
সিটিজেন চার্ টার 

 (রােস্ব শাখা) 

ক্র.নং সিবার নাম িজব টাচ্চ িময় 

(ঘন্টা/সিন/মাি) 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র 

(প্রাসিস্থান) 

সি/চার্ে িাসয়ত্বপ্রাি কম টকর্টা 

িাসয়ত্বপ্রাি কম টকর্টার নাম পিবী, 

বাংলাজিজশর সকার্ ট, সেলা/উপজেলা 

সকার্িহ সর্সলজিান নম্বর ও ই-

সমইল 

উর্দ্টর্ন কম টকর্টা 

কম টকর্টার নামনাম পিবী, 

বাংলাজিজশর সকার্ ট, 

সেলা/উপজেলা সকার্িহ 

সর্সলজিান নম্বর ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ অকৃসি 

 খািেসম 

বজদাবস্ত  

প্রিান 

আইজন  

 সনর্ টাসরর্ িময় 

অনুযায়ী 

(১) িািা কাগজে আজবিন (২০ র্াকার 

সকার্ টসিিহ) 

(২) অঙ্গীকারনামা ও  অন্যান্য িংসিষ্ট কাগেপত্র 

(৩) আজবিন প্রাসির পর িংসিষ্ট িহকারী 

কসমশনার (ভূসম) এঁর সনকর্ হজর্ প্রসর্জবিন 

চাওয়া হয়। প্রাসি প্রসর্জবিন িজতািেনক হজল 

িংসিষ্ট িহকারী কসমশনার (ভূসম)জক সকি নসি 

সৃেন কজর প্রস্তাব পাঠাজনার েন্য বলা হয়। 

সকিনসিিহ প্রস্তাব পাওয়া সগজল অনুজমািজনর 

েন্য ভূসম মন্ত্রণালজয় সপ্ররণ করা হয়। (িংস্থা 

প্রসর্ষ্ঠান িরািসর ভূসম মন্ত্রণালজয় আজবিন 

করজবন।ভূসম মন্ত্রণালয় আজবিনটি পরবর্ী ব্যবস্থা 

গ্রহজণর েন্য িংসিষ্ট সেলা প্রশািজকর কায টালজয় 

সপ্ররণ করজবন। আজবিন প্রাসির পর 

উপজরাসিসখর্ভাজব পরবর্ী কায টক্রম গ্রহণ করা 

হজব। 

সকার্ ট সি স্ট্যাম্প 

সভন্ডাজরর সনকর্ 

পাওয়া যাজব। 

িংসিষ্ট নীসর্মালা 

অনুযায়ী সি/চােট 

সনর্ টারণ 

সরসভসনউ সর্পুটি কাজলক্টর, কুসষ্টয়া 

সেলা সকার্ ৭০০০ 

সিান-০২৪৭৭৭৮২৬৭৭ 

সমাবা:০১৬২৫০১২৬৪৮ 

ই-সমইল 

dckushtia.sa@gmail.com 

সেলা প্রশািক 

কুসষ্টয়া 

সেলা সকার্ ৭০০০ 

সিান-০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

সমাবা ০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 

ই-সমইল 

dckushtia@mopa.gov.bd 

 
অসর্সরক্ত সেলা প্রশািক (রা:)) 

কুসষ্টয়া 

সিান-০২৪৭৭৭৮১৫০৭ 

সমাবা:০১৭৫১৯৭৯৬৯৯ 

ই-সমইল 

adcrkushtia@mopa.gov.bd 

 

২ িায়রার্ 

মহাল 

ব্যবস্থাপনা 

ও ইোরা 

প্রিান 

িরকাসর 

েলমহাল 

নীসর্মালা 

২০০৯, অনুযায়ী  

ভূসম মন্ত্রণালয় কর্তটক সবজ্ঞসি প্রকাজশর পর 

অনলাইজন আজবিন কজরর্ হয়। 

 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র : 

1| wewa †gvZv‡eK RvgvbZ cÖ`vb                                                   

2| mfvcwZ I m¤úv`‡Ki Qwe 

3| mgevq Awdmvi KZ©„K cÖ`Ë nvjbvMv` 

cÖZ¨qb 

4| mwgwZi †iwR‡÷ªk‡bi Kwc 

5| mwgwZi mfvi Kvh©weeiYx 

6| e¨vsK mj‡fÝx 

7| mwgwZi MVbZš¿ 

8| evwl©K AwWU wi‡cvU© 

রােস্ব শাখা 

সেলা প্রশািজকর 

কায টালয়, কুসষ্টয়া 

হজর্ পাওয়া 

যাজব। 

িংসিষ্ট নীসর্মালা 

অনুযায়ী সি/চােট 

সনর্ টারণ 

ঐ ঐ 



9| grm¨ Kg©KZv©i cÖZ¨qb 

10| A½xKvi bvgv  

১১। মৎস্য চাজির পসরকল্পনা 

(খ) বাংলা ১ মাঘ মাি হজর্ ইোরা কায টক্রম শুরু 

হয় 

(গ) সেলা েলমহাল ব্যবস্থাপনা কসমটির মাধ্যজম 

যাচাই-বাছাই অজত িজব টাচ্চ ির িার্ার অনুকূজল 

ইোরা প্রিান করা হয়। 

৩ বালু মহাল  

ইোরা 

বালুমহাল ও 

মাটি ব্যবস্থাপনা 

আইন, 

২০১০ এবং 

বালু ও মাটি 

ব্যবস্থাপনা 

সবসর্মালা, 

২০১১ অনুযায়ী 

(১) সনর্ টাসরর্ আজবিন িরম (সিসর্উল) 

(২) িরকার সনর্ টাসরর্ সি সিজয় আজবিনিরম 

(সিসর্উল) ক্রয় করজর্ হয়। 

(৩)ইোরা িরপজত্র অংশগ্রহজনর পূজব টই 

র্াসলকাভুসক্তজর্ নাম অতভু টসক্তর কসপ। 

(৪) সবসর্ সমার্াজবক োমানর্ প্রিান 

(৫) সেলা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা কসমটির 

মাধ্যজম যাচাই-বাছাইঅজত িজব টাচ্চ িরিার্ার 

অনুকূজল ০১ (এক) বছর সময়াজি ইোরা প্রিান 

করা হয়।  

রােস্ব শাখা 

সেলা প্রশািজকর 

কায টালয়, কুসষ্টয়া 

হজর্ পাওয়া 

যাজব। 

 ঐ ঐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ভূসম অসর্গ্রহণ শাখা, সেলা প্রশািজকর কায টালয়, কুসষ্টয়া 

 “সিটিজেনি চার্ টার” 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রসম

ক নং 

সিবার নাম সিবা প্রিাজনর িজব টাচ্চ িময় প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র/আজবিন 

িরম প্রাসি স্হান 

সিবামূল্য 

এবং 

পসরজশার্ 

পদ্ধসি  (যসি 

িাজক) 

শাখার নামিহ িাসয়ত্বপ্রাি 

কর্ মকর্টার পিসব, রুম নং, 

সেলা/উপজেলার সকার্, 

অসিসশয়াল সর্সলজিান ও 

ইজমইল 

ঊর্ধ্টর্ন কর্ মকর্মার পিসব, রুম 

নং, সেলা/উপজেলার 

সকার্,অসিসশয়াল সর্সলজিান ও 

ইজমইল 

১ অসর্গ্রহণকৃ

র্ েসমর 

ক্ষসর্পূরণ 

প্রিান। 

৩০ কার্ মদিবস সকল 

কাগজপত্রাদি ও সঠিক 

র্থ্যাদি  থাকা  সাপপপে 

১। ২০/=টাকার ককাট ম দি সহ আপবিন করপর্ হপব। 

২। সব মপেষ প্রকাদের্ জদরপপর 

এস,এ/আর.এস/নার্জারী/জর্া 

 খাদরজ খদর্য়াপনর িসহকর্াহর কদপ। 

৩। ওয়াদরেসূপত্র িাদব করপল ওয়াদরে সার্ট মদিপকট। 

৪। দিদি মূপল িাদব করপল দিদির সদহপর্াহর 

নকল। 

৫। ভূদর্ উন্নয়ন কর পদরপোপের হালনাগাি িাদখলা। 

৬। নাগদরক সনিপত্র (পেয়াম্যান/ ওয়াি ম কাউদিলর 

কর্তমক প্রিত্ত)। 

৭। জার্ীয় পদরেয়পত্র/ জন্মদনবন্ধন সনি। 

৮। পাসপপাট ম সাইপজর সর্যাদয়র্ ১(এক) কদপ 

রদিন ছদব।  

৯। ৩০০ (দর্নের্) টাকার নন জুদিদেয়াল স্ট্যাপে 

অদিকার পত্র। 

১০। ৩০০ (দর্নের্) টাকার নন জুদিদেয়াল 

স্ট্যাপে নািাবীপত্র       (প্রপর্াজয কেপত্র) 

১১। পাদরবাদরক আপপাষবন্টপনর কেপত্র করদজদিকৃর্ 

আপপাষনার্া। 

১২। অদেগ্রহণকৃর্ জদর্র র্াদলক প্রবাসী হপল 

ের্র্া গ্রহীর্ার বরাবপর িংসিষ্ট দূর্াবাপসর র্াধ্যপর্ 

আর্পর্াক্তার নার্া িাদখল করপর্ হপব। 

১৩। আপবিপনর দবষপয় কানুনপগা ও সাপভ ময়াপরর 

র্িন্ত প্রদর্পবিন প্রাদি সাপপপে েদর্ পূরপণর অথ ম 

প্রিান করা হয়। 

১। অনুপর্াদির্ 

ষ্ট্যে কভন্ডারপির 

দনকট ম ককাট ম দি ও 

নন জুদিদেয়াল 

স্ট্যাে পাওয়া 

র্াপব। 

 

২। অন্যান্য 

কাগজপত্রাদি 

আপবিনকারীপক 

আপবিপনর সাপথ 

সংযুক্ত করপর্ 

হপব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

সবনামূজল্য ভূদর্ অদেগ্রহণ কর্ মকর্মা 

কিান-  ০২৪৭৭৭৮২৬৭৮ 

রুম নং- ২২১ 

 

Email - 

laokushtia@gmai

l.com 

 

কজলা প্রোসক, কুদষ্ট্য়া 

কজলা ককাি-৭০০০ 

কিান : ০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 

সিান- ০২৪৭৭৭৮২৩০০ 

Email- 

dckushtia@mopa.g

ov.bd 

 

 

অসর্সরক্ত কজলা প্রোসক 

(রােস্ব), কুদষ্ট্য়া 

কজলা ককাি-৭০০০ 

কিান : ০২৪৭৭৭৮১৫০৭ 

Email - 

adcrevkushtia@mo

pa.gov.bd 

 

 

২ ভূদর্ 

অদেগ্রহণ 

কার্ মিপর্ 

৩ োরার কনার্টে প্রকােনার 

পরবর্ী ১৫(পপনর) দিপনর 

র্পধ্য আপদত্ত িাপয়র করপর্ 

১। ২০/=টাকার ককাট ম দি সহ আপবিন করপর্ হপব। 

২। িাবীর স্বপপে প্রপয়াজনীয় কাগজপত্র। 

১। আপবিনকারী 

দনপজ প্রপয়াজনীয় 

কাগজপত্রাদি 

সবনামূজল্য   

 

ঐ 

mailto:dckushtia@mopa.gov.bd
mailto:dckushtia@mopa.gov.bd
mailto:dckushtia@mopa.gov.bd


অদভপর্াগ/ 

আপদত্ত 

দনষ্পদত্তকর

ণ 

হপব এবং উক্ত ১৫ দিন 

অদর্বাদহর্ হওয়ার পরবর্ী 

৩০ (সত্রে) দিপনর র্পধ্য 

কজলা প্রোসক আপদত্তকারীর 

শুনানী গ্রহণ পূব মক ৫০ 

(পঞ্চাে) দবঘা পর্ মন্ত 

অদেগ্রহণ প্রস্তাপবর কেপত্র 

দবভাগীয় কদর্েনাপরর 

দনকট এবং ৫০ দবভার 

উপবমর প্রস্তাপবর কেপত্র ৪(১) 

োরার প্রদর্পবিন ভূদর্ 

র্ন্ত্রণালপয় কপ্ররণ করপবন। 

সংযুক্ত কপর 

আপবিন করপবন। 

 

২। ককাট ম দি 

অনুপর্াদির্ ষ্ট্যার্ 

কভন্ডাপরর দনকট 

পাওয়া র্াপব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“সিটিজেনি চার্ টার” 

সরসভসনউ মুসিখানা 

 সেলা প্রশািজকর কায টালয়, কুসষ্টয়া 

িদর্ক 

নম্বর 

কসবার নার্ কসবা 

প্রিাপন 

সপব মাচ্চ 

সর্য়  

প্রপয়াজনীয় কাগজপত্র প্রপয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আপবিন িরর্ 

প্রাদিস্থান 

কসবামূল্য এবং পদরপোে পদ্ধদর্ 

(র্দি থাপক) 

োখার নার্সহ িাদয়ত্বপ্রাি কর্ মকর্মার 

পিদব, রুর্ নম্বর, কজলা/উপপজলার 

ককাি, অদিদসয়াল কটদলপিান ও ই-

কর্ইল  

উর্ধ্টর্ন কম টকর্টার পিসব, রুম 

নং, সেলা/উপজেলার সকার্িহ 

অসিসিয়াল সর্সলজিান ও ই-

সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. আর্পর্াক্তার-

নার্া কার্ মকর 

করণ 

২১ 

কার্ মদিবস 

১।  সািা কাগপজ আপবিন করপর্ 

হপব। 

২।    মূল আর্পর্াক্তারনার্া। 

৩।  র্পেীল বদণ মর্ সেদত্তর 

র্াদলকানা সংিান্ত র্াবর্ীয় 

কাগজপত্র িাদখল করপর্ হপব। 

৪।  সংদিষ্ট্ সহকারী কদর্েনার 

(ভূদর্) ও পররাি র্ন্ত্রণালয় হপর্ 

সপন্তাষজনক প্রদর্পবিন প্রাদি 

স্বাপপপে আর্পর্াক্তারনার্া 

কার্ মকর করা হয়। 

আপবিনকারী দনপজ 

আপবিন করপবন। 

অনুপর্াদির্ ষ্ট্যাে 

ভযান্ডারপির দনকট দবপেষ 

আঠাপলা ষ্ট্যাে পাওয়া 

র্াপব। 

  

দবপেষ আঠাপলা ষ্ট্যাে 

১,০০০/- টাকা মূল্যর্াপনর 

      

 

 

র্ানভীর হায়িার 

ভারপ্রাি কর্ মকর্মা 

করদভদনউ মুদিখানা 

সেলা প্রশািজকর কায টালয়, কুদষ্ট্য়া 

সমাবা: ০১৬২৫-০১২৬৪৮ 

িযাক্স: ০৭১-৭২৪১৪ 

rmsectionkushtia@gmail.com 

সমাহাম্মি িাইদুল ইিলাম 

কজলা প্রোসক, কুদষ্ট্য়া  

কিান-02477782300 

dckushtia@mopa.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



দসর্টপজনস োট মার 

করকি মরুর্ োখা 

 

ক্রসম

ক 

 

সিবার নার্ কসবা 

প্রিাপন 

সপব মাচ্চ 

িময় 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র/ আপবিন 

িরর্ প্রাসিরস্থান 

কসবা মূল্য এবং পদরপোে 

পদ্ধদর্ (র্দি থাপক) 

োখার নার্সহ িাসয়ত্বপ্রাি 

কম টকর্টার পিবী, রুর্ নম্বর, 

কজলা/ উপপজলার ককাি, 

অদিদেয়াল কটদলপিান ও 

ইপর্ইল 

উর্ধ্টর্ন কম টকর্টা কম টকর্টার পিবী, 

রুর্ নম্বর, কজলা/ উপপজলার ককাি, অদিদেয়াল 

কটদলপিান ও ইপর্ইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ সি.এি/এি.এ/আর.এ

ি খসর্য়াজনর 

িসহমহরার নকল 

িরবরাহ 

৭ 

কায ট 

সিবি 

িািা কাগজে আজবিন 

কজর সেলা ই-সিবা 

সকজে েমা সিজর্ হজব। 

ই-সিবা সকে হজর্ 

িরবরাজহর র্াসরখ 

উজিখ কজর রসশি প্রিান 

করা হয়।  

প্রজয়ােনীয় সকার্ ট সি অনুজমাসির্ 

স্ট্যাম্প সভন্ডাজরর সনকর্ পাওয়া যাজব। 

২০/- র্াকার 

সকার্ ট সি িংযুক্ত করজর্ হয়। 

সহকারী কদর্েনার, সরকর্ টরুম, 

কজলা প্রোসপকর কার্ মালয়, 

কুদষ্ট্য়া। 

কর্াবা: নম্বর-০১৯১২১৪১৩৫৮ 

রুর্ নম্বর-২১০, কজলা ককাি-

৭০০০ 

dckushtia.rrsec@.com 

১) সেলা প্রশািক,  কুসষ্টয়া।  

    কিান নম্বর – ০৭১-৬২৩০০ 

    রুর্ নম্বর-২০১, কজলা ককাি-৭০০০ 

    Email-dckushtia@mopa.gov.bd  

২) অসর্িঃ সেলা প্রশািক  (রােস্ব), কুদষ্ট্য়া 

    কিান নম্বর – ০৭১-৬২৩০৭ 

    রুর্ নম্বর-২২৮, কজলা ককাি-৭০০০ 

   adcrevkushtia@mopa.gov.bd 

২ ইউদিদস’র র্াধ্যপর্ 

অনলাইন পে মা 

আপবিন গ্রহণ 

০৫  

কার্ ম 

দিবস 

সািা কাগপজ আপবিন 

কপর ইউদিদসর র্াধ্যপর্ 

জর্া দিপর্ হপব। 

ইউদিদসর দনকট পাওয়া র্াপব। ১০০/= টাকা (২০/- র্াকার 

সকার্ ট সি ও িাক র্াশুলসহ)  

ঐ ঐ 

৩ সকিনসি িমূজহর 

িসহমহরী নকল 

িরবরাহ 

১৫ 

কায টসিব

ি 

ক) িািা কাগজে  

   আজবিন করপর্ হপব। 

খ) িসলও সংযুক্ত 

করপর্ হপব। 

আজবিনকারী সনজে আজবিন করজবন। 

প্রজয়ােনীয় সকার্ ট সি ও িসলও 

অনুজমাসির্ স্ট্যাম্প সভন্ডাজরর সনকর্ 

পাওয়া যাজব। 

২০/- র্াকার সকার্ ট সি িম্বসলর্ 

আজবিন এবং পার্া প্রসর্ ৪/- 

র্াকা হাজর সকার্ ট সি 

প্রিান করজর্ হজব। 

ঐ ঐ 

৪ ইনিরজমশন (র্থ্য) 

িরবরাহ 

১৫ 

কায টসিব

ি 

সনর্ টাসরর্ িরজম 

আজবিন করপর্ হপব। 

প্রজয়ােনীয় সকার্ ট সি অনুজমাসির্ 

স্ট্যাম্প সভন্ডাজরর সনকর্ পাওয়া যাজব।  

২০/- র্াকার সকার্ ট সি যুক্ত 

করজর্ হজব। 

ঐ ঐ 

৫ সি.এি/এি.এ/আর.এ

ি েসরজপর সমৌো 

ম্যাপ িরবরাহ 

১৫ 

কায টসিব

ি 

িািা কাগজে আজবিন 

করপর্ হপব। 

আজবিনকারী সনজে আজবিন করজবন। 

প্রজয়ােনীয় সকার্ ট সি অনুজমাসির্ 

স্ট্যাম্প সভন্ডাজরর সনকর্ পাওয়া যাজব। 

আজবিজনর িাজি ২০/- র্াকার 

সকার্ ট সি িংযুক্ত করজর্ হজব। 

সরকর্ টরুজম ম্যাপ প্রাসি িাজপজক্ষ  

১-৪৬৩৭-০০০১-১২২১ নং 

সকাজর্ ৫০০/- িরকাসর 

সকািাগাজর েমা প্রিান কজর 

চালাজনর মূলকসপ েমা সিজল 

ম্যাপ িরবরাহ করা হজব। 

সহকারী কদর্েনার, সরকর্ টরুম, 

কজলা প্রোসপকর কার্ মালয়, 

কুদষ্ট্য়া। 

কর্াবা: নম্বর-০১৯১২১৪১৩৫৮ 

রুর্ নম্বর-২১০, কজলা ককাি-

৭০০০ 

dckushtia.rrsec@.com 

১) সেলা প্রশািক,  কুসষ্টয়া।  

    কিান নম্বর – ০৭১-৬২৩০০ 

    রুর্ নম্বর-২০১, কজলা ককাি-৭০০০ 

   Email-dckushtia@mopa.gov.bd  

২) অসর্িঃ সেলা প্রশািক  (রােস্ব), কুদষ্ট্য়া 

    কিান নম্বর – ০৭১-৬২৩০৭ 

    রুর্ নম্বর-২২৮, কজলা ককাি-৭০০০ 

   adcrevkushtia@mopa.gov.bd 
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