৪। নাগিরক সবাঃ
িমক
নং

সবার নাম

সবা
দােন
সেবা
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

৪

১

২

৩

১

(ক) সরকারী/
আধা-সরকারী ও
ায় শািসত
সং ার অ েল
জিম অিধ হণ

১২ (বার)
মাস

কাগজপ

ফরম

/আেবদন
াি

ান

(গ) ত াশী সং হার িনয় ণকারী
ম ণালয় ক ক িম অিধ হন সং া
শাসিনক অ েমাদন প ( িমর সেবা
পিরমান এবং িনিদ এলাকার িববরণ
উে খ করেত হেব।

সবা এবং
পিরেশাধ
প িত (যিদ
থােক)

৫

ােবর সােথ ত াশী সং া ক ক িন িলিখত ১) েয়াজনীয়
কাগজপ েত ক ৫
কের দািখল করেত হেব। কাগজপে র ন না
এল.এ. শাখা।
(ক) িনধািরত ছেক াব (ছেকর
েত ক কলাম যথাযথভােব রণ কের ২) websitet
www.kushtia.
িদেত হেব।
gov.bd. ন র

(খ) কে র িব ািরত বণনা।
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েয়াজনীয়

ওেয়ব সাইট হেত
সং হ করা যােব।

শাখার নামসহ দািয়

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাড,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
(কমকতার পদবী,

৬
১)আেবদন
িবনা ে
২) া িলত অথ
চালান মারফত
৬/০৭৪২/

া

উ তন কমকতার / পদবী,

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাডসহ,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল

৭

িম অিধ হণ শাখা।
িম অিধ

হণ কমকতা

ম নং-২১৩

০০০০/

ফান: ০৭১৬২৩১১

৮৪০১ কােড জমা
িদেত হেব।

কেপােরট ন র০১৭৩০৪৭৩৬৪০

ই. মইল-dckstla
@gmail.com

৮
জলা শাসক, ি য়া জলা
কাড-৭০০০
ফান: ০৭১-৬২৩০০

মাবাইল নং০১৭১৫৪৬৮৬৪৬
ই- মইল:
dckushtia@
mopa.gov.bd
২) অিতির জলা শাসক
(রাজ ), ি য়া
ফান: ০৭১-৬২৩০৭,

িমক
নং

সবার নাম

সবা
দােন
সেবা
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

কাগজপ

ফরম

(ঘ) উ য়ন কে র অ েমাদন সং া
শাসিনক আেদশ।
(ঙ) অথ দােনর িন য়তা প (বােজট
বরা / অ েমািদত িডিপিপ এর সত ািয়ত
কিপ।
(চ) ািবত জিমর তফিশল (সবেশষ
জিরেপর মৗজার নাম,েজ এল
নং,খিতয়ান নং,দাগ নং, দােগ মাট
জিমর পিরমান,অিধ হেণর জ
ািবত
জিমর পিরমান ও দােগর িণ
উে খ বক যথাযথ কমকতা ক ক
া িরত।
(ছ) িসং েথ ত ত মৗজা ােপ
ািবত জিমর অব হানসহ াসি ক
অ া িবষয় িচি তকরণ( ািবত
জিমর সীমানার িভতের ধম য়
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েয়াজনীয়

/আেবদন
াি

ান

সবা এবং
পিরেশাধ
প িত (যিদ
থােক)

শাখার নামসহ দািয়

া

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাড,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
(কমকতার পদবী,

উ তন কমকতার / পদবী,

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাডসহ,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
ই.েমইলdckushtia.a d c r
@gmail.com

িমক
নং

সবার নাম

সবা
দােন
সেবা
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

কাগজপ

ফরম

উপাসনালয়,কবর হান ও শান থাকেল
বা িব মান কান আইেন সংর ণেযা
এমন জিম থাকেল তা িভ কািলেত
িচি ত কের এবং সাংেকিতক িচ ারা
ন ায় উে খ কের িদেত হেব।
(জ) ল-আউট ান িব ািরত ত সহ
িনমাণ ও বহার পিরক না (ে ল
অ যায়ী) এবং উপ ক প ক ক
া িরত হেত হেব।
(ঝ) কে র িববরণী,েল-আউট ান ও
বহার পিরক নার িভি েত তম
জিমর েয়াজনীয়তা উে খসহ উহার
পে ত ও যৗি কতা িবে ষণ।
(ঞ) নবাসন পিরক না[ িত
পিরবােরর স া সং া,জিম হ া েরর
েবই নবাসন ি য়া
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েয়াজনীয়

/আেবদন
াি

ান

সবা এবং
পিরেশাধ
প িত (যিদ
থােক)

শাখার নামসহ দািয়

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাড,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
(কমকতার পদবী,

ওেয়ব সাইট হেত
সং হ করা যােব।

উ তন কমকতার / পদবী,

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাডসহ,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
জলা শাসক, ি য়া জলা
কাড-৭০০০

১) েয়াজনীয়
কাগজপে র ন না
এল.এ. শাখা।
২) websitet
www.kushtia.
gov.bd. ন র

া

ফান: ০৭১-৬২৩০০
১)আেবদন
িবনা ে
২) া িলত অথ
চালান মারফত
৬/০৭৪২/

িম অিধ হণ শাখা।
িম অিধ

হণ কমকতা

ম নং-২১৩

০০০০/

ফান: ০৭১৬২৩১১

৮৪০১ কােড জমা
িদেত হেব।

কেপােরট ন র০১৭৩০৪৭৩৬৪০

মাবাইল নং০১৭১৫৪৬৮৬৪৬
ই- মইল:
dckushtia@
mopa.gov.bd
২) অিতির জলা শাসক
(রাজ ), ি য়া
ফান: ০৭১-৬২৩০৭,

ই. মইল-dckstla
@gmail.com

ই.েমইলdckushtia.a d c r
@gmail.com

িমক
নং

সবার নাম

েয়াজনীয় কাগজপ

সবা
দােন
সেবা
সময়

কাগজপ

ফরম

(বা

তেদর)তহিবলসহ অ া ত ]।

(ট) রাজউক,েকিডএ,িসিডএ,আরিডএ এবং
আইন ারা অ কান হানীয়
ক পে র অনাপি প (েয ে যা
েযাজ )।
(ঠ) নগর উ য়ন অিধদ র এর
অনাপি প কি য় িম বরা কিম র
আওতা এলাকার ে )
(ড)পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প ।
(ঢ)ধম য় িত ান,িশ া িত ান সং া
িতেবদন(অিধ হেণর অপিরহাযতার
ত ও ি , হানা র ি য়াসহ
িব ািরত পিরক না,আিথক সং হান
ইত ািদসহ)।
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েয়াজনীয়

/আেবদন
াি

ান

সবা এবং
পিরেশাধ
প িত (যিদ
থােক)

শাখার নামসহ দািয়

া

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাড,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
(কমকতার পদবী,

উ তন কমকতার / পদবী,

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাডসহ,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল

িমক
নং

সবার নাম

েয়াজনীয় কাগজপ

সবা
দােন
সেবা
সময়

কাগজপ

ফরম

(ণ)

/আেবদন
াি

ান

সবা এবং
পিরেশাধ
প িত (যিদ
থােক)

শাখার নামসহ দািয়

(থ) রােনা দ র/ হাপনার পিরবেত ন ন
দ র/ হাপনার জ জিম অিধ হণ
ােবর ে রােনা দ র/ হাপনা
জিম জলা শাসেকর িনকট সমপণ করা
হেব এইমেম অ ীকার প ।
(দ)আরিবে শন আদালেতর বা
আরিবে শন আপীল াই নাল এর
িনেদেশ িত রণ বাবদ বিধত অথ
পিরেশােধর স মতা স েক এবং বিধত
অথ আদালেতর আেদশ াি র পর

উ তন কমকতার / পদবী,

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাডসহ,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
জলা শাসক, ি য়া জলা
কাড-৭০০০

১) েয়াজনীয়
কাগজপে র ন না
এল.এ. শাখা।

ফান: ০৭১-৬২৩০০

মাবাইল নং০১৭১৫৪৬৮৬৪৬

২) websitet
www.kushtia.
gov.bd. ন র
ওেয়ব সাইট হেত
সং হ করা যােব।

া

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাড,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
(কমকতার পদবী,

ািবত এলাকার িভিডও িচ ।

(ত)অ ীকার প (িন ািরত সমেয়র মে
য উে ে অিধ হণ করা হেয়েছ স
উে ে
বহার করা না হেল জলা
শাসক ক ক ন; হণ করা হেল
আপি থাকেব না মেম অ ীকার প )
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েয়াজনীয়

ই- মইল:
১)আেবদন
িবনা ে
২) া িলত অথ
চালান মারফত
৬/০৭৪২/

িম অিধ হণ শাখা।
িম অিধ

হণ কমকতা

ম নং-২১৩

dckushtia@
mopa.gov.bd
২) অিতির জলা শাসক
(রাজ ), ি য়া

০০০০/

ফান: ০৭১৬২৩১১

ফান: ০৭১-৬২৩০৭,

৮৪০১ কােড জমা
িদেত হেব।

কেপােরট ন র০১৭৩০৪৭৩৬৪০

ই.েমইল-

ই. মইল-dckstla
@gmail.com

dckushtia.a d c r
@gmail.com

িমক
নং

সবার নাম

সবা
দােন
সেবা
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

কাগজপ

ফরম

িনধািরত সমেয় দান করা হইেব মেম
অ ীকারনামা।
(ধ)িনধািরত ফরেম সবেশষ রকড য়
মািলকগেণর দাগিভি ক ত ।
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েয়াজনীয়

/আেবদন
াি

ান

সবা এবং
পিরেশাধ
প িত (যিদ
থােক)

শাখার নামসহ দািয়

া

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাড,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
(কমকতার পদবী,

উ তন কমকতার / পদবী,

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাডসহ,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল

িমক
নং

সবার নাম

েয়াজনীয় কাগজপ

সবা
দােন
সেবা
সময়

েয়াজনীয়
কাগজপ

ফরম

/আেবদন
াি

ান

সবা এবং
পিরেশাধ
প িত (যিদ
থােক)

শাখার নামসহ দািয়

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাড,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
(কমকতার পদবী,

২

১-ক হেত ধ িমেক বিণত কাগজপ
ছাড়াও িন িলিখত কাগজপ /ত ািদ
( ত ক র ৫(প চ) কিপ কের) সং
কের দািখল করেত হেব।
১২ (বার)
মাস।

(ক)

ািবত ক /উে ে র সারপ সহ উহা
বা বায়েনর জ অথায়েনর উৎস অথলি
িত ােনর িন য়তাপ ।

(খ)িনধািরত ফরেম স িতপ
(নন িডিশয়াল াে র উপর)
(গ) ি উে ােগ জিম েয়র থতার
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উ তন কমকতার / পদবী,

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাডসহ,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
জলা শাসক, ি য়া জলা
কাড-৭০০০

১) েয়াজনীয়
কাগজপে র ন না
এল.এ. শাখা।

বসরকারী
সং া/ ি র
অ েল জিম
অিধ হণ

া

ফান: ০৭১-৬২৩০০

মাবাইল নং০১৭১৫৪৬৮৬৪৬

২) websitet
www.kushtia.
gov.bd. ন র

ই- মইল:

ওেয়ব সাইট হেত
সং হ করা যােব।

dckushtia@
mopa.gov.bd
১)আেবদন
িবনা ে
২) া িলত অথ
চালান মারফত
৬/০৭৪২/

িম অিধ হণ শাখা
িম অিধ

২) অিতির জলা শাসক
(রাজ ), ি য়া

হণ কমকতা

ম নং-২১৩

০০০০/

ফান: ০৭১৬২৩১১

৮৪০১ কােড জমা
িদেত হেব।

কেপােরট ন র০১৭৩০৪৭৩৬৪০

ফান: ০৭১-৬২৩০৭,

ই.েমইলdckushtia.a d c r
@gmail.com

িমক
নং

সবার নাম

েয়াজনীয় কাগজপ

সবা
দােন
সেবা
সময়

েয়াজনীয়
কাগজপ

ফরম

/আেবদন
াি

ান

এিবেডিভট।

সবা এবং
পিরেশাধ
প িত (যিদ
থােক)

শাখার নামসহ দািয়

া

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাড,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
(কমকতার পদবী,

উ তন কমকতার / পদবী,

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাডসহ,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল

ই. মইল-dckstla
@gmail.com

(ঘ) ক জন েয়াজন বা জন াথ
সংি তার িবষেয় ব িন ত ও
পিরসং ান িভি ক যৗি কতা।
(ঙ) ি বা বসরকাির সং হার িনজ
জিম থাকার ঘাষণাপ /নামজাির
খিতয়ান,হালনাগাদ িম উ য়ন কর
পিরেশােধর রিশদ/ মানািদ যা সহকারী
কিমশনার ( িম) ক ক সত ািয়ত।
৭) পৗর এলাকা
অনাপি প ।

জিম হেল পৗরসভার

৮) কে র িব ািরত বণনা।
১) েয়াজনীয়
কাগজপে র ন না
এল.এ. শাখা।
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জলা শাসক, ি য়া জলা
কাড-৭০০০

িমক
নং

সবার নাম

েয়াজনীয় কাগজপ

সবা
দােন
সেবা
সময়

েয়াজনীয়
কাগজপ

ফরম

/আেবদন
াি

ান

সবা এবং
পিরেশাধ
প িত (যিদ
থােক)

শাখার নামসহ দািয়

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাড,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
(কমকতার পদবী,

২) websitet
www.kushtia.
gov.bd. ন র
অিধ হণ ত
জিমর িত রণ
দান ( রকিডয়
মািলেকর ে )

১)

২০/- টাকার কাট িফ সং কের জলা
শাসক বরাবর আেবদনপ দািখল করেত হেব

৩

৩) জ িনব ন/ ভাটার আইিড কােডর সত ািয়ত
কিপ।
৪)আর এস রকড/ পচার সত ািয়ত ফেটাকিপ
৫) হাল সন পয িম উ য়ন কর পিরেশােধর
দািখলার সত ািয়ত কিপ
৬) একািধক রকড য় মািলক একে িত রণ অথ
হণ/উে ালন করেত ই া পাষণ করেল মেনানীত
আেবদনকারীেক ৩০০/- টাকার নন- িডিসয়াল
াে
মতা অপণ করেত হেব এবং
মতাদাতােদর ১(এক) কিপ সত ািয়ত ছিব মতা
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উ তন কমকতার / পদবী,

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাডসহ,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
ফান: ০৭১-৬২৩০০

মাবাইল নং০১৭১৫৪৬৮৬৪৬

ওেয়ব সাইট হেত
সং হ করা যােব।

ই- মইল:
dckushtia@
mopa.gov.bd

২) আেবদনপে র সােথ ই কিপ পাসেপাট
সাইেজর সত ািয়ত ছিব সং করেত হেব।
০৭ কম
িদবেসর
মে

া

২) অিতির জলা শাসক
(রাজ ), ি য়া
১)আেবদন
িবনা ে
২) া িলত অথ
চালান মারফত
৬/০৭৪২/

িম অিধ হণ শাখা

ফান: ০৭১-৬২৩০৭,

িম অিধ

ই.েমইল-

হণ কমকতা

ম নং-২১৩

০০০০/

ফান: ০৭১৬২৩১১

৮৪০১ কােড জমা
িদেত হেব।

কেপােরট ন র০১৭৩০৪৭৩৬৪০

dckushtia.d c r
@gmail.com

িমক
নং

সবার নাম

েয়াজনীয় কাগজপ

সবা
দােন
সেবা
সময়

েয়াজনীয়
কাগজপ

ফরম

অপনপে সং

/আেবদন
াি

ান

করেত হেব।

৭) ৭ ধারার না শ ( পেম
ফেটাকিপ।

শাখার নামসহ দািয়

া

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাড,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
(কমকতার পদবী,

উ তন কমকতার / পদবী,

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাডসহ,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল

ই. মইল-dckstla
@gmail.com

না শ) এর

১) েয়াজনীয়
কাগজপে র ন না
এল.এ. শাখা।
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সবা এবং
পিরেশাধ
প িত (যিদ
থােক)

জলা শাসক, ি য়া জলা
কাড-৭০০০

িমক
নং

সবার নাম

েয়াজনীয় কাগজপ

সবা
দােন
সেবা
সময়

য় ে
মািলেকর ে
অিধ হণ ত
জিমর িত রণ
দান

েয়াজনীয়
কাগজপ

ফরম

১) ২০/- টাকার কাট িফ সং কের জলা
শাসক বরাবর আেবদনপ দািখল করেত হেব
২) আেবদনপে র সােথ ই কিপ পাসেপাট
সাইেজর সত ািয়ত ছিব সং করেত হেব।

/আেবদন
াি

ান

সবা এবং
পিরেশাধ
প িত (যিদ
থােক)

শাখার নামসহ দািয়

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাড,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
(কমকতার পদবী,

২) websitet
www.kushtia.
gov.bd. ন র

৪

িদবেসর
মে

৬) ভায়া দিলল/ িপট দিলেলর ফেটাকিপ (একািধক
ভায়া/ িপট দিলল থাকেল তার ফেটাকিপ।
৭) নামপ ন/জমাভােগর মা েম সংেশািধত
রকেডর ফেটাকিপ।
৮) হাল সন পয িম উ য়ন কর পিরেশােধর
দািখলার সত ািয়ত কিপ।
০৯) একািধক
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তা/ দিলল িহতা নামপ ন/

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাডসহ,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল

মাবাইল নং০১৭১৫৪৬৮৬৪৬

ওেয়ব সাইট হেত
সং হ করা যােব।

ই- মইল:
dckushtia@
mopa.gov.bd
২) অিতির জলা শাসক
(রাজ ), ি য়া

৪)আর এস রকড/ পচার সত ািয়ত ফেটাকিপ।
৫) য় ত জিমর সকল দিলেলর ফেটাকিপ।

উ তন কমকতার / পদবী,

ফান: ০৭১-৬২৩০০

৩) জ িনব ন/ ভাটার আইিড কােডর সত ািয়ত
কিপ।

৩০ কম

া

ফান: ০৭১-৬২৩০৭,

ই.েমইল১)আেবদন
িবনা ে
২) া িলত অথ
চালান মারফত
৬/০৭৪২/

িম অিধ হণ শাখা
িম অিধ

হণ কমকতা

ম নং-২১৩

dckushtia.d c r
@gmail.com

িমক
নং

সবার নাম

সবা
দােন
সেবা
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজপ

ফরম

/আেবদন
াি

ান

জমাভােগর মা েম সংেশািধত রকেডর মািলক
হেয় একে িত রণ অথ হণ/উে ালন করেত
ই া পাষণ করেল মেনানীত আেবদনকারীেক ৩০০/টাকার নন- িডিসয়াল াে
মতা অপন করেত
হেব এবং মতাদাতােদর ১(এক) কিপ সত ািয়ত
ছিব মতা অপনপে সং করেত হেব।

সবা এবং
পিরেশাধ
প িত (যিদ
থােক)

শাখার নামসহ দািয়

া

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাড,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
(কমকতার পদবী,

০০০০/

ফান: ০৭১৬২৩১১

৮৪০১ কােড জমা
িদেত হেব।

কেপােরট ন র০১৭৩০৪৭৩৬৪০

উ তন কমকতার / পদবী,

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাডসহ,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল

ই. মইল-dckstla
@gmail.com

১০) ৭ ধারার না শ ( পেম
ফেটাকিপ।

না শ) এর

১) ২০/- টাকার কাট িফ সং
কের জলা
শাসক বরাবর আেবদনপ দািখল করেত হেব।
২) আেবদনপে র সােথ ই
সাইেজর সত ািয়ত ছিব ।
ওয়ািরশ ে
মািলেকর ে
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কিপ

পাসেপাট

১) েয়াজনীয়
৩) জ িনব ন/ ভাটার আইিড কােডর সত ািয়ত কাগজপে র ন না
এল.এ. শাখা।
কিপ।

জলা শাসক, ি য়া জলা
কাড-৭০০০

িমক
নং

সবার নাম

সবা
দােন
সেবা
সময়

অিধ হণ ত
জিমর িত রণ
দান

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজপ

ফরম

৪)আর এস রকড/ পচার সত ািয়ত ফেটাকিপ।

/আেবদন
াি

ান

সবা এবং
পিরেশাধ
প িত (যিদ
থােক)

শাখার নামসহ দািয়

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাড,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
(কমকতার পদবী,

২) websitet
www.kushtia.
gov.bd. ন র

৫

ই- মইল:
dckushtia@
mopa.gov.bd
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২) অিতির জলা শাসক
(রাজ ), ি য়া

৮) ওয়ািরশ ে জমাভােগর মা েম সংেশািধত
রকেডর মািলক হেয় একে িত রণ অথ
হণ/উে ালন করেত ই া পাষণ করেল মেনানীত
আেবদনকারীেক ৩০০/- টাকার নন- িডিসয়াল
াে
মতা অপন করেত হেব এবং
মতাদাতােদর ১(এক) কিপ সত ািয়ত ছিব মতা
অপনপে সং করেত হেব।
৯) ৭ ধারার না শ ( পেম
ফেটাকিপ।

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাডসহ,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল

মাবাইল নং০১৭১৫৪৬৮৬৪৬

৭) হাল সন পয
িম উ য়ন কর পিরেশােধর
দািখলার সত ািয়ত কিপ

িদবেসর
মে

উ তন কমকতার / পদবী,

ফান: ০৭১-৬২৩০০

৫) রকড য় মািলেকর
হেল ইউিনয়ন পিরষেদর
ওেয়ব সাইট হেত
চয়ার ান ক ক দ ওয়ািরশ সনদপ
সং হ করা যােব।
৬) জমাভােগর মা েম সংেশািধত রকেডর
ফেটাকিপ

৩০ কম

া

ফান: ০৭১-৬২৩০৭,

ই.েমইলdckushtia.d c r
@gmail.com

িম অিধ হণ শাখা

না শ) এর
১)আেবদন

িম অিধ

হণ কমকতা

িমক
নং

সবার নাম

সবা
দােন
সেবা
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজপ

ফরম

/আেবদন
াি

ান

সবা এবং
পিরেশাধ
প িত (যিদ
থােক)

িবনা ে
২) া িলত অথ
চালান মারফত
৬/০৭৪২/
০০০০/
১) ২০/- টাকার কাট িফ সং কের জলা
শাসক বরাবর আেবদনপ দািখল করেত হেব।

৮৪০১ কােড জমা
িদেত হেব।

শাখার নামসহ দািয়

া

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাড,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
(কমকতার পদবী,

উ তন কমকতার / পদবী,

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাডসহ,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল

ম নং-২১৩
ফান: ০৭১৬২৩১১
কেপােরট ন র০১৭৩০৪৭৩৬৪০

ই. মইল-dckstla
@gmail.com

২) আেবদনপে র সােথ ই কিপ পাসেপাট
সাইেজর সত ািয়ত ছিব ।
৩) জ িনব ন/ ভাটার আইিড কােডর সত ািয়ত
কিপ।
৪)আর এস রকড/ পচার সত ািয়ত ফেটাকিপ।
পাওয়ার অফ
এ াটন এর
মা েম
মািলকানার
ে
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৫) পাওয়ার অফ এ াটন া হেল তা অব ই
কােল র ক ক ভ ািলড হেত হেব। ভ ািলড ত
পাওয়ার অফ এ াটন র মা েম দিলল রিজে শন
১) েয়াজনীয়
স
করত: পাওয়ার অফ এ াটন া ি র নােম কাগজপে র ন না
নাম প ন/জমাভােগর মা েম রকড সংেশাধন
এল.এ. শাখা।

জলা শাসক, ি য়া জলা
কাড-৭০০০

িমক
নং

সবার নাম

সবা
দােন
সেবা
সময়

অিধ হণ ত
জিমর িত রণ
দান

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজপ

ফরম

বক তার কিপ দািখল করেত হেব।
৬) হাল সন পয িম উ য়ন কর পিরেশােধর
দািখলার সত ািয়ত কিপ।
৭) একািধক পাওয়ার অফ এ াটন িহতা থাকেল
এবং একে িত রণ অথ হণ/উে ালন করেত
ই া পাষণ করেল মেনানীত আেবদনকারীেক ৩০০/টাকার নন- িডিসয়াল াে
মতা অপন করেত
হেব এবং মতাদাতােদর ১(এক) কিপ সত ািয়ত
ছিব মতা অপনপে সং করেত হেব।
৮) ৭ ধারার না শ ( পেম
ফেটাকিপ।

/আেবদন
াি

ান

২) websitet
www.kushtia.
gov.bd. ন র
ওেয়ব সাইট হেত
সং হ করা যােব।

সবা এবং
পিরেশাধ
প িত (যিদ
থােক)

শাখার নামসহ দািয়

া

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাড,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
(কমকতার পদবী,

উ তন কমকতার / পদবী,

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাডসহ,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
ফান: ০৭১-৬২৩০০

মাবাইল নং০১৭১৫৪৬৮৬৪৬
ই- মইল:
dckushtia@
mopa.gov.bd
২) অিতির জলা শাসক
(রাজ ), ি য়া

না শ) এর
ফান: ০৭১-৬২৩০৭,

ই.েমইল৩০ কম
িদবেসর
মে

৬
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dckushtia.d c r
@gmail.com

িমক
নং

সবার নাম

সবা
দােন
সেবা
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজপ

ফরম

/আেবদন
াি

ান

সবা এবং
পিরেশাধ
প িত (যিদ
থােক)

শাখার নামসহ দািয়

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাড,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
(কমকতার পদবী,

িম অিধ হণ শাখা
িম অিধ
১)আেবদন
িবনা ে
২) া িলত অথ
চালান মারফত
৬/০৭৪২/

হণ কমকতা

ম নং-২১৩
ফান: ০৭১৬২৩১১
কেপােরট ন র০১৭৩০৪৭৩৬৪০

০০০০/
৮৪০১ কােড জমা
িদেত হেব।
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া

ই. মইল-dckstla
@gmail.com

উ তন কমকতার / পদবী,

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাডসহ,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল

িমক
নং

৭

সবার নাম

আদালেতর
মা েম
মািলকানা
িনধারণ
অিধ হণ ত
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সবা
দােন
সেবা
সময়

৩০ কম
িদবেসর
মে

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজপ

ফরম

১) ২০/- টাকার কাট িফ সং কের জলা
শাসক বরাবর আেবদনপ দািখল করেত হেব।
২) আেবদনপে র সােথ ই কিপ পাসেপাট
সাইেজর সত ািয়ত ছিব ।

/আেবদন
াি

ান

১) েয়াজনীয়
কাগজপে র ন না
এল.এ. শাখা।
২)websitet
www.kushtia.

সবা এবং
পিরেশাধ
প িত (যিদ
থােক)

১)আেবদন
িবনা ে
২) া িলত অথ
চালান মারফত

শাখার নামসহ দািয়

া

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাড,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
(কমকতার পদবী,

িম অিধ হণ শাখা
িম অিধ

হণ কমকতা

ম নং-২১৩

উ তন কমকতার / পদবী,

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাডসহ,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল

জলা শাসক, ি য়া জলা
কাড-৭০০০
ফান: ০৭১-৬২৩০০

মাবাইল নং-

িমক
নং

সবার নাম

জিমর িত রণ
দান

সবা
দােন
সেবা
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

কাগজপ

ফরম

৩) জ িনব ন/ ভাটার আইিড কােডর সত ািয়ত
কিপ।
৪)আর এস রকড/ পচার সত ািয়ত ফেটাকিপ।
৫) আদালেতর মা েম মািলকানা অিজত হেল নাম
প ন/ জমাভােগর মা েম রকড সংেশাধন বক
তার ফেটাকিপ দািখল করেত হেব।
৬) হাল সন পয িম উ য়ন কর পিরেশােধর
দািখলার সত ািয়ত কিপ।
৭) আদালেতর আেদেশর মা েম একািধক ি
মািলকানা অজন কের থাকেল এবং সংেশািধত
রকড য় মািলকগণ একে িত রণ অথ
হণ/উে ালন করেত ই া পাষণ করেল মেনানীত
আেবদনকারীেক ৩০০/- টাকার নন- িডিসয়াল
াে
মতা অপন করেত হেব এবং
মতাদাতােদর ১(এক) কিপ সত ািয়ত ছিব মতা
অপনপে সং করেত হেব।
৮) ৭ ধারার না শ ( পেম
ফেটাকিপ।
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েয়াজনীয়

না শ) এর

/আেবদন
াি

ান

সবা এবং
পিরেশাধ
প িত (যিদ
থােক)

শাখার নামসহ দািয়

া

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাড,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
(কমকতার পদবী,

উ তন কমকতার / পদবী,

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাডসহ,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল

gov.bd. ন র

৬/০৭৪২/

ফান: ০৭১৬২৩১১

০১৭১৫৪৬৮৬৪৬

ওেয়ব সাইট হেত
সং হ করা যােব।

০০০০/

কেপােরট ন র০১৭৩০৪৭৩৬৪০

ই- মইল:

৮৪০১ কােড জমা
িদেত হেব।

ই. মইল-dckstla
@gmail.com

dckushtia@
mopa.gov.bd
২) অিতির জলা শাসক
(রাজ ), ি য়া
ফান: ০৭১-৬২৩০৭,

ই.েমইলdckushtia.d c r
@gmail.com

িমক
নং

৮

সবার নাম

সবা
দােন
সেবা
সময়

45
িম অিধ হণ
বাযিদবস
কায েম
অিভেযাগ/
আপি
িন ি করন
।
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েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়

/আেবদন

কাগজপ

ফরম

৩ ধারার না শ কাশনার পরবত
১৫(পেনর) িদেনর মে আপি দােয়র
করেত হেব এবং উ ১৫ িদন অিতবািহত
হওয়ার পরবত ৩০ িদেনর মে জলা
শাসক আপি কারীর নানী হণ বক
৫০(প াশ) িবঘা পয অিধ হণ ােবর
ে িবভাগীয় কিমশনােরর িনকট এবং
৫০ িবঘার উে র ােবর ে ৪(১)
ধারার িতেবদন িম ম ণালেয় রণ
করেবন।

াি

ান

১)আেবদনকারী

িনেজ

েয়াজনীয়

ািদ সং
কের আেবদন
করেব। ২) কাট
িফ অ েমািদত
া ভ ােরর
িনকট পাওয়া
যােব।
কাগজপ

সবা এবং
পিরেশাধ
প িত (যিদ
থােক)

১)আেবদন
িবনা ে
২) া িলত অথ
চালান মারফত
৬/০৭৪২/

শাখার নামসহ দািয়

া

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাড,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
(কমকতার পদবী,

িম অিধ হণ শাখা
িম অিধ

হণ কমকতা

ম নং-২১৩

০০০০/

ফান: ০৭১৬২৩১১

৮৪০১ কােড জমা
িদেত হেব।

কেপােরট ন র০১৭৩০৪৭৩৬৪০

ই. মইল-dckstla
@gmail.com

উ তন কমকতার / পদবী,

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাডসহ,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল

জলা শাসক, ি য়া জলা
কাড-৭০০০
ফান: ০৭১-৬২৩০০

মাবাইল নং০১৭১৫৪৬৮৬৪৬
ই- মইল:
dckushtia@
mopa.gov.bd
২) অিতির জলা শাসক
(রাজ ), ি য়া

িমক
নং

সবার নাম

সবা
দােন
সেবা
সময়

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজপ

ফরম

/আেবদন
াি

ান

সবা এবং
পিরেশাধ
প িত (যিদ
থােক)

শাখার নামসহ দািয়

া

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাড,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
(কমকতার পদবী,

উ তন কমকতার / পদবী,

ম
ন র,েজলা/উপেজলার
কাডসহ,অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমল
ফান: ০৭১-৬২৩০৭,

ই.েমইলdckushtia.d c r
@gmail.com
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বণা রাণী সাহা
িম অিধ হণ কমকতা
ি য়া।
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