) কাযিদবস 

সহকারী কিমশনার 
রকড ম শাখা 

০১৭৩০৩৩১০৯৮ 
Email: 

sunamrecordroom@gmail.co
m 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৭ 

adcrevsunamganj@gmail.c
om 

৩ সংেশািধত / নামজারী 
খিতয়ােনর সা ফাইড 
কিপ সরবরাহ 

জলা িডিজটাল স ােরর 
মা েম িবতরণ 

িনধািরত ফরেম আেবদন 
প  এবং অ েমািদত 

া  ভ ার 

*আেবদেন ৫০/- টাকার কাট িফ 
সং  করেত হেব (খিতয়ােনর ১ম 
পাতায় ৫/- টাকার কাট িফ সং  
করেত হেব। 
 
* িনধািরত কাট িফ দােনর মা েম। 

সকল আেবদেনর ে  ০৭ 
(সাত) কাযিদবস 

সহকারী কিমশনার 
রকড ম শাখা 

০১৭৩০৩৩১০৯৮ 
Email: 

sunamrecordroom@gmail.co
m 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
নামগ জ 

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৭ 

adcrevsunamganj@gmail.c
om 



 

শাখার নাম:  রিভিনউ ি খানা শাখা 
 
 

: ন: সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

(কাযিদবস) 

দািয় া  কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

১ আমেমা ারনামা 
মািণকরণ   

( ত াহারেযা / 
অ ত াহারেযা )। 

সবা হীতা ক ক 
আেবদেনর মা েম 

১। ল আমেমা ারনামা। 
২। আেবদনকারীর পাসেপাট সাইেজর 
০১ (এক) কিপ রি ন ছিব। 
৩। জাতীয় পিরচয়প /জ  িনব ন/ 
নাগিরক  সনদ/পাসেপাট এর 
সত ািয়ত ছায়ািলিপ। 
৪। েয়াজনীয় কাগজপ  আেবদনকারী 
িনজ থেক সং হ করেত হেব। 
৫। জাির চালােনর কিপ। 

১। ১,৫০০/-(এক হাজার 
প চ শত) টাকার িবেশষ 
আঠােলা া ; 
ল আমেমা ার নামায় 

সং  করেত হেব।  
 
২। সরকাির িফ ৩০/- 

জাির চালােনর মা েম  
কাড নং-১-১১০১-  

০০২০-১৩২১ জমা করেত 
হেব। 

১৫ (পেনর) 
কাযিদবস 

সহকারী কিমশনার, আর.এম শাখা 
+৮৮০৮৭১-৬১৬২০ 

 e-mail 
acrmsunam@gmail.com 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৭ 

adcrevsunamganj@gmail.com 

 



 

শাখার নাম: িডিশয়াল ি খানা শাখা 
 

: 
নং 

সবার নাম সবা দান 
প িত 

েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

(কাযিদবস) 

দািয় া  কমকতা 
(পদিব, ফান ও ই- মইল 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

1 (ক) আে য়া  
লাইেস  দান 
(িপ ল/ 
িরভলভার) 

িলশ পার 
ক ক া  
তদ  

িতেবদন 
এবং রা  
ম ণালেয়র 
অনাপি র 

ি েত 

েয়াজনীয় কাগজপ  
 
১। িনধািরত ফরেম আেবদন। 
২। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। ৩ ল  টাকা হাের ৩ বছেরর আয়কর সনেদর সত ািয়ত 
ফেটাকিপ। 
৪। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত ছিব। 
৫। নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
৬। ইেতা েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা। 
 

াি ান 
 
১। আেবদন ফরম জলার ওেয়ব পাটাল/উপেজলা সাভার স ার ও 
ইউিনয়ন িডিজটাল স ার/এ কাযালেয়র িডিশয়াল ি খানা শাখা 
হেত সং হ করেত হেব। 
২। আয়কর অিফস 
৩। ইউিনয়ন পিরষদ/েপৗরসভা কাযালয়। 
৪। নাটারী পাবিলক 
৫। বাকী কাগজ সংি  িত ান থেক সং হ করেত হেব। 

১। িপ ল- ৩০,০০০/- 
িরভলভার- ৩০,০০০/- 
২। জমা দােনর কাড 
নং-১-২২১১-০০০০-
১৮৫৯ 
৩। ১৫% ভ াট 

দােনর কাড- ১-
১১৩৩-০০১৮-০৩১১ 

৩০ িদন সহকারী কিমশনার  
+০২৯৯৬৬০০৯১৫ 

Email:  
acjmsunamganj@gmail.com 

অিতির  জলা ািজে ট 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৫ 

adm.sunamganj@gmail.com 

২ (ক) আে য়া  
লাইেস  দান 
(িপ ল/ 
িরভলভার) 
( াবাসীেদর 

ে ) 

িলশ পার 
ক ক া  
তদ  

িতেবদন 
এবং রা  
ম ণালেয়র 
অনাপি র 

ি েত 

েয়াজনীয় কাগজপ  
 
১। িনধািরত ফরেম আেবদন। 
২। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। ১২ ল  টাকা হাের ৩ বছেরর রিম া  দােনর মাণপ । 
৪। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত ছিব। 
৫। নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
৬। ইেতা েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা। 
 

াি ান 
 
১। আেবদন ফরম জলার ওেয়ব পাটাল/উপেজলা সাভার স ার ও 
ইউিনয়ন িডিজটাল স ার/এ কাযালেয়র িডিশয়াল ি খানা শাখা 
হেত সং হ করেত হেব। 
২। াংক 
৩। ইউিনয়ন পিরষদ/েপৗরসভা কাযালয়। 
৪। নাটারী পাবিলক 
৫। বাকী কাগজ সংি  িত ান থেক সং হ করেত হেব। 
 
 
 
 

১। িপ ল- ৩০,০০০/- 
িরভলভার- ৩০,০০০/- 
২। জমা দােনর কাড 
নং-১-২২১১-০০০০-
১৮৫৯ 
৩। ১৫% ভ াট 

দােনর কাড- ১-
১১৩৩-০০১৮-০৩১১ 

৩০ িদন সহকারী কিমশনার  
+০২৯৯৬৬০০৯১৫ 

Email:  
acjmsunamganj@gmail.com 

অিতির  জলা ািজে ট 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৫ 

adm.sunamganj@gmail.com 



: 
নং 

সবার নাম সবা দান 
প িত 

েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

(কাযিদবস) 

দািয় া  কমকতা 
(পদিব, ফান ও ই- মইল 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

 
 
 

৩ (ক) আে য়া  
লাইেস  দান 
(ব ক/ শটগান) 

িলশ পার 
ক ক া  

তদ  
িতেবদনর 

ি েত 

েয়াজনীয় কাগজপ  
 
১। িনধািরত ফরেম আেবদন। 
২। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। ১ ল  টাকা হাের ৩ বছেরর আয়কর সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
৪। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত ছিব। 
৫। নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
৬। ইেতা েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা। 
 

াি ান 
 
১। আেবদন ফরম জলার ওেয়ব পাটাল/উপেজলা সাভার স ার ও 
ইউিনয়ন িডিজটাল স ার/এ কাযালেয়র িডিশয়াল ি খানা শাখা 
হেত সং হ করেত হেব। 
২। াংক 
৩। ইউিনয়ন পিরষদ/েপৗরসভা কাযালয়। 
৪। নাটারী পাবিলক 
৫। বাকী কাগজ সংি  িত ান থেক সং হ করেত হেব। 

১। ব ক- ২০,০০০/- 
২। জমা দােনর কাড 
নং-১-২২১১-০০০০-
১৮৫৯ 
৩। ১৫% ভ াট 

দােনর কাড- ১-
১১৩৩-০০১৮-০৩১১ 

১০ িদন সহকারী কিমশনার  
+০২৯৯৬৬০০৯১৫ 

Email:  
acjmsunamganj@gmail.com 

অিতির  জলা ািজে ট 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৫ 

adm.sunamganj@gmail.com 

৪ (ক) আে য়া  
লাইেস  দান 
(ব ক/ শটগান) 

( বাসীেদর 
ে ) 

িলশ পার 
ক ক া  

তদ  
িতেবদনর 

ি েত 

েয়াজনীয় কাগজপ  
 
১। িনধািরত ফরেম আেবদন। 
২। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। ১২ ল  টাকা হাের ৩ বছেরর রিম া  দােনর মাণপ । 
৪। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত ছিব। 
৫। নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
৬। ইেতা েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা। 
 

াি ান 
 
১। আেবদন ফরম জলার ওেয়ব পাটাল/উপেজলা সাভার স ার ও 
ইউিনয়ন িডিজটাল স ার/এ কাযালেয়র িডিশয়াল ি খানা শাখা 
হেত সং হ করেত হেব। 
২। াংক 
৩। ইউিনয়ন পিরষদ/েপৗরসভা কাযালয়। 
৪। নাটারী পাবিলক 
৫। বাকী কাগজ সংি  িত ান থেক সং হ করেত হেব। 
 
 
 
 
 
 
 

১। ব ক- ২০,০০০/- 
২। জমা দােনর কাড 
নং-১-২২১১-০০০০-
১৮৫৯ 
৩। ১৫% ভ াট 

দােনর কাড- ১-
১১৩৩-০০১৮-০৩১১ 

১০ িদন সহকারী কিমশনার  
+০২৯৯৬৬০০৯১৫ 

Email:  
acjmsunamganj@gmail.com 

অিতির  জলা ািজে ট 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৫ 

adm.sunamganj@gmail.com 



: 
নং 

সবার নাম সবা দান 
প িত 

েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

(কাযিদবস) 

দািয় া  কমকতা 
(পদিব, ফান ও ই- মইল 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

 
 
 

৫ (খ) 
ওয়ািরশ ে  
আে য়া  

লাইেস  দান 

িলশ পার 
ক ক া  

তদ  
িতেবদনর 

ি েত 

েয়াজনীয় কাগজপ  
 
১। িনধািরত ফরেম আেবদন। 
২। িপতার  সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। উ রািধকার সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৪। অ া  উ রািধকারগণ দ  নাটারাইজ অনাপি  প । 
৫। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৬। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত ছিব। 
৭। নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
৮। ইেতা েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা। 
 

াি ান 
 
১। আেবদন ফরম জলার ওেয়ব পাটাল/উপেজলা সাভার স ার ও 
ইউিনয়ন িডিজটাল স ার/এ কাযালেয়র িডিশয়াল ি খানা শাখা 
হেত সং হ করেত হেব। 
২। াংক 
৩। ইউিনয়ন পিরষদ/েপৗরসভা কাযালয়। 
৪। নাটারী পাবিলক 
৫। বাকী কাগজ সংি  িত ান থেক সং হ করেত হেব। 

১। ব ক- ২০,০০০/- 
রাইেফল- ২০,০০০/- 
িপ ল- ৩০,০০০/- 
িরভলভার-৩০,০০০/- 
২। জমা দােনর কাড 
নং-১-২২১১-০০০০-
১৮৫৯ 
৩। ১৫% ভ াট 

দােনর কাড- ১-
১১৩৩-০০১৮-০৩১১ 

১০ িদন সহকারী কিমশনার  
+০২৯৯৬৬০০৯১৫ 

Email:  
acjmsunamganj@gmail.com 

অিতির  জলা ািজে ট 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৫ 

adm.sunamganj@gmail.com 

৬ (গ) থম ণীর 
ায়ী সরকারী 

কমকতােদর 
আে য়া  

লাইেস  দান 

সংি  
ম ণালেয়র 

পািরেশর 
ি েত 

েয়াজনীয় কাগজপ  
 
১। িনধািরত ফরেম আেবদন। 
২। সংি  অিফস ধােনর পািরশসহ আ ায়ন প  
৩। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৪। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত ছিব। 
৫। ইেতা েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা। 
 

াি ান 
 
১। আেবদন ফরম জলার ওেয়ব পাটাল/উপেজলা সাভার স ার ও 
ইউিনয়ন িডিজটাল স ার/এ কাযালেয়র িডিশয়াল ি খানা শাখা 
হেত সং হ করেত হেব। 
২। াংক 
৩। ইউিনয়ন পিরষদ/েপৗরসভা কাযালয়। 
৪। নাটারী পাবিলক 
৫। বাকী কাগজ সংি  িত ান থেক সং হ করেত হেব। 
 
 
 
 
 
 

১০ বছেরর উে  ায়ী 
কমকতােদর লাইেস  
ই  িফ’র েয়াজন 
নই। 

২ িদন সহকারী কিমশনার  
+০২৯৯৬৬০০৯১৫ 

Email:  
acjmsunamganj@gmail.com 

অিতির  জলা ািজে ট 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৫ 

adm.sunamganj@gmail.com 



: 
নং 

সবার নাম সবা দান 
প িত 

েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

(কাযিদবস) 

দািয় া  কমকতা 
(পদিব, ফান ও ই- মইল 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

 
 
 

৭ (ঘ) িপতার 
বাধক জিনত 

কারেণ 
উ রািধকার 

বরাবর 
আে য়া  

লাইেস  দান 

িলশ পার 
ক ক া  

তদ  
িতেবদনর 

ি েত 

েয়াজনীয় কাগজপ  
 
১। িনধািরত ফরেম আেবদন। 
২। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত ছিব। 
৪। ইেতা েব অ য় কেরনিন মেম হলফনামা। 
৫। িপতা ক ক দ  হলফনামা। 
 

াি ান 
 
১। আেবদন ফরম জলার ওেয়ব পাটাল/উপেজলা সাভার স ার ও 
ইউিনয়ন িডিজটাল স ার/এ কাযালেয়র িডিশয়াল ি খানা শাখা 
হেত সং হ করেত হেব। 
২। াংক 
৩। ইউিনয়ন পিরষদ/েপৗরসভা কাযালয়। 
৪। নাটারী পাবিলক 
৫। বাকী কাগজ সংি  িত ান থেক সং হ করেত হেব। 

১। ব ক- ২০,০০০/- 
রাইেফল- ২০,০০০/- 
িপ ল- ৩০,০০০/- 
িরভলভার-৩০,০০০/- 
২। জমা দােনর কাড 
নং-১-২২১১-০০০০-
১৮৫৯ 
৩। ১৫% ভ াট 

দােনর কাড- ১-
১১৩৩-০০১৮-০৩১১ 

১০ িদন সহকারী কিমশনার  
+০২৯৯৬৬০০৯১৫ 

Email:  
acjmsunamganj@gmail.com 

অিতির  জলা ািজে ট 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৫ 

adm.sunamganj@gmail.com 

৮ (ঙ) আিথক 
িত ােনর 
অ েল 
আে য়া  

লাইেস  দান 

িলশ পার 
ক ক া  

তদ  
িতেবদন 

এবং রা  
ম ণালেয়র 
অনাপি র 

ি েত 

েয়াজনীয় কাগজপ  
 
১। িনধািরত ফরেম আেবদন। 
২। গাড এর ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত ছিব 
৩। াংক সলেভি  
৪। বাংলােদশ াংক ক ক অ েমািদত প  
৫। ইেতা েব অ  য় করা হয়িন মেম হলফনামা। 
 

াি ান 
 
১। আেবদন ফরম জলার ওেয়ব পাটাল/উপেজলা সাভার স ার ও 
ইউিনয়ন িডিজটাল স ার/এ কাযালেয়র িডিশয়াল ি খানা শাখা 
হেত সং হ করেত হেব। 
২। অবিশ  কাগজ সংি  িত ান থেক সং হ করেত হেব। 

১। ব ক- ২০,০০০/- 
২। জমা দােনর কাড 
নং-১-২২১১-০০০০-
১৮৫৯ 
৩। ১৫% ভ াট 

দােনর কাড- ১-
১১৩৩-০০১৮-০৩১১ 

৩০ িদন সহকারী কিমশনার  
+০২৯৯৬৬০০৯১৫ 

Email:  
acjmsunamganj@gmail.com 

অিতির  জলা ািজে ট 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৫ 

adm.sunamganj@gmail.com 

৯ আে য়া  
লাইেস  নবায়ন 

িনধািরত 
তািরখ ও 

সমেয় 
চালােনর 
মা েম 

নবায়ন িফ 
জমা 

দান েম 
লাইেস  ও 
আে য়া সহ 

উপি িত  

েয়াজনীয় কাগজপ  
 
১। সানালী াংেকর যেকান শাখায় কাড নং- ১-২২১১-০০০০-
১৮৫৯ এ টাকা জমা িদেয় চালােনর ল কিপ জমা িদেত হেব। 
 

াি ান 
েযাজ  নয় 

 
 
 
 
 

১। ব ক- ২০,০০০/- 
রাইেফল- ২০,০০০/- 
িপ ল- ৩০,০০০/- 
িরভলভার-৩০,০০০/- 
২। জমা দােনর কাড 
নং-১-২২১১-০০০০-
১৮৫৯ 
৩। ১৫% ভ াট 

দােনর কাড- ১-
১১৩৩-০০১৮-০৩১১ 

০১ িদন সহকারী কিমশনার  
+০২৯৯৬৬০০৯১৫ 

Email:  
acjmsunamganj@gmail.com 

অিতির  জলা ািজে ট 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৫ 

adm.sunamganj@gmail.com 



: 
নং 

সবার নাম সবা দান 
প িত 

েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

(কাযিদবস) 

দািয় া  কমকতা 
(পদিব, ফান ও ই- মইল 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

 
 
 

১০ পি কা 
িড ােরশন 
দান সং া  

িলশ পার 
ক ক া  

তদ  
িতেবদন 

এবং অিধদ র 
ক ক ছাড়প  

দােনর 
ি েত 

েয়াজনীয় কাগজপ  
 
১। সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব। 
২। িশ াগত যা তার সদনপ । 
৩। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৪। ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত ছিব। 
৫। াংক সলেভি  সা িফেকট 
৬। াংক টেম  
৭। েসর সােথ ি প  
৮। অিভ তা সনদপ  
 

াি ান 
 
সংি  িত ান থেক সং হ করেত হেব। 

িফ/চাজ  ৩০ িদন সহকারী কিমশনার  
+০২৯৯৬৬০০৯১৫ 

Email:  
acjmsunamganj@gmail.com 

অিতির  জলা ািজে ট 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৫ 

adm.sunamganj@gmail.com 

১১ স িড ােরশন 
সং া  

িলশ পার 
ক ক া  

তদ  
িতেবদেনর 

ি েত 

েয়াজনীয় কাগজপ  
 
১। সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব। 
২। জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। আেবদনকারীর ই কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত ছিব। 
৪। েসর মািলকানা / ি নামা। 
 

াি ান 
 
সংি  িত ান থেক সং হ করেত হেব। 

িফ/চাজ  ১৫ িদন সহকারী কিমশনার  
+০২৯৯৬৬০০৯১৫ 

Email:  
acjmsunamganj@gmail.com 

অিতির  জলা ািজে ট 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৫ 

adm.sunamganj@gmail.com 

১২ িবনা ময়না 
তদে  লাশ 

দাফন 

অিফসার-ইন-
চাজ ক ক 

পািরেশর 
ি েত 

েয়াজনীয় কাগজপ  
 
১। সাদা কাগেজ আেবদন 
২। আেবদেনর গােয় অিফসার-ইন-চাজ ক ক পািরশ প । 
 

াি ান 
 

-উে ােগ 

েযাজ  নেহ তাৎ িণক সহকারী কিমশনার  
+০২৯৯৬৬০০৯১৫ 

Email:  
acjmsunamganj@gmail.com 

অিতির  জলা ািজে ট 
নামগ  

ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৫ 

adm.sunamganj@gmail.com 

 



 

শাখার নাম: িশ া ও ক াণ শাখা   
 
 

িমক নং সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান 
  
 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর সময়সীমা 
(কাযিদবস) 

দািয় া  কমকতা 
(পদিব, ফান ও ই- মইল) 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

১ সং িত িবষয়ক ম ণালেয় 
অ দান াি র আেবদন হণ 
 

েয়াজনীয় 
কাগজপ সহ 

আেবদন সােপে  

১. সং িত িবষয়ক ম ণালেয় িনধািরত তািরেখর 
মে  আেবদন করেত হেব। 
২. িনধািরত আেবদন ফরেম জলা শাসেকর 
কাযালেয় আেবদন করা যােব। 
৩. উপেজলা িনবাহী অিফসােরর মা েমও 
আেবদন করা যােব। 
৪.সরাসির জলা কালচারাল অিফসার বরাবেরও 
আেবদন করা যােব। 
৫. পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত ছিব-১ 
কিপ  
৬. ন না া র সত ািয়ত (সংি  
কাউি লর/ইউিপ চয়ার ান ক ক)। 
৭. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ছায়ািলিপ। 

াি ান: িনজ। 
 

িবনা ে  ০৩ (িতন) কাযিদবস সহকারী কিমশনার 
িশ া ও ক াণ শাখা 

 ফান-০২৯৯৬৬০০০১২ 
 মাবাইল-০১৭৩০-৩৩১০৯৭ 

Email-
acedusunam@gmail.com 

 

অিতির  জলা শাসক (িশ া ও 
আইিস ) 

নামগ  
ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৮ 

adcictsunamganj@yahoo.
com 

২ ব ও ীড়া ম ণালয় হেত 
অ দান দান 

েয়াজনীয় 
কাগজপ সহ 

আেবদন সােপে  

১.সাদা কাগেজ জলা শাসক, নামগ  বরাবের 
আেবদন করেত হেব। 
২. িত ােনর ে  সভাপিত/স াদক- ক 

িত ােনর ােড আেবদন করেত হেব। 
৩. পাসেপাট সাইেজর রি ন সত ািয়ত ছিব-১ 
কিপ।  
৪. ন না া র সত ািয়ত (সংি  
কাউি লর/ইউিপ চয়ার ান ক ক)। 
৫. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ছায়ািলিপ। 
 

াি ান: িনজ। 
 

িবনা ে  ০৭ (সাত) কাযিদবস সহকারী কিমশনার 
িশ া ও ক াণ শাখা 

 ফান-০২৯৯৬৬০০০১২ 
 মাবাইল-০১৭৩০-৩৩১০৯৭ 

Email-
acedusunam@gmail.com 

 

অিতির  জলা শাসক (িশ া ও 
আইিস ) 

নামগ  
ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৮ 

adcictsunamganj@yahoo.
com 

৩ ল, মাদরাসা ও কেলজ 
পযােয়র ােনিজং কিম / 
গভিণং বিডর িনবাচন 
পিরচালনার জ  ি জাইিডং 
অিফসার িনেয়াগ 

েয়াজনীয় 
কাগজপ সহ 

আেবদন সােপে  

১. সংি  িশ া িত ােনর ােড আেবদন 
করেত হেব। 
২. ববত  এডহক কিম র, 
গভিণং বিড/ ােনিজং কিম র বাড ক ক 
অ মিত প । 
 

াি ান: -  িশ া বাড/ -  িশ া 
িত ান।    

িবনা ে  ০৭ (সাত) কাযিদবস সহকারী কিমশনার 
িশ া ও ক াণ শাখা 

 ফান-০২৯৯৬৬০০০১২ 
 মাবাইল-০১৭৩০-৩৩১০৯৭ 

Email-
acedusunam@gmail.com 

 

অিতির  জলা শাসক (িশ া ও 
আইিস ) 

নামগ  
ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৮ 

adcictsunamganj@yahoo.
com 



িমক নং সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান 
  
 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর সময়সীমা 
(কাযিদবস) 

দািয় া  কমকতা 
(পদিব, ফান ও ই- মইল) 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

৪ উপজাতীয় সনদ দান েয়াজনীয় 
কাগজপ সহ 

আেবদন সােপে  

1. জলা শাসক বরাবের সাদা কাগেজ আেবদন 
করেত হেব। 
2. াইবাল ওেয়লেফয়ার এেসািসেয়শন ক ক 
সনদপ । 
3. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান ক ক 
নাগিরক সনদপ । 
4. পাসেপাট সাইজ ছিব- ২ কিপ। 
5. এসএসিস/এইচএসিস পরী ার সত ািয়ত 
সনদপ । 
6. জ সনদ/জাতীয় পিরচয়প । 
7. উপেজলা িনবাহী কমকতা ক ক দ  
উপেজলা িবষয়ক ত য়ন। 
 

াি ান: সংি  অিফস।     
 
 

-উে াগ ০৩ (িতন) কাযিদবস সহকারী কিমশনার 
িশ া ও ক াণ শাখা 

 ফান-০২৯৯৬৬০০০১২ 
 মাবাইল-০১৭৩০-৩৩১০৯৭ 

Email-
acedusunam@gmail.com 

 

অিতির  জলা শাসক (িশ া ও 
আইিস ) 

নামগ  
ফানঃ ০২৯৯৬৬০০৯০৮ 

adcictsunamganj@yahoo.
com 

 



 

শাখার নাম : ত  ও অিভেযাগ শাখা 
 

.ম সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  ও াি র ান সবা   এবং  
পিরেশাধ প িত 

সবা দােননর  
সময়সীমা 

(কাযিদবস) 

দািয় া  কমকতা (কমকতার নাম, পদবী, 
ই- মইল) 

আপীল কমকতা 
(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

১ ত  অিধকার আইন  
২০০৯  অ যায়ী  
চািহদামত ত  
সরবরাহ 

ত  াি  ও সবা  
পিরেশাধ সােপে  
ত  দান 

১।  ত  ম ণােলেয়র ওেয়বসাইেট 
২। ত  ও অিভেযাগ শাখা, জলা 

শাসেকর কাযালয়, ক  নং-৩১৫ 
৩। এ কাযালেয়র ওেয়বসাইেট 

ত  দােনর ত য় 
দান করেত হয়, স জ  

প  ারা জানােনা হয়।   
পিরেশাধ প িত : জাির 
চালােনর মা েম  
কাড নং-১-৩৩০১-০০০১-

১৮০৭ 

১।  ধারা ৮(১) এর অধীন ২০ 
(িবশ) কাযিদবস 
২। একািধক ত  দান ইউিনট 
বা ক প  সংি  থাকেল ৩০ 
(ি শ) কাযিদবস 

সহকারী কিমশনার 
ত  ও অিভেযাগ শাখা 

acinfosunam@gmail.com 
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২ অিভেযাগ হণ ও 
িন ি  সং া  

১। সরাসির 
২। ই- মইেল 

অিভেযাগকারী ক ক সং হীত িবনা ে  ৩০ (ি শ)   
কাযিদবস 
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শাখার নাম: েড  শাখা  

ম সবার নাম সবা দান প িত 

 
েয়াজনীয় কাগজপ  এবং 

াি র ান 
সবা  এবং পিরেশাধ 

প িত  
সবা দােনর সময়সীমা  

(কাযিদবস) 
দািয় া  কমকতা  

(পদবী, ফান ন র ও ই- মইল) 

 
আপীল কমকতা 

(পদবী, ফান ও ই- মইল) 

১ 
নাগিরক ও দা িরক 

আেবদন হণ 

আেবদনকারীগণ এ শাখায় সরাসির 
আেবদন কেরন এবং া ী ীকার 

দান করা হয়। 

কাট িফ ও ভাটার আইিড 
কােডর ফেটাকিপ 

নাগিরক আেবদেনর জ  
২০/- এবং পচার আেবদেনর 
জ  ৫০/- টাকার কাট িফ 

সরকাির র িদন তীত 
িতিদন সকাল ৯.০০টা হেত 

িবকাল ৫.০০টা পয  

সহকারী কিমশনার, েড  শাখা 
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২ 

নাগিরক আেবদন হণ 
(এসএ পচা, আরএস 

পচা, নামজারী পচা ও 
মামলার নকল) 

সবা ত াশী ি গণ অনলাইেন 
আেবদন কেরন। িনিদ  সময় উে খ 
কের া ী রিশদ দান করা হয়। পচা 
এবং মামলার নকেলর কায ম 
স াদেনর পর িনিদ  সমেয় পচা 
এবং মামলার নকল এ শাখা হেত 
িবতরণ করা হয়।  

িনধািরত ফরম, কাট িফ 
ও ভাটর আইিড কােডর 
ফেটাকিপ 
 
ফরম : ফেটাকিপর 
দাকান ও অ েমািদত 

া  ভ ার 

নামজারী পচার িত পাতায় 
৪/- টাকার কাট িফ, মামলার 
নকেলর ১ম ফিলও এর জ  
৪/- টাকা এবং পরবত  িত 
ফিলও এর জ  ২/- টাকার 
কাট িফ 

সরকাির র িদন ও 
হ িতবার  তীত িতিদন 

সকাল ৯.০০টা হেত পের 
১২.০০টা পয । এসএ পচা, 
আরএস পচার আেবদেনর 

ে  ১৫(পেনর) কাযিদবস। 
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৩ 

অ  কাযালেয়র 
শাখাস েহর িচ প  
রিজ াের িলিপব  

কের সংি  কানায় 
রণ 

েযাজ  নয় েযাজ  নয় িবনা ে  
সরকাির র িদন তীত 

িতিদন সকাল ৯.০০টা হেত 
িবকাল ৫.০০টা পয  
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৪ 

ত  সবা : এ 
কাযালেয়র শাখাস েহর 

অব ান এবং কাজ 
স েক জনগণেক 

চািহদা অ যায়ী ত  
দান। 

েযাজ  নয় েযাজ  নয় িবনা ে  
সরকাির র িদন তীত 

িতিদন সকাল ৯.০০টা হেত 
িবকাল ৫.০০টা পয  

সহকারী কিমশনার, েড  শাখা 
ফান : 01770800043 
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arnikaaktar06@gmai.com 
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