
 

 
রাজ� শাখা                        

ছক ‘‘গ’’(নাগিরক সনদ ছক) 
  

�িমক 
নং 

�সবার নাম 
�সবা �দােনর 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, অিফিসয়াল 
�টিলেফান ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম �কত�া পদবী, �ম ন�র 
�জলা/ উপেজলার �কাডসহ, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ �িষ খাস 
জিম বে�াব� 

�দান 

আইেন িনধ �ািরত সময়  
(ক) িনধ �ািরত ফরেম আেবদন করেত হেব। 
(খ) �িমহীন সনদ প�। 
(গ) ছিব, জাতীয় পিরচয়প�/ নাগিরক� সনেদর সত�ািয়ত কিপ। 
(ঘ) আেবদন পে�র সােথ সকল কাগজ প� সংিশ� সহকারী কিমশনার (�িম) 

অিফেস দািখল করেত হেব 
(ঙ) আেবদপ� পাবার পর ০১ মােসর মে� তদ�অে� উপেজলা �িষ খাস জিম 

�ব�াপনা ও বে�াব� কিম�র সভায় উপ�াপন �ব �ক বে�াব� �কসনিথ 
�জন �ব �ক  উপেজলা  িনব �াহী অিফসার এর িনকট �পশ করেবন। 

(চ) উপেজলা িনব �াহী অিফসার ��াব পাওয়ার  ২১ িদেনর মে�  �জলা 
�শাসেকর িনকট ��রণ করেবন । 

(ছ) �জলা �শাসক ��াব পাওয়ার ৩০ িদেনর মে� �জলা খাস জিম বে�াব� 
কিম�র সভায় �পশ করেবন এবং �জলা কিম�র  িস�া� �েম অ�েমাদন 
করতঃ সহকারী কিমশনার (�িম) এর িনকট �ফরত পাঠােবন।  

১। উপেজলা �িম 
অিফস।  
 ২। �জলা �শাসেকর 
কায �ালয়, (রাজ�) 
শাখা।  
৩।  �জলা �শাসক, 
�ি�য়া  মেহাদেয়র 
ওেয়ব সাইড 
www.kushtia. 

gov.bd -�ত ফরম 
পাওয়া �যেত পাের। 

                                 
 

িবনা�ে�  �রিভিনউ �ড�� কােল�র, 
�ি�য়া। �ম ন�র- ২২২ 
�ফান: +৮৮০৭১-৬২৩১০ 
�মাবা : +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩৮ 

ই-�মইল-
dckushtia.sasec 
@gmail.com 

 
 

১। �জলা �শাসক, �ি�য়া। 
�ম ন�র- ২০১ 

�ফান নং- +৮৮ ০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল- 
dckushtia@mopa.gov.bd 

 

২। অিতির� �জলা �শাসক (রাঃ) 
�ি�য়া, �ম ন�র-২২৮  

�ফান নং- +৮৮ ০৭১-৬২৩০৭ 

ই-�মইল- adcrevkushtia@ 
mopa.gov.bd 

 
 
 
 

০২ সায়রাত মহাল 
�ব�াপনা ও 
ইজারা �দান 
(ক)জলমহাল 

সরকাির জলমহাল 
নীিতমালা  ২০০৯ 
অ�যায়ী 

 
(ক) িনধ �ািরত আেবদন  ফরম(িসিডউল)। 
(খ) �রিজঃ মৎ�জীবী সমবায় সিমিতর �মাণপ�। 
(গ) সরকার িনধ �ািরত িফ িদেয় আেবদন ফরম (িসিডউল) �য় করেত হয়। 
(ঘ) �িত বছর বাংলা ০১ মাঘ হেত ইজারা কায ��ম �� হয়। 
(ঙ) �জলা জল মহাল �ব�াপনা কিম�র মা�েম যাচাই বাছাই অে� সেব �া� 
দরদাতার অ��েল ইজারা �দান করা হয়। 

রাজ� শাখা, �জলা 
�শাসেকর কায �ালয়, 

�ি�য়া হেত। 

সরকার 
িনধ �ািরত 
িফ/চাজ� 

 �রিভিনউ �ড�� কােল�র, 
�ি�য়া। �ম ন�র- ২২২ 
�ফান: +৮৮০৭১-৬২৩১০ 
�মাবা : +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩৮ 

ই-�মইল-
dckushtia.sasec 
@gmail.com 

 
 

১। �জলা �শাসক, �ি�য়া। 
�ম ন�র- ২০১ 

�ফান নং- +৮৮ ০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল- dckushtia@ mopa. 
gov.bd 

 

২। অিতির� �জলা �শাসক (রাঃ) 
�ি�য়া, �ম ন�র-২২৮  

�ফান নং- +৮৮ ০৭১-৬২৩০৭ 

ই-�মইল- adcrevkushtia@ 
mopa.gov.bd 

 ০৩ (খ) বা� মহাল  বা�মহাল ও মা� 
�ব�াপনা আইন, 
২০১০এবং বা� ও 
মা� �ব�াপনা 
িবিধমালা, ২০১১ 
অ�যায়ী 

(ক) িনধ �ািরত আেবদন  ফরম (িসিডউল)। 
(খ) সরকার িনধ �ািরত িফ িদেয় আেবদন ফরম(িসিডউল) �য় করেত হয়। 
(গ) ইজারা দরপে� অংশ �হেণর �েব �ই তািলকা �ি�েত নাম অ��� করেত 
হয়। 
(ঘ)  �জলা বা� মহাল ও মা� �ব�াপনা কিম�র মা�েম যাচাই বাছাই অে� 
সেব �া� দরদাতার অ��েল ইজারা �দান করা হয়। 

রাজ� শাখা, �জলা 
�শাসেকর কায �ালয়, 
�ি�য়া হেত পাওয়া 
যায়। 

সরকার 
িনধ �ািরত 
িফ/চাজ 

�রিভিনউ �ড�� কােল�র, 
�ি�য়া। �ম ন�র- ২২২ 
�ফান: +৮৮০৭১-৬২৩১০ 
�মাবা : +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩৮ 

ই-�মইল-
dckushtia.sasec 
@gmail.com 

-ঐ- 

 
 
 



 

�িমক 
নং 

�সবার নাম 
�সবা �দােনর 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, অিফিসয়াল 
�টিলেফান ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম �কত�া পদবী, �ম ন�র 
�জলা/ উপেজলার �কাডসহ, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৪ অ�িষ খাস 
জিম বে�াব� 

�দান 

৩০ কায � িদবস (১) িনধ �ািরত ফরেম আেবদন করেত হেব। 
(২)  জাতীয় পিরচয়প�/ নাগিরক� সনদ/জ� সনেদর সত�ািয়ত কিপ। 
(৩) ইউিপ �চয়ার�ান ক��ক সত�ািয়ত পাসেপাট � সাইেজর  ১(এক) কিপ 

স�েতালা র�ীন ছিব 
(৪) জিমর তপিসল (উে�খ�ব �ক) 

২। �জলা �শাসেকর 
কায �ালয়, (রাজ�) 
শাখা অথবা  �জলা 
�শাসক, �ি�য়া  
মেহাদেয়র ওেয়ব 
সাইড 
www.kushtia. 
gov.bd -�ত ফরম 
পাওয়া যােব। 

আেবদেন 
২০/- টাকা 
��মােনর 
�কাট � িফ 

 �রিভিনউ �ড�� কােল�র, 
�ি�য়া। �ম ন�র- ২২২ 
�ফান: +৮৮০৭১-৬২৩১০ 
�মাবা : +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩৮ 

ই-�মইল-
dckushtia.sasec 
@gmail.com 

 
 

১। �জলা �শাসক, �ি�য়া। 
�ম ন�র- ২০১ 

�ফান নং- +৮৮ ০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল- 
dckushtia@mopa.gov.bd 

 

২। অিতির� �জলা �শাসক (রাঃ) 
�ি�য়া, �ম ন�র-২২৮  

�ফান নং- +৮৮ ০৭১-৬২৩০৭ 

ই-�মইল- adcrevkushtia@ 
mopa. gov.bd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ক. ��� িভি�ক �েযাজ� : 
(১) সরকাির সং�ার ��ে� 
i) সরকাির �িত�ােনর ��ে� �শাসিনক অ�েমাদন 
ii) অেথ �র সং�ান (বােজট বরা�/ �ক� দািখল ইত�ািদ) 

িনয়�কারী ম�ণালয় 
হেত �শাসিনক 
অ�েমাদন প� এবং 
বােজট বরাে�র কিপ 

আেবদেন 
২০/- টাকা 
��মােনর 
�কাট � িফ 

২. ধম�য় �াপনার ��ে�  : 
i) �ানীয় সরকার সং�ার (ইউিনয়ন/ �পৗরসভা/িস� কেপােরশেনর ছাড়প� 

ইউিনয়ন/েপৗরসভা/িস
� কেপােরশেনর 
কায �ালয় 

৩. িশ�া �িত�ােনর ��ে�   : 
i)�েলর �শাসেনক অ�েমাদনপ� 
ii) �ল কিম�র �র�েলশন 

আেবদনকারী দািখল 
করেবন। 

৪. �া�িতক �েয �াগজিনত কারেন �ি��� পিরবােরর ��ে� 
i) সকল �েয়াজনীয় কাগজপ� 

আেবদনকারী দািখল 
করেবন। 

৫. িবিশ� িশ�ািবদ,কিব,সািহিত�ক বা জাতীয় পয �ােয় িনজ অবদােনর জ� 
িবেশষভােব �ী�ত �ি�র ��ে� 
i) সরকার �ধােনর অ�মিত 

সরকার �ধােনর 
অ�েমাদনপ� 
আেবদনকারী দািখল 
করেবন। 

৬. �বািসেদর সমবায় সিমিতর মা�েম ব�তল ভরন িনম �াণ ��ে� 
i) আিথ �ক স�মতা (�াংক ��টেম�/আয়কর সং�াম� কাগজপ� ইত�ািদ) 
ii) সমবায় সিমিতর কাগজপ� 
iii) ��ািবত জিমর সি�কেট িবিধব� সং�া অিফস থাকেল তার অনাপি�প� 

 

৭. গবািদ প� বা ��খামার, হাস�রিগ খামার �াপেনর ��ে�- 
i) আিথ �ক স�মতা 
 (�াংক ��টেম�/আয়কর সং�ম� কাগজপ� ইত�ািদ) 
ii) �কে�র িববরণী ও বা�বায়েনর স�া�তা �িতেবদন। 

 

 
 
 



 

�িমক 
নং 

�সবার নাম 
�সবা �দােনর 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, অিফিসয়াল 
�টিলেফান ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম �কত�া পদবী, �ম ন�র 
�জলা/ উপেজলার �কাডসহ, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৪ অ�িষ খাস 
জিম 

বে�াবস� 
�দান 

৩০ কায � িদবস ৮. িশ� কারখানা �াপেনর ��ে� 
 i) আিথ �ক স�মতা (�াংক ��টেম�/আয়কর সং�া� কাগজপ� ইত�ািদ) 
ii) �ণ �া� ইনেভ�েম� িসিডউল, 
iii) যথাযথ ক��পে�র ছাড়প�/�পািরশ( �যমন-পিরেবশ অিধদ�র,পয �টন 
ক��প�ইত�ািদ) 
 

আেবদনকারী দািখল 
করেবন। 
 
পিরেবশ অিধদ�র, 
পয �টন ক��প� 
 
 

  �রিভিনউ �ড�� কােল�র, 
�ি�য়া। র�ম ন�র- ২২২ 
�ফান: +৮৮০৭১-৬২৩১০ 
�মাবা : +৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩৮ 

ই-�মইল-
dckushtia.sasec 
@gmail.com 

 
 

১। �জলা �শাসক, �ি�য়া। 
র�ম ন�র- ২০১ 

�ফান নং- +৮৮ ০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল- 
dckushtia@mopa.gov.bd 

 

২। অিতির� �জলা �শাসক (রাঃ) 
�ি�য়া, র�ম ন�র-২২৮  

�ফান নং- +৮৮ ০৭১-৬২৩০৭ 

ই-�মইল- 
adcrevkushtia@mopa.g
ov.bd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

০৫ অিপ �ত স�ি� 
িলজ নবায়ন 

সং�া� 

৭িদন বাৎসিরক িলজ নবায়েনর জ� : 
১। আেবদনপ� 

আেবদনকারী আেবদেন 
২০/- টাকা 
��মােনর 
�কাট � িফ 

২। ছিব আেবদনকারী 

৩। �কাট � িফ �ভ�র/ে�জাির অিফস 

৪। �মাবাইল ন�র আেবদনকারী 

 পাকা ঘর িনম �াণ না করার জ� : 
৫। অ�ীকার নামা 

আেবদনকারী 

নাম পিরবত�েনর জ� : 
৬। নাগিরকে�র সনদপ� 

�পৗরসভা/ইউিনয়ন 
পিরষদ 

৭। জ�িনব�ন �পৗরসভা/ইউিনয়ন 
পিরষদ 

৮। ওয়ািরশান সনদপ� �পৗরসভা/ইউিনয়ন 
পিরষদ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


