
                        সিটিজেন চার্ টার 

িংস্থাপন শাখা 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ১৭/০৫/২০১৮ তান্ত্রিগেি ন্ত্রিগদ েশিা মমাতাগিক সংগশান্ত্রিত ন্ত্রসটিগেি চার্ োি (সংস্থাপি শাো) 

ক্রন্ত্রমক মসিাি িাম মসিা 

প্রদাগি 

সগি োচ্চ 

সময় 

প্রগয়ােিীয় কােেপত্র প্রগয়ােিীয় 

কােেপত্র/আগিদ

ি ফিম প্রান্ত্রি স্থাি 

মসিামূল্য এিং 

পন্ত্রিগশাি 

পদ্ধন্ত্রত(যন্ত্রদ থাগক) 

শাোি িামসহ দান্ত্রয়ত্বপ্রাি 

কম েকতোি পদন্ত্রি, রুম িম্বি, 

মেলা/উপগেলাি মকাড, 

অন্ত্রফন্ত্রসয়াল মর্ন্ত্রলগফাি ও 

ইগমইল 

ঊর্ধ্েতি কম েকতোি পদন্ত্রি, রুম িম্বি, 

মেলা/উপগেলাি মকাডসহ অন্ত্রফন্ত্রসয়াল 

মর্ন্ত্রলগফাি ও ইগমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. মেলা প্রশাসগকি 

কায োলয় মথগক অিসি 

েমিকািী প্রথম, 

ন্ত্রিতীয় ও তৃতীয় মেন্ত্রিি 

কম েকতো/ 

কম েচািীগদি 

মপিশি ( চাকুগিি 

ন্ত্রিগেি অিসি গ্রহগিি 

মেগত্র) 

১৫ 

কায েন্ত্রদিস 

ক) মেলা প্রশাসগকি কায োলগয়ি আগিদিকািীি েন্যঃ 

১। ন্ত্রিি োন্ত্রিত মপিশি ফিম ২.১ এ কমপগে ১মাস   পূগি ে 

আগিদি কিগত হগি (৩ কন্ত্রপ) 

২। চাকন্ত্রি িই/চাকন্ত্রি ন্ত্রিিিিী 

৩। সতযান্ত্রয়ত ছন্ত্রি ৪ কন্ত্রপ (স্ট্যাম্প সাইে-২ কন্ত্রপ) 

৪। ন্ত্রপআিএল এ েমগিি মঞ্জুিী আগদশ (স্ব-স্ব অন্ত্রফস 

কতৃেক) 

৫। িমুিা স্বােি ও হাগতি পাঁচ আঙ্গুগলি ছাপ- 

৩কন্ত্রপ (স্ব-স্ব অন্ত্রফস  কতৃেক) 

৬। প্রািব্য মপিশগিি বিি উত্তিান্ত্রিকাি ম াষিা পত্র-  ৩ 

কন্ত্রপ 

৭। প্রতযান্ত্রশত মশষ মিতি পত্র (স্ব-স্ব অন্ত্রফস  কতৃেক) 

৮। িা-দািী প্রতযয়িপত্র (স্ব-স্ব অন্ত্রফস  কতৃেক) 

মপিশি ফিম 

www.mop

a.gov.bd এিং 

www. 

kushtia.gov.bd 

এি ওগয়িসাইর্ মথগক 

ডাউিগলাড কিা যাগি 

এিং মেলা প্রশাসগকি 

কায োলগয়ি সংস্থাপি 

শাোয় পাওয়া যাগি। 

অন্যান্য কােেপত্রান্ত্রদ 

আগিদিকািীগক 

আগিদগিি সাগথ সংযুক্ত 

কিগত হগি। 

 

ন্ত্রিিামূগল্য 

সংস্থাপি শাো 

প্রশাসন্ত্রিক কম েকতো/ 

সহকািী কন্ত্রমশিাি, 

মেলা প্রশাসগকি কায োলয় 

কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০৭ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩১৯ 

ই-মমইল- 

dckushtia.estsec@gm

ail.com 

মেলা প্রশাসক, কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০১ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০০ 

ই-মমইল-

dcgkushtia@mopa.gov.

bd 

 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত মেলা প্রশাসক (সান্ত্রি েক) 

রুম িম্বি-২০৪ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০৩ 

ই-মমইল-

adcgkushtia@mopa.go

v.bd 

২. উপগেলা ন্ত্রিি োহী 

অন্ত্রফসাি/সহকািী 

কন্ত্রমশিাি (ভুন্ত্রম)এি 

কায োলয় মথগক অিসি 

েমিকািী  প্রথম, 

ন্ত্রিতীয় ও তৃতীয় মেন্ত্রিি 

কম েকতো/ 

কম েচািীগদি  মপিশি 

( চাকুগিি ন্ত্রিগেি 

অিসি গ্রহগিি মেগত্র) 

১৫ 

কায েন্ত্রদিস 

ক) উপগেলা ন্ত্রিি োহী অন্ত্রফসাি, সহকািী কন্ত্রমশিাি (ভূন্ত্রম) 

অন্ত্রফগসি েন্যঃ 

১। ন্ত্রিি োন্ত্রিত মপিশি ফিম ২.১ এ কমপগে ১মাস পূগি ে 

আগিদি কিগত হগি(৩ কন্ত্রপ) 

২। চাকন্ত্রি িই/চাকন্ত্রি ন্ত্রিিিিী 

৩। সতযান্ত্রয়ত ছন্ত্রি ৪ কন্ত্রপ (স্ট্যাম্প সাইে-২ কন্ত্রপ) 

৪। ন্ত্রপআিএল এ েমগিি মঞ্জুিী আগদশ 

৫। িমুিা স্বােি ও হাগতি পাঁচ আঙ্গুগলি ছাপ- 

৩ কন্ত্রপ (স্ব-স্ব অন্ত্রফস  কতৃেক) 

৬। প্রািব্য মপিশগিি বিি উত্তিান্ত্রিকাি ম াষিা পত্র- 

৩ কন্ত্রপ 

৭। প্রতযান্ত্রশত মশষ মিতি পত্র 

৮। িা-দািী প্রতযয়িপত্র 

মপিশি ফিম 

www.mop

a.gov.bd  এিং 

www. 

kushtia.gov.bd 

এি ওগয়িসাইর্ মথগক 

ডাউিগলাড কিা যাগি 

এিং মেলা প্রশাসগকি 

কায োলগয়ি সংস্থাপি 

শাোয় পাওয়া যাগি। 

অন্যান্য কােেপত্রান্ত্রদ 

আগিদিকািীগক 

আগিদগিি সাগথ সংযুক্ত 

কিগত হগি। 

ন্ত্রিিামূগল্য সংস্থাপি শাো 

প্রশাসন্ত্রিক কম েকতো/ 

সহকািী কন্ত্রমশিাি, 

মেলা প্রশাসগকি কায োলয় 

কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০৭ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩১৯ 

ই-মমইল- 

dckushtia.estsec@gm

ail.com 

মেলা প্রশাসক, কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০১ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০০ 

ই-মমইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত মেলা প্রশাসক (সান্ত্রি েক) 

রুম িম্বি-২০৪ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০৩ 

ই-মমইল-

adcgkushtia@mopa.gov.bd 

৩. মেলা প্রশাসগকি 

কায োলগয়ি প্রথম, 

ন্ত্রিতীয় ও তৃতীয় মেন্ত্রিি 

কম েকতো/ 

কম েচািীগদি  

১৫ 

কায েন্ত্রদিস 

ক) মেলা প্রশাসগকি কায োলগয়ি আগিদিকািীি েন্যঃ 

১। ন্ত্রিি োন্ত্রিত মপিশি ফিম ২.২ এ আগিদি কিগত হগি (৩ 

কন্ত্রপ) 

২। চাকন্ত্রি িই/চাকন্ত্রি ন্ত্রিিিিী (স্ব-স্ব অন্ত্রফস  কতৃেক) 

৩। সতযান্ত্রয়ত ছন্ত্রি ৪ কন্ত্রপ (স্ট্যাম্প সাইে-২ কন্ত্রপ) 

৪। ন্ত্রপআিএল এ েমগিি মঞ্জুিী আগদশ (প্রগযােয 

মেগত্র) 

মপিশি ফিম 

www.mop

a.gov.bd এিং 

www. 

kushtia.gov.bd 

এি ওগয়িসাইর্ মথগক 

ন্ত্রিিামূগল্য সংস্থাপি শাো 

প্রশাসন্ত্রিক কম েকতো/ 

সহকািী কন্ত্রমশিাি, 

মেলা প্রশাসগকি কায োলয় 

কুন্ত্রিয়া 

মেলা প্রশাসক, কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০১ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০০ 

ই-মমইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

 

http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/


পান্ত্রিিান্ত্রিক মপিশি 

(মপিশি মঞ্জুন্ত্রিি পূগি েই 

মপিশিাগিি মৃত্যয হগল) 

৫। প্রতযান্ত্রশত মশষ মিতি পত্র (স্ব-স্ব অন্ত্রফস  কতৃেক) 

৬। উত্তিান্ত্রিকাি সিদপত্র ও িি ম্যান্ত্রিে সিদ-৩ 

কন্ত্রপ 

৭। িমুিা স্বােি ও হাগতি পাঁচ আঙ্গুগলি ছাপ- 

৩কন্ত্রপ (স্ব-স্ব অন্ত্রফস  কতৃেক) 

৮। অন্ত্রভভািক মগিািয়ি এিং অিসি ভাতা ও 

আনুগতান্ত্রষক উগত্তালি কিাি েমতা অপ েি সিদ- 

৩কন্ত্রপ 

৯। মৃত্যয সিদপত্র সতযান্ত্রয়ত ৩ কন্ত্রপ 

১০। িা-দািী প্রতযয়িপত্র- ০৩কন্ত্রপ (স্ব-স্ব অন্ত্রফস  কতৃেক) 

ডাউিগলাড কিা যাগি 

এিং মেলা প্রশাসগকি 

কায োলগয়ি সংস্থাপি 

শাোয় পাওয়া যাগি। 

অন্যান্য কােেপত্রান্ত্রদ 

আগিদিকািীগক 

আগিদগিি সাগথ সংযুক্ত 

কিগত হগি। 

রুম িম্বি-২০৭ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩১৯ 

ই-মমইল- 

dckushtia.estsec@gm

ail.com 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত মেলা প্রশাসক (সান্ত্রি েক) 

রুম িম্বি-২০৪ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০৩ 

ই-মমইল-

adcgkushtia@mopa.gov.bd 

 

৪. উপগেলা ন্ত্রিি োহী 

অন্ত্রফসাগিি কায োলয় ও 

উপগেলা ভূন্ত্রম 

অন্ত্রফগসি প্রথম, ন্ত্রিতীয় 

ও তৃতীয় মেন্ত্রিি 

কম েকতো/ 

কম েচািীগদি  

পান্ত্রিিান্ত্রিক মপিশি 

(মপিশি মঞ্জুন্ত্রিি পূগি ে 

মপিশিাগিি মৃত্যয হগল) 

১৫ 

কায েন্ত্রদিস 

ক) উপগেলা ন্ত্রিি োহী অন্ত্রফসাি, সহকািী কন্ত্রমশিাি (ভূন্ত্রম) 

অন্ত্রফগসি েন্যঃ 

১। ন্ত্রিি োন্ত্রিত মপিশি ফিম ২.২ এ আগিদি কিগত হগি (৩ 

কন্ত্রপ) 

২। চাকন্ত্রি িই/চাকন্ত্রি ন্ত্রিিিিী (স্ব-স্ব অন্ত্রফস  কতৃেক) 

৩। সতযান্ত্রয়ত ছন্ত্রি ৪ কন্ত্রপ (স্ট্যাম্প সাইে-২ কন্ত্রপ) 

৪। ন্ত্রপআিএল এ েমগিি মঞ্জুিী আগদশ (প্রগযােয 

মেগত্র) 

৫। প্রতযান্ত্রশত মশষ মিতি পত্র (স্ব-স্ব অন্ত্রফস  কতৃেক) 

৬। উত্তিান্ত্রিকাি সিদপত্র ও িি ম্যান্ত্রিে সিদ-৩ 

কন্ত্রপ 

৭। িমুিা স্বােি ও হাগতি পাঁচ আঙ্গুগলি ছাপ- 

৩কন্ত্রপ 

৮। অন্ত্রভভািক মগিািয়ি এিং অিসি ভাতা ও 

আনুগতান্ত্রষক উগত্তালি কিাি েমতা অপ েি সিদ- 

৩কন্ত্রপ 

৯। মৃত্যয সিদপত্র সতযান্ত্রয়ত ৩ কন্ত্রপ 

১০। িা-দািী প্রতযয়িপত্র-০৩কন্ত্রপ (স্ব-স্ব অন্ত্রফস  কতৃেক) 

১) প্রতযান্ত্রশত মশষ মিতি পত্র ( স্ব-স্ব অন্ত্রফস কতৃেক) 

২) িা-দািী প্রতযয়িপত্র ( স্ব-স্ব অন্ত্রফস কতৃেক) 

মপিশি ফিম 

www.mopa.go

v.bd এিং www. 

kushtia.gov.bd 

এি ওগয়িসাইর্ মথগক 

ডাউিগলাড কিা যাগি 

এিং মেলা প্রশাসগকি 

কায োলগয়ি সংস্থাপি 

শাোয় পাওয়া যাগি। 

অন্যান্য কােেপত্রান্ত্রদ 

আগিদিকািীগক 

আগিদগিি সাগথ সংযুক্ত 

কিগত হগি। 

ন্ত্রিিামূগল্য সংস্থাপি শাো 

প্রশাসন্ত্রিক কম েকতো/ 

সহকািী কন্ত্রমশিাি, 

মেলা প্রশাসগকি কায োলয় 

কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০৭ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩১৯ 

ই-মমইল- 

dckushtia.estsec@gm

ail.com 

মেলা প্রশাসক, কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০১ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০০ 

ই-মমইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত মেলা প্রশাসক (সান্ত্রি েক) 

রুম িম্বি-২০৪ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০৩ 

ই-মমইল-

adcgkushtia@mopa.gov.bd 

৫. মেলা প্রশাসগকি 

কায োলগয়ি প্রথম, ন্ত্রিতীয় 

ও তৃতীয় মেন্ত্রিি 

কম েকতো/ 

কম েচািীগদি  পান্ত্রিিান্ত্রিক 

মপিশি (অিসিভাতা 

মভােিত অিস্থায় মপিশি 

মভােীি মৃত্যয হগল) 

১৫ 

কায েন্ত্রদিস 

ক) মেলা প্রশাসগকি কায োলগয়ি আগিদিকািীি েন্যঃ 

১। ন্ত্রিি োন্ত্রিত মপিশি ফিম ২.২ এ আগিদি কিগত 

হগি ৩ কন্ত্রপ 

২। সতযান্ত্রয়ত ছন্ত্রি ৪ কন্ত্রপ (স্ট্যাম্প সাইে-২ কন্ত্রপ) 

৩। উত্তিান্ত্রিকাি সিদপত্র ও িি ম্যান্ত্রিে সিদ-৩ 

কন্ত্রপ 

৪। িমুিা স্বােি ও হাগতি পাঁচ আঙ্গুগলি ছাপ- 

৩কন্ত্রপ 

৫। অন্ত্রভভািক মগিািয়ি এিং অিসি ভাতা ও 

আনুগতান্ত্রষক উগত্তালি কিাি েমতা অপ েি সিদ- 

৩কন্ত্রপ 

৬। মৃত্যয সিদপত্র সতযান্ত্রয়ত ৩ কন্ত্রপ 

৭। ন্ত্রপন্ত্রপও 

মপিশি ফিম 

www.mopa.go

v.bd এিং www. 

kushtia.gov.bd 

এি ওগয়িসাইর্ মথগক 

ডাউিগলাড কিা যাগি 

এিং মেলা প্রশাসগকি 

কায োলগয়ি সংস্থাপি 

শাোয় পাওয়া যাগি। 

অন্যান্য কােেপত্রান্ত্রদ 

আগিদিকািীগক 

আগিদগিি সাগথ সংযুক্ত 

কিগত হগি। 

ন্ত্রিিামূগল্য সংস্থাপি শাো 

প্রশাসন্ত্রিক কম েকতো/ 

সহকািী কন্ত্রমশিাি, 

মেলা প্রশাসগকি কায োলয় 

কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০৭ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩১৯ 

ই-মমইল- 

dckushtia.estsec@gm

ail.com 

মেলা প্রশাসক, কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০১ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০০ 

ই-মমইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত মেলা প্রশাসক (সান্ত্রি েক) 

রুম িম্বি-২০৪ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০৩ 

ই-মমইল-

adcgkushtia@mopa.gov.bd 

৬. উপগেলা ন্ত্রিি োহী 

অন্ত্রফসাগিি কায োলয় ও 

উপগেলা ভূন্ত্রম অন্ত্রফগসি 

প্রথম, ন্ত্রিতীয় ও তৃতীয় 

মেন্ত্রিি কম েকতো/ 

কম েচািীগদি  পান্ত্রিিান্ত্রিক 

১৫ 

কায েন্ত্রদিস 

ক) উপগেলা ন্ত্রিি োহী অন্ত্রফসাি, সহকািী কন্ত্রমশিাি 

(ভূন্ত্রম)অন্ত্রফগসি েন্যঃ 

১। ন্ত্রিি োন্ত্রিত মপিশি ফিম ২.২ এ আগিদি কিগত 

হগি ৩ কন্ত্রপ 

২। সতযান্ত্রয়ত ছন্ত্রি ৪ কন্ত্রপ (স্ট্যাম্প সাইে-২ কন্ত্রপ) 

৩। উত্তিান্ত্রিকাি সিদপত্র ও িি ম্যান্ত্রিে সিদ-৩ 

কন্ত্রপ 

৪। িমুিা স্বােি ও হাগতি পাঁচ আঙ্গুগলি ছাপ- 

মপিশি ফিম 

www.mopa.go

v.bd এিং www. 

kushtia.gov.bd 

এি ওগয়িসাইর্ মথগক 

ডাউিগলাড কিা যাগি 

এিং মেলা প্রশাসগকি 

কায োলগয়ি সংস্থাপি 

ন্ত্রিিামূগল্য সংস্থাপি শাো 

প্রশাসন্ত্রিক কম েকতো/ 

সহকািী কন্ত্রমশিাি, 

মেলা প্রশাসগকি কায োলয় 

কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০৭ 

মেলা প্রশাসক, কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০১ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০০ 

ই-মমইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত মেলা প্রশাসক (সান্ত্রি েক) 

রুম িম্বি-২০৪ 

mailto:ই-মেইল-adcgkushtia@mopa.gov.bd
mailto:ই-মেইল-adcgkushtia@mopa.gov.bd
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/


মপিশি    (অিসিভাতা 

মভােিত অিস্থায় মপিশি 

মভােীি মৃত্যয হগল) 

৩কন্ত্রপ (স্ব-স্ব অন্ত্রফস কতৃেক) 

৫। অন্ত্রভভািক মগিািয়ি এিং অিসি ভাতা ও 

আনুগতান্ত্রষক উগত্তালি কিাি েমতা অপ েি সিদ- 

৩কন্ত্রপ 

৬। মৃত্যয সিদপত্র সতযান্ত্রয়ত ৩ কন্ত্রপ ৭। ন্ত্রপন্ত্রপও 

শাোয় পাওয়া যাগি। 

অন্যান্য কােেপত্রান্ত্রদ 

আগিদিকািীগক 

আগিদগিি সাগথ সংযুক্ত 

কিগত হগি। 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩১৯ 

ই-মমইল- 

dckushtia.estsec@gm

ail.com 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০৩ 

ই-মমইল-

adcgkushtia@mopa.gov.bd 

৭. চাকন্ত্রিিত অিস্থায়  মৃত 

প্রথম, ন্ত্রিতীয় ও তৃতীয় 

মেন্ত্রিি কম েকতো/ 

কম েচািীগদি  

পন্ত্রিিািগক আন্ত্রথ েক 

সাহায্য 

০১ মাস েিপ্রশাসি মিিালগয় ন্ত্রিি োন্ত্রিত ফিগম আগিদি কিগত 

হগি। 

২। আগিদিকািীি োতীয় পন্ত্রিচয় পগত্রি ফগর্াকন্ত্রপ 

৩। ব্যাংগকি ন্ত্রহসাি িম্বি 

৪। মৃত্যয সিদ 

আগিদি ফিম 

www.mopa.go

v.bd এিং www. 

kushtia.gov.bd 

এি ওগয়িসাইর্ মথগক 

ডাউিগলাড কিা যাগি 

ন্ত্রিিামূগল্য সংস্থাপি শাো 

প্রশাসন্ত্রিক কম েকতো/ 

সহকািী কন্ত্রমশিাি, 

মেলা প্রশাসগকি কায োলয় 

কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০৭ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩১৯ 

ই-মমইল- 

dckushtia.estsec@gm

ail.com 

মেলা প্রশাসক, কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০১ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০০ 

ই-মমইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত মেলা প্রশাসক (সান্ত্রি েক) 

রুম িম্বি-২০৪ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০৩ 

ই-মমইল-

adcgkushtia@mopa.gov.bd 

৮. প্রথম, ন্ত্রিতীয় ও তৃতীয় 

মেন্ত্রিি কম েকতো/ 

কম েচািীগদি  অেম 

কম েচািীি কল্যাি 

তহন্ত্রিগলি অনুদাি 

০১ মাস েিপ্রশাসি মিিালগয় ন্ত্রিি োন্ত্রিত ফিগম আগিদি কিগত 

হগি। 

১। ন্ত্রিি োন্ত্রিত আগিদি ফিম 

২।অেমতা সিদ 

৩। আগিদিকািীি োতীয় পন্ত্রিচয় পগত্রি ফগর্াকন্ত্রপ 

৪। ব্যাংগকি ন্ত্রহসাি িম্বি 

( আগিদি মঞ্জুিকািী কতৃেপে েিপ্রশাসি মিিালয়) 

আগিদি ফিম 

www.mopa.go

v.bdএিং  www. 

kushtia.gov.bd 

এি ওগয়িসাইর্ মথগক 

ডাউিগলাড কিা যাগি 

ন্ত্রিিামূগল্য সংস্থাপি শাো 

প্রশাসন্ত্রিক কম েকতো/ 

সহকািী কন্ত্রমশিাি, 

মেলা প্রশাসগকি কায োলয় 

কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০৭ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩১৯ 

ই-মমইল- 

dckushtia.estsec@gm

ail.com 

মেলা প্রশাসক, কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০১ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০০ 

ই-মমইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত মেলা প্রশাসক (সান্ত্রি েক) 

রুম িম্বি-২০৪ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০৩ 

ই-মমইল-

adcgkushtia@mopa.gov.bd 

 

১১. 

প্রথম, ন্ত্রিতীয় ও তৃতীয় 

মেন্ত্রিি কম েকতো/ 

কম েচািীগদি  সািািি 

ভন্ত্রিষ্য তহন্ত্রিল হগত 

অন্ত্রগ্রম মঞ্জুি 

০৭ 

কায েন্ত্রদিস 

সািািি ভন্ত্রিষ্য তহন্ত্রিগলি অন্ত্রগ্রম উগত্তালগিি ন্ত্রিি োন্ত্রিত 

ফিগম আগিদি কিগত হগি। 

১। ন্ত্রিি োন্ত্রিত আগিদি ফিম 

২।  ন্ত্রেন্ত্রপএফ এি মূল ন্ত্রহসাি 

ন্ত্রিপ 

৩।  ন্ত্রেন্ত্রপএফ এি কতেি ন্ত্রিিিিী 

কুন্ত্রিয়া মেলাি 

www.kushtia.

gov.bd) এি 

ওগয়িসাইর্ মথগক 

ডাউিগলাড কিা যাগি 

এিং মেলা প্রশাসগকি 

কায োলগয়ি সংস্থাপি 

শাোয় পাওয়া যাগি। 

ন্ত্রিিামূগল্য সংস্থাপি শাো 

প্রশাসন্ত্রিক কম েকতো/ 

সহকািী কন্ত্রমশিাি, 

মেলা প্রশাসগকি কায োলয় 

কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০৭ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩১৯ 

ই-মমইল- 

dckushtia.estsec@gm

ail.com 

মেলা প্রশাসক, কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০১ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০০ 

ই-মমইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত মেলা প্রশাসক (সান্ত্রি েক) 

রুম িম্বি-২০৪ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০৩ 

ই-মমইল-

adcgkushtia@mopa.gov.bd 

১২. প্রথম, ন্ত্রিতীয় ও তৃতীয় 

মেন্ত্রিি কম েকতো/ 

কম েচািীগদি  ন্ত্রপ আি 

এল মঞ্জুি 

৩০ 

কায েন্ত্রদিস 

১। ন্ত্রপআিএলএ েমগিি আগিদি (স্থািীয়ভাগি ছাপাগিা  

ফিগমর্ অনুযায়ী) 

২।  অন্ত্রেেত ছুটিি ফিম 

অন্ত্রেেত ছুটিি ফিম 

www.kushtia.

gov.bd এি 

ওগয়িসাইর্ মথগক 

ডাউিগলাড কিা যাগি 

এিং মেলা প্রশাসগকি 

কায োলগয়ি সংস্থাপি 

শাোয় পাওয়া যাগি। 

ন্ত্রিিামূগল্য সংস্থাপি শাো 

প্রশাসন্ত্রিক কম েকতো/ 

সহকািী কন্ত্রমশিাি, 

মেলা প্রশাসগকি কায োলয় 

কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০৭ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩১৯ 

মেলা প্রশাসক, কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০১ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০০ 

ই-মমইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত মেলা প্রশাসক (সান্ত্রি েক) 

রুম িম্বি-২০৪ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০৩ 

http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bd/
http://www.mopa.gov.bdএবং/
http://www.mopa.gov.bdএবং/
http://www.kushtia.gov.bd/
http://www.kushtia.gov.bd/
http://www.kushtia.gov.bd/
http://www.kushtia.gov.bd/


ই-মমইল- 

dckushtia.estsec@gm

ail.com 

ই-মমইল-

adcgkushtia@mopa.gov.bd 

১৩. প্রথম, ন্ত্রিতীয় ও তৃতীয় 

মেন্ত্রিি কম েকতো/ 

কম েচািীগদি  অন্ত্রেেত 

ছুটি মঞ্জুি 

১৫ 

কায েন্ত্রদিস 

১। আগিদি 

২। অন্ত্রেেত ছুটিি ফিম 

(অসুস্থতােন্ত্রিত কািগি হগল ন্ত্রচন্ত্রকৎসগকি সিদপত্র সংযুক্ত 

কিগত হগি।) 

অন্ত্রেেত ছুটিি ফিম 

www.kushtia.

gov.bd এি 

ওগয়িসাইর্ মথগক 

ডাউিগলাড কিা যাগি 

এিং মেলা প্রশাসগকি 

কায োলগয়ি সংস্থাপি 

শাোয় পাওয়া যাগি। 

ন্ত্রিিামূগল্য সংস্থাপি শাো 

প্রশাসন্ত্রিক কম েকতো/ 

সহকািী কন্ত্রমশিাি, 

মেলা প্রশাসগকি কায োলয় 

কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০৭ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩১৯ 

ই-মমইল- 

dckushtia.estsec@gm

ail.com 

মেলা প্রশাসক, কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০১ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০০ 

ই-মমইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত মেলা প্রশাসক (সান্ত্রি েক) 

রুম িম্বি-২০৪ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০৩ 

ই-মমইল-

adcgkushtia@mopa.gov.bd 

১৪. ন্ত্রশো ছুটি অগ্রায়ি ১৫ 

কায েন্ত্রদিস 

সিকাগিি সািািি আগদগশি শতোিীগি একেি সিকান্ত্রি 

কম েচািীগক সাগয়ন্ত্রিন্ত্রফক, মর্কন্ত্রিগকল অথিা তদরূপ 

ন্ত্রশোি েন্য অথিা ন্ত্রিগদ েশিােত মকাি ন্ত্রিগশষ প্রন্ত্রশেগিি 

েন্য ন্ত্রশো ছুটি প্রদাি কিা যায়। 

ন্ত্রশো ছুটি (অধ্যায়ি ছুটি) মকিল সিকাি মঞ্জুি কিগত 

পাগি। 

(স্থািীয়ভাগি ছাপাগিা  ফিগমর্ অনুযায়ী) 

- - সংস্থাপি শাো 

প্রশাসন্ত্রিক কম েকতো/ 

সহকািী কন্ত্রমশিাি, 

মেলা প্রশাসগকি কায োলয় 

কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০৭ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩১৯ 

ই-মমইল- 

dckushtia.estsec@gm

ail.com 

মেলা প্রশাসক, কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০১ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০০ 

ই-মমইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত মেলা প্রশাসক (সান্ত্রি েক) 

রুম িম্বি-২০৪ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০৩ 

ই-মমইল-

adcgkushtia@mopa.gov.bd 

১৫. প্রথম, ন্ত্রিতীয় ও তৃতীয় 

মেন্ত্রিি কম েকতো/ 

কম েচািীগদি  োন্ত্রি 

ন্ত্রিগিাদি ছুটি মঞ্জুি 

১৫ 

কায েন্ত্রদিস 

১। আগিদি (স্থািীয়ভাগি ছাপাগিা  ফিগমর্ অনুযায়ী) 

২। অন্ত্রেেত ছুটিি ন্ত্রিি োন্ত্রিত ফিম 

৩। পূগি েি মঞ্জুিী আগদশ 

অন্ত্রেেত ছুটিি ফিম 

www.kushtia.

gov.bd এি 

ওগয়িসাইর্ মথগক 

ডাউিগলাড কিা যাগি 

এিং মেলা প্রশাসগকি 

কায োলগয়ি সংস্থাপি 

শাোয় পাওয়া যাগি। 

ন্ত্রিিামূগল্য সংস্থাপি শাো 

প্রশাসন্ত্রিক কম েকতো/ 

সহকািী কন্ত্রমশিাি, 

মেলা প্রশাসগকি কায োলয় 

কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০৭ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩১৯ 

ই-মমইল- 

dckushtia.estsec@gm

ail.com 

মেলা প্রশাসক, কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০১ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০০ 

ই-মমইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত মেলা প্রশাসক (সান্ত্রি েক) 

রুম িম্বি-২০৪ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০৩ 

ই-মমইল-

adcgkushtia@mopa.gov.bd 

১৬. প্রথম, ন্ত্রিতীয় ও তৃতীয় 

মেন্ত্রিি কম েকতো/ 

কম েচািীগদি  প্রসূন্ত্রত 

ছুটি মঞ্জুি 

১৫ 

কায েন্ত্রদিস 

১। আগিদি (স্থািীয়ভাগি ছাপাগিা  ফিগমর্ অনুযায়ী) 

২। ডাক্তািী সিদপত্রসহ 

কুন্ত্রিয়া মেলাি 

www.kushtia.

gov.bd) এি 

ওগয়িসাইর্ মথগক 

ডাউিগলাড কিা যাগি 

এিং মেলা প্রশাসগকি 

কায োলগয়ি সংস্থাপি 

শাোয় পাওয়া যাগি। 

ন্ত্রিিামূগল্য সংস্থাপি শাো 

প্রশাসন্ত্রিক কম েকতো/ 

সহকািী কন্ত্রমশিাি, 

মেলা প্রশাসগকি কায োলয় 

কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০৭ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩১৯ 

ই-মমইল- 

মেলা প্রশাসক, কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০১ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০০ 

ই-মমইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত মেলা প্রশাসক (সান্ত্রি েক) 

রুম িম্বি-২০৪ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০৩ 

ই-মমইল-

http://www.kushtia.gov.bd/
http://www.kushtia.gov.bd/
http://www.kushtia.gov.bd/
http://www.kushtia.gov.bd/
http://www.kushtia.gov.bd/
http://www.kushtia.gov.bd/


dckushtia.estsec@gm

ail.com 

adcgkushtia@mopa.gov.bd 

১৭. প্রথম, ন্ত্রিতীয় ও তৃতীয় 

মেন্ত্রিি কম েকতো/ 

কম েচািীগদি  চাকন্ত্রি 

স্থায়ীকিি 

০৭  

কায েন্ত্রদিস 

১। ০২ িছি চাকন্ত্রিকাল পূি ে হগল আগিদি (স্থািীয়ভাগি 

ছাপাগিা  ফিগমর্ অনুযায়ী) 

২। চাকন্ত্রি িই/চাকন্ত্রি ন্ত্রিিিিী 

৩। ন্ত্রিি োন্ত্রিত প্রন্ত্রশেি 

কুন্ত্রিয়া মেলাি 

www.kushtia.

gov.bd) এি 

ওগয়িসাইর্ মথগক 

ডাউিগলাড কিা যাগি 

এিং মেলা প্রশাসগকি 

কায োলগয়ি সংস্থাপি 

শাোয় পাওয়া যাগি। 

ন্ত্রিিামূগল্য সংস্থাপি শাো 

প্রশাসন্ত্রিক কম েকতো/ 

সহকািী কন্ত্রমশিাি, 

মেলা প্রশাসগকি কায োলয় 

কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০৭ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩১৯ 

ই-মমইল- 

dckushtia.estsec@gm

ail.com 

মেলা প্রশাসক, কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০১ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০০ 

ই-মমইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত মেলা প্রশাসক (সান্ত্রি েক) 

রুম িম্বি-২০৪ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০৩ 

ই-মমইল-

adcgkushtia@mopa.gov.bd 

১৮. প্রথম, ন্ত্রিতীয় , তৃতীয় 

ও চত্যথ ে মেন্ত্রিি 

কম েকতো/ 

কম েচািীগদি  গৃহ 

ন্ত্রিম োি ঋি মঞ্জুিী 

১৫ 

কায েন্ত্রদিস 

১। আগিদি ফিম (স্থািীয়ভাগি ছাপাগিা  ফিগমর্ 

অনুযায়ী) 

২। েন্ত্রমি মিকডীয় পচ ো (আগিদিকািীি িামীয় েন্ত্রমি 

ন্ত্রমউগর্শি পচ ো) 

৩। হালিাোদ দান্ত্রেলা 

৪। সংন্ত্রিি মময়ি/ইউন্ত্রপ মচয়ািম্যাি /সিকান্ত্রি মকৌশুলী 

কতৃেক প্রদত্ত উক্ত েন্ত্রমগত সিকাগিি মকাি পন্ত্রিকল্পিা মিই 

মগম ে সিদ। 

কুন্ত্রিয়া মেলাি 

www.kushtia.

gov.bd) এি 

ওগয়িসাইর্ মথগক 

ডাউিগলাড কিা যাগি 

এিং মেলা প্রশাসগকি 

কায োলগয়ি সংস্থাপি 

শাোয় পাওয়া যাগি। 

ন্ত্রিিামূগল্য সংস্থাপি শাো 

প্রশাসন্ত্রিক কম েকতো/ 

সহকািী কন্ত্রমশিাি, 

মেলা প্রশাসগকি কায োলয় 

কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০৭ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩১৯ 

ই-মমইল- 

dckushtia.estsec@gm

ail.com 

মেলা প্রশাসক, কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০১ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০০ 

ই-মমইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত মেলা প্রশাসক (সান্ত্রি েক) 

রুম িম্বি-২০৪ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০৩ 

ই-মমইল-

adcgkushtia@mopa.gov.bd 

১৯. প্রথম, ন্ত্রিতীয় , তৃতীয় 

ও চত্যথ ে মেন্ত্রিি 

কম েকতো/ 

কম েচািীগদি  গৃহ 

মমিামত ঋি মঞ্জুিী 

 

 

১৫ 

কায েন্ত্রদিস 

১। আগিদি ফিম (স্থািীয়ভাগি ছাপাগিা  ফিগমর্ 

অনুযায়ী) 

২। েন্ত্রমি মিকডীয় পচ ো (আগিদিকািীি িামীয় েন্ত্রমি 

ন্ত্রমউগর্শি পচ ো) 

৩। হালিাোদ দান্ত্রেলা 

www.kushtia.

gov.bd এি 

ওগয়িসাইর্ মথগক 

ডাউিগলাড কিা যাগি 

এিং মেলা প্রশাসগকি 

কায োলগয়ি সংস্থাপি 

শাোয় পাওয়া যাগি। 

ন্ত্রিিামূগল্য সংস্থাপি শাো 

প্রশাসন্ত্রিক কম েকতো/ 

সহকািী কন্ত্রমশিাি, 

মেলা প্রশাসগকি কায োলয় 

কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০৭ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩১৯ 

ই-মমইল- 

dckushtia.estsec@gm

ail.com 

মেলা প্রশাসক, কুন্ত্রিয়া 

রুম িম্বি-২০১ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০০ 

ই-মমইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত মেলা প্রশাসক (সান্ত্রি েক) 

রুম িম্বি-২০৪ 

মফাি+৮৮০২৪৭৭৭-৮২৩০৩ 

ই-মমইল-

adcgkushtia@mopa.gov.bd 
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