
মাঠ পয �ােয়  �সবা�দান �িত�িত (িস�েজনস চাট �ার) এর ন�ন ফরেমট ন�না ছক 

�িমক 

ন�র 

�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 

উ��তন কম �কত�ার , পদিব 

�জলা/উপেজলা �কাডসহ 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও  

ই-�মইল   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 ছাপাখানা 

সংর�েণর 

�ঘাষণাপ� 

অ�েমাদন 

 

 

 

 

 

১০  

কম �িদবস 

 

 

 

 

 

 

১) সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব। আেবদেন  �ণ �া� নাম, 

�কানা ও �মাবাইল ন�র উে�খ করেত হেব।  

২) জাতীয় পিরচয়প�/নাগিরক� সনদপে�র সত�ািয়ত 

ফেটাকিপ।  

৩) ি�ি�ং �মিশন �য় সং�া� কাগজপে�র  �ল/ সত�ািয়ত 

ফেটাকিপ।  

৪) ছাপাখানা সংর�ণ�েলর মািলকানা/ভাড়া সং�া� দিলল 

দ�ােবেজর সত�ািয়ত ফেটাকিপ।  

৫) ৩০০/- টাকার নন-�িডিশয়াল ��াে� �ঘাষণাপ�। 

১) �কাট �িফ ও নন-�িডিশয়াল 

��া�  অ�েমািদত ��া� 

ভ�া�ােরর িনকট হেত পাওয়া 

যােব।  

২) অ�া� কাগজপ�ািদ 

আেবদনকারীেক আেবদেনর 

সােথ সং�� করেত হেব।  

১। ২০/-টাকার �কাট � িফ 

২। ৩০০/- টাকার নন-

�িডিশয়াল ��াে� 

‘ক’ ফরেম �ঘাষণা 

�দান করেত হেব। 

 

সাধারণ শাখা 

সহকারী  কিমশনার 

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, 

�ি�য়া। 

�জলা �কাড-৭০০০ 

 �ম ন�র-২০৬ 

�ফান : ০৭১-৬২৩১৫ 

dckushtia.gsec@ 

gmail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 

�জলা �কাড-৭০০০ 

�ফান : ০৭১-৬২৩০০ 

ই-�মইল : dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

ও 

অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক), 

�ি�য়া 

�ফান : ০৭১-৬২৩০৩ 



২ �দিনক/ 

সা�ািহক 

পি�কা 

�কােশর 

ছাড়প� �দান 

 

 

 

 

 

১৫  

কম �িদবস 

 

 

 

 

 

 

১) �ানীয়ভােব ��ত�ত আেবদন ফরেম আেবদন করেত 

হেব। আেবদেন  �ণ �া� নাম, �কানা ও �মাবাইল ন�র উে�খ 

করেত হেব। 

২) �ানীয় ইউিপ �চয়ার�ান/েপৗরসভা �ময়র ক��ক �দ� 

নাগিরক� সনদপে�র সত�ািয়ত ফেটাকিপ। 

৩) আেবদনকারী িনেজ ��াকর না হেল ছাপাখানার 

��ািধকারীর সােথ স�ািদত �ি�পে�র �ল কিপ/সত�ািয়ত 

ফেটাকিপ। 

৪) িসিভল সাজ�ন ক��ক �দ� �া��গত সনদপে�র �লকিপ।  

৫) িবগত ৬ মােসর �াংক ��টেম�সহ আিথ �ক ��লতার 

সনদপে�র �লকিপ। 

১) �ানীয়ভােব ছাপােনা 

আেবদন ফরেম ক) �জলা 

�শাসেকর কায �ালেয়র ওেয়ব 

সাইট 

www.kushtia.gov.bd  

খ) �জলা �শাসেকর 

কায �ালেয়র সাধারণ শাখা হেত 

পাওয়া যােব।  

২) �কাট �িফ  অ�েমািদত 

��া� ভ�া�ােরর িনকট 

পাওয়া যােব। 

৩) অ�া� কাগজপ�ািদ 

১। ২০/-টাকার �কাট � িফ  

২। ৩০০/- টাকার নন- 

�িডিশয়াল ��াে� 

‘ক’ ফরেম �ঘাষণা 

�দান করেত হেব। 

 

সাধারণ শাখা 

সহকারী  কিমশনার 

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, 

�ি�য়া। 

�জলা �কাড-৭০০০ 

 �ম ন�র-২০৬ 

�ফান : ০৭১-৬২৩১৫ 

dckushtia.gsec@ 

gmail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 

�জলা �কাড-৭০০০ 

�ফান : ০৭১-৬২৩০০ 

ই-�মইল : dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

ও 

অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক), 

�ি�য়া 

�ফান : ০৭১-৬২৩০৩ 

�মাবা : ০১৭১৩০৪৭৩৬২৩ 

�িমক

ন�র 

�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 

উ��তন কম �কত�ার , পদিব 

�জলা/উপেজলা �কাডসহ 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও  

ই-�মইল   
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 



৩ এনিজও 

কায ��ম 

স�িক�ত 

�ত�য়ন 

 

 

 

 

 

১০ কম �িদবস 

 

 

 

 

 

 

 

১) সংি�� এনিজও'র িনজ� �ােড আেবদন করেত হেব। 

২) এনিজও িবষয়ক ��েরার �ক� অ�েমাদন পে�র 

ফেটাকিপ। 

৩) সংি�� �কে�র এফিড-৬ এর কিপ। 

১) �কাট �িফ অ�েমািদত ��া� 

ভ�া�ােরর িনকট হেত পাওয়া 

যােব।  

২) অ�া� কাগজপ�ািদ 

আেবদনকারীেক িনজ দািয়ে� 

সং�হ�ব �ক আেবদেনর সােথ 

সং�� করেত হেব। 

১। ২০/-টাকার �কাট � িফ  

 

সাধারণ শাখা 

সহকারী  কিমশনার 

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, 

�ি�য়া। 

�জলা �কাড-৭০০০ 

 �ম ন�র-২০৬ 

�ফান : ০৭১-৬২৩১৫ 

dckushtia.gsec@ 

gmail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 

�জলা �কাড-৭০০০ 

�ফান : ০৭১-৬২৩০০ 

ই-�মইল : dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

ও 

অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক), 

�ি�য়া 

�ফান : ০৭১-৬২৩০৩ 

�মাবা : ০১৭১৩০৪৭৩৬২৩ 

৪ �বাসীেদর 

অিভেযাগ  

িন�ি�  

 

 

 

৭  

কম �িদবস 

 

 

 

 

১) সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব। Av‡e`bKvixi bvg I 

c~Y© wVKvbv m¤^wjZ †gvevBj b¤^i। 

২) �ানীয় ইউিপ �চয়ার�ান/েপৗরসভা �ময়র ক��ক �দ� 

নাগিরক� সনদপে�র সত�ািয়ত ফেটাকিপ।  

৩) জাতীয় পিরচয় পে�র ফেটাকিপ 

৪) অিভেযােগর িবষেয় আেবদেন ��� বণ �না থাকেত হেব।  

১) �কাট �িফ অ�েমািদত ��া� 

ভ�া�ােরর িনকট হেত পাওয়া 

যােব।  

২) নাগিরক� সনদ  �ানীয় 

ইউিনয়ন পিরষদ/েপৗরসভা 

হেত সং�হ করেত হেব।  

৩) অ�া� কাগজপ�ািদ 

আেবদনকারীেক আেবদেনর 

১। ২০/-টাকার �কাট � িফ  

 

সাধারণ শাখা 

�বাসী ক�াণ 

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, 

�ি�য়া। 

�জলা �কাড-৭০০০ 

 �ম ন�র-২০৬ 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 

�জলা �কাড-৭০০০ 

�ফান : ০৭১-৬২৩০০ 

ই-�মইল : dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

ও 

অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক), ৫ �বাসীেদর 

অিভেযাগ 

�হণ ও  

িন�ি� 

কায ��ম 

 

 

 

৭ কম �িদবস 

 

 

 

 

 

 ১) সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব। Av‡e`bKvixi bvg I 

c~Y© wVKvbv m¤^wjZ †gvevBj b¤^i। 

২) �ানীয় ইউিপ �চয়ার�ান/েপৗরসভা �ময়র ক��ক �দ� 

নাগিরক� সনদপে�র সত�ািয়ত ফেটাকিপ।  

৩) অিভেযােগর িবষেয় আেবদেন ��� বণ �না থাকেত হেব।  

৪) পাসেপােট �র সত�ািয়ত ফেটাকিপ দািখল করেত হেব। 

১) �কাট �িফ অ�েমািদত ��া� 

ভ�া�ােরর িনকট হেত পাওয়া 

যােব।  

২) নাগিরক� সনদ  �ানীয় 

ইউিনয়ন পিরষদ/েপৗরসভা 

হেত সং�হ করেত হেব।  

৩) অ�া� কাগজপ�ািদ 

আেবদনকারীেক আেবদেনর 

২০/- টাকার �কাট � িফ  

 

সহকারী কিমশনার 

�বাসী ক�াণ শাখা 

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, 

�ি�য়া 

�জলা �কাড-৭০০০ 

 �ম ন�র-২০৬ 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 

�জলা �কাড-৭০০০ 

�ফান : ০৭১-৬২৩০০ 

�মাবাইল নং-০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 

ই-�মইল : dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

ও 



 

�িমক

ন�র 

�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 

উ��তন কম �কত�ার , পদিব 

�জলা/উপেজলা �কাডসহ 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও  

ই-�মইল   
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৬ 

 

 

 

 

 

 

 

Z_¨ AwaKvi 

AvBb-2009  

এর আওতায় 

জনগেণর 

চািহত ত� 

�দান 

 

 

 

 

২০ কম �িদবস 

 

 

 

 

 

 

 

১) wba©vwiZ di‡g Av‡e`b Ki‡Z n‡e|  

২) Av‡e`bKvixi bvg, wVKvbv, ফ�া� ন�র এবং        ই-

�মইল �কানা উে�খ করেত হেব।  

৩) �য তে�র জ� অ�েরাধ করা হেয়েছ উহার িন� �ল ও �� 

বণ �না থাকেত হেব। 

৪) অ�েরাধ�ত তে�র অব�ান িনণ �েয়র জ� �েয়াজনীয় 

ত�াবলী সংেযাজন করেত হেব। 

৫) �কান প�িতেত ত� পাইেত আ�হী উহার বণ �না করেত 

হেব। 

 

১) �জলা �শাসেকর 

কায �ালেয়র ওেয়ব সাইট 

www. 

kushtia.gov.bd 

২) �জলা �শাসেকর 

কায �ালেয়র সাধারণ শাখা 

৩) উপেজলা িনব �াহী 

অিফসােরর কায �ালয় (সকল) 

 

 

১) এ-৪ ও এ-৩ মােপর 

কাগেজর ��ে� �িত 

��া ২/- টাকা হাের 

এবং ত��� সাইেজর 

কাগেজর ��ে� ��ত 

��।  

২) আেবদনকারী ক��ক 

িড�, িসিড ইত�ািদ 

সরবরােহর ��ে� 

িবনা�ে�।  

৩) ত� সরবরাহকারী 

ক��ক িড�, িসিড 

সাধারণ শাখা 

সহকারী  কিমশনার 

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, 

�ি�য়া। 

�জলা �কাড-৭০০০ 

 �ম ন�র-২০৬ 

�ফান : ০৭১-৬২৩১৫ 

dckushtia.gsec@ 

gmail.com 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 

�জলা �কাড-৭০০০ 

�ফান : ০৭১-৬২৩০০ 

�মাবাইল নং-০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 

ই-�মইল : dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

ও 

অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক), 

�ি�য়া 

�ফান : ০৭১-৬২৩০৩ 



০৭ 

 

 

 

 

 

 

�ববািহক 

অব�া 

সং�া� সনদ 

�দান 

 

 

 

 

১০ 

কায �িদবস 

 

 

 

 

 

১) সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব। Av‡e`bKvixi 

bvg I c~Y© wVKvbv m¤^wjZ †gvevBj 

b¤^i। 

২) �য �ি�র জ� �ত�য়নপ� চাওয়া হে� তার পাসেপােট �র 

সত�ািয়ত ফেটাকিপ 

৩) �ানীয় ইউিপ �চয়ার�ান/েপৗরসভা �ময়র ক��ক �দ� 

নাগিরক� সনদপে�র �ল কিপ/সত�ািয়ত ফেটাকিপ।  

৪) �ানীয় ইউিপ �চয়ার�ান/েপৗরসভা �ময়র ক��ক �দ� 

সংি�� �ি�র �ববািহক অব�ার সনদপে�র �ল কিপ। 

 1) �জলা �শাসেকর 

কায �ালেয়র ওেয়ব সাইট 

www. 

kushtia.gov.bd 

২) �জলা �শাসেকর 

কায �ালেয়র সাধারণ শাখা 

২) �কাট �িফ/নন-�িডিশয়াল 

��া� অ�েমািদত ��া� 

ভ�া�ােরর িনকট হেত পাওয়া 

যােব।  

১) ২০/-টাকার �কাট � িফ  

২) িনধ �িরত িফ-৫০০/-

টাকা জমার ��জারী 

চালােনর �লকিপ 

আেবদেনর সােথ 

সং�� করেত হেব।  

টাকা জমার �কাড নং- 

১-২২০১-০০০১- 

২৬৮১।  

সাধারণ শাখা 

সহকারী  কিমশনার 

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, 

�ি�য়া। 

�জলা �কাড-৭০০০ 

 �ম ন�র-২০৬ 

�ফান : ০৭১-৬২৩১৫ 

dckushtia.gsec@ 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 

�জলা �কাড-৭০০০ 

�ফান : ০৭১-৬২৩০০ 

�মাবাইল নং-০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 

ই-�মইল : dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

ও 

অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক), 

�ি�য়া 
 

 

 

�িমক

ন�র 

�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, 

উ��তন কম �কত�ার , পদিব 

�জলা/উপেজলা �কাডসহ 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৮ �ত বীর 

�ি�েযা�ার 

দাফন 

কাফেনর 

অ�দান 

 

 

তাৎ�িণক 

 

 

 

 

 

১) সংি�� উপেজলা িনব �াহী অিফসার বরাবর সাদা কাগেজ 

আেবদন করেত হেব।  

২) �ি�েযা�ার সনদপে�র ফেটাকিপ (�থম ��িণর 

�গেজেটড কম �কত�া ক��ক সত�ািয়ত)। 

৩) �ত বীর �ি�েযা�ার ��� সনেদর ফেটাকিপ (�থম 

��িণর �গেজেটড কম �কত�া ক��ক সত�ািয়ত)। 

৪) �য়াত �ি�েযা�ার দাফেনর ফাইল ছিব ১ কিপ।  

১) ��� সনদ �ানীয় ইউিনয়ন 

পিরষদ/েপৗরসভা/সংি�� 

হাসপাতাল হেত সং�হ করেত 

হেব।  

২) অ�া� কাগজপ�ািদ 

আেবদনকারীেক আেবদেনর 

সােথ সং�� করেত হেব। 

িবনা�ে� সংি�� উপেজলা িনব �াহী 

অিফসার  

�জলা �শাসক, �ি�য়া 

�জলা �কাড-৭০০০ 

�ফান : ০৭১-৬২৩০০ 

�মাবাইল নং-০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 

ই-�মইল : dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

ও 



০৯ বীর 

�ি�েযা�া 

�দরনাম 

সংেশাধেনর 

��াব ��রণ 

 

 

২০ 

কায �িদবস 

 

 

 

 

১) সংি�� উপেজলা িনব �াহী অিফসার বরাবর সাদা কাগেজ 

আেবদন করেত হেব। 

২) বীর �ি�েযা�ার নাম স�িলত �গেজেটর  কিপ/ �ি�বাত�া 

পি�কার নােমর তািলকা/সামিয়ক সনদপে�র সত�ািয়ত 

কিপ। 

৩) নাম সংেশাধেনর িবষেয় �� বণ �না থাকেত হেব। 

আেবদনকারীেক �েয়াজনীয় 

কাগজপ�ািদ আেবদেনর সােথ 

সং�� করেত হেব। 

িবনা�ে� সংি�� উপেজলা িনব �াহী 

অিফসার 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 

�জলা �কাড-৭০০০ 

�ফান : ০৭১-৬২৩০০ 

�মাবাইল নং-০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 

ই-�মইল : dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

ও 

১০ বীর 

�ি�েযা�ােদর 

�গেজট �ল-

�াি� 

সংেশাধন 

িবষেয় 

মতামত 

�দান 

 

২০ 

কায �িদবস 

 

 

 

 

১) সংি�� উপেজলা িনব �াহী অিফসার বরাবর সাদা কাগেজ 

আেবদন করেত হেব। 

২) বীর �ি�েযা�ার নাম স�িলত �গেজট কিপ/�ি�বাত�া 

পি�কার নােমর তািলকা/সামিয়ক সনদপে�র সত�ািয়ত 

কিপ। 

৩) �ল-�াি� সংেশাধেনর িবষেয় �� বণ �না থাকেত হেব। 

 

আেবদনকারীেক �েয়াজনীয় 

কাগজপ�ািদ আেবদেনর সােথ 

সং�� করেত হেব। 

িবনা�ে� সংি�� উপেজলা িনব �াহী 

অিফসার 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 

�জলা �কাড-৭০০০ 

�ফান : ০৭১-৬২৩০০ 

�মাবাইল নং-০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 

ই-�মইল : dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

ও  

�িমক

ন�র 

�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, 

উ��তন কম �কত�ার , পদিব 

�জলা/উপেজলা �কাডসহ 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 



১১ বীর 

�ি�েযা�ােদর 

ভাতা �াি�র 

�ান পিরবত�ন 

সং�া� 

মতামত 

 

 

২০ 

কায �িদবস 

 

 

 

 

১) সংি�� উপেজলা িনব �াহী অিফসার বরাবর সাদা কাগেজ 

আেবদন করেত হেব। 

২) বীর �ি�েযা�ার নাম স�িলত �গেজট কিপ/�ি�বাত�া 

পি�কার নােমর তািলকা/সামিয়ক সনদপে�র সত�ািয়ত কিপ।  

৩) ভাতার �ান পিরবত�েনর িবষেয় �� বণ �না থাকেত হেব। 

আেবদনকারীেক �েয়াজনীয় 

কাগজপ�ািদ আেবদেনর সােথ 

সং�� করেত হেব। 

িবনা�ে� সংি�� উপেজলা িনব �াহী 

অিফসার 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 

�জলা �কাড-৭০০০ 

�ফান : ০৭১-৬২৩০০ 

�মাবাইল নং-০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 

ই-�মইল : dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

ও 
১২ যা�া/েমলার 

অ�মিত 

�দান 

 

 

 

 

১০ কম �িদবস 

 

 

 

 

 

১)  যা�া দেলর নাম স�িলত কাগেজ আেবদন করেত হেব।  

২)  বাংলােদশ িশ�কলা একােডিম হেত যা�া দেলর লাইেস� 

হালনাগাদ নবায়েনর সত�ািয়ত ফেটাকিপ।  

 

 আেবদনকারী �িত�ােনর 

�েয়াজনীয় কাগজপ�ািদ 

আেবদেনর সােথ সং�� 

করেত হেব। 

২০/- টাকার �কাট �িফ  

 

সাধারণ শাখা 

সহকারী  কিমশনার 

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, 

�ি�য়া। 

�জলা �কাড-৭০০০ 

 �ম ন�র-২০৬ 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 

�জলা �কাড-৭০০০ 

�ফান : ০৭১-৬২৩০০ 

�মাবাইল নং-০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 

ই-�মইল : dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

ও 
১৩ �� �-�গাি�র 

সনদপ� 

 

 

 

 

07 (সাত) 

কম �িদবস 

 

 

 

 

১) সাদা কাগেজ আেবদন করেত হেব।  

২) নাগিরক� সনদ/জাতীয় পিরচয়পে�র সত�ািয়ত 

ফেটাকিপ।  

৩) �ানীয় �� �-�গাি� সিমিত ক��ক �দ� সনদপে�র 

�লকিপ।  

১) নাগিরক� সনদ  �ানীয় 

ইউিনয়ন পিরষদ/েপৗরসভা 

হেত সং�হ করেত হেব।  

২) �ানীয় �� �-�গাি� সিমিত 

হেত �ত�য়নপ� সং�হ করেত 

হেব। 

২০/- টাকার �কাট �িফ  

 

সাধারণ শাখা 

সহকারী  কিমশনার 

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, 

�ি�য়া। 

�জলা �কাড-৭০০০ 

 �ম ন�র-২০৬ 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 

�জলা �কাড-৭০০০ 

�ফান : ০৭১-৬২৩০০ 

�মাবাইল নং-০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 

ই-�মইল : dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

ও 

 



�িমক

ন�র 

�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 

উ��তন কম �কত�ার , পদিব 

�জলা/উপেজলা �কাডসহ 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও  

ই-�মইল   
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪ মসিজদ 

মি�েরর 

অ��েল ধম � 

ম�ণালয়/ 

মাননীয় ম�ীর 

���াধীন 

তহিবল 

সং�া� 

 

 

07  

কম �িদবস 

 

 

 

 

 

১) সংি�� মসিজদ/মি�েরর �ােড সভাপিত/সাধারণ 

স�াদক ক��ক আেবদন করেত হেব।  

২) িনব �াহী কিম�র সভার িস�া� স�িলত কায �িববরণী দািখল 

করেত হেব।  

৩)আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়পে�র সত�ািয়ত ফেটাকিপ।  

৪) আেবদনকারীর পাসেপাট � সাইেজর ১ কিপ সত�ািয়ত ছিব।   

আেবদনকারীেক �েয়াজনীয় 

কাগজপ�ািদ আেবদেনর সােথ 

সং�� করেত হেব। 

webvg~‡j¨ 

 

 

 

 

 

 

সাধারণ শাখা 

সহকারী  কিমশনার 

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, 

�ি�য়া। 

�জলা �কাড-৭০০০ 

 �ম ন�র-২০৬ 

�ফান : ০৭১-৬২৩১৫ 

�জলা �শাসক, �ি�য়া 

�জলা �কাড-৭০০০ 

�ফান : ০৭১-৬২৩০০ 

�মাবাইল নং-০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 

ই-�মইল : dckushtia@ 

mopa.gov.bd 

ও 

 

 


