
মি�পিরষদ িবভােগর ১৭/০৫/২০১৮ তািরেখর িনেদ �শনা �মাতােবক সংেশািধত িস�েজন চাট �ার (সং�াপন শাখা) 
�িমক �সবার নাম �সবা 

�দােন 
সেব �া� 
সময় 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় 
কাগজপ�/আেবদ
ন ফরম �াি� �ান 

�সবা�� এবং 
পিরেশাধ 
প�িত(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম 
ন�র, �জলা/উপেজলার 
�কাড, অিফিসয়াল 
�টিলেফান ও ইেমইল 

ঊ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 
�জলা/উপেজলার �কাডসহ 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ইেমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১.  �জলা �শাসেকর 

কায �ালয় �থেক 
অবসর গমনকারী 
�থম, ি�তীয় ও 
�তীয় ��িণর 
কম �কত�া/ 
কম �চারীেদর  
 �পনশন ( চা�েরর 
িনেজর অবসর 
�হেণর ��ে�) 

১৫ 

কায �িবদস 

ক) �জলা �শাসেকর কায �ালেয়র আেবদনকারীর জ�ঃ  
১। িনধ �ািরত �পনশন ফরম ২.১ এ কমপে� ১মাস   �েব �     
   আেবদন করেত হেব (৩ কিপ) 
২। চাকির বই/চাকির িববরণী 
৩। সত�ািয়ত ছিব ৪ কিপ (��া� সাইজ-২ কিপ) 
৪। িপআরএল এ গমেনর ম�রী আেদশ (�-� অিফস   
    ক��ক) 
৫। ন�না �া�র ও হােতর প�চ আ�েলর ছাপ-   
    ৩কিপ (�-� অিফস  ক��ক) 
৬। �া�� �পনশেনর �বধ উ�রািধকার �ঘাষণা প�-  ৩  
    কিপ 
৭। �ত�ািশত �শষ �বতন প� (�-� অিফস  ক��ক) 
৮। না-দাবী �ত�য়নপ� (�-� অিফস  ক��ক) 

�পনশন ফরম 
www.mopa.gov.

bd এবং www. 
kushtia.gov.bd 

এর ওেয়বসাইট �থেক 
ডাউনেলাড করা যােব 
এবং �জলা �শাসেকর 
কায �ালেয়র সং�াপন 
শাখায় পাওয়া যােব। 
অ�া� কাগজপ�ািদ 

আেবদনকারীেক 
আেবদেনর সােথ সং�� 

করেত হেব।  

 
িবনা �ে� 

সং�াপন শাখা 
�শাসিনক কম �কত�া/ 
সহকারী কিমশনার,  

�জলা �শাসেকর কায �ালয়        
            �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৭ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩১৪ 

ই-�মইল-   
dckushtia.estsec@g

mail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 
�ম ন�র-২০১ 

�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

 
অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) 

�ম ন�র-২০৪ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইল-
adcgkushtia@mopa.gov.bd 

২.  উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার/সহকারী 
কিমশনার (�িম)এর 
কায �ালয় �থেক 
অবসর গমনকারী  
�থম, ি�তীয় ও 
�তীয় ��িণর 
কম �কত�া/ 
কম �চারীেদর  
�পনশন   
 ( চা�েরর িনেজর 
অবসর �হেণর 
��ে�) 

১৫ 

কায �িবদস 

ক) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, সহকারী কিমশনার 

(�িম) অিফেসর জ�ঃ  

১। িনধ �ািরত �পনশন ফরম ২.১ এ কমপে� ১মাস �েব � 

আেবদন করেত হেব(৩ কিপ) 

২। চাকির বই/চাকির িববরণী 

৩। সত�ািয়ত ছিব ৪ কিপ (��া� সাইজ-২ কিপ) 

৪। িপআরএল এ গমেনর ম�রী আেদশ  

৫। ন�না �া�র ও হােতর প�চ আ�েলর ছাপ-    

    ৩ কিপ (�-� অিফস  ক��ক) 

৬। �া�� �পনশেনর �বধ উ�রািধকার �ঘাষণা প�-   

    ৩ কিপ 

৭। �ত�ািশত �শষ �বতন প� 

৮। না-দাবী �ত�য়নপ� 

�পনশন ফরম 
www.mopa.gov.

bd  এবং www. 

kushtia.gov.bd 

এর ওেয়বসাইট �থেক 

ডাউনেলাড করা যােব 

এবং �জলা �শাসেকর 

কায �ালেয়র সং�াপন 

শাখায় পাওয়া যােব।  

অ�া� কাগজপ�ািদ 

আেবদনকারীেক 

আেবদেনর সােথ সং�� 

করেত হেব।  

িবনা �ে� সং�াপন শাখা 
�শাসিনক কম �কত�া/ 
সহকারী কিমশনার,  

�জলা �শাসেকর কায �ালয়        
            �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৭ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩১৪ 

ই-�মইল-   
dckushtia.estsec@g

mail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 
�ম ন�র-২০১ 

�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

 
অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) 

�ম ন�র-২০৪ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইল-
adcgkushtia@mopa.gov.bd 

 

 

 

 

 

 



পাতা ন�র-০২ 
�িমক �সবার নাম �সবা 

�দােন 
সেব �া� 
সময় 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় 

কাগজপ�/আেবদন 

ফরম �াি� �ান 

�সবা�� এবং 
পিরেশাধ 
প�িত(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 

�জলা/উপেজলার �কাড, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-

�মইল 

ঊ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম 
ন�র, �জলা/উপেজলার �কাডসহ 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ইেমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৩. �জলা �শাসেকর 

কায �ালেয়র �থম, 

ি�তীয় ও �তীয় 

��িণর কম �কত�া/ 

কম �চারীেদর  

পািরবািরক �পনশন 

(�পনশন ম�িরর 

�েব �ই �পনশনােরর 

��� হেল) 

১৫ 

কায �িবদস 

ক) �জলা �শাসেকর কায �ালেয়র আেবদনকারীর জ�ঃ  
১। িনধ �ািরত �পনশন ফরম ২.২ এ আেবদন করেত হেব 
(৩ কিপ) 
২। চাকির বই/চাকির িববরণী (�-� অিফস  ক��ক) 
৩। সত�ািয়ত ছিব ৪ কিপ (��া� সাইজ-২ কিপ) 
৪। িপআরএল এ গমেনর ম�রী আেদশ (�েযাজ�  
   ��ে�)  
৫। �ত�ািশত �শষ �বতন প� (�-� অিফস  ক��ক) 
৬। উ�রািধকার সনদপ� ও নন �ািরজ সনদ-৩  
    কিপ 
৭। ন�না �া�র ও হােতর প�চ আ�েলর ছাপ- 
   ৩কিপ (�-� অিফস  ক��ক) 
৮। অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও  
    আ�েতািষক উে�ালন করার �মতা অপ �ণ সনদ- 
    ৩কিপ 
৯। ��� সনদপ� সত�ািয়ত ৩ কিপ 
১০। না-দাবী �ত�য়নপ�- ০৩কিপ (�-� অিফস  ক��ক) 

�পনশন ফরম 
www.mopa.gov.

bd এবং www. 
kushtia.gov.bd 

এর ওেয়বসাইট �থেক 
ডাউনেলাড করা যােব 
এবং �জলা �শাসেকর 
কায �ালেয়র সং�াপন 
শাখায় পাওয়া যােব।  
অ�া� কাগজপ�ািদ 

আেবদনকারীেক 
আেবদেনর সােথ সং�� 

করেত হেব।  

িবনা �ে� সং�াপন শাখা 
�শাসিনক কম �কত�া/ 
সহকারী কিমশনার,  

�জলা �শাসেকর কায �ালয়        
            �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৭ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩১৪ 

ই-�মইল-   
dckushtia.estsec@g

mail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 
�ম ন�র-২০১ 

�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

 
অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) 

�ম ন�র-২০৪ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইল-
adcgkushtia@mopa.gov.bd 

 

৪. উপেজলা িনব �াহী 

অিফসােরর কায �ালয় 

ও উপেজলা �িম 

অিফেসর �থম, 

ি�তীয় ও �তীয় 

��িণর কম �কত�া/ 

কম �চারীেদর  

পািরবািরক �পনশন 

(�পনশন ম�িরর 

�েব � �পনশনােরর 

��� হেল) 

১৫ 

কায �িবদস 

ক) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, সহকারী কিমশনার 
(�িম) অিফেসর জ�ঃ  
১। িনধ �ািরত �পনশন ফরম ২.২ এ আেবদন করেত হেব 
(৩ কিপ) 
২। চাকির বই/চাকির িববরণী (�-� অিফস  ক��ক) 
৩। সত�ািয়ত ছিব ৪ কিপ (��া� সাইজ-২ কিপ) 
৪। িপআরএল এ গমেনর ম�রী আেদশ (�েযাজ�  
   ��ে�)  
৫। �ত�ািশত �শষ �বতন প� (�-� অিফস  ক��ক) 
৬। উ�রািধকার সনদপ� ও নন �ািরজ সনদ-৩  
    কিপ 
৭। ন�না �া�র ও হােতর প�চ আ�েলর ছাপ- 
   ৩কিপ 
৮। অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও  
    আ�েতািষক উে�ালন করার �মতা অপ �ণ সনদ- 
    ৩কিপ 
৯। ��� সনদপ� সত�ািয়ত ৩ কিপ 
১০। না-দাবী �ত�য়নপ�-০৩কিপ (�-� অিফস  ক��ক) 
১) �ত�ািশত �শষ �বতন প� ( �-� অিফস ক��ক) 
২) না-দাবী �ত�য়নপ� ( �-� অিফস ক��ক) 

�পনশন ফরম 
www.mopa.go
v.bd এবং www. 
kushtia.gov.bd 
এর ওেয়বসাইট �থেক 
ডাউনেলাড করা যােব 
এবং �জলা �শাসেকর 
কায �ালেয়র সং�াপন 
শাখায় পাওয়া যােব।  
অ�া� কাগজপ�ািদ 

আেবদনকারীেক 
আেবদেনর সােথ সং�� 

করেত হেব।  

িবনা �ে� সং�াপন শাখা 
�শাসিনক কম �কত�া/ 
সহকারী কিমশনার,  

�জলা �শাসেকর কায �ালয়        
            �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৭ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩১৪ 

ই-�মইল-   
dckushtia.estsec@g

mail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 
�ম ন�র-২০১ 

�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

 
অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) 

�ম ন�র-২০৪ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইল-
adcgkushtia@mopa.gov.bd 

 

 

 



পাতা ন�র-০৩ 
�িমক �সবার নাম �সবা 

�দােন 
সেব �া� 
সময় 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় 

কাগজপ�/আেবদন 

ফরম �াি� �ান 

�সবা�� এবং পিরেশাধ 

প�িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 

কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, �জলা/ 

উপেজলার �কাড, অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 

�জলা/উপেজলার �কাডসহ অিফিসয়াল 

�টিলেফান ও ইেমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৫. �জলা �শাসেকর 

কায �ালেয়র �থম, 

ি�তীয় ও �তীয় 

��িণর কম �কত�া/ 

কম �চারীেদর  

পািরবািরক �পনশন 

(অবসরভাতা �ভাগরত 

অব�ায় �পনশন 

�ভাগীর ��� হেল) 

১৫ 

কায �িবদস 

ক) �জলা �শাসেকর কায �ালেয়র আেবদনকারীর জ�ঃ  
১। িনধ �ািরত �পনশন ফরম ২.২ এ আেবদন করেত   
    হেব ৩ কিপ 
২। সত�ািয়ত ছিব ৪ কিপ (��া� সাইজ-২ কিপ) 
৩। উ�রািধকার সনদপ� ও নন �ািরজ সনদ-৩  
    কিপ 
৪। ন�না �া�র ও হােতর প�চ আ�েলর ছাপ- 
   ৩কিপ 
৫। অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও  
    আ�েতািষক উে�ালন করার �মতা অপ �ণ সনদ- 
    ৩কিপ 
৬। ��� সনদপ� সত�ািয়ত ৩ কিপ 
৭। িপিপও  

�পনশন ফরম 
www.mopa.go
v.bd এবং www. 
kushtia.gov.bd 
এর ওেয়বসাইট �থেক 
ডাউনেলাড করা যােব 
এবং �জলা �শাসেকর 
কায �ালেয়র সং�াপন 
শাখায় পাওয়া যােব।  
অ�া� কাগজপ�ািদ 

আেবদনকারীেক 
আেবদেনর সােথ সং�� 

করেত হেব।  

িবনা �ে� সং�াপন শাখা 
�শাসিনক কম �কত�া/ 
সহকারী কিমশনার,  

�জলা �শাসেকর কায �ালয়        
            �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৭ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩১৪ 

ই-�মইল-   
dckushtia.estsec@g

mail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 
�ম ন�র-২০১ 

�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

 
অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) 

�ম ন�র-২০৪ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইল-
adcgkushtia@mopa.gov.bd 

৬. উপেজলা িনব �াহী 

অিফসােরর কায �ালয় 

ও উপেজলা �িম 

অিফেসর �থম, ি�তীয় 

ও �তীয় ��িণর 

কম �কত�া/ কম �চারীেদর  

পািরবািরক �পনশন    

(অবসরভাতা �ভাগরত 

অব�ায় �পনশন 

�ভাগীর ��� হেল) 

১৫ 

কায �িবদস 

ক) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, সহকারী কিমশনার  
     (�িম)অিফেসর জ�ঃ  
১। িনধ �ািরত �পনশন ফরম ২.২ এ আেবদন করেত   
    হেব ৩ কিপ 
২। সত�ািয়ত ছিব ৪ কিপ (��া� সাইজ-২ কিপ) 
৩। উ�রািধকার সনদপ� ও নন �ািরজ সনদ-৩  
    কিপ 
৪। ন�না �া�র ও হােতর প�চ আ�েলর ছাপ- 
   ৩কিপ (�-� অিফস ক��ক) 
৫। অিভভাবক মেনানয়ন এবং অবসর ভাতা ও  
    আ�েতািষক উে�ালন করার �মতা অপ �ণ সনদ- 
    ৩কিপ 
৬। ��� সনদপ� সত�ািয়ত ৩ কিপ ৭। িপিপও  

�পনশন ফরম 
www.mopa.go
v.bd এবং www. 
kushtia.gov.bd 
এর ওেয়বসাইট �থেক 
ডাউনেলাড করা যােব 
এবং �জলা �শাসেকর 
কায �ালেয়র সং�াপন 
শাখায় পাওয়া যােব।  
অ�া� কাগজপ�ািদ 

আেবদনকারীেক 
আেবদেনর সােথ সং�� 

করেত হেব।  

িবনা �ে� সং�াপন শাখা 
�শাসিনক কম �কত�া/ 
সহকারী কিমশনার,  

�জলা �শাসেকর কায �ালয়        
            �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৭ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩১৪ 

ই-�মইল-   
dckushtia.estsec@g

mail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 
�ম ন�র-২০১ 

�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

 
অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) 

�ম ন�র-২০৪ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইল-
adcgkushtia@mopa.gov.bd 

 

৭. চাকিররত অব�ায়  

�ত �থম, ি�তীয় ও 

�তীয় ��িণর 

কম �কত�া/ 

কম �চারীেদর  

পিরবারেক আিথ �ক 

সাহা�   

০১ মাস জন�শাসন ম�ণালেয় িনধ �ািরত ফরেম আেবদন করেত 
হেব। 
২। আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় পে�র ফেটাকিপ 
৩। �াংেকর িহসাব ন�র 
৪। ��� সনদ 

আেবদন ফরম 
www.mopa.go
v.bd এবং www. 
kushtia.gov.bd 
এর ওেয়বসাইট �থেক 
ডাউনেলাড করা যােব 

িবনা �ে� সং�াপন শাখা 
�শাসিনক কম �কত�া/ 
সহকারী কিমশনার,  

�জলা �শাসেকর কায �ালয়        
            �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৭ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩১৪ 

ই-�মইল-   
dckushtia.estsec@g

mail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 
�ম ন�র-২০১ 

�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

 
অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) 

�ম ন�র-২০৪ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইল-
adcgkushtia@mopa.gov.bd 

 



পাতা ন�র-০৪ 
�িমক �সবার নাম �সবা 

�দােন 

সেব �া� 

সময় 

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

�সবা�� এবং 
পিরেশাধ প�িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 
�জলা/ উপেজলার �কাড, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-
�মইল 

ঊ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম 
ন�র, �জলা/উপেজলার �কাডসহ 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ইেমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮. �থম, ি�তীয় ও 

�তীয় ��িণর 

কম �কত�া/ 

কম �চারীেদর  অ�ম 

কম �চারীর ক�াণ 

তহিবেলর অ�দান   

০১ মাস জন�শাসন ম�ণালেয় িনধ �ািরত ফরেম আেবদন করেত 
হেব। 
১। িনধ �ািরত আেবদন ফরম 
২।অ�মতা সনদ  
৩। আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় পে�র ফেটাকিপ 
৪। �াংেকর িহসাব ন�র 
 ( আেবদন ম�রকারী ক��প� জন�শাসন ম�ণালয়) 

আেবদন ফরম 
www.mopa.go
v.bdএবং  www. 
kushtia.gov.bd 
এর ওেয়বসাইট �থেক 
ডাউনেলাড করা যােব 

িবনা �ে� সং�াপন শাখা 
�শাসিনক কম �কত�া/ 
সহকারী কিমশনার,  

�জলা �শাসেকর কায �ালয়        
            �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৭ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩১৪ 

ই-�মইল-   
dckushtia.estsec@g

mail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 
�ম ন�র-২০১ 

�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

 
অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) 

�ম ন�র-২০৪ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইল-
adcgkushtia@mopa.gov.bd 

৯. �থম, ি�তীয় ও 

�তীয় ��িণর 

কম �কত�া/ 

কম �চারীেদর  অ�ম 

কম �চারীর �যৗথ 

বীমার অথ � ম�র   

১৫ 

কায �িবদস 

অ�মতাজিণত �পনশেন গমন করেল ক�াণ �বােড �র 
িনধ �ািরত ফরেম (�-� অিফেসর মা�েম) আেবদন  
 করেত হেব  
১। িনধ �ািরত আেবদন ফরম 
২। অ�মতা সনদ  
৩। অ�মতাজিণত �পনশন ম�রী আেদশ 
৪। আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় পে�র ফেটাকিপ 
৫। �াংেকর িহসাব ন�র 
৬। ছিব  

www.bkkb.go
v.bd এবং 

www.kushtia.
gov.bd এর 

ওেয়বসাইট �থেক 
ডাউনেলাড করা যােব। 

িবনা �ে� সং�াপন শাখা 
�শাসিনক কম �কত�া/ 
সহকারী কিমশনার,  

�জলা �শাসেকর কায �ালয়        
            �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৭ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩১৪ 

ই-�মইল-   
dckushtia.estsec@g

mail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 
�ম ন�র-২০১ 

�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

 
অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) 

�ম ন�র-২০৪ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইল-
adcgkushtia@mopa.gov.bd 

১০. �থম, ি�তীয় ও 

�তীয় ��িণর �ত 

কম �কত�া/ 

কম �চারীেদর   

ক�াণ তহিবেলর 

অ�দান   

১৫ 

কায �িবদস 

ক�াণ �বােড �র িনধ �ািরত ফরেম (�-� অিফেসর 
মা�েম) আেবদন করেত হেব  
১। িনধ �ািরত আেবদন ফরম 
২।  �পনশন ম�রী আেদশ 
৪। আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় পে�র ফেটাকিপ 
৫। �াংেকর িহসাব ন�র 
৬। ছিব   ৭। ��� সনদ 

www.bkkb.go
v.bd এবং 

www.kushtia.
gov.bd এর 

ওেয়বসাইট �থেক 
ডাউনেলাড করা যােব। 

িবনা �ে� সং�াপন শাখা 
�শাসিনক কম �কত�া/ 
সহকারী কিমশনার,  

�জলা �শাসেকর কায �ালয়        
            �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৭ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩১৪ 

ই-�মইল-   
dckushtia.estsec@g

mail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 
�ম ন�র-২০১ 

�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

 
অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) 

�ম ন�র-২০৪ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইল-
adcgkushtia@mopa.gov.bd 

  



পাতা ন�র-০৫ 
�িমক �সবার নাম �সবা 

�দােন 

সেব �া� 

সময় 

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

�সবা�� এবং 
পিরেশাধ প�িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 
�জলা/ উপেজলার �কাড, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-
�মইল 

ঊ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম 
ন�র, �জলা/উপেজলার �কাডসহ 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ইেমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

১১. 

�থম, ি�তীয় ও 

�তীয় ��িণর 

কম �কত�া/ 

কম �চারীেদর  

সাধারণ ভিব� 

তহিবল হেত অি�ম 

ম�র 

০৭ 

কায �িবদস 

সাধারণ ভিব� তহিবেলর অি�ম উে�ালেনর িনধ �ািরত 
ফরেম আেবদর করেত হেব। 
১। িনধ �ািরত আেবদন ফরম 
২।  িজিপএফ এর �ল িহসাব  
     ি�প 
৩।  িজিপএফ এর কত�ন িববরণী 

�ি�য়া �জলার 
www.kushtia.

gov.bd) এর 
ওেয়বসাইট �থেক 

ডাউনেলাড করা যােব 
এবং �জলা �শাসেকর 
কায �ালেয়র সং�াপন 
শাখায় পাওয়া যােব।  

িবনা �ে� সং�াপন শাখা 
�শাসিনক কম �কত�া/ 
সহকারী কিমশনার,  

�জলা �শাসেকর কায �ালয়        
            �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৭ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩১৪ 

ই-�মইল-   
dckushtia.estsec@g

mail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 
�ম ন�র-২০১ 

�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

 
অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) 

�ম ন�র-২০৪ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইল-
adcgkushtia@mopa.gov.bd 

১২. �থম, ি�তীয় ও 

�তীয় ��িণর 

কম �কত�া/ 

কম �চারীেদর  িপ 

আর এল ম�র   

৩০ 

কায �িবদস 

 

১। িপআরএলএ গমেণর আেবদন (�ানীয়ভােব ছাপােনা  
ফরেমট অ�যায়ী) 
২।  অিজ�ত ��র ফরম 

অিজ�ত ��র ফরম 
www.kushtia.

gov.bd এর 
ওেয়বসাইট �থেক 

ডাউনেলাড করা যােব 
এবং �জলা �শাসেকর 
কায �ালেয়র সং�াপন 
শাখায় পাওয়া যােব। 

িবনা �ে� সং�াপন শাখা 
�শাসিনক কম �কত�া/ 
সহকারী কিমশনার,  

�জলা �শাসেকর কায �ালয়        
            �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৭ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩১৪ 

ই-�মইল-   
dckushtia.estsec@g

mail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 
�ম ন�র-২০১ 

�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

 
অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) 

�ম ন�র-২০৪ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইল-
adcgkushtia@mopa.gov.bd 

১৩. �থম, ি�তীয় ও 

�তীয় ��িণর 

কম �কত�া/ 

কম �চারীেদর  অিজ�ত 

�� ম�র  

১৫ 

কায �িদবস 

১। আেবদন 
২। অিজ�ত ��র ফরম   
 (অ��তাজিণত কারেণ হেল িচিকৎসেকর সনদপ� 
সং�� করেত হেব।) 

অিজ�ত ��র ফরম 
www.kushtia.

gov.bd এর 
ওেয়বসাইট �থেক 

ডাউনেলাড করা যােব 
এবং �জলা �শাসেকর 
কায �ালেয়র সং�াপন 
শাখায় পাওয়া যােব। 

িবনা �ে� সং�াপন শাখা 
�শাসিনক কম �কত�া/ 
সহকারী কিমশনার,  

�জলা �শাসেকর কায �ালয়        
            �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৭ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩১৪ 

ই-�মইল-   
dckushtia.estsec@g

mail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 
�ম ন�র-২০১ 

�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

 
অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) 

�ম ন�র-২০৪ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইল-
adcgkushtia@mopa.gov.bd 

  



পাতা ন�র-০৬ 
�িমক �সবার নাম �সবা 

�দােন 

সেব �া� 

সময় 

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

�সবা�� এবং 
পিরেশাধ প�িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 
�জলা/ উপেজলার �কাড, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-
�মইল 

ঊ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম 
ন�র, �জলা/উপেজলার �কাডসহ 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ইেমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪. িশ�া �� অ�ায়ণ ১৫ 

কায �িবদস 

সরকােরর সাধারণ আেদেশর শত�াধীেন একজন সরকাির 
কম �চারীেক সােয়ি�িফক, �টকিনেকল অথবা তদ�প 
িশ�ার জ� অথবা িনেদ �শনাগত �কান িবেশষ 
�িশ�েণর জ� িশ�া �� �দান করা যায়। 
িশ�া �� (অ�ায়ন ��) �কবল সরকার ম�র করেত 
পাের। 
(�ানীয়ভােব ছাপােনা  ফরেমট অ�যায়ী) 

- - সং�াপন শাখা 
�শাসিনক কম �কত�া/ 
সহকারী কিমশনার,  

�জলা �শাসেকর কায �ালয়        
            �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৭ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩১৪ 

ই-�মইল-   
dckushtia.estsec@g

mail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 
�ম ন�র-২০১ 

�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

 
অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) 

�ম ন�র-২০৪ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইল-
adcgkushtia@mopa.gov.bd 

১৫. �থম, ি�তীয় ও 

�তীয় ��িণর 

কম �কত�া/ 

কম �চারীেদর  �াি� 

িবেনাদন �� ম�র 

১৫ 

কায �িবদস 

১। আেবদন (�ানীয়ভােব ছাপােনা  ফরেমট অ�যায়ী) 
২। অিজ�ত ��র িনধ �ািরত ফরম 
৩। �েব �র ম�রী আেদশ 

অিজ�ত ��র ফরম 
www.kushtia.

gov.bd এর 
ওেয়বসাইট �থেক 

ডাউনেলাড করা যােব 
এবং �জলা �শাসেকর 
কায �ালেয়র সং�াপন 
শাখায় পাওয়া যােব। 

িবনা �ে� সং�াপন শাখা 
�শাসিনক কম �কত�া/ 
সহকারী কিমশনার,  

�জলা �শাসেকর কায �ালয়        
            �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৭ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩১৪ 

ই-�মইল-   
dckushtia.estsec@g

mail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 
�ম ন�র-২০১ 

�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

 
অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) 

�ম ন�র-২০৪ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইল-
adcgkushtia@mopa.gov.bd 

১৬. �থম, ি�তীয় ও 

�তীয় ��িণর 

কম �কত�া/ 

কম �চারীেদর  ��িত 

�� ম�র 

১৫ 

কায �িবদস 

১। আেবদন (�ানীয়ভােব ছাপােনা  ফরেমট অ�যায়ী) 
২। ডা�ারী সনদপ�সহ  

�ি�য়া �জলার 
www.kushtia.

gov.bd) এর 
ওেয়বসাইট �থেক 

ডাউনেলাড করা যােব 
এবং �জলা �শাসেকর 
কায �ালেয়র সং�াপন 
শাখায় পাওয়া যােব। 

িবনা�ে� সং�াপন শাখা 
�শাসিনক কম �কত�া/ 
সহকারী কিমশনার,  

�জলা �শাসেকর কায �ালয়        
            �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৭ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩১৪ 

ই-�মইল-   
dckushtia.estsec@g

mail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 
�ম ন�র-২০১ 

�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

 
অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) 

�ম ন�র-২০৪ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইল-
adcgkushtia@mopa.gov.bd 

  



পাতা ন�র-০৭ 
 

�িমক �সবার নাম �সবা 

�দােন 

সেব �া� 

সময় 

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

�সবা�� এবং 
পিরেশাধ প�িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 
�জলা/ উপেজলার �কাড, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-
�মইল 

ঊ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম 
ন�র, �জলা/উপেজলার �কাডসহ 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ইেমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৭. �থম, ি�তীয় ও 

�তীয় ��িণর 

কম �কত�া/ 

কম �চারীেদর  চাকির 

�ায়ীকরণ  

০৭  

কায �িবদস 

১। ০২ বছর চাকিরকাল �ণ � হেল আেবদন (�ানীয়ভােব 
ছাপােনা  ফরেমট অ�যায়ী) 
২। চাকির বই/চাকির িববরণী 
৩। িনধ �ািরত �িশ�ণ 

�ি�য়া �জলার 
www.kushtia.

gov.bd) এর 
ওেয়বসাইট �থেক 

ডাউনেলাড করা যােব 
এবং �জলা �শাসেকর 
কায �ালেয়র সং�াপন 
শাখায় পাওয়া যােব। 

িবনা�ে� সং�াপন শাখা 
�শাসিনক কম �কত�া/ 
সহকারী কিমশনার,  

�জলা �শাসেকর কায �ালয়        
            �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৭ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩১৪ 

ই-�মইল-   
dckushtia.estsec@g

mail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 
�ম ন�র-২০১ 

�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

 
অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) 

�ম ন�র-২০৪ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইল-
adcgkushtia@mopa.gov.bd 

১৮. �থম, ি�তীয় , 

�তীয় ও চ�থ � 

��িণর কম �কত�া/ 

কম �চারীেদর  �হ 

িনম �াণ ঋণ ম�রী  

১৫ 

কায �িবদস 

১। আেবদন ফরম (�ানীয়ভােব ছাপােনা  ফরেমট 
অ�যায়ী) 
২। জিমর �রকড�য় পচ �া (আেবদরকারীর নামীয় জিমর 
িমউেটশন পচ �া) 
৩। হালনাগাদ দািখলা 
৪। সংি�� �ময়র/ইউিপ �চয়ার�ান /সরকাির �কৗ�লী 
ক��ক �দ� উ� জিমেত সরকােরর �কান পিরক�না 
�নই মেম � সনদ। 

�ি�য়া �জলার 
www.kushtia.

gov.bd) এর 
ওেয়বসাইট �থেক 

ডাউনেলাড করা যােব 
এবং �জলা �শাসেকর 
কায �ালেয়র সং�াপন 
শাখায় পাওয়া যােব। 

িবনা �ে� সং�াপন শাখা 
�শাসিনক কম �কত�া/ 
সহকারী কিমশনার,  

�জলা �শাসেকর কায �ালয়        
            �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৭ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩১৪ 

ই-�মইল-   
dckushtia.estsec@g

mail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 
�ম ন�র-২০১ 

�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

 
অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) 

�ম ন�র-২০৪ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইল-
adcgkushtia@mopa.gov.bd 

  



পাতা ন�র-০৮ 
 

�িমক �সবার নাম �সবা 
�দােন 
সেব �া� 
সময় 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় 
কাগজপ�/ 

আেবদন ফরম 
�াি� �ান 

�সবা�� এবং 
পিরেশাধ প�িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 
�জলা/ উপেজলার �কাড, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-
�মইল 

ঊ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম 
ন�র, �জলা/উপেজলার �কাডসহ 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ইেমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯. �থম, ি�তীয় , 

�তীয় ও চ�থ � 

��িণর কম �কত�া/ 

কম �চারীেদর  �হ 

�মরামত ঋণ ম�রী  

 

 

 

১৫ 

কায �িদবস 

১। আেবদন ফরম (�ানীয়ভােব ছাপােনা  ফরেমট 
অ�যায়ী) 
২। জিমর �রকড�য় পচ �া (আেবদনকারীর নামীয় জিমর 
িমউেটশন পচ �া) 
৩। হালনাগাদ দািখলা 

www.kushtia.
gov.bd এর 

ওেয়বসাইট �থেক 
ডাউনেলাড করা যােব 
এবং �জলা �শাসেকর 
কায �ালেয়র সং�াপন 
শাখায় পাওয়া যােব। 

িবনা �ে� সং�াপন শাখা 
�শাসিনক কম �কত�া/ 
সহকারী কিমশনার,  

�জলা �শাসেকর কায �ালয়        
            �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৭ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩১৪ 

ই-�মইল-   
dckushtia.estsec@g

mail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 
�ম ন�র-২০১ 

�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০০ 
ই-�মইল-

dcgkushtia@mopa.gov.bd 

 
অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) 

�ম ন�র-২০৪ 
�ফান+৮৮০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইল-
adcgkushtia@mopa.gov.bd 

 

 
 

ভার�া� কম �কত�া 

সং�াপন শাখা 

�জলা �শাসেকর কায �ালয় 

                        �ি�য়া। 


