
�নজারত শাখা 

�িমক
ন�র 

�সবার নাম �সবা �দােনর 
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 

ইেমইল   

উ�ত�ন কম �কত�ার পদিব, 
 �ম ন�র, �জলা/উপেজলার 

�কাডসহ অিফিসয়াল �টিলেফান ও 
ইেমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. ৪থ � ��িণর কম �চারীেদর �পনশন  

(চা�েরর িনেজর অবসর �হেণর 
��ে�) 

০১ মাস ১। িনধ �ািরত �পনশন ফরম ২.১ এ 
কমপে� ১মাস �েব � আেবদন 
করেত হেব 
২।চাকির বই/চাকির িববরণী 
৩। সত�ািয়ত ছিব ৪ কিপ 
৪। িপআরএল এ গমেনর ম�রী 
আেদশ  
৫। �ত�ািশত �শষ �বতন প�  
৬। অ�ম ��িণ পােশর সনদ 
৭। না-দাবী �ত�য়নপ� 
৮। ন�না �া�র ও হােতর প�চ 
আ�েলর ছাপ-৩কিপ 
৯। �া�� �পনশেনর �বধ 
উ�রািধকার �ঘাষণা প�-৩কিপ 

�পনশন ফরম 
�জলা �শাসেকর 

কায �ালেয়র 
সং�াপন শাখায় 
পাওয়া যােব।  

অ�া� 
কাগজপ�ািদ 

আেবদনকারীেক 
আেবদেনর সােথ 
সং�� করেত 

হেব।  

িবনা �ে� �মা: রিবউল আলম 
�নজারত �ড�� কােল�র, �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৩ 
�টিলেফান ন�র : 
+৮৮০৭১-৬২৩১২ 
�মাবাইল ন�র : 

০১৭৩৪-৫০০৬০০ 
ই-�মইল 

dckushtia.nezarat@gmail.com 

 

�মা. জিহর রায়হান 
�জলা�শাসক, �ি�য়া 

�ম ন�র-২০১ 
�টিলেফান ন�র : 

+৮৮-০৭১-৬২৩০০ 
�মাবাইল নং -০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
ই-�মইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 
 

�মা: হাসান হািবব 
অিতির� �জলা �শাসক, (সািব �ক) 

�ি�য়া 
�ম ন�র-২০৪ 

�টিলেফান ন�র : 
+৮৮-০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইলঃ adcg kushtia@ 
mopa.gov.bd 

২. ৪থ � ��িণর কম �চারীেদর পািরবািরক 
�পনশন (�পনশনম�িরর �েব �ই 
�পনশনােরর ��� হেল) 

০১ মাস ১। িনধ �ািরত �পনশন ফরম ২.১ এ 
আেবদন করেত হেব 
২।চাকির বই/চাকির িববরণী 
৩। সত�ািয়ত ছিব ৪ কিপ 
৪। িপআরএল এ গমেনর ম�রী 
আেদশ (�েযাজ� ��ে�)  
৫। �ত�ািশত �শষ �বতন প�  
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� 
১০। না-দাবী �ত�য়নপ�-০১কিপ 

�পনশন ফরম 
�জলা �শাসেকর 

কায �ালেয়র 
সং�াপন শাখায় 
পাওয়া যােব।  

অ�া� 
কাগজপ�ািদ 

আেবদনকারীেক 
আেবদেনর সােথ 
সং�� করেত 

হেব।  

িবনা �ে� �মা: রিবউল আলম 
�নজারত �ড�� কােল�র, �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৩ 
�টিলেফান ন�র : 
+৮৮০৭১-৬২৩১২ 
�মাবাইল ন�র : 

০১৭৩৪-৫০০৬০০ 
ই-�মইল 

dckushtia.nezarat@gmail.com 

 

�মা. জিহর রায়হান 
�জলা�শাসক, �ি�য়া 

�ম ন�র-২০১ 
�টিলেফান ন�র : 

+৮৮-০৭১-৬২৩০০ 
�মাবাইল নং -০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
ই-�মইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 
 

�মা: হাসান হািবব 
অিতির� �জলা �শাসক, (সািব �ক) 

�ি�য়া 
�ম ন�র-২০৪ 

�টিলেফান ন�র : 

+৮৮-০৭১-৬২৩০৩ 
ই-�মইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 
 



 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৩. ৪থ � ��িণর কম �চারীেদর পািরবািরক 

�পনশন (অবসরভাতা �ভাগরত 
অব�ায় �পনশন �ভাগীর ��� হেল) 

১৫ িদন ১। িনধ �ািরত �পনশন ফরম ২.২ 
এ আেবদন করেত হেব 
২। সত�ািয়ত ছিব ৪ 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� 
৭। িপিপও এবং িড-হাফ 

�পনশন ফরম 
�জলা �শাসেকর 

কায �ালেয়র 
সং�াপন শাখায় 
পাওয়া যােব।  

অ�া� 
কাগজপ�ািদ 

আেবদনকারীেক 
আেবদেনর সােথ 
সং�� করেত 

হেব।  

িবনা �ে� �মা: রিবউল আলম 
�নজারত �ড�� কােল�র, �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৩ 
�টিলেফান ন�র : 
+৮৮০৭১-৬২৩১২ 
�মাবাইল ন�র : 

০১৭৩৪-৫০০৬০০ 
ই-�মইল 

dckushtia.nezarat@gmail.com 

 

�মা. জিহর রায়হান 
�জলা�শাসক, �ি�য়া 

�ম ন�র-২০১ 
�টিলেফান ন�র : 

+৮৮-০৭১-৬২৩০০ 
�মাবাইল নং -০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
ই-�মইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 
 

�মা: হাসান হািবব 
অিতির� �জলা �শাসক, (সািব �ক) 

�ি�য়া 
�ম ন�র-২০৪ 

�টিলেফান ন�র : 
+৮৮-০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইলঃ adcg kushtia@ 
mopa.gov.bd 

৪. িপ আর এল ম�র ০১ মাস চা�েরর বয়স ৫৯ বছর �ত�েত 
অিজ�ত �� পাওনা সােপে� 
িপআরএলএ গমেণর আেবদেনর 
��ি�েত (অিজ�ত �� �ভােগর 
আেবদন ফরম �রণ �ব �ক)। 

�জলা �শাসেকর 
কায �ালেয়র 

সং�াপন শাখায় 
পাওয়া যােব। 

িবনা �ে� �মা: রিবউল আলম 
�নজারত �ড�� কােল�র, �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৩ 
�টিলেফান ন�র : 
+৮৮০৭১-৬২৩১২ 
�মাবাইল ন�র : 

০১৭৩৪-৫০০৬০০ 
ই-�মইল 

dckushtia.nezarat@gmail.com 

 

�মা. জিহর রায়হান 
�জলা�শাসক, �ি�য়া 

�ম ন�র-২০১ 
�টিলেফান ন�র : 

+৮৮-০৭১-৬২৩০০ 
�মাবাইল নং -০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
ই-�মইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 
 

�মা: হাসান হািবব 
অিতির� �জলা �শাসক, (সািব �ক) 

�ি�য়া 
�ম ন�র-২০৪ 

�টিলেফান ন�র : 
+৮৮-০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইলঃ adcg kushtia@ 
mopa.gov.bd 

 

  



৫. অিজ�ত �� ম�র ১৫িদন �িনিদ �� কারণ উে�খ �ব �ক 
অিজ�ত ��র িনধ �ািরত ফরেম 
আেবদন করেত হেব 
(অ��তাজিণত কারেণ হেল 
িচিকৎসেকর সনদপ� সং�� 
করেত হেব। 

�জলা �শাসেকর 
কায �ালেয়র 

সং�াপন শাখায় 
পাওয়া যােব। 

িবনা �ে� �মা: রিবউল আলম 
�নজারত �ড�� কােল�র, �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৩ 
�টিলেফান ন�র : 
+৮৮০৭১-৬২৩১২ 
�মাবাইল ন�র : 

০১৭৩৪-৫০০৬০০ 
ই-�মইল 

dckushtia.nezarat@gmail.com 

 

�মা. জিহর রায়হান 
�জলা�শাসক, �ি�য়া 

�ম ন�র-২০১ 
�টিলেফান ন�র : 

+৮৮-০৭১-৬২৩০০ 
�মাবাইল নং -০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
ই-�মইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 
 

�মা: হাসান হািবব 
অিতির� �জলা �শাসক, (সািব �ক) 

�ি�য়া 
�ম ন�র-২০৪ 

�টিলেফান ন�র : 
+৮৮-০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইলঃ adcg kushtia@ 
mopa.gov.bd 

 
৬. �াি� িবেনাদন �� ম�র ১৫িদন চাকিরেত �যাগদােনর তািরখ হেত 

�িত িতন বছর পরপর �াি�িবেনাদন 
�� �দান করা হয়। �েব �র ম�র�ত 
��র আেবদেনর তািরখ হেত িতন 
বছর �িত�র তািরেখ অিজ�ত ��র 
িনধ �ািরত ফরেম আেবদন করেত 
হেব। 

�জলা �শাসেকর 
কায �ালেয়র 

সং�াপন শাখায় 
পাওয়া যােব। 

িবনা �ে� �মা: রিবউল আলম 
�নজারত �ড�� কােল�র, �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৩ 
�টিলেফান ন�র : 
+৮৮০৭১-৬২৩১২ 
�মাবাইল ন�র : 

০১৭৩৪-৫০০৬০০ 
ই-�মইল 

dckushtia.nezarat@gmail.com 

 

�মা. জিহর রায়হান 
�জলা�শাসক, �ি�য়া 

�ম ন�র-২০১ 
�টিলেফান ন�র : 

+৮৮-০৭১-৬২৩০০ 
�মাবাইল নং -০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
ই-�মইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 
 

�মা: হাসান হািবব 
অিতির� �জলা �শাসক, (সািব �ক) 

�ি�য়া 
�ম ন�র-২০৪ 

�টিলেফান ন�র : 
+৮৮-০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইলঃ adcg kushtia@ 
mopa.gov.bd 

 

  



 

৭. ��িত �� ম�র ১৫িদন মিহলা কম �কত�া/কম �চারীগণেক 
��িতকালীন �� �হেণর ��ে�                      
ডা�ারী সনদপ�সহ ৬মােসর 
��র আেবদন করেত হেব।এ �� 
সম� চাকিরজীবেন ২বার �া�। 

- - �মা: রিবউল আলম 
�নজারত �ড�� কােল�র, �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৩ 
�টিলেফান ন�র : 
+৮৮০৭১-৬২৩১২ 
�মাবাইল ন�র : 

০১৭৩৪-৫০০৬০০ 
ই-�মইল 

dckushtia.nezarat@gmail.com 

 

�মা. জিহর রায়হান 
�জলা�শাসক, �ি�য়া 

�ম ন�র-২০১ 
�টিলেফান ন�র : 

+৮৮-০৭১-৬২৩০০ 
�মাবাইল নং -০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
ই-�মইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 
 

�মা: হাসান হািবব 
অিতির� �জলা �শাসক, (সািব �ক) 

�ি�য়া 
�ম ন�র-২০৪ 

�টিলেফান ন�র : 
+৮৮-০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইলঃ adcg kushtia@ 
mopa.gov.bd 

৮. চাকির �ায়ীকরণ ১মাস কমপে� ০২ বছর চাকিরকাল 
�ণ � হেল চাকির �ায়ীকরেণর 
জ�  �েয়াজনীয় কাগজপ�সহ 
আেবদন করেত হেব। 

আেবদনকারী িনেজ 
�েয়াজনীয় 

কাগজপ�ািদ 
সং�� কের 

আেবদন করেবন।  

িবনা �ে� �মা: রিবউল আলম 
�নজারত �ড�� কােল�র, �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৩ 
�টিলেফান ন�র : 
+৮৮০৭১-৬২৩১২ 
�মাবাইল ন�র : 

০১৭৩৪-৫০০৬০০ 
ই-�মইল 

dckushtia.nezarat@gmail.com 

 

�মা. জিহর রায়হান 
�জলা�শাসক, �ি�য়া 

�ম ন�র-২০১ 
�টিলেফান ন�র : 

+৮৮-০৭১-৬২৩০০ 
�মাবাইল নং -০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
ই-�মইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 
 

�মা: হাসান হািবব 
অিতির� �জলা �শাসক, (সািব �ক) 

�ি�য়া 
�ম ন�র-২০৪ 

�টিলেফান ন�র : 

+৮৮-০৭১-৬২৩০৩ 
ই-�মইলঃ adcg kushtia@ 

mopa.gov.bd 
 

  



 

৯. ৪থ � ��ণীর কম �চারীেদর সাধারণ 
ভিব� তহিবল হেত অি�ম ম�র 

০৭ িদন িনধ �ািরত ফরেম (বাংলােদশ 
ফরম নং- ২৬৩৯) 
সাধারণ ভিব� তহিবল িহসােব 
জমা�ত টাকার িহসাব ি�প 
সং�� কের আেবদন করেত 
হেব। 
 

আেবদনকারী িনেজ 
�েয়াজনীয় 

কাগজপ�ািদ 
সং�� কের 

আেবদন করেবন।  

িবনা �ে� �মা: রিবউল আলম 
�নজারত �ড�� কােল�র, �ি�য়া 

�ম ন�র-২০৩ 
�টিলেফান ন�র : 
+৮৮০৭১-৬২৩১২ 
�মাবাইল ন�র : 

০১৭৩৪-৫০০৬০০ 
ই-�মইল 

dckushtia.nezarat@gmail.com 

 

�মা. জিহর রায়হান 
�জলা�শাসক, �ি�য়া 

�ম ন�র-২০১ 
�টিলেফান ন�র : 

+৮৮-০৭১-৬২৩০০ 
�মাবাইল নং -০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
ই-�মইলঃ dckushtia@ 

mopa.gov.bd 
 

�মা: হাসান হািবব 
অিতির� �জলা �শাসক, (সািব �ক) 

�ি�য়া 
�ম ন�র-২০৪ 

�টিলেফান ন�র : 
+৮৮-০৭১-৬২৩০৩ 

ই-�মইলঃ adcg kushtia@ 
mopa.gov.bd 

 
 

�মা: রিবউল আলম 

�নজারত �ড�� কােল�র 

�ি�য়া। 
০৭১-৬২৩১২ 

 

 


