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�রকড ��ম, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �ি�য়া। 
িস�েজনস চাট �ার 

 

�িমক 
 

�সবার নাম �সবা �দােন 
সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় কাগজপ�/ আেবদন ফরম 
�াি�র�ান 

�সবা �� এবং পিরেশাধ প�িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�ার 
পদবী, �ম ন�র, �জলা/ উপেজলার 
�কাড, অিফিশয়াল �টিলেফান ও 

ইেমইল 
 

উ��তন কম �কত�া কম �কত�ার পদবী, 
�ম ন�র, �জলা/ উপেজলার �কাড, অিফিশয়াল 

�টিলেফান ও ইেমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ িস.এস/এস.এ/আর.এস 

খিতয়ােনর সিহমহরার 
নকল সরবরাহ 

১০ 
কায � িদবস 

সাদা কাগেজ আেবদন কের 
�জলা ই-�সবা �কে� জমা 
িদেত হেব। ই-�সবা �ক� হেত 
সরবরােহর তািরখ উে�খ কের 
রিশদ �দান করা হয়।  

�েয়াজনীয় �কাট � িফ অ�েমািদত ��া� 
�ভ�ােরর িনকট পাওয়া যােব। 

২০/- টাকার 
�কাট � িফ সং�� করেত হয়। 

সহকারী কিমশনার, �রকড ��ম, 
�জলা �শাসেকর কায �ালয়, �ি�য়া। 
�মাবা: ন�র-০১৯১২১৪১৩৫৮ 
�ম ন�র-২১০, �জলা �কাড-৭০০০ 
dckushtia.rrsec@.com 

১) �জলা �শাসক,  �ি�য়া।  
    �ফান ন�র – ০৭১-৬২৩০০ 
    �ম ন�র-২০১, �জলা �কাড-৭০০০ 
    Email-dckushtia@mopa.gov.bd  

 
২) অিতঃ �জলা �শাসক  (রাজ�), �ি�য়া 
    �ফান ন�র – ০৭১-৬২৩০৭ 
    �ম ন�র-২২৮, �জলা �কাড-৭০০০ 
   Email adcrevkushtia@mopa.gov.bd 

 
২ ইউিডিস’র মা�েম 

অনলাইন পচ �া আেবদন 
�হণ 

০৫  
কায � িদবস 

সাদা কাগেজ আেবদন কের 
ইউিডিসর মা�েম জমা িদেত 
হেব। 

ইউিডিসর িনকট পাওয়া যােব। ১০০/= টাকা (২০/- টাকার 
�কাট � িফ ও ডাক মা�লসহ)  

ঐ ঐ 

৩ �কসনিথ স�েহর 
সিহমহরী নকল সরবরাহ 

১৫ 
কায �িদবস 

ক) সাদা কাগেজ  
   আেবদন করেত হেব। 
খ) ফিলও সং�� করেত হেব। 

আেবদনকারী িনেজ আেবদন করেবন। 
�েয়াজনীয় �কাট � িফ ও ফিলও 
অ�েমািদত ��া� �ভ�ােরর িনকট 
পাওয়া যােব। 
 

২০/- টাকার 
�কাট � িফ স�িলত আেবদন এবং 
পাতা �িত ৪/- টাকা হাের �কাট � িফ 
�দান করেত হেব। 

ঐ ঐ 

৪ ইনফরেমশন (ত�) 
সরবরাহ 

১৫ 
কায �িদবস 

িনধ �ািরত ফরেম আেবদন 
করেত হেব। 

�েয়াজনীয় �কাট � িফ অ�েমািদত ��া� 
�ভ�ােরর িনকট পাওয়া যােব।  
 
 

২০/- টাকার �কাট � িফ �� করেত 
হেব। 

ঐ ঐ 



C:\Users\Aristo\Desktop\sohel\portal\dc office\citizan\রেকর্ড.doc Page 2  

�িমক 
 

�সবার নাম �সবা �দােন 
সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় কাগজপ�/ আেবদন ফরম 
�াি�র�ান 

�সবা �� এবং পিরেশাধ প�িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� কম �কত�ার 
পদবী, �ম ন�র, �জলা/ উপেজলার 
�কাড, অিফিশয়াল �টিলেফান ও 

ইেমইল 
 

উ��তন কম �কত�া কম �কত�ার পদবী, 
�ম ন�র, �জলা/ উপেজলার �কাড, অিফিশয়াল 

�টিলেফান ও ইেমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৫ িস.এস/এস.এ/আর.এস 

জিরেপর �মৗজা �াপ 
সরবরাহ 

১৫ 
কায �িদবস 

সাদা কাগেজ আেবদন করেত 
হেব। 

আেবদনকারী িনেজ আেবদন করেবন। 
�েয়াজনীয় �কাট � িফ অ�েমািদত ��া� 
�ভ�ােরর িনকট পাওয়া যােব। 

আেবদেনর সােথ ২০/- টাকার 
�কাট � িফ সং�� করেত হেব। 
�রকড ��েম �াপ �াি� সােপে�  
১-৪৬৩৭-০০০১-১২২১ নং �কােড 
৫০০/- সরকাির �কাষাগাের জমা 
�দান কের চালােনর �লকিপ জমা 
িদেল �াপ সরবরাহ করা হেব। 

সহকারী কিমশনার, �রকড ��ম, 
�জলা �শাসেকর কায �ালয়, �ি�য়া। 
�মাবা: ন�র-০১৯১২১৪১৩৫৮ 
�ম ন�র-২১০, �জলা �কাড-৭০০০ 
dckushtia.rrsec@.com 

১) �জলা �শাসক,  �ি�য়া।  
    �ফান ন�র – ০৭১-৬২৩০০ 
    �ম ন�র-২০১, �জলা �কাড-৭০০০ 
   Email-dckushtia@mopa.gov.bd  

 
২) অিতঃ �জলা �শাসক  (রাজ�), �ি�য়া 
    �ফান ন�র – ০৭১-৬২৩০৭ 
    �ম ন�র-২২৮, �জলা �কাড-৭০০০ 
   Email adcrevkushtia@mopa.gov.bd 
 

 
 
 

 
 
 

পাথ � �িতম শীল 
সহকারী কিমশনার 

�রকড ��ম 
�জলা �শাসেকর কায �ালয় 

�ি�য়া। 


