
খসড়া 

ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিক্ষি কর্পারেশন 

সিবা প্রদান প্রক্ষিশ্রুক্ষি (Citizen’s Charter) 
 
 
১. ক্ষিশন ও ক্ষিশন 
 
১.১) রূপকল্প ( Vision)     :   আধুনিক পনিচ্ছন্ন ঢাকা নগেী গরে সিালা।   
 
১. ২)  অনিলক্ষ্য ( Mision) :   িাগনিক সেবা কার্যক্রম বৃনি ও শনিশালীকিণ, িগি অবকাঠামমা উন্নয়ি ও পনিচ্ছন্নতা কার্যক্রম উন্ননতকিমণি মাধযমম িাগনিক 

জীবি র্াত্রাি মাি উন্নয়ি। 
 

 
২.  প্রক্ষিশ্রুি সিবািিহূ 
 
২. ১)  নাগক্ষেক সিবা 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
১ েড়ক খিমিি অনুমনত প্রদাি 

( অঞ্চল-  ১)  
 

ক) পানি, নবদ্যযৎ, গযাে ইতযানদ োনিযে 
েংমর্ামগি জন্য েংনিষ্ট অঞ্চমলি নিবযাহী 
প্রমকৌশলীি নিকট সর্াগামর্াগ কমি 
৫০(পঞ্চাশ) টাকা মূমলযি ফিম েংগ্রহ 
কিমত হয়। 

খ) ফিমনট পূিণ কমি সহানডং টযামেি হাল 
িাগাদ িনশমদি ফমটাকনপেহ  েংনিষ্ট 

১। েড়ক খিমিি আমবদি ফিম, 
প্রানি স্থাি-  নিবযাহী প্রমকৌশলীি 
দিি। 

২। বযনি মানলকািাি সক্ষ্মত্র েংনিষ্ট 
সহানডং টযাে পনিমশামধি 
হালিাগাদ িনশমদি ফমটাকনপ 
আমবদিকািী কতৃযক েিবিাহ 

 েড়ক খিমিি আমবদি ফিম মূলয: 
৫০/-  টাকা িগদ প্রদাি।  
 নিমান্ি সিাট উনলস্ননখত পনিমাণ 
টাকা/ সেক/মপ- অিযাি োলামিি 
মাধযমম নিধযানিত বযাংমক জমা 
প্রদাি।  

েড়ক খিমিি ক্ষ্নতপূিণ বতযমাি হাি 
নিএেনেনে’িওময়বোইমট পাওয়া 
র্ামব।  

" িেক খনন  
নীক্ষিিালা-
২০১৯ এে 
অনুরেদ 
১. ৩ 
অনুযায়ী 
ওয়ান স্ট্ 
সিরল 

ি. সমাহাম্মদ েনফউলস্নাহ্ 
নেনিক িইূয়া 

নিবযাহী প্রমকৌশলী 
পুি সকৌশল, অঞ্চল-  ১ 

সমাবাইল: 
+৮৮০১৯৬৮৪৬৮৩৬৭ 

ই- সমইল: si ddi kdcc@ 
gmai l . com 



খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
অঞ্চমলি নিবযাহী প্রমকৌশলীি নিকট জমা 
প্রদাি কিমত হয়।  

গ) সলাকাল সিামিি সক্ষ্মত্র েংনিষ্ট ওয়ামিযি 
কার্য েহকািী কতৃযক েমিজনমমি পনিদশযি ও 
পনিমাপ নিময় েড়ক খিমিি ক্ষ্নতপূিমণি 
নহোব প্রস্ত্তত কমি েংনিষ্ট উপ- েহকািী 
প্রমকৌশলীি মাধযমম িনি উত্থাপি কিা হমল 
নিবযাহী প্রমকৌশলী কতৃযক অনুমমাদমিি পি 
ক্ষ্নতপূিমণি নিমান্ি প্রস্ত্তত কিা হয় এবং 
তা আমবদিকািীমক উি কার্যালয় সিমক 
েংগ্রহ কিমত হয়। 

ঘ) প্রাইমািী সিামিি সক্ষ্মত্র আমবদিনট েড়ক 
খিি েংক্রান্ত ওয়াি স্টপ োনিযে সেমলি 
েিায় উপস্থাপি কিা হয়। উি েিায় 
অনুমমাদমিি পি আমবদিকািী েংনিষ্ট 
অঞ্চমলি নিবযাহী প্রমকৌশলীি নিকট সিমক 
নিমান্ি সিাট েংগ্রহ কিমত পািমবি। 

গ) নিমান্ি অনুর্ায়ী নিধযানিত বযাংমক োলামিি 
মাধযমম ক্ষ্নতপূিমণি টাকা জমা প্রদামিি পি 
েংনিষ্ট অঞ্চমলি নিবযাহী প্রমকৌশলী কতৃযক 
খিমিি অনুমনত পত্র ইস্যয কিা হয়।  

কিমত হমব।  

৩। েংস্থাি সক্ষ্মত্র দিি প্রধাি কতৃযক 
খিিতবয িাস্তাি িো ও পনিমাপ 
এবং েময় ইতযানদ উমলস্নখপূবযক 
আমবদিপত্র। 

৪। নিমান্ি সিাট অনুর্ায়ী বযাংমক 
টাকা জমা প্রদামিি োলামিি 
ফমটাকনপ।  

www.dscc.gov.bd 

  

উত্থা্নরযাগয 
প্রধান 
িেরকে 
সিরত্র 
িরবপাচ্চ 
২০( ক্ষবশ)  
কাযপক্ষদবি 
এবং 
অনুরেদ 
৪( গ) ,  
( ঘ)  
অনুযায়ী 
প্রধান িেক 
বযিীি 
অনান্য 
িেরক ও 
অক্ষি জরুেী 
সিরত্র িকল 
িেরক 
প্রধান 
প্ররকৌশলীে 
অনুরিাদনক্র
সি িরবপাচ্চ 
০৩( ক্ষিন)  
কাযপক্ষদবি। "  

২ েড়ক খিমিি অনুমনত প্রদাি 
( অঞ্চল- ২ )  

ক) পানি, নবদ্যযৎ, গযাে ইতযানদ োনিযে 
েংমর্ামগি জন্য েংনিষ্ট অঞ্চমলি নিবযাহী 

১। েড়ক খিমিি আমবদি ফিম, 
প্রানি স্থাি-  নিবযাহী প্রমকৌশলীি 

 েড়ক খিমিি আমবদি ফিম মূলয: 
৫০/-  টাকা িগদ প্রদাি।  

" িেক খনন  
নীক্ষিিালা-

সিা. হারুনুে েশীদ 
নিবযাহী প্রমকৌশলী 



খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
 প্রমকৌশলীি নিকট সর্াগামর্াগ কমি 

৫০(পঞ্চাশ) টাকা মূমলযি ফিম েংগ্রহ 
কিমত হয়।  

খ) ফিমনট পূিণ কমি সহানডং টযামেি হাল 
িাগাদ িনশমদি ফমটাকনপেহ  েংনিষ্ট 
অঞ্চমলি নিবযাহী প্রমকৌশলীি নিকট জমা 
প্রদাি কিমত হয়।  

গ) সলাকাল সিামিি সক্ষ্মত্র েংনিষ্ট ওয়ামিযি 
কার্য েহকািী কতৃযক েমিজনমমি পনিদশযি ও 
পনিমাপ নিময় েড়ক খিমিি ক্ষ্নতপূিমণি 
নহোব প্রস্ত্তত কমি েংনিষ্ট উপ- েহকািী 
প্রমকৌশলীি মাধযমম িনি উত্থাপি কিা হমল 
নিবযাহী প্রমকৌশলী কতৃযক অনুমমাদমিি পি 
ক্ষ্নতপূিমণি নিমান্ি প্রস্ত্তত কিা হয় এবং 
তা আমবদিকািীমক উি কার্যালয় সিমক 
েংগ্রহ কিমত হয়। 

ঘ) প্রাইমািী সিামিি সক্ষ্মত্র আমবদিনট েড়ক 
খিি েংক্রান্ত ওয়াি স্টপ োনিযে সেমলি 
েিায় উপস্থাপি কিা হয়। উি েিায় 
অনুমমাদমিি পি আমবদিকািী েংনিষ্ট 
অঞ্চমলি নিবযাহী প্রমকৌশলীি নিকট সিমক 
নিমান্ি সিাট েংগ্রহ কিমত পািমবি। 

গ) নিমান্ি অনুর্ায়ী নিধযানিত বযাংমক োলামিি 
মাধযমম ক্ষ্নতপূিমণি টাকা জমা প্রদামিি পি 
েংনিষ্ট অঞ্চমলি নিবযাহী প্রমকৌশলী কতৃযক 

দিি। 

২। বযনি মানলকািাি সক্ষ্মত্র েংনিষ্ট 
সহানডং টযাে পনিমশামধি 
হালিাগাদ িনশমদি ফমটাকনপ 
আমবদিকািী কতৃযক েিবিাহ 
কিমত হমব।  

৩। েংস্থাি সক্ষ্মত্র দিি প্রধাি কতৃযক 
খিিতবয িাস্তাি িো ও পনিমাপ 
এবং েময় ইতযানদ উমলস্নখপূবযক 
আমবদিপত্র। 

৪। নিমান্ি সিাট অনুর্ায়ী বযাংমক 
টাকা জমা প্রদামিি োলামিি 
ফমটাকনপ। 

 নিমান্ি সিাট উনলস্ননখত পনিমাণ 
টাকা/ সেক/মপ- অিযাি োলামিি 
মাধযমম নিধযানিত বযাংমক জমা 
প্রদাি।  
 েড়ক খিমিি ক্ষ্নতপূিণ বতযমাি 
হাি নিএেনেনে’িওময়বোইমট 
পাওয়া র্ামব।  

www. dscc. gov. bd 

 

২০১৯ এে 
অনুরেদ 
১. ৩ 
অনুযায়ী 
ওয়ান স্ট্ 
সিরল 
উত্থা্নরযাগয 
প্রধান 
িেরকে 
সিরত্র 
িরবপাচ্চ 
২০( ক্ষবশ)  
কাযপক্ষদবি 
এবং 
অনুরেদ 
৪( গ) ,  
( ঘ)  
অনুযায়ী 
প্রধান িেক 
বযিীি 
অনান্য 
িেরক ও 
অক্ষি জরুেী 
সিরত্র িকল 
িেরক 
প্রধান 
প্ররকৌশলীে 
অনুরিাদনক্র

পুি সকৌশল, অঞ্চল-  ২ 
সমাবাইল: 

+৮৮০১৭১৩৩০৩১০৩ 
ই- সমইল: 

har un001965@ 
gmai l . com 

 

http://www.dhakasouthcity.gov.bd/
http://www.dhakasouthcity.gov.bd/


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
খিমিি অনুমনত পত্র ইস্যয কিা হয়।  সি িরবপাচ্চ 

০৩( ক্ষিন)  
কাযপক্ষদবি। "  

৩ েড়ক খিমিি অনুমনত প্রদাি 
( অঞ্চল-  ৩)  

 

ক) পানি, নবদ্যযৎ, গযাে ইতযানদ োনিযে 
েংমর্ামগি জন্য েংনিষ্ট অঞ্চমলি নিবযাহী 
প্রমকৌশলীি নিকট সর্াগামর্াগ কমি 
৫০(পঞ্চাশ) টাকা মূমলযি ফিম েংগ্রহ 
কিমত হয়। 

খ) ফিমনট পূিণ কমি সহানডং টযামেি হাল 
িাগাদ িনশমদি ফমটাকনপেহ  েংনিষ্ট 
অঞ্চমলি নিবযাহী প্রমকৌশলীি নিকট জমা 
প্রদাি কিমত হয়।  

গ) সলাকাল সিামিি সক্ষ্মত্র েংনিষ্ট ওয়ামিযি 
কার্য েহকািী কতৃযক েমিজনমমি পনিদশযি ও 
পনিমাপ নিময় েড়ক খিমিি ক্ষ্নতপূিমণি 
নহোব প্রস্ত্তত কমি েংনিষ্ট উপ- েহকািী 
প্রমকৌশলীি মাধযমম িনি উত্থাপি কিা হমল 
নিবযাহী প্রমকৌশলী কতৃযক অনুমমাদমিি পি 
ক্ষ্নতপূিমণি নিমান্ি প্রস্ত্তত কিা হয় এবং 
তা আমবদিকািীমক উি কার্যালয় সিমক 
েংগ্রহ কিমত হয়। 

ঘ) প্রাইমািী সিামিি সক্ষ্মত্র আমবদিনট েড়ক 
খিি েংক্রান্ত ওয়াি স্টপ োনিযে সেমলি 
েিায় উপস্থাপি কিা হয়। উি েিায় 
অনুমমাদমিি পি আমবদিকািী েংনিষ্ট 

১। েড়ক খিমিি আমবদি ফিম, 
প্রানি স্থাি-  নিবযাহী প্রমকৌশলীি 
দিি। 

২। বযনি মানলকািাি সক্ষ্মত্র েংনিষ্ট 
সহানডং টযাে পনিমশামধি 
হালিাগাদ িনশমদি ফমটাকনপ 
আমবদিকািী কতৃযক েিবিাহ 
কিমত হমব।  

৩। েংস্থাি সক্ষ্মত্র দিি প্রধাি কতৃযক 
খিিতবয িাস্তাি িো ও পনিমাপ 
এবং েময় ইতযানদ উমলস্নখপূবযক 
আমবদিপত্র। 

৪। নিমান্ি সিাট অনুর্ায়ী বযাংমক 
টাকা জমা প্রদামিি োলামিি 
ফমটাকনপ।  

 েড়ক খিমিি আমবদি ফিম মূলয: 
৫০/-  টাকা িগদ প্রদাি।  
 নিমান্ি সিাট উনলস্ননখত পনিমাণ 
টাকা/ সেক/মপ- অিযাি োলামিি 
মাধযমম নিধযানিত বযাংমক জমা 
প্রদাি।  
 েড়ক খিমিি ক্ষ্নতপূিণ বতযমাি 
হাি নিএেনেনে’িওময়বোইমট 
পাওয়া র্ামব।  

www. dscc. gov. bd 

 

" িেক খনন  
নীক্ষিিালা-
২০১৯ এে 
অনুরেদ 
১. ৩ 
অনুযায়ী 
ওয়ান স্ট্ 
সিরল 
উত্থা্নরযাগয 
প্রধান 
িেরকে 
সিরত্র 
িরবপাচ্চ 
২০( ক্ষবশ)  
কাযপক্ষদবি 
এবং 
অনুরেদ 
৪( গ) ,  
( ঘ)  
অনুযায়ী 
প্রধান িেক 
বযিীি 
অনান্য 
িেরক ও 

সমা. আফজাল সহামেি 
নিবযাহী প্রমকৌশলী, 

পুি সকৌশল, অঞ্চল-  ৩ 
সমাবাইল: 

+৮৮০১৭২২৬৭৮৬২৮ 
ই- সমইল: 

dscczone3@gmai l . c
om 

http://www.dhakasouthcity.gov.bd/
http://www.dhakasouthcity.gov.bd/


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
অঞ্চমলি নিবযাহী প্রমকৌশলীি নিকট সিমক 
নিমান্ি সিাট েংগ্রহ কিমত পািমবি। 

গ) নিমান্ি অনুর্ায়ী নিধযানিত বযাংমক োলামিি 
মাধযমম ক্ষ্নতপূিমণি টাকা জমা প্রদামিি পি 
েংনিষ্ট অঞ্চমলি নিবযাহী প্রমকৌশলী কতৃযক 
খিমিি অনুমনত পত্র ইস্যয কিা হয়।  

অক্ষি জরুেী 
সিরত্র িকল 
িেরক 
প্রধান 
প্ররকৌশলীে 
অনুরিাদনক্র
সি িরবপাচ্চ 
০৩( ক্ষিন)  
কাযপক্ষদবি। "  

৪ েড়ক খিমিি অনুমনত প্রদাি 
( অঞ্চল-  ৪)  

 

ক) পানি, নবদ্যযৎ, গযাে ইতযানদ োনিযে 
েংমর্ামগি জন্য েংনিষ্ট অঞ্চমলি নিবযাহী 
প্রমকৌশলীি নিকট সর্াগামর্াগ কমি 
৫০(পঞ্চাশ) টাকা মূমলযি ফিম েংগ্রহ 
কিমত হয়। 

খ) ফিমনট পূিণ কমি সহানডং টযামেি হাল 
িাগাদ িনশমদি ফমটাকনপেহ  েংনিষ্ট 
অঞ্চমলি নিবযাহী প্রমকৌশলীি নিকট জমা 
প্রদাি কিমত হয়।  

গ) সলাকাল সিামিি সক্ষ্মত্র েংনিষ্ট ওয়ামিযি 
কার্য েহকািী কতৃযক েমিজনমমি পনিদশযি ও 
পনিমাপ নিময় েড়ক খিমিি ক্ষ্নতপূিমণি 
নহোব প্রস্ত্তত কমি েংনিষ্ট উপ- েহকািী 
প্রমকৌশলীি মাধযমম িনি উত্থাপি কিা হমল 
নিবযাহী প্রমকৌশলী কতৃযক অনুমমাদমিি পি 
ক্ষ্নতপূিমণি নিমান্ি প্রস্ত্তত কিা হয় এবং 
তা আমবদিকািীমক উি কার্যালয় সিমক 

১। েড়ক খিমিি আমবদি ফিম, 
প্রানি স্থাি-  নিবযাহী প্রমকৌশলীি 
দিি। 

২। বযনি মানলকািাি সক্ষ্মত্র েংনিষ্ট 
সহানডং টযাে পনিমশামধি 
হালিাগাদ িনশমদি ফমটাকনপ 
আমবদিকািী কতৃযক েিবিাহ 
কিমত হমব।  

৩। েংস্থাি সক্ষ্মত্র দিি প্রধাি কতৃযক 
খিিতবয িাস্তাি িো ও পনিমাপ 
এবং েময় ইতযানদ উমলস্নখপূবযক 
আমবদিপত্র। 

৪। নিমান্ি সিাট অনুর্ায়ী বযাংমক 
টাকা জমা প্রদামিি োলামিি 

 েড়ক খিমিি আমবদি ফিম মূলয: 
৫০/-  টাকা িগদ প্রদাি।  
 নিমান্ি সিাট উনলস্ননখত পনিমাণ 
টাকা/ সেক/মপ- অিযাি োলামিি 
মাধযমম নিধযানিত বযাংমক জমা 
প্রদাি।  
 েড়ক খিমিি ক্ষ্নতপূিণ বতযমাি 
হাি নিএেনেনে’িওময়বোইমট 
পাওয়া র্ামব।  

www.dscc.gov.bd 

 

" িেক খনন  
নীক্ষিিালা-
২০১৯ এে 
অনুরেদ 
১. ৩ 
অনুযায়ী 
ওয়ান স্ট্ 
সিরল 
উত্থা্নরযাগয 
প্রধান 
িেরকে 
সিরত্র 
িরবপাচ্চ 
২০( ক্ষবশ)  
কাযপক্ষদবি 
এবং 
অনুরেদ 
৪( গ) ,  

সমা. োইফুল ইেলাম 
নিবযাহী প্রমকৌশলী, 

পুি সকৌশল, অঞ্চল-  ৪ 
সমাবাইল: 

+৮৮০১৭১৩০১২১৪৫ 
ই- সমইল: 

sai f ul xenzone4 
@gmai l . com 

http://www.dhakasouthcity.gov.bd/
http://www.dhakasouthcity.gov.bd/


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
েংগ্রহ কিমত হয়। 

ঘ) প্রাইমািী সিামিি সক্ষ্মত্র আমবদিনট েড়ক 
খিি েংক্রান্ত ওয়াি স্টপ োনিযে সেমলি 
েিায় উপস্থাপি কিা হয়। উি েিায় 
অনুমমাদমিি পি আমবদিকািী েংনিষ্ট 
অঞ্চমলি নিবযাহী প্রমকৌশলীি নিকট সিমক 
নিমান্ি সিাট েংগ্রহ কিমত পািমবি। 

গ) নিমান্ি অনুর্ায়ী নিধযানিত বযাংমক োলামিি 
মাধযমম ক্ষ্নতপূিমণি টাকা জমা প্রদামিি পি 
েংনিষ্ট অঞ্চমলি নিবযাহী প্রমকৌশলী কতৃযক 
খিমিি অনুমনত পত্র ইস্যয কিা হয়।  

ফমটাকনপ। ( ঘ)  
অনুযায়ী 
প্রধান িেক 
বযিীি 
অনান্য 
িেরক ও 
অক্ষি জরুেী 
সিরত্র িকল 
িেরক 
প্রধান 
প্ররকৌশলীে 
অনুরিাদনক্র
সি িরবপাচ্চ 
০৩( ক্ষিন)  
কাযপক্ষদবি। "  

৫ েড়ক খিমিি অনুমনত প্রদাি 
( অঞ্চল-  ৫)  

 

ক) পানি, নবদ্যযৎ, গযাে ইতযানদ োনিযে 
েংমর্ামগি জন্য েংনিষ্ট অঞ্চমলি নিবযাহী 
প্রমকৌশলীি নিকট সর্াগামর্াগ কমি 
৫০(পঞ্চাশ) টাকা মূমলযি ফিম েংগ্রহ 
কিমত হয়। 

খ) ফিমনট পূিণ কমি সহানডং টযামেি হাল 
িাগাদ িনশমদি ফমটাকনপেহ  েংনিষ্ট 
অঞ্চমলি নিবযাহী প্রমকৌশলীি নিকট জমা 
প্রদাি কিমত হয়।  

গ) সলাকাল সিামিি সক্ষ্মত্র েংনিষ্ট ওয়ামিযি 
কার্য েহকািী কতৃযক েমিজনমমি পনিদশযি ও 

১। েড়ক খিমিি আমবদি ফিম, 
প্রানি স্থাি-  নিবযাহী প্রমকৌশলীি 
দিি। 

২। বযনি মানলকািাি সক্ষ্মত্র েংনিষ্ট 
সহানডং টযাে পনিমশামধি 
হালিাগাদ িনশমদি ফমটাকনপ 
আমবদিকািী কতৃযক েিবিাহ 
কিমত হমব।  

৩। েংস্থাি সক্ষ্মত্র দিি প্রধাি কতৃযক 
খিিতবয িাস্তাি িো ও পনিমাপ 
এবং েময় ইতযানদ উমলস্নখপূবযক 

 েড়ক খিমিি আমবদি ফিম মূলয: 
৫০/-  টাকা িগদ প্রদাি।  
 নিমান্ি সিাট উনলস্ননখত পনিমাণ 
টাকা/ সেক/মপ- অিযাি োলামিি 
মাধযমম নিধযানিত বযাংমক জমা 
প্রদাি।  
 েড়ক খিমিি ক্ষ্নতপূিণ বতযমাি 
হাি নিএেনেনে’ি ওময়বোইমট 
পাওয়া র্ামব।  

www.dscc.gov.bd 

 

" িেক খনন  
নীক্ষিিালা-
২০১৯ এে 
অনুরেদ 
১. ৩ 
অনুযায়ী 
ওয়ান স্ট্ 
সিরল 
উত্থা্নরযাগয 
প্রধান 
িেরকে 
সিরত্র 

ক্ষিঠুন চন্দ্র শীল 
নিবযাহী প্রমকৌশলী 

পুি সকৌশল, অঞ্চল-  ৫ 
সমাবাইল: +৮৮০১৭৯৪-

২৯৫৭০৭ 
ই- সমইল: mithun.dscc@ 

gmail.com 

http://www.dhakasouthcity.gov.bd/
http://www.dhakasouthcity.gov.bd/


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
পনিমাপ নিময় েড়ক খিমিি ক্ষ্নতপূিমণি 
নহোব প্রস্ত্তত কমি েংনিষ্ট উপ- েহকািী 
প্রমকৌশলীি মাধযমম িনি উত্থাপি কিা হমল 
নিবযাহী প্রমকৌশলী কতৃযক অনুমমাদমিি পি 
ক্ষ্নতপূিমণি নিমান্ি প্রস্ত্তত কিা হয় এবং 
তা আমবদিকািীমক উি কার্যালয় সিমক 
েংগ্রহ কিমত হয়। 

ঘ) প্রাইমািী সিামিি সক্ষ্মত্র আমবদিনট েড়ক 
খিি েংক্রান্ত ওয়াি স্টপ োনিযে সেমলি 
েিায় উপস্থাপি কিা হয়। উি েিায় 
অনুমমাদমিি পি আমবদিকািী েংনিষ্ট 
অঞ্চমলি নিবযাহী প্রমকৌশলীি নিকট সিমক 
নিমান্ি সিাট েংগ্রহ কিমত পািমবি। 

গ) নিমান্ি অনুর্ায়ী নিধযানিত বযাংমক োলামিি 
মাধযমম ক্ষ্নতপূিমণি টাকা জমা প্রদামিি পি 
েংনিষ্ট অঞ্চমলি নিবযাহী প্রমকৌশলী কতৃযক 
খিমিি অনুমনত পত্র ইস্যয কিা হয়।  

আমবদিপত্র। 

৪। নিমান্ি সিাট অনুর্ায়ী বযাংমক 
টাকা জমা প্রদামিি োলামিি 
ফমটাকনপ। 

িরবপাচ্চ  
২০( ক্ষবশ)  
কাযপক্ষদবি 
এবং 
অনুরেদ 
৪( গ) ,  
( ঘ)  
অনুযায়ী 
প্রধান িেক 
বযিীি 
অনান্য 
িেরক ও 
অক্ষি জরুেী 
সিরত্র িকল 
িেরক 
প্রধান 
প্ররকৌশলীে 
অনুরিাদনক্র
সি িরবপাচ্চ 
০৩( ক্ষিন)  
কাযপক্ষদবি। "  

৬ ড্রাইি ওময়/ সগইটওময়  
নিমযামণি অনুমনত 

( অঞ্চল-  ১)  

ক) ড্রাইিওময়/মগইটওময় নিমযামণি জন্য 
অঞ্চমলি নিবযাহী প্রমকৌশলীি নিকট েড়ক 
খিমিি আমবদি ফিমম আমবদি কিমত 
হয়। 

খ) িাজউক কতৃযক অনুমমানদত সল- আউট িো 

১। েড়ক খিমিি আমবদি ফিম, 
প্রানি স্থাি-  নিবযাহী প্রমকৌশলীি 
দিি। 

২। িাজউক কতৃযক অনুমমানদত 
পস্নমটি সল- আউট প্ল্যাি 

 েড়ক খিমিি আমবদি ফিম মূলয: 
৫০/-  টাকা িগদ প্রদাি।  
 নিমান্ি সিাট উনলস্ননখত পনিমাণ 
টাকা/ সেক/মপ- অিযাি োলামিি 
মাধযমম নিধযানিত বযাংমক জমা 
প্রদাি।  
 েড়ক খিমিি ক্ষ্নতপূিণ বতযমাি 

৭(োত) কার্যনদবে ড.  সিাহাম্মদ িক্ষ উল্লাহ 
ক্ষিক্ষিক িূইয়া 

নিবযাহী প্রমকৌশলী 
পুি সকৌশল, অঞ্চল-  ১ 

সমাবাইল: 
+৮৮০১৯৬৮৪৬৮৩৬৭ 

ই- সমইল: si ddi kdcc@ 



খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
ও আমবদি েংনিষ্ট এলাকাি কার্য েহকািী 
কতৃযক েমিজনমমি পিীক্ষ্া কমি ক্ষ্নতপূিমণি 
নিমান্ি সিাট প্রস্ত্তত কিা হয় এবং উপ-
েহকািী প্রমকৌশলীি মাধযমম অনুমমাদমিি 
জন্য িনি উত্থাপি কিা হয়। নিবযাহী 
প্রমকৌশলী কতৃযক অনুমমাদমিি পি 
আমবদিকািীমক তা েংনিষ্ট কার্যালয় সিমক 
েংগ্রহ কিমত হমব। ক্ষ্নতপূিমণি টাকা 
নিধযানিত বযাংমক োলামিি মাধযমম জমা 
প্রদামিি পি পিবতযী ১(এক)নট কার্যনদবমেি 
মমধয ড্রাইিওময়/মগইটওময় নিমযামণি 
অনুমনত পত্র নিবযাহী প্রমকৌশলী কতৃযক প্রদাি 
কিা হয়।  

(ফমটাকনপ) আমবদিকািী কতৃযক 
জমা নদমত হমব। 

৩। েংনিষ্ট সহানডং টযাে পনিমশাধ 
এি হালিাগাদ িনশমদি ফমটাকনপ 
আমবদিকািী কতৃযক েিবিাহ 
কিমত হমব।  

৪। নিমান্ি সিাট অনুর্ায়ী বযাংমক 
টাকা জমা প্রদামিি োলামিি 
ফমটাকনপ। 

হাি নিএেনেনে’িওময়বোইমট 
পাওয়া র্ামব।  

www. dscc. gov. bd 

 

gmai l . com 

৭ ড্রাইি ওময়/ সগইটওময়  
নিমযামণি অনুমনত 

( অঞ্চল-  ২)  

ক) ড্রাইিওময়/মগইটওময় নিমযামণি জন্য 
অঞ্চমলি নিবযাহী প্রমকৌশলীি নিকট েড়ক 
খিমিি আমবদি ফিমম আমবদি কিমত 
হয়। 

খ) িাজউক কতৃযক অনুমমানদত সল- আউট িো 
ও আমবদি েংনিষ্ট এলাকাি কার্য েহকািী 
কতৃযক েমিজনমমি পিীক্ষ্া কমি ক্ষ্নতপূিমণি 
নিমান্ি সিাট প্রস্ত্তত কিা হয় এবং উপ-
েহকািী প্রমকৌশলীি মাধযমম অনুমমাদমিি 
জন্য িনি উত্থাপি কিা হয়। নিবযাহী 
প্রমকৌশলী কতৃযক অনুমমাদমিি পি 
আমবদিকািীমক তা েংনিষ্ট কার্যালয় সিমক 

১। েড়ক খিমিি আমবদি ফিম, 
প্রানি স্থাি-  নিবযাহী প্রমকৌশলীি 
দিি। 

২। িাজউক কতৃযক অনুমমানদত 
পস্নমটি সল- আউট প্ল্যাি 
(ফমটাকনপ) আমবদিকািী কতৃযক 
জমা নদমত হমব। 

৩। েংনিষ্ট সহানডং টযাে পনিমশাধ 
এি হালিাগাদ িনশমদি ফমটাকনপ 
আমবদিকািী কতৃযক েিবিাহ 

 েড়ক খিমিি আমবদি ফিম মূলয: 
৫০/-  টাকা িগদ প্রদাি।  
 নিমান্ি সিাট উনলস্ননখত পনিমাণ 
টাকা/ সেক/মপ- অিযাি োলামিি 
মাধযমম নিধযানিত বযাংমক জমা 
প্রদাি।  
 েড়ক খিমিি ক্ষ্নতপূিণ বতযমাি 
হাি নিএেনেনে’িওময়বোইমট 
পাওয়া র্ামব।  

www. dscc. gov. bd 

 

৭(োত) কার্যনদবে সিা.  হারুনুে েশীদ 
নিবযাহী প্রমকৌশলী 

পুি সকৌশল, অঞ্চল-  ২ 
সমাবাইল: 

+৮৮০১৭১৩৩০৩১০৩ 
ই- সমইল: 

har un001965@ 
gmai l . com 

 

http://www.dhakasouthcity.gov.bd/
http://www.dhakasouthcity.gov.bd/
http://www.dhakasouthcity.gov.bd/
http://www.dhakasouthcity.gov.bd/


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
েংগ্রহ কিমত হমব। ক্ষ্নতপূিমণি টাকা 
নিধযানিত বযাংমক োলামিি মাধযমম জমা 
প্রদামিি পি পিবতযী ১(এক)নট কার্যনদবমেি 
মমধয ড্রাইিওময়/মগইটওময় নিমযামণি 
অনুমনত পত্র নিবযাহী প্রমকৌশলী কতৃযক প্রদাি 
কিা হয়।  

কিমত হমব।  

৪। নিমান্ি সিাট অনুর্ায়ী বযাংমক 
টাকা জমা প্রদামিি োলামিি 
ফমটাকনপ। 

৮ ড্রাইি ওময়/ সগইটওময়  
নিমযামণি অনুমনত 

( অঞ্চল-  ৩)  

ক) ড্রাইিওময়/মগইটওময় নিমযামণি জন্য 
অঞ্চমলি নিবযাহী প্রমকৌশলীি নিকট েড়ক 
খিমিি আমবদি ফিমম আমবদি কিমত 
হয়। 

খ) িাজউক কতৃযক অনুমমানদত সল- আউট িো 
ও আমবদি েংনিষ্ট এলাকাি কার্য েহকািী 
কতৃযক েমিজনমমি পিীক্ষ্া কমি ক্ষ্নতপূিমণি 
নিমান্ি সিাট প্রস্ত্তত কিা হয় এবং উপ-
েহকািী প্রমকৌশলীি মাধযমম অনুমমাদমিি 
জন্য িনি উত্থাপি কিা হয়। নিবযাহী 
প্রমকৌশলী কতৃযক অনুমমাদমিি পি 
আমবদিকািীমক তা েংনিষ্ট কার্যালয় সিমক 
েংগ্রহ কিমত হমব। ক্ষ্নতপূিমণি টাকা 
নিধযানিত বযাংমক োলামিি মাধযমম জমা 
প্রদামিি পি পিবতযী ১(এক)নট কার্যনদবমেি 
মমধয ড্রাইিওময়/মগইটওময় নিমযামণি 
অনুমনত পত্র নিবযাহী প্রমকৌশলী কতৃযক প্রদাি 
কিা হয়।  

১। েড়ক খিমিি আমবদি ফিম, 
প্রানি স্থাি-  নিবযাহী প্রমকৌশলীি 
দিি। 

২। িাজউক কতৃযক অনুমমানদত 
পস্নমটি সল- আউট প্ল্যাি 
(ফমটাকনপ) আমবদিকািী কতৃযক 
জমা নদমত হমব। 

৩। েংনিষ্ট সহানডং টযাে পনিমশাধ 
এি হালিাগাদ িনশমদি ফমটাকনপ 
আমবদিকািী কতৃযক েিবিাহ 
কিমত হমব।  

৪। নিমান্ি সিাট অনুর্ায়ী বযাংমক 
টাকা জমা প্রদামিি োলামিি 
ফমটাকনপ। 

 েড়ক খিমিি আমবদি ফিম মূলয: 
৫০/-  টাকা িগদ প্রদাি।  
 নিমান্ি সিাট উনলস্ননখত পনিমাণ 
টাকা/ সেক/মপ- অিযাি োলামিি 
মাধযমম নিধযানিত বযাংমক জমা 
প্রদাি।  
 েড়ক খিমিি ক্ষ্নতপূিণ বতযমাি 
হাি নিএেনেনে’িওময়বোইমট 
পাওয়া র্ামব।  

www. dscc. gov. bd 

 

৭(োত) কার্যনদবে সিা.  আ জাল সহারিন 
নিবযাহী প্রমকৌশলী 

পুি সকৌশল, অঞ্চল-  ৩ 
সমাবাইল: 

+৮৮০১৭২২৬৭৮৬২৮ 
ই- সমইল: 

dscczone3@gmai l . c
om 

http://www.dhakasouthcity.gov.bd/
http://www.dhakasouthcity.gov.bd/


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
৯ ড্রাইি ওময়/ সগইটওময়  

নিমযামণি অনুমনত 
( অঞ্চল-  ৪)  

ক) ড্রাইিওময়/মগইটওময় নিমযামণি জন্য 
অঞ্চমলি নিবযাহী প্রমকৌশলীি নিকট েড়ক 
খিমিি আমবদি ফিমম আমবদি কিমত 
হয়। 

খ) িাজউক কতৃযক অনুমমানদত সল- আউট িো 
ও আমবদি েংনিষ্ট এলাকাি কার্য েহকািী 
কতৃযক েমিজনমমি পিীক্ষ্া কমি ক্ষ্নতপূিমণি 
নিমান্ি সিাট প্রস্ত্তত কিা হয় এবং উপ-
েহকািী প্রমকৌশলীি মাধযমম অনুমমাদমিি 
জন্য িনি উত্থাপি কিা হয়। নিবযাহী 
প্রমকৌশলী কতৃযক অনুমমাদমিি পি 
আমবদিকািীমক তা েংনিষ্ট কার্যালয় সিমক 
েংগ্রহ কিমত হমব। ক্ষ্নতপূিমণি টাকা 
নিধযানিত বযাংমক োলামিি মাধযমম জমা 
প্রদামিি পি পিবতযী ১(এক)নট কার্যনদবমেি 
মমধয ড্রাইিওময়/মগইটওময় নিমযামণি 
অনুমনত পত্র নিবযাহী প্রমকৌশলী কতৃযক প্রদাি 
কিা হয়।  

১। েড়ক খিমিি আমবদি ফিম, 
প্রানি স্থাি-  নিবযাহী প্রমকৌশলীি 
দিি। 

২। িাজউক কতৃযক অনুমমানদত 
পস্নমটি সল- আউট প্ল্যাি 
(ফমটাকনপ) আমবদিকািী কতৃযক 
জমা নদমত হমব। 

৩। েংনিষ্ট সহানডং টযাে পনিমশাধ 
এি হালিাগাদ িনশমদি ফমটাকনপ 
আমবদিকািী কতৃযক েিবিাহ 
কিমত হমব।  

৪। নিমান্ি সিাট অনুর্ায়ী বযাংমক 
টাকা জমা প্রদামিি োলামিি 
ফমটাকনপ। 

 েড়ক খিমিি আমবদি ফিম মূলয: 
৫০/-  টাকা িগদ প্রদাি।  
 নিমান্ি সিাট উনলস্ননখত পনিমাণ 
টাকা/ সেক/মপ- অিযাি োলামিি 
মাধযমম নিধযানিত বযাংমক জমা 
প্রদাি।  
 েড়ক খিমিি ক্ষ্নতপূিণ বতযমাি 
হাি নিএেনেনে’িওময়বোইমট 
পাওয়া র্ামব।  

www. dscc. gov. bd 

 

৭(োত) কার্যনদবে সিা.  িাই ুল ইিলাি 
নিবযাহী প্রমকৌশলী 

পুি সকৌশল, অঞ্চল-  ৪ 
সমাবাইল: 

+৮৮০১৭১৩০১২১৪৫ 
ই- সমইল: 

sai f ul xenzone4 
@gmai l . com 

১০ ড্রাইি ওময়/ সগইটওময়  
নিমযামণি অনুমনত 

( অঞ্চল-  ৫)  

ক) ড্রাইিওময়/মগইটওময় নিমযামণি জন্য 
অঞ্চমলি নিবযাহী প্রমকৌশলীি নিকট েড়ক 
খিমিি আমবদি ফিমম আমবদি কিমত 
হয়। 

খ) িাজউক কতৃযক অনুমমানদত সল- আউট িো 
ও আমবদি েংনিষ্ট এলাকাি কার্য েহকািী 

১। েড়ক খিমিি আমবদি ফিম, 
প্রানি স্থাি-  নিবযাহী প্রমকৌশলীি 
দিি। 

২। িাজউক কতৃযক অনুমমানদত 
পস্নমটি সল- আউট প্ল্যাি 
(ফমটাকনপ) আমবদিকািী কতৃযক 

 েড়ক খিমিি আমবদি ফিম মূলয: 
৫০/-  টাকা িগদ প্রদাি।  
 নিমান্ি সিাট উনলস্ননখত পনিমাণ 
টাকা/ সেক/মপ- অিযাি োলামিি 
মাধযমম নিধযানিত বযাংমক জমা 
প্রদাি।  
 েড়ক খিমিি ক্ষ্নতপূিণ বতযমাি 
হাি নিএেনেনে’িওময়বোইমট 

৭(োত) কার্যনদবে ক্ষিঠুন চন্দ্র শীল 
নিবযাহী প্রমকৌশলী 

পুি সকৌশল, অঞ্চল-  ৫ 
সমাবাইল: +৮৮০১৭৯৪-

২৯৫৭০৭ 
ই- সমইল: 

mi t hun. dscc@ 
gmai l . com 

http://www.dhakasouthcity.gov.bd/
http://www.dhakasouthcity.gov.bd/


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
কতৃযক েমিজনমমি পিীক্ষ্া কমি ক্ষ্নতপূিমণি 
নিমান্ি সিাট প্রস্ত্তত কিা হয় এবং উপ-
েহকািী প্রমকৌশলীি মাধযমম অনুমমাদমিি 
জন্য িনি উত্থাপি কিা হয়। নিবযাহী 
প্রমকৌশলী কতৃযক অনুমমাদমিি পি 
আমবদিকািীমক তা েংনিষ্ট কার্যালয় সিমক 
েংগ্রহ কিমত হমব। ক্ষ্নতপূিমণি টাকা 
নিধযানিত বযাংমক োলামিি মাধযমম জমা 
প্রদামিি পি পিবতযী ১(এক)নট কার্যনদবমেি 
মমধয ড্রাইিওময়/মগইটওময় নিমযামণি 
অনুমনত পত্র নিবযাহী প্রমকৌশলী কতৃযক প্রদাি 
কিা হয়।  

জমা নদমত হমব। 

৩। েংনিষ্ট সহানডং টযাে পনিমশাধ 
এি হালিাগাদ িনশমদি ফমটাকনপ 
আমবদিকািী কতৃযক েিবিাহ 
কিমত হমব।  

৪। নিমান্ি সিাট অনুর্ায়ী বযাংমক 
টাকা জমা প্রদামিি োলামিি 
ফমটাকনপ। 

পাওয়া র্ামব।  
www. dscc. gov. bd 

 

১১ সহানডং িম্বি প্রদাি 
(অঞ্চল- ১) 

অঞ্চল- ১ এি িাজস্ব নবিাগ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি। 

সিনজষ্ট্রািয মানলকািা দনলল, পেযা, 
নিনেআি, খাজিাি িনশদ এি 
েতযানয়ত ফমটাকনপেহ কি কমযকতযা 
বিাবি োদা কাগমজ আমবদি 
কিমত হয়।  

নবিা মূমলয ৭(োত) কার্যনদবে সশখ কুিেু আহম্মদ 
কি কমযকতযা 

অঞ্চল- ১ (িগি িবি), 
সফাি: +৮৮০২৯৫৫০৭৯০, 
dscczone1@gmai l . com 

১২ সহানডং িম্বি প্রদাি 
(অঞ্চল- ২) 

অঞ্চল- ২ এি িাজস্ব নবিাগ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি।  

সিনজষ্ট্রািয মানলকািা দনলল, পেযা, 
নিনেআি, খাজিাি িনশদ এি 
েতযানয়ত ফমটাকনপেহ কি কমযকতযা 
বিাবি োদা কাগমজ আমবদি 
কিমত হয়।  

নবিা মূমলয ৭(োত) কার্যনদবে সদওয়াি আলীম আল িাজী 
কি কমযকতযা 

অঞ্চল- ২(নখলগাাঁও) 
সফাি: 

+৮৮০২৪৭২১১৭০৬, 
t odscczone2@gmai l . c

om 

১৩ সহানডং িম্বি প্রদাি 
(অঞ্চল- ৩) 

অঞ্চল- ৩ এি িাজস্ব নবিাগ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি।  

সিনজষ্ট্রািয মানলকািা দনলল, পেযা, 
নিনেআি, খাজিাি িনশদ এি 

নবিা মূমলয ৭(োত) কার্যনদবে নময়া সমাোঃ জুিাময়দ আমীি 
কি কমযকতযা 

http://www.dhakasouthcity.gov.bd/
http://www.dhakasouthcity.gov.bd/
mailto:dscczone1@gmail.com
mailto:todscczone2@gmail.com
mailto:todscczone2@gmail.com


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
েতযানয়ত ফমটাকনপেহ কি কমযকতযা 
বিাবি োদা কাগমজ আমবদি 
কিমত হয়।  

অঞ্চল- ৩(আনজমপুি) 
সফাি: 

+৮৮০২৫৮৬১০২৮৪, 
zunayedami n87@gmai l . c

om 

১৪ সহানডং িম্বি প্রদাি 
(অঞ্চল- ৪) 

অঞ্চল- ৪ এি িাজস্ব নবিাগ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি।  

সিনজষ্ট্রািয মানলকািা দনলল, পেযা, 
নিনেআি, খাজিাি িনশদ এি 
েতযানয়ত ফমটাকনপেহ কি কমযকতযা 
বিাবি োদা কাগমজ আমবদি 
কিমত হয়।  

নবিা মূমলয ৭(োত) কার্যনদবে কাজী স্যমিা ইয়ােনমি 
কি কমযকতযা 

অঞ্চল- ৪(িগি িবি) 
সফাি: +৮৮০২৯৫৬৪৯০৪, 
sumonayesmi n74@gmai l . com 

১৫ সহানডং িম্বি প্রদাি 
(অঞ্চল- ৫) 

অঞ্চল- ৫ এি িাজস্ব নবিাগ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি।  

সিনজষ্ট্রািয মানলকািা দনলল, পেযা, 
নিনেআি, খাজিাি িনশদ এি 
েতযানয়ত ফমটাকনপেহ কি কমযকতযা 
বিাবি োদা কাগমজ আমবদি 
কিমত হয়।  

নবিা মূমলয ৭(োত) কার্যনদবে 
 

সমাোঃ শাহজাহাি আলী 
কি কমযকতযা 

অঞ্চল- ৫(োময়দাবাদ), 
সফাি: +৮৮০২৭৫৪০১১৭, 
shahj ahanal i . dscc@gmai l .

com 

১৬ সহানডংময়ি িামজািী 
(অঞ্চল- ১) 

অঞ্চল- ১ এি িাজস্ব নবিাগ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি। 

সিনজষ্ট্রািয মানলকািা দনলল, পেযা, 
নিনেআি, খাজিাি িনশদ এি 
েতযানয়ত ফমটাকনপ এবং হাল েি 
পর্যন্ত কি পনিমশামধি িনেমদি 
ফমটাকনপেহ ‘‘৫০/= টাকা মূমলযি 
নিধযানিত আমবদি ফিমম’’ কি 
কমযকতযা বিাবি আমবদি কিমত 
হয়। ৫০/= টাকা মূমলযি আমবদি 
ফিম িান্িাি ও ক্রয় নবিাগ সিমক 
ক্রয় কিা র্ামব।  

নবিা মূমলয ৩০(নত্রশ) নদমিি 
সিানটমশি সময়াদ 
েমানিি পি হমত 
৭(োত) কার্যনদবে  

 
 

সশখ কুিেু আহম্মদ, কি 
কমযকতযা, অঞ্চল- ১ (িগি 

িবি), 
সফাি: +৮৮০২৯৫৫০৭৯০, 
dscczone1@gmai l . com 

১৭ সহানডংময়ি িামজািী 
(অঞ্চল- ২) 

অঞ্চল- ২ এি িাজস্ব নবিাগ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি। 

সিনজষ্ট্রািয মানলকািা দনলল, পেযা, 
নিনেআি, খাজিাি িনশদ এি 

নবিা মূমলয ৩০(নত্রশ) নদমিি 
সিানটমশি সময়াদ 

সদওয়াি আলীম আল িাজী 
কি কমযকতযা 

mailto:zunayedamin87@gmail.com
mailto:zunayedamin87@gmail.com
mailto:sumonayesmin74@gmail.com
mailto:shahjahanali.dscc@gmail.com
mailto:shahjahanali.dscc@gmail.com
mailto:dscczone1@gmail.com


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
েতযানয়ত ফমটাকনপ এবং হাল েি 
পর্যন্ত কি পনিমশামধি িনেমদি 
ফমটাকনপেহ ‘‘৫০/= টাকা মূমলযি 
নিধযানিত আমবদি ফিমম’’ কি 
কমযকতযা বিাবি আমবদি কিমত 
হয়। ৫০/= টাকা মূমলযি আমবদি 
ফিম িান্িাি ও ক্রয় নবিাগ সিমক 
ক্রয় কিা র্ামব।  

েমানিি পি হমত 
৭(োত) কার্যনদবে  

 

অঞ্চল- ২(নখলগাাঁও), 
সফাি: 

+৮৮০২৪৭২১১৭০৬, 
t odscczone2@gmai l . com 

১৮ সহানডংময়ি িামজািী 
(অঞ্চল- ৩) 

অঞ্চল- ৩ এি িাজস্ব নবিাগ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি। 

সিনজষ্ট্রািয মানলকািা দনলল, পেযা, 
নিনেআি, খাজিাি িনশদ এি 
েতযানয়ত ফমটাকনপ এবং হাল েি 
পর্যন্ত কি পনিমশামধি িনেমদি 
ফমটাকনপেহ ‘‘৫০/= টাকা মূমলযি 
নিধযানিত আমবদি ফিমম’’ কি 
কমযকতযা বিাবি আমবদি কিমত 
হয়। ৫০/= টাকা মূমলযি আমবদি 
ফিম িান্িাি ও ক্রয় নবিাগ সিমক 
ক্রয় কিা র্ামব।  

নবিা মূমলয ৩০(নত্রশ) নদমিি 
সিানটমশি সময়াদ 
েমানিি পি হমত 
৭(োত) কার্যনদবে  

 

নময়া সমাোঃ জুিাময়দ আমীি 
কি কমযকতযা 

অঞ্চল- ৩(আনজমপিু) 
সফাি: +৮৮০২৫৮৬১০২৮৪, 
zunayedami n87@gmai l . c

om 

 

১৯ সহানডংময়ি িামজািী 
(অঞ্চল- ৪) 

অঞ্চল- ৪ এি িাজস্ব নবিাগ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি। 

সিনজষ্ট্রািয মানলকািা দনলল, পেযা, 
নিনেআি, খাজিাি িনশদ এি 
েতযানয়ত ফমটাকনপ এবং হাল েি 
পর্যন্ত কি পনিমশামধি িনেমদি 
ফমটাকনপেহ ‘‘৫০/= টাকা মূমলযি 
নিধযানিত আমবদি ফিমম’’ কি 
কমযকতযা বিাবি আমবদি কিমত 
হয়। ৫০/= টাকা মূমলযি আমবদি 
ফিম িান্িাি ও ক্রয় নবিাগ সিমক 
ক্রয় কিা র্ামব।  

নবিা মূমলয 
 

৩০(নত্রশ) নদমিি 
সিানটমশি সময়াদ 
েমানিি পি হমত 
৭(োত) কার্যনদবে 

কাজী স্যমিা ইয়ােনমি 
কি কমযকতযা 

অঞ্চল- ৪(িগি িবি), 
সফাি: +৮৮০২৯৫৬৪৯০৪, 

sumonayesmi n74@gmai l . com 

 

mailto:todscczone2@gmail.com
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খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
২০ সহানডংময়ি িামজািী 

(অঞ্চল- ৫) 
অঞ্চল- ৫ এি িাজস্ব নবিাগ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি। 

সিনজষ্ট্রািয মানলকািা দনলল, পেযা, 
নিনেআি, খাজিাি িনশদ এি 
েতযানয়ত ফমটাকনপ এবং হাল েি 
পর্যন্ত কি পনিমশামধি িনেমদি 
ফমটাকনপেহ ‘‘৫০/= টাকা মূমলযি 
নিধযানিত আমবদি ফিমম’’ কি 
কমযকতযা বিাবি আমবদি কিমত 
হয়। ৫০/= টাকা মূমলযি আমবদি 
ফিম িান্িাি ও ক্রয় নবিাগ সিমক 
ক্রয় কিা র্ামব।  

নবিা মূমলয ৩০(নত্রশ) নদমিি 
সিানটমশি সময়াদ 
েমানিি পি হমত 
৭(োত) কার্যনদবে  

 

সমাোঃ শাহজাহাি আলী 
কি কমযকতযা 

অঞ্চল- ৫(োময়দাবাদ) 
সফাি: +৮৮০২৭৫৪০১১৭, 

shahj ahanal i . dscc@gmai l .
com 

২১ সহানডং কি পৃিকীকিণ 
(অঞ্চল- ১) 

অঞ্চল- ১ এি িাজস্ব নবিাগ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি। 

হাল েি পর্যন্ত কি পনিমশামধি 
িনেমদি ফমটাকনপ এবং েহ-
অংশীদািমদি অিাপনতেহ কি 
কমযকতযা বিাবি োদা কাগমজ 
আমবদি কিমত হয়।  
 

নবিা মূমলয ৭(োত) কার্যনদবে সশখ কুিেু আহম্মদ 
কি কমযকতযা 

অঞ্চল- ১ (িগি িবি) 
সফাি: +৮৮০২৯৫৫০৭৯০ 
dscczone1@gmai l . com 

২২ সহানডং কি পৃিকীকিণ 
(অঞ্চল- ২) 

অঞ্চল- ২ এি িাজস্ব নবিাগ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি। 

হাল েি পর্যন্ত কি পনিমশামধি 
িনেমদি ফমটাকনপ এবং েহ-
অংশীদািমদি অিাপনতেহ কি 
কমযকতযা বিাবি োদা কাগমজ 
আমবদি কিমত হয়।  
 

নবিা মূমলয ৭(োত) কার্যনদবে সদওয়াি আলীম আল িাজী 
কি কমযকতযা 

অঞ্চল- ২(নখলগাাঁও) 
সফাি: +৮৮০২৪৭২১১৭০৬, 

t odscczone2@gmai l . com 

২৩ সহানডং কি পৃিকীকিণ 
(অঞ্চল- ৩) 

অঞ্চল- ৩ এি িাজস্ব নবিাগ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি। 

হাল েি পর্যন্ত কি পনিমশামধি 
িনেমদি ফমটাকনপ এবং েহ-
অংশীদািমদি অিাপনতেহ কি 
কমযকতযা বিাবি োদা কাগমজ 
আমবদি কিমত হয়।  
 

নবিা মূমলয ৭(োত) কার্যনদবে নময়া সমাোঃ জুিাময়দ আমীি 
কি কমযকতযা 

অঞ্চল- ৩(আনজমপিু) 
সফাি: +৮৮০২৫৮৬১০২৮৪, 
zunayedami n87@gmai l . c

om 

২৪ সহানডং কি পৃিকীকিণ অঞ্চল- ৪ এি িাজস্ব নবিাগ সিমক এ সেবা হাল েি পর্যন্ত কি পনিমশামধি নবিা মূমলয ৭(োত) কার্যনদবে কাজী স্যমিা ইয়ােনমি 

mailto:shahjahanali.dscc@gmail.com
mailto:shahjahanali.dscc@gmail.com
mailto:dscczone1@gmail.com
mailto:todscczone2@gmail.com
mailto:zunayedamin87@gmail.com
mailto:zunayedamin87@gmail.com


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
(অঞ্চল- ৪) গ্রহণ কিা সর্মত পামি। িনেমদি ফমটাকনপ এবং েহ-

অংশীদািমদি অিাপনতেহ কি 
কমযকতযা বিাবি োদা কাগমজ 
আমবদি কিমত হয়।  
 

কি কমযকতযা 
অঞ্চল- ৪(িগি িবি) 

সফাি: +৮৮০২৯৫৬৪৯০৪, 
sumonayesmi n74@gmai l . com 

২৫ সহানডং কি পৃিকীকিণ 
(অঞ্চল- ৫) 

অঞ্চল- ৫ এি িাজস্ব নবিাগ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি। 

হাল েি পর্যন্ত কি পনিমশামধি 
িনেমদি ফমটাকনপ এবং েহ-
অংশীদািমদি অিাপনতেহ কি 
কমযকতযা বিাবি োদা কাগমজ 
আমবদি কিমত হয়।  
 

নবিা মূমলয ৭(োত) কার্যনদবে সমাোঃ শাহজাহাি আলী 
কি কমযকতযা 

অঞ্চল- ৫(োময়দাবাদ) 
সফাি: +৮৮০২৭৫৪০১১৭, 

shahj ahanal i . dscc@gmai l .
com 

২৬ সেি লাইমেন্স প্রদাি 
(অঞ্চল- ১) 

অঞ্চল- ১ এি িাজস্ব নবিাগ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি। 

 

বযবোি স্থাি িাড়ায় সিয়া হমল 
িাড়াি েুনিপত্র/িাড়াি িনেমদি 
েতযানয়ত ফমটাকনপ ও বযবোি স্থাি 
নিমজি হমল হাল েি পর্যন্ত কি 
পনিমশামধি িনেমদি ফমটাকনপ,  
জাতীয় পনিেয়পত্র/জন্ম 
েিদ/পােমপাটয এি েতযানয়ত 
ফমটাকনপ, সমাবাইল িম্বি, ইমমইল 
িম্বি (র্নদ িামক) এবং ০৩(নতি) 
কনপ েতযানয়ত ছনবেহ ‘‘৫০/= টাকা 
মূমলযি নিধযানিত আমবদি ফিমম’’ 
কি কমযকতযা বিাবি আমবদি কিমত 
হয়। আমবদি ফিম িান্িাি ও ক্রয় 
নবিাগ সিমক ক্রয় কিা র্ামব। 

নেনট কমপযামিশি আদশয কি 
তফনেল, ২০১৬ এ উমেখকৃত 
( www. dscc. gov. bd)  

 বযবোি ধিি অনুর্ায়ী 

োধািণ সেি 
লাইমেন্স 

০৩ (নতি) কার্যনদবে 
 

অন্যান্য সেি 
লাইমেন্স 

কািখািা/নশল্প 
প্রনতষ্ঠাি, 
হােপাতাল, নিনিক, 
বযাংক, বীমা 
ইতযানদি সেি 
লাইমেন্স প্রমর্াজয 
সক্ষ্মত্র ফায়াি োনিযে, 
স্বাস্থয নবিাগ ও 
পনিমবশ অনধদিমিি 
ছাড়পত্র প্রানিি পি 
হমত ৩(নতি) 
কার্যনদবে। 

সশখ কুিেু আহম্মদ 
কি কমযকতযা 

অঞ্চল- ১ (িগি িবি) 
সফাি: +৮৮০২৯৫৫০৭৯০, 
dscczone1@gmai l . com 

 

২৭ সেি লাইমেন্স প্রদাি 
(অঞ্চল- ২) 

অঞ্চল- ২ এি িাজস্ব নবিাগ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি। 
 

বযবোি স্থাি িাড়ায় সিয়া হমল 
িাড়াি েুনিপত্র/িাড়াি িনেমদি 
েতযানয়ত ফমটাকনপ ও বযবোি স্থাি 

নেনট কমপযামিশি আদশয কি 
তফনেল, ২০১৬ এ উমেখকৃত 
( www. dscc. gov. bd)  

োধািণ সেি 
লাইমেন্স 
০৩ (নতি) কার্যনদবে 

সদওয়াি আলীম আল িাজী 
কি কমযকতযা 

অঞ্চল- ২(নখলগাাঁও) 

mailto:sumonayesmin74@gmail.com
mailto:shahjahanali.dscc@gmail.com
mailto:shahjahanali.dscc@gmail.com
http://www.dscc.gov.bd/
mailto:dscczone1@gmail.com
http://www.dscc.gov.bd/


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
নিমজি হমল হাল েি পর্যন্ত কি 
পনিমশামধি িনেমদি ফমটাকনপ,  
জাতীয় পনিেয়পত্র/জন্ম 
েিদ/পােমপাটয এি েতযানয়ত 
ফমটাকনপ, সমাবাইল িম্বি, ইমমইল 
িম্বি (র্নদ িামক) এবং ০৩(নতি) 
কনপ েতযানয়ত ছনবেহ ‘‘৫০/= টাকা 
মূমলযি নিধযানিত আমবদি ফিমম’’ 
কি কমযকতযা বিাবি আমবদি কিমত 
হয়। আমবদি ফিম িান্িাি ও ক্রয় 
নবিাগ সিমক ক্রয় কিা র্ামব। 

 বযবোি ধিি অনুর্ায়ী  
অন্যান্য সেি 
লাইমেন্স 
কািখািা/নশল্প 
প্রনতষ্ঠাি, 
হােপাতাল, নিনিক, 
বযাংক, বীমা 
ইতযানদি সেি 
লাইমেন্স প্রমর্াজয 
সক্ষ্মত্র ফায়াি োনিযে, 
স্বাস্থয নবিাগ ও 
পনিমবশ অনধদিমিি 
ছাড়পত্র প্রানিি পি 
হমত ৩(নতি) 
কার্যনদবে। 

সফাি: +৮৮০২৪৭২১১৭০৬, 
t odscczone2@gmai l . com 

২৮ সেি লাইমেন্স প্রদাি 
(অঞ্চল- ৩) 

অঞ্চল- ৩ এি িাজস্ব নবিাগ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি। 
 

বযবোি স্থাি িাড়ায় সিয়া হমল 
িাড়াি েুনিপত্র/িাড়াি িনেমদি 
েতযানয়ত ফমটাকনপ ও বযবোি স্থাি 
নিমজি হমল হাল েি পর্যন্ত কি 
পনিমশামধি িনেমদি ফমটাকনপ,  
জাতীয় পনিেয়পত্র/জন্ম 
েিদ/পােমপাটয এি েতযানয়ত 
ফমটাকনপ, সমাবাইল িম্বি, ইমমইল 
িম্বি (র্নদ িামক) এবং ০৩(নতি) 
কনপ েতযানয়ত ছনবেহ ‘‘৫০/= টাকা 
মূমলযি নিধযানিত আমবদি ফিমম’’ 
কি কমযকতযা বিাবি আমবদি কিমত 
হয়। আমবদি ফিম িান্িাি ও ক্রয় 
নবিাগ সিমক ক্রয় কিা র্ামব। 

নেনট কমপযামিশি আদশয কি 
তফনেল, ২০১৬ এ উমেখকৃত 
( www. dscc. gov. bd)  

 বযবোি ধিি অনুর্ায়ী 

োধািণ সেি 
লাইমেন্স 
০৩ (নতি) কার্যনদবে 
 
অন্যান্য সেি 
লাইমেন্স 
কািখািা/নশল্প 
প্রনতষ্ঠাি, 
হােপাতাল, নিনিক, 
বযাংক, বীমা 
ইতযানদি সেি 
লাইমেন্স প্রমর্াজয 
সক্ষ্মত্র ফায়াি োনিযে, 
স্বাস্থয নবিাগ ও 
পনিমবশ অনধদিমিি 
ছাড়পত্র প্রানিি পি 
হমত ৩(নতি) 
কার্যনদবে। 

নময়া সমাোঃ জুিাময়দ আমীি 
কি কমযকতযা, 

অঞ্চল- ৩(আনজমপিু) 
সফাি: +৮৮০২৫৮৬১০২৮৪, 
zunayedami n87@gmai l . c

om 

 

২৯ সেি লাইমেন্স প্রদাি অঞ্চল- ৪ এি িাজস্ব নবিাগ সিমক এ সেবা বযবোি স্থাি িাড়ায় সিয়া হমল নেনট কমপযামিশি আদশয কি োধািণ সেি 
লাইমেন্স 

কাজী স্যমিা ইয়ােনমি 

mailto:todscczone2@gmail.com
http://www.dscc.gov.bd/
mailto:zunayedamin87@gmail.com
mailto:zunayedamin87@gmail.com


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
(অঞ্চল- ৪) গ্রহণ কিা সর্মত পামি। 

 
িাড়াি েুনিপত্র/িাড়াি িনেমদি 
েতযানয়ত ফমটাকনপ ও বযবোি স্থাি 
নিমজি হমল হাল েি পর্যন্ত কি 
পনিমশামধি িনেমদি ফমটাকনপ,  
জাতীয় পনিেয়পত্র/জন্ম 
েিদ/পােমপাটয এি েতযানয়ত 
ফমটাকনপ, সমাবাইল িম্বি, ইমমইল 
িম্বি (র্নদ িামক) এবং ০৩(নতি) 
কনপ েতযানয়ত ছনবেহ ‘‘৫০/= টাকা 
মূমলযি নিধযানিত আমবদি ফিমম’’ 
কি কমযকতযা বিাবি আমবদি কিমত 
হয়। আমবদি ফিম িান্িাি ও ক্রয় 
নবিাগ সিমক ক্রয় কিা র্ামব। 

তফনেল, ২০১৬ এ উমেখকৃত 
( www. dscc. gov. bd)  

 বযবোি ধিি অনুর্ায়ী 

০৩ (নতি) কার্যনদবে 
 
অন্যান্য সেি 
লাইমেন্স 
কািখািা/নশল্প 
প্রনতষ্ঠাি, 
হােপাতাল, নিনিক, 
বযাংক, বীমা 
ইতযানদি সেি 
লাইমেন্স প্রমর্াজয 
সক্ষ্মত্র ফায়াি োনিযে, 
স্বাস্থয নবিাগ ও 
পনিমবশ অনধদিমিি 
ছাড়পত্র প্রানিি পি 
হমত ৩(নতি) 
কার্যনদবে। 

কি কমযকতযা 
অঞ্চল- ৪(িগি িবি) 

সফাি: +৮৮০২৯৫৬৪৯০৪, 
sumonayesmi n74@gmai l . com 

 

৩০ সেি লাইমেন্স প্রদাি 
(অঞ্চল- ৫) 

অঞ্চল- ৫ এি িাজস্ব নবিাগ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি। 
 

বযবোি স্থাি িাড়ায় সিয়া হমল 
িাড়াি েুনিপত্র/িাড়াি িনেমদি 
েতযানয়ত ফমটাকনপ ও বযবোি স্থাি 
নিমজি হমল হাল েি পর্যন্ত কি 
পনিমশামধি িনেমদি ফমটাকনপ,  
জাতীয় পনিেয়পত্র/জন্ম 
েিদ/পােমপাটয এি েতযানয়ত 
ফমটাকনপ, সমাবাইল িম্বি, ইমমইল 
িম্বি (র্নদ িামক) এবং ০৩(নতি) 
কনপ েতযানয়ত ছনবেহ ‘‘৫০/= টাকা 
মূমলযি নিধযানিত আমবদি ফিমম’’ 
কি কমযকতযা বিাবি আমবদি কিমত 
হয়। আমবদি ফিম িান্িাি ও ক্রয় 
নবিাগ সিমক ক্রয় কিা র্ামব। 

নেনট কমপযামিশি আদশয কি 
তফনেল, ২০১৬ এ উমেখকৃত 
( www. dscc. gov. bd)  

 বযবোি ধিি অনুর্ায়ী 

োধািণ সেি 
লাইমেন্স 
০৩ (নতি) কার্যনদবে 
 
অন্যান্য সেি 
লাইমেন্স 
কািখািা/নশল্প 
প্রনতষ্ঠাি, 
হােপাতাল, নিনিক, 
বযাংক, বীমা 
ইতযানদি সেি 
লাইমেন্স প্রমর্াজয 
সক্ষ্মত্র ফায়াি োনিযে, 
স্বাস্থয নবিাগ ও 
পনিমবশ অনধদিমিি 
ছাড়পত্র প্রানিি পি 
হমত ৩(নতি) 
কার্যনদবে। 
 

সমাোঃ শাহজাহাি আলী 
কি কমযকতযা 

অঞ্চল- ৫(োময়দাবাদ) 
সফাি: +৮৮০২৭৫৪০১১৭, 

shahj ahanal i . dscc@gmai l .
com 

http://www.dscc.gov.bd/
mailto:sumonayesmin74@gmail.com
http://www.dscc.gov.bd/
mailto:shahjahanali.dscc@gmail.com
mailto:shahjahanali.dscc@gmail.com


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
 

৩১ সেি লাইমেন্স প্রদাি 
(বাজাি শাখা- ২) 

িগি িবিস্থ  বাজাি শাখা- ২ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি। 
 

বিািগ্রহীতাি সক্ষ্মত্র  
বিািগ্রহীতাি জাতীয় 
পনিেয়পত্র/জন্ম েিদ/পােমপাটয এি 
েতযানয়ত ফমটাকনপ, বিািপমত্রি 
ফমটাকনপ, সমাবাইল িম্বি, ইমমইল 
িম্বি (র্নদ িামক) এবং ০৩(নতি) 
কনপ েতযানয়ত ছনবেহ ‘‘৫০/= টাকা 
মূমলযি নিধযানিত আমবদি ফিমম’’ 
কি কমযকতযা বিাবি আমবদি কিমত 
হয়। আমবদি ফিম িান্িাি ও ক্রয় 
নবিাগ সিমক ক্রয় কিা র্ামব। 
 
িাড়ানটয়াি সক্ষ্মত্র  
বিািগ্রহীতাি সিাটািীকৃত 
অিাপনতপত্র, িাড়াি েুনিপমত্রি 
েতযানয়ত ফমটাকনপ, িাড়ানটয়াি 
অঙ্গীকািিামা, জাতীয় 
পনিেয়পত্র/জন্ম েিদ/পােমপাটয এি 
েতযানয়ত ফমটাকনপ, সমাবাইল িম্বি, 
ইমমইল িম্বি (র্নদ িামক) এবং 
০৩(নতি) কনপ েতযানয়ত ছনবেহ 
‘‘৫০/= টাকা মূমলযি নিধযানিত 
আমবদি ফিমম’’ কি কমযকতযা 
বিাবি  আমবদি কিমত হয়। 
আমবদি ফিম িান্িাি ও ক্রয় 
নবিাগ সিমক ক্রয় কিা র্ামব। 

নেনট কমপযামিশি আদশয কি 
তফনেল, ২০১৬ এ উমেখকৃত 
( www. dscc. gov. bd)  

 বযবোি ধিি অনুর্ায়ী 
 
 
 
িাড়ানটয়াি িামম সেি লাইমেন্স 
ইস্যযি সক্ষ্মত্র লাইমেন্স নফ এি 
অনতনিি ‘‘অনুমনত নফ’’ নহমেমব 
০৩ (নতি) মামেি িাড়াি 
েমপনিমাণ টাকা েংনিষ্ট সিন্ট 
এনেেটযান্ট এি নিকট িগদ 
পনিমশাধ কমি িনশদ গ্রহণ কিমত 
হয়)। 

০৩ (নতি) কার্যনদবে 
 

সমাহাম্মদ ওয়ানহদ্যলস্নাহ 
কি কমযকতযা 

বাজাি শাখা- ২ (িগি িবি), 
সফাি: +৮৮০২৯৫৫৮৩৫৭, 

wahi dul l ah0601@gmai l .
com 

 
 

৩২ সেি লাইমেন্স প্রদাি 
(বাজাি শাখা- ৩) 

িগি িবিস্থ  বাজাি শাখা- ৩ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি। 

বিািগ্রহীতাি সক্ষ্মত্র  
বিািগ্রহীতাি জাতীয় 

নেনট কমপযামিশি আদশয কি 
তফনেল, ২০১৬ এ উমেখকৃত 
( www. dscc. gov. bd)  

০৩ (নতি) কার্যনদবে 
 

সমাোঃ আনিছুি িহমাি 
কি কমযকতযা 

বাজাি শাখা- ৩, (িগি িবি) 

http://www.dscc.gov.bd/
mailto:wahidullah0601@gmail.com
mailto:wahidullah0601@gmail.com
http://www.dscc.gov.bd/


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
 পনিেয়পত্র/জন্ম েিদ/পােমপাটয এি 

েতযানয়ত ফমটাকনপ, সমাবাইল িম্বি, 
ইমমইল িম্বি (র্নদ িামক) এবং 
০৩(নতি) কনপ েতযানয়ত ছনবেহ 
‘‘৫০/= টাকা মূমলযি নিধযানিত 
আমবদি ফিমম’’ কি কমযকতযা 
বিাবি আমবদি কিমত হয়। 
আমবদি ফিম িান্িাি ও ক্রয় 
নবিাগ সিমক ক্রয় কিা র্ামব। 
 
িাড়ানটয়াি সক্ষ্মত্র  
বিািগ্রহীতাি সিাটািীকৃত 
অিাপনতপত্র, িাড়াি েুনিপমত্রি 
েতযানয়ত ফমটাকনপ, িাড়ানটয়াি 
অঙ্গীকািিামা, জাতীয় 
পনিেয়পত্র/জন্ম েিদ/পােমপাটয এি 
েতযানয়ত ফমটাকনপ, সমাবাইল িম্বি, 
ইমমইল িম্বি (র্নদ িামক) এবং 
০৩(নতি) কনপ েতযানয়ত ছনবেহ 
‘‘৫০/= টাকা মূমলযি নিধযানিত 
আমবদি ফিমম’’ কি কমযকতযা 
বিাবি আমবদি কিমত হয়। 
আমবদি ফিম িান্িাি ও ক্রয় 
নবিাগ সিমক ক্রয় কিা র্ামব। 

 বযবোি ধিি অনুর্ায়ী 
 
 
 
 
িাড়ানটয়াি িামম সেি লাইমেন্স 
ইস্যযি সক্ষ্মত্র লাইমেন্স নফ এি 
অনতনিি ‘‘অনুমনত নফ’’ নহমেমব 
০৩ (নতি) মামেি িাড়াি 
েমপনিমাণ টাকা েংনিষ্ট সিন্ট 
এনেেটযান্ট এি নিকট িগদ 
পনিমশাধ কমি িনশদ গ্রহণ কিমত 
হয়)। 

সফাি: +৮৮০২৫৭১৬৪২৪৩, 
r ahman. ani sur 1960@gmai l .

com 

 

৩৩ বযবোি ধিি পনিবতযি 
(বাজাি শাখা- ২) 

িগি িবিস্থ  বাজাি শাখা- ২ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি। 
 

বিািগ্রহীতা সিাটািীকৃত 
অঙ্গীকািিামা, হলফিামা (উিয় 
সক্ষ্মত্র পােমপাটয োইজ েতযানয়ত 
ছনবেহ), পার্শ্যবতযী সদাকাি 
মানলকমদি অিাপনতপত্রেহ প্রধাি 

১২ মামেি িাড়াি েমপনিমাণ টাকা 
েংনিষ্ট সিন্ট এনেেটযান্ট এি নিকট 
িগদ পনিমশাধ কমি িনশদ গ্রহণ 
কিমত হয়)। 
 

১০(দশ) কার্যনদবে 
 

সমাহাম্মদ ওয়ানহদ্যলস্নাহ 
কি কমযকতযা 

বাজাি শাখা- ২ (িগি িবি), 
সফাি: +৮৮০২৯৫৫৮৩৫৭, 

wahi dul l ah0601@gmai l .

mailto:rahman.anisur1960@gmail.com
mailto:rahman.anisur1960@gmail.com
mailto:wahidullah0601@gmail.com


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
িাজস্ব কমযকতযা বিাবি োদা কাগমজ 
আমবদি কিমত হমব।  

com 

 
 

৩৪ বযবোি ধিি পনিবতযি 
(বাজাি শাখা- ৩) 

িগি িবিস্থ  বাজাি শাখা- ৩ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি। 
 

বিািগ্রহীতা সিাটািীকৃত 
অঙ্গীকািিামা, হলফিামা (উিয় 
সক্ষ্মত্র পােমপাটয োইজ েতযানয়ত 
ছনবেহ), পার্শ্যবতযী সদাকাি 
মানলকমদি অিাপনতপত্রেহ প্রধাি 
িাজস্ব কমযকতযা বিাবি োদা কাগমজ 
আমবদি কিমত হমব। 

১২ মামেি িাড়াি েমপনিমাণ টাকা 
েংনিষ্ট সিন্ট এনেেটযান্ট এি নিকট 
িগদ পনিমশাধ কমি িনশদ গ্রহণ 
কিমত হয়)। 
 

১০(দশ) কার্যনদবে 
 

সমাোঃ আনিছুি িহমাি 
কি কমযকতযা 

বাজাি শাখা- ৩, (িগি িবি) 
সফাি: +৮৮০২৫৭১৬৪২৪৩, 

r ahman. ani sur 1960@gmai l .
com 

 

৩৫ সদাকামিি িামাজািী 
(বাজাি শাখা- ২) 

িগি িবিস্থ  বাজাি শাখা- ২ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি। 
 

সিাটািীকৃত মানলকািা দনলল, 
সক্রতা- নবমক্রতা উিময়ি 
অঙ্গীকািিামা, নবমক্রতাি হলফিামা 
(েকল সক্ষ্মত্র পােমপাটয োইজ 
েতযানয়ত ছনবেহ), নবমক্রতাি স্বাক্ষ্ি 
শিািকিণ, হালিাগাদ িবায়িকৃত 
সেি লাইমেমন্সি ফমটকনপ, 
হালিাগাদ িাড়া পনিমশামদি 
িনেমদি ফমটাকনপ, হালিাগাদ 
নবদ্যযৎ নবল পনিমশামধি ফমটাকনপ 
(প্রমর্াজয সক্ষ্মত্র) েংর্িু কমি প্রধাি 
িাজস্ব কমযকতযা বিাবি আমবদি 
কিমত হয়।  

১২ মামেি িাড়াি েমপনিমাণ টাকা 
েংনিষ্ট সিন্ট এনেেটযান্ট এি নিকট 
িগদ পনিমশাধ কমি িনশদ গ্রহণ 
কিমত হয়)। 
 

২০(নবশ) কার্যনদবে 
 

সমাহাম্মদ ওয়ানহদ্যলস্নাহ 
কি কমযকতযা 

বাজাি শাখা- ২ (িগি িবি), 
সফাি: +৮৮০২৯৫৫৮৩৫৭, 

wahi dul l ah0601@gmai l .
com 

 
 

৩৬ সদাকামিি িামাজািী 
(বাজাি শাখা- ৩) 

িগি িবিস্থ  বাজাি শাখা- ৩ সিমক এ সেবা 
গ্রহণ কিা সর্মত পামি। 
 

সিাটািীকৃত মানলকািা দনলল, 
সক্রতা- নবমক্রতা উিময়ি 
অঙ্গীকািিামা, নবমক্রতাি হলফিামা 
(েকল সক্ষ্মত্র পােমপাটয োইজ 
েতযানয়ত ছনবেহ), নবমক্রতাি স্বাক্ষ্ি 
শিািকিণ, হালিাগাদ িবায়িকৃত 

১২ মামেি িাড়াি েমপনিমাণ টাকা 
েংনিষ্ট সিন্ট এনেেটযান্ট এি নিকট 
িগদ পনিমশাধ কমি িনশদ গ্রহণ 
কিমত হয়)। 

২০(নবশ) কার্যনদবে 
 

সমাোঃ আনিছুি িহমাি 
কি কমযকতযা, 

বাজাি শাখা- ৩, (িগি িবি) 
সফাি: +৮৮০২৫৭১৬৪২৪৩, 

r ahman. ani sur 1960@gmai l .
com 

mailto:wahidullah0601@gmail.com
mailto:rahman.anisur1960@gmail.com
mailto:rahman.anisur1960@gmail.com
mailto:wahidullah0601@gmail.com
mailto:wahidullah0601@gmail.com
mailto:rahman.anisur1960@gmail.com
mailto:rahman.anisur1960@gmail.com


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
সেি লাইমেমন্সি ফমটকনপ, 
হালিাগাদ িাড়া পনিমশামদি 
িনেমদি ফমটাকনপ, হালিাগাদ 
নবদ্যযৎ নবল পনিমশামধি ফমটাকনপ 
(প্রমর্াজয সক্ষ্মত্র) েংর্িু কমি প্রধাি 
িাজস্ব কমযকতযা বিাবি আমবদি 
কিমত হয়।  

 

৩৭ বহুিল 
( আবাক্ষিক/    বাক্ষণক্ষজযক)  

িবন,  বৃহদায়িান/  
ক্ষবরশষ প্রকরেে ছাে্ত্র 

প্রদান।  

   চালারনে িাধযরি ক্ষনধপাক্ষেি িূলয নগে  
িবনস্থ সিানালী বযাংরক ্ক্ষেরশাধ ্ূবক 
আরবদন  েি  িংগ্রহ কেরি হরব।  
আরবদন  েি ্ূেণ করে সচকক্ষলষ্ট 
( www. dscc. gov. bd)  
অনুযায়ী ( আরবদন  েরিে িারে িংযুক্ত)  
চাক্ষহি কাগজ- ্ত্রাক্ষদিহ জিা ক্ষদরি হরব।   
কাগজ- ্ত্রাক্ষদ যাছাই- বাছাই  ও 
িরেজক্ষিরন ্ক্ষেদশন ্ূবপক কিৃপ্রিে 
অনুরিাদনক্ররি নগে  ্ক্ষেকেনা ক্ষবিাগ 
সেরক ছাে্ত্র প্রদান কো হয়।  

 প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র :   
১।   িাদা কাগরজ/ ্যারড  
আরবদন্ত্র ( বাধযিািূলক 
নয় ) ।   

২।   ্ূেণকৃি আরবদন  েি।   
   ৩।  আরবদন  েি ক্ররয়ে 

চালারনে ১ ক্ষি কক্ষ্  
৪।  ্াওয়াে অব এযিনপী 

( প্ররযাজয সিরত্র)  ।   
৫।  আরবদনকােী/  
আরবদনকােীগরণে প্রক্ষিক্ষনক্ষধ 
িরনানয়ন্ত্র ( প্ররযাজয 
সিরত্র)  ।   

৬।  জক্ষিে িাক্ষলকানা িংক্রান্ত 
কাগজ্ত্রাদীে িিযাক্ষয়ি 
 রিাকক্ষ্  ।   

৭।  হালনাগাদ সহাক্ষডং িযাক্স 
্ক্ষেরশারধে িিযাক্ষয়ি 
 রিাকক্ষ্।   

৮।   স্থা্িয নকশা।  
৯।  ক্ষনধাক্ষেি অঙ্গীকােনািা ।   
১০।  ছাে্ত্র ক্ষ  বাবদ স্ 

অডপাে।  

১।  আরবদন  েি এে িূলয 
২৫০/ - ( িাকা দুইশি 
্ঞ্চাশ)  ।   

২।  প্রস্তাক্ষবি িবরনে সিািাল 
সলাে এক্ষেয়া এে জন্য 
ছাে্ত্র ক্ষ  বাবদ ক্ষডএিক্ষিক্ষি 
কিৃপক ক্ষনধপাক্ষেি অেপ ( সচকক্ষলষ্ট 
অনুযায়ী)  ।   
৩।  ক্ষনিপাণ বজপয অ্িােণ 
জািানি ( স েৎরযাগয)  বাবদ 
ক্ষডএিক্ষিক্ষি কিৃপক ক্ষনধপাক্ষেি 
অেপ ( সচকক্ষলষ্ট অনুযায়ী)  ।   

৪।  ছাে্ত্র গ্রহরণে ্ূরবপ 
োষ্ট্রীয় চালান  েি এে 
িাধযরি ছাে্ত্র ক্ষ  এে 
১৫% িযাি োজস্ব খারি জিা 
প্রদান কেরি হরব এবং 
চালারনে ১ক্ষি কক্ষ্ দাক্ষখল 
কেরি হরব।    

 
 
 
 

৩০ ( ক্ষত্রশ)   
কাযক্ষদবি।  

সিাোঃ নজরুল ইিলাি 
নগে  ্ক্ষেকেনাক্ষবদ 

নগে  ্ক্ষেকণ্্না ক্ষবিাগ 
ক্ষডএিিক্ষি।  

সফাি: +৮৮০২- ৯৫৫৮৯০৪ 

 

http://www.dscc.gov.bd/


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
১১।   বজয বযবস্থা্না জািানি 
বাবদ স্ অডপাে।  

১২।  ছাে্ত্র ক্ষ  এে ১৫% 
িযাি বাবদ োজস্ব খারি জিা 
প্রদান এে োষ্ট্রীয় চালান  েি 
এে িিযাক্ষয়ি  রিাকক্ষ্।  

 

আরবদন  েি ( সচকক্ষলষ্ট িহ)  
ও চালান  েি প্রািীস্থািোঃ  
নগে  ্ক্ষেকেনা ক্ষবিাগ 
( কি নং ১০১৫,  নগে  িবন)  
ক্ষডএিক্ষিক্ষি।  

 
 
 
 

৩৮ িানক্ষচত্র প্রদান চালারনে িাধযরি ক্ষনধপাক্ষেি িূলয নগে  
িবনস্থ সিানালী বযাংরক ্ক্ষেরশাধ ্ূেক 
নগে  ্ক্ষেকেনা ক্ষবিাগ সেরক 
ক্ষডএিক্ষিক্ষি’ ে ্ূপণপাংগ ও ওয়াডপ ক্ষিক্ষিক 
িানক্ষচত্র এে ২৩” * ৩৬”  িাইরজে 
িাক্ষিকালাে সপ্রিক্ষপ্রন্ি হাডকক্ষ্ ও 
সজক্ষ্ইক্ষজ  েরিরি ি িকক্ষ্ ( স্ন 
ড্রাইরি)  িংগ্রহ কো যায়।    

  • চালান  েি প্রািীস্থািোঃ নগে  
্ক্ষেকেনা ক্ষবিাগ,  ( কি নং 
১০১৪,  নগে  িবন)  
ক্ষডএিক্ষিক্ষি।  
 

 • িূলয ্ক্ষেরশারধে  ্ে চালারনে 
১ ক্ষি কক্ষ্ দাক্ষখল কেরি হরব।  

  প্রক্ষিক্ষি িানক্ষচত্র :  ২০০/ -  
িাকা।  

১ ( এক)  
কাযক্ষদবি 

কাজী হাক্ষিবা জাহান 
িূরগালক্ষবদ 

নগে  ্ক্ষেকেনা ক্ষবিাগ,  
ক্ষডএিিক্ষি,  

নগে  িবন ( কি নং 
১০১৪)  ।  

 

৩
৯ 

জন্ম- মৃতুয নিবন্ধি কমযেনূে 
(অঞ্চল- ১) 

অঞ্চল- ১ (িগি িবি ৯ম তলা) 
 

 ঢাকা দনক্ষ্ণ নেনট কমপযামিশমিি  অঞ্চল- ১ 
এি অনধমক্ষ্মত্র বেবােকািী  বা জন্ম 
গ্রহণকািী বযনিমদি নিধযানিত ফিমম 
প্রময়াজিীয় তিয প্রানি স্বামপমক্ষ্ অিনধক ৭ 
(োত) কার্যনদবমেি মমধয জন্ম নিবন্ধি 
পূবযক জন্ম েিদ প্রদাি কিা হয়।  

 ঢাকা দনক্ষ্ণ নেনট কমপযামিশমিি অঞ্চল- ১ 
এি এলাকায় জন্ম নিবন্ধিকািী বযনিমদি 

জমন্মি ৪৫ নদি সিমক ৫ বছমিি 
মমধয জন্ম নিবন্ধমিি জন্য  
জন্ম স্থাি ও জন্ম তানিমখি প্রমাণ 
নহোমব েংনিষ্ট নশক্ষ্া প্রনতষ্ঠামিি 
ছাড়পত্র/েিদপত্র/বািয এমটমন্িন্ট 
এি প্রতযয়ণ পত্র বা অন্য সকাি 
প্রমাণপত্র, ইনপআই কািয, ইনপআই 
কমযীি প্রতযয়ি পমত্রি েতযানয়ত 
অনুনলনপ আমবদি পমত্রি োমি 
েংর্িু কিমত হমব।   

নফ আদাময়ি নববিণীোঃ-  
 
বাবদ হাি 

জন্ম বা মৃতুযি 
৪৫ নদি পর্যন্ত 
জন্ম বা মৃতুযি 
নিবন্ধি নফ 

নবিামূমলয  

জন্ম বা মৃতুযি 
৪৫ নদি পি হমত 

৫ বছি পর্যন্ত 

২৫/-  
টাকা 

৭(োত) 
কার্যনদবে 

সমা. নমজানুি 
িহমাি(নিবন্ধক) 

আঞ্চনলক নিবযাহী কমযকতযা, 
অঞ্চল-  ১, নিএেনেনে। 

সমাবাইল:+৮৮০১৭১২৯৪
৭৩৭৬ 

 
অিবা 

 
িাোঃ োিনজদা 



খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
বা মৃতুযি অবযাহত পূমবয স্থায়ীিামব 
বেবােকািী বযনিি নিধযানিত ফিমম 
প্রময়াজিীয় তিয প্রানি স্বামপমক্ষ্ অিনধক ৭ 
(োত) কার্যনদবমেি মমধয মৃতুয নিবন্ধি 
পূবযক মৃতুয েিদ প্রদাি কিা হয়। 

 ঢাকা দনক্ষ্ণ নেনট কমপযামিশমিি সকন্দ্রীয় 
কার্যালয় হমত ৩িা জুলাই ২০০৬ পূমবযি 
জন্ম নিবন্ধিকািী বযনিি  আমবদমিি 
সপ্রনক্ষ্মত অিলাইি পূবযক জন্ম েিমদি 
নিিকল ও প্রমাণ স্বামপমক্ষ্ নবদযমাি 
পিনতমত মৃতুয নিবন্ধি ও মৃতুয নিিকল 
েিদ প্রদাি কিা হয়। 

 ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট কমপযামিশমিি 
আওতাধীি প্রনতনট অঞ্চল হমত জন্ম ও 
মৃতুয নিবন্ধি আইি ২০০৪ ও নবনধমালা 
২০১৮ অনুর্ায়ী জন্ম ও মৃতুয নিবন্ধি কিা 
হময় িামক। 

 েিােনি অঞ্চল হমত অনুমমাদি োমপমক্ষ্ 
আমবিকািীি নিকট েিদ প্রদাি কিা হময় 
িামক।  

 
 

জমন্মি ৫ বছমিি পি   
বয়ে প্রমামণি জন্য উপর্ুিয 
নেনকৎেক কতৃযক সদয়া প্রতযয়ি পত্র, 
নপএেনে, সজএেনে, এেএেনে বা 
অনুরূপ নশক্ষ্াগত েিদপমত্রি 
েতযানয়ত অনুনলনপ।  
স্থায়ী নঠকািাি প্রমাণ নহোমব বযনিি 
নিমজি বা নপতা বা মাতা বা নপতামহ 
বা নপতামহীি স্থায়ী নঠকািাি 
নবপিীমত হালিাগাদ কি 
পনিমশামধি িনশদপত্র, জাতীয় 
পনিেয় পত্র, পােমপাটয, জন্ম েিদ এ 
সঘানিত স্থায়ী নঠকািা বা অন্য সকাি 
প্রমাণ পমত্রি েতযানয়ত অনুনলনপ 
আমবদি পমত্রি োমি েংর্ুি কিমত 
হমব।  
মতৃযু নিবন্ধমিি জন্য 
মৃত বযনিি মৃতুযি  স্থাি, মৃতুযি 
তানিখ ও  মৃতুযি  কািণ প্রমাণ 
নহোমবোঃ-  
ক. নেনকৎো প্রনতষ্ঠাি বা নেনকৎেক 

কতৃযক সদয়া মৃতুয েংক্রান্ত প্রতযয়ি 
পত্র। 

খ. েংনিষ্ট স্বাস্থযকমযীি প্রতযয়িপ্রত্র। 
গ. েংনিষ্ট েমানধ বা েৎকািস্থমলি 

দাফি বা েৎকাি িনশদ। 
ঘ. মৃত বযনিি উতিানধকাি 
েিদপত্র। 
ঙ. মৃত বযনিি জন্ম নিবন্ধি েিদ। 
ে. মৃতুয নিবন্ধমিি জন্য 

নিবন্ধি নফ 
(োকুমলয) 

জন্ম বা মৃতুযি ৫ 
বছি পি নিবন্ধি 

নফ (োকুমলয) 

৫০/-  
টাকা 

জন্ম তানিখ 
েংমশাধমিি জন্য 

আমবদি নফ 

১০০/-  
টাকা 

জন্ম তানিখ 
বযনতত অন্যান্য 

তিয েংমশাধমিি 
জন্য আমবদি নফ 

৫০/-  
টাকা 

বাংলা ও ইংমিজী 
উিয় িািাি 

েিমদি িকল নফ 

৫০/-  
টাকা 

 
উনলস্ননখত কার্যক্রমমি নফ িগি িবি 
৯ম তলা অঞ্চল-  ১ এি  ৮০১ িং 
কমক্ষ্ জন্ম ও মৃতুয নিবন্ধি েহকািীি 
নিকট িগদ টাকা িনশদ পাওয়া 
স্বামপমক্ষ্ জমা নদমত হমব।  
 

ইেলাম(নিবন্ধক) 
েহকািী স্বাস্থয কমযকতযা, 
অঞ্চল- ১, নিএেনেনে 

সমাবাইল:+৮৮০১৭১৩০৯
২৬৬৯ 

 
 



খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
আমবদিকািী বযনিি জন্ম নিবন্ধি 
েিদ অিবা জাতীয় পনিেয়পমত্রি 
কনপ। 

আমবদি ফিম প্রানিি স্থািোঃ-  
অঞ্চল- ১ (িগি িবি ৯ম তলা) 
স্বাস্থয নবিাগাধীি জন্ম নিবন্ধি, মৃতুয 
নিবন্ধি শাখা, কক্ষ্ িং ৮০১-  হমত 
েংগ্রহ কিা র্ামব।   
সর্াগামর্াগ  

1. িনফকুল ইেলাম, জন্ম ও 
মৃতুয নিবন্ধি েহকািী 

      সমাবাইল িং-   
০১৭১৬৩২৭১৭৮ 

৪
০ 

জন্ম- মৃতুয নিবন্ধি কমযেনূে 
(অঞ্চল- ২) 

অঞ্চল- ২ (নখলগাাঁও) 
 

 ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট কমপযামিশমিি  অঞ্চল- ১ 
এি অনধমক্ষ্মত্র বেবােকািী  বা জন্ম 
গ্রহণকািী বযনিমদি নিধযানিত ফিমম 
প্রময়াজিীয় তিয প্রানি স্বামপমক্ষ্ অিনধক ৭ 
(োতে) কার্যনদবমেি মমধয জন্ম নিবন্ধি 
পূবযক জন্ম েিদ প্রদাি কিা হয়।  
 ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট কমপযামিশমিি অঞ্চল- ১ 
এি এলাকায় জন্ম নিবন্ধিকািী বযনিমদি 
বা মৃতুযি অবযাহত পূমবয স্থায়ীিামব 
বেবােকািী বযনিি নিধযানিত ফিমম 
প্রময়াজিীয় তিয প্রানি স্বামপমক্ষ্ অিনধক ৭ 
(োত) কার্যনদবমেি মমধয মৃতুয নিবন্ধি 
পূবযক মৃতুয েিদ প্রদাি কিা হয়। 
 ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট কমপযামিশমিি সকন্দ্রীয় 
কার্যালয় হমত ৩িা জুলাই ২০০৬ পূমবযি 

জমন্মি ৪৫ নদি সিমক ৫ বছমিি 
মমধয জন্ম নিবন্ধমিি জন্য  
জন্ম স্থাি ও জন্ম তানিমখি প্রমাণ 
নহোমব েংনিষ্ট নশক্ষ্া প্রনতষ্ঠামিি 
ছাড়পত্র/েিদপত্র/বািয এমটমন্িন্ট 
এি প্রতযয়ণ পত্র বা অন্য সকাি 
প্রমাণপত্র, ইনপআই কািয, ইনপআই 
কমযীি প্রতযয়ি পমত্রি েতযানয়ত 
অনুনলনপ আমবদি পমত্রি োমি 
েংর্িু কিমত হমব।   
জমন্মি ৫ বছমিি পি   
বয়ে প্রমামণি জন্য উপর্ুিয 
নেনকৎেক কতৃযক সদয়া প্রতযয়ি পত্র, 
নপএেনে, সজএেনে, এেএেনে বা 
অনুরূপ নশক্ষ্াগত েিদপমত্রি 
েতযানয়ত অনুনলনপ।  
স্থায়ী নঠকািাি প্রমাণ নহোমব বযনিি 

নফ আদাময়ি নববিণীোঃ-  
 
বাবদ হাি 

জন্ম বা মৃতুযি 
৪৫ নদি পর্যন্ত 
জন্ম বা মৃতুযি 
নিবন্ধি নফ 

নবিামূমলয  

জন্ম বা মৃতুযি 
৪৫ নদি পি হমত 

৫ বছি পর্যন্ত 
নিবন্ধি নফ 
(োকুমলয) 

২৫/-  
টাকা 

জন্ম বা মৃতুযি ৫ 
বছি পি নিবন্ধি 

নফ (োকুমলয) 

৫০/-  
টাকা 

জন্ম তানিখ 
েংমশাধমিি জন্য 

১০০/-  
টাকা 

৭(োত) 
কার্যনদবে 

সমা. জনহিম্নল ইেলাম 
(নিবন্ধক) 

আঞ্চনলক নিবযাহী কমযকতযা, 
অঞ্চল-  ২, (নখলগাাঁও) 

নিএেনেনে। 
সমাবাইল:+৮৮০১৭১৬০০৮

৮৩৮ 

 
অিবা 

 
 

িাোঃ নিশাত পািিীি 
(নিবন্ধক) 

েহকািী স্বাস্থয কমযকতযা, 
অঞ্চল- ২, নিএেনেনে 

সমাবাইল:+৮৮০১৯১৪০১২



খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
জন্ম নিবন্ধিকািী বযনিি  আমবদমিি 
সপ্রনক্ষ্মত অিলাইি পূবযক জন্ম েিমদি 
নিিকল ও প্রমাণ স্বামপমক্ষ্ নবদযমাি 
পিনতমত মৃতুয নিবন্ধি ও মৃতুয নিিকল েিদ 
প্রদাি কিা হয়। 
 ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট কমপযামিশমিি 
আওতাধীি প্রনতনট অঞ্চল হমত জন্ম ও মৃতুয 
নিবন্ধি আইি ২০০৪ ও নবনধমালা ২০১৮ 
অনুর্ায়ী জন্ম ও মৃতুয নিবন্ধি কিা হময় 
িামক। 
 েিােনি অঞ্চল হমত অনুমমাদি োমপমক্ষ্ 
আমবিকািীি নিকট েিদ প্রদাি কিা হময় 
িামক।  

 
 

   

নিমজি বা নপতা বা মাতা বা নপতামহ 
বা নপতামহীি স্থায়ী নঠকািাি 
নবপিীমত হালিাগাদ কি 
পনিমশামধি িনশদপত্র, জাতীয় 
পনিেয় পত্র, পােমপাটয, জন্ম েিদ এ 
সঘানিত স্থায়ী নঠকািা বা অন্য সকাি 
প্রমাণ পমত্রি েতযানয়ত অনুনলনপ 
আমবদি পমত্রি োমি েংর্ুি কিমত 
হমব।  
মতৃযু নিবন্ধমিি জন্য 
মৃত বযনিি মৃতুযি  স্থাি, মৃতুযি 
তানিখ ও  মৃতুযি  কািণ প্রমাণ 
নহোমবোঃ-  
ক. নেনকৎো প্রনতষ্ঠাি বা নেনকৎেক 

কতৃযক সদয়া মৃতুয েংক্রান্ত 
প্রতযয়ি পত্র। 

খ. েংনিষ্ট স্বাস্থযকমযীি প্রতযয়িপ্রত্র। 
গ. েংনিষ্ট েমানধ বা েৎকািস্থমলি 

দাফি বা েৎকাি িনশদ। 
ঘ. মৃত বযনিি উতিানধকাি 
েিদপত্র। 
ঙ. মৃত বযনিি জন্ম নিবন্ধি েিদ। 
ে. মৃতুয নিবন্ধমিি জন্য 

আমবদিকািী বযনিি জন্ম নিবন্ধি 
েিদ অিবা জাতীয় পনিেয়পমত্রি 
কনপ। 

আমবদি ফিম প্রানিি স্থািোঃ-  
অঞ্চল- ১ (িগি িবি ৯ম তলা) 
স্বাস্থয নবিাগাধীি জন্ম নিবন্ধি, মৃতুয 
নিবন্ধি শাখা, কক্ষ্ িং ৮০১-  হমত 

আমবদি নফ 
জন্ম তানিখ 

বযনতত অন্যান্য 
তিয েংমশাধমিি 
জন্য আমবদি নফ 

৫০/-  
টাকা 

বাংলা ও ইংমিজী 
উিয় িািাি 

েিমদি িকল নফ 

৫০/-  
টাকা 

 
উনলস্ননখত কার্যক্রমমি নফ িগি িবি 
৯ম তলা অঞ্চল-  ১ এি  ৮০১ িং 
কমক্ষ্ জন্ম ও মৃতুয নিবন্ধি েহকািীি 
নিকট িগদ টাকা িনশদ পাওয়া 
স্বামপমক্ষ্ জমা নদমত হমব।  

৬৮৪ 

 
 



খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
েংগ্রহ কিা র্ামব।   
সর্াগামর্াগ  
নবনি হানববুলস্নাহ,  
জন্ম ও মৃতুয নিবন্ধি েহকািী 
সমাবাইল িং-   ০১৭৭৭৪৪১২৪৮ 

৪
১ 

জন্ম- মৃতুয নিবন্ধি কমযেনূে 
(অঞ্চল- ৩) 

অঞ্চল- ৩ (আনজমপুি) 
 

 ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট কমপযামিশমিি  অঞ্চল- ১ 
এি অনধমক্ষ্মত্র বেবােকািী  বা জন্ম 
গ্রহণকািী বযনিমদি নিধযানিত ফিমম 
প্রময়াজিীয় তিয প্রানি স্বামপমক্ষ্ অিনধক ৭ 
(োত) কার্যনদবমেি মমধয জন্ম নিবন্ধি 
পূবযক জন্ম েিদ প্রদাি কিা হয়।  
 ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট কমপযামিশমিি অঞ্চল- ১ 
এি এলাকায় জন্ম নিবন্ধিকািী বযনিমদি 
বা মৃতুযি অবযাহত পূমবয স্থায়ীিামব 
বেবােকািী বযনিি নিধযানিত ফিমম 
প্রময়াজিীয় তিয প্রানি স্বামপমক্ষ্ অিনধক ৭ 
(োত) কার্যনদবমেি মমধয মৃতুয নিবন্ধি 
পূবযক মৃতুয েিদ প্রদাি কিা হয়। 
 ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট কমপযামিশমিি সকন্দ্রীয় 
কার্যালয় হমত ৩িা জুলাই ২০০৬ পূমবযি 
জন্ম নিবন্ধিকািী বযনিি  আমবদমিি 
সপ্রনক্ষ্মত অিলাইি পূবযক জন্ম েিমদি িকল 
ও প্রমাণ স্বামপমক্ষ্ নবদযমাি পিনতমত মৃতুয 
নিবন্ধি ও মৃতুয িকল েিদ প্রদাি কিা হয়। 
 ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট কমপযামিশমিি 
আওতাধীি প্রনতনট অঞ্চল হমত জন্ম ও মৃতুয 
নিবন্ধি আইি ২০০৪ ও নবনধমালা ২০১৮ 
অনুর্ায়ী জন্ম ও মৃতুয নিবন্ধি কিা হময় 

জমন্মি ৪৫ নদি সিমক ৫ বছমিি 
মমধয জন্ম নিবন্ধমিি জন্য  
জন্ম স্থাি ও জন্ম তানিমখি প্রমাণ 
নহোমব েংনিষ্ট নশক্ষ্া প্রনতষ্ঠামিি 
ছাড়পত্র/েিদপত্র/বািয এমটমন্িন্ট 
এি প্রতযয়ণ পত্র বা অন্য সকাি 
প্রমাণপত্র, ইনপআই কািয, ইনপআই 
কমযীি প্রতযয়ি পমত্রি েতযানয়ত 
অনুনলনপ আমবদি পমত্রি োমি 
েংর্িু কিমত হমব।   
জমন্মি ৫ বছমিি পি   
বয়ে প্রমামণি জন্য উপর্ুিয 
নেনকৎেক কতৃযক সদয়া প্রতযয়ি পত্র, 
নপএেনে, সজএেনে, এেএেনে বা 
অনুরূপ নশক্ষ্াগত েিদপমত্রি 
েতযানয়ত অনুনলনপ।  
স্থায়ী নঠকািাি প্রমাণ নহোমব বযনিি 
নিমজি বা নপতা বা মাতা বা নপতামহ 
বা নপতামহীি স্থায়ী নঠকািাি 
নবপিীমত হালিাগাদ কি 
পনিমশামধি িনশদপত্র, জাতীয় 
পনিেয় পত্র, পােমপাটয, জন্ম েিদ এ 
সঘানিত স্থায়ী নঠকািা বা অন্য সকাি 
প্রমাণ পমত্রি েতযানয়ত অনুনলনপ 
আমবদি পমত্রি োমি েংর্ুি কিমত 

নফ আদাময়ি নববিণীোঃ-  
 
বাবদ হাি 

জন্ম বা মৃতুযি 
৪৫ নদি পর্যন্ত 
জন্ম বা মৃতুযি 
নিবন্ধি নফ 

নবিামূমলয  

জন্ম বা মৃতুযি 
৪৫ নদি পি হমত 

৫ বছি পর্যন্ত 
নিবন্ধি নফ 
(োকুমলয) 

২৫/-  
টাকা 

জন্ম বা মৃতুযি ৫ 
বছি পি নিবন্ধি 

নফ (োকুমলয) 

৫০/-  
টাকা 

জন্ম তানিখ 
েংমশাধমিি জন্য 

আমবদি নফ 

১০০/-  
টাকা 

জন্ম তানিখ 
বযনতত অন্যান্য 

তিয েংমশাধমিি 
জন্য আমবদি নফ 

৫০/-  
টাকা 

বাংলা ও ইংমিজী 
উিয় িািাি 

েিমদি িকল নফ 

৫০/-  
টাকা 

৭(োত) 
কার্যনদবে 

সমা. োমছুল হক 
(নিবন্ধক), আঞ্চনলক 

নিবযাহী কমযকতযা 
অঞ্চল-  ৩, (অোঃ দাোঃ)  

নিএেনেনে। 
সমাবাইল:+৮৮০১৭৪৮৯৮

৪১৯৪ 

 
অিবা 

 
িাোঃ ফাহনমদা 

মনিি(নিবন্ধক) 
েহকািী স্বাস্থয কমযকতযা 
অঞ্চল- ৩, নিএেনেনে 

সমাবাইল:+৮৮০১৮১৯২৫
২৪১৩ 

 
 



খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
িামক। 
 েিােনি অঞ্চল হমত অনুমমাদি োমপমক্ষ্ 
আমবিকািীি নিকট েিদ প্রদাি কিা হময় 
িামক।  

 

হমব।  
মতৃযু নিবন্ধমিি জন্য 
মৃত বযনিি মৃতুযি  স্থাি, মৃতুযি 
তানিখ ও  মৃতুযি  কািণ প্রমাণ 
নহোমবোঃ-  
ক. নেনকৎো প্রনতষ্ঠাি বা নেনকৎেক 

কতৃযক সদয়া মৃতুয েংক্রান্ত 
প্রতযয়ি পত্র। 

খ. েংনিষ্ট স্বাস্থযকমযীি প্রতযয়িপ্রত্র। 
গ. েংনিষ্ট েমানধ বা েৎকািস্থমলি 

দাফি বা েৎকাি িনশদ। 
ঘ. মৃত বযনিি উতিানধকাি 
েিদপত্র। 
ঙ. মৃত বযনিি জন্ম নিবন্ধি েিদ। 
ে. মৃতুয নিবন্ধমিি জন্য 

আমবদিকািী বযনিি জন্ম 
নিবন্ধি েিদ অিবা জাতীয় 
পনিেয়পমত্রি কনপ। 

আমবদি ফিম প্রানিি স্থািোঃ-  
অঞ্চল- ১ (িগি িবি ৯ম তলা) 
স্বাস্থয নবিাগাধীি জন্ম নিবন্ধি, মৃতুয 
নিবন্ধি শাখা, কক্ষ্ িং ৮০১-  হমত 
েংগ্রহ কিা র্ামব।   
সর্াগামর্াগ  
নগয়াে উনিি,  
জন্ম ও মৃতুয নিবন্ধি েহকািী 
সমাবাইল িং-   ০১৯১১৬২২৭৮১ 

 

 
উনলস্ননখত কার্যক্রমমি নফ িগি িবি 
৯ম তলা অঞ্চল-  ১ এি  ৮০১ িং 
কমক্ষ্ জন্ম ও মৃতুয নিবন্ধি েহকািীি 
নিকট িগদ টাকা িনশদ পাওয়া 
স্বামপমক্ষ্ জমা নদমত হমব। 



খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
৪
২ 

জন্ম- মৃতুয নিবন্ধি কমযেনূে 
(অঞ্চল- ৪) 

অঞ্চল- ৪ (িগি িবি ১২ তলা) 
 

 ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট কমপযামিশমিি  
অঞ্চল- ১ এি অনধমক্ষ্মত্র বেবােকািী  বা 
জন্ম গ্রহণকািী বযনিমদি নিধযানিত ফিমম 
প্রময়াজিীয় তিয প্রানি স্বামপমক্ষ্ অিনধক ৭ 
(োত) কার্যনদবমেি মমধয জন্ম নিবন্ধি 
পূবযক জন্ম েিদ প্রদাি কিা হয়।  
 ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট কমপযামিশমিি 
অঞ্চল- ১ এি এলাকায় জন্ম নিবন্ধিকািী 
বযনিমদি বা মৃতুযি অবযাহত পূমবয 
স্থায়ীিামব বেবােকািী বযনিি নিধযানিত 
ফিমম প্রময়াজিীয় তিয প্রানি স্বামপমক্ষ্ 
অিনধক ৭ (োত) কার্যনদবমেি মমধয মৃতুয 
নিবন্ধি পূবযক মৃতুয েিদ প্রদাি কিা হয়। 
 ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট কমপযামিশমিি 
সকন্দ্রীয় কার্যালয় হমত ৩িা জুলাই ২০০৬ 
পূমবযি জন্ম নিবন্ধিকািী বযনিি  আমবদমিি 
সপ্রনক্ষ্মত অিলাইি পূবযক জন্ম েিমদি 
নিিকল ও প্রমাণ স্বামপমক্ষ্ নবদযমাি 
পিনতমত মৃতুয নিবন্ধি ও মৃতুয নিিকল েিদ 
প্রদাি কিা হয়। 
 ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট কমপযামিশমিি 
আওতাধীি প্রনতনট অঞ্চল হমত জন্ম ও মৃতুয 
নিবন্ধি আইি ২০০৪ ও নবনধমালা ২০১৮ 
অনুর্ায়ী জন্ম ও মৃতুয নিবন্ধি কিা হময় 
িামক। 
 েিােনি অঞ্চল হমত অনুমমাদি 
োমপমক্ষ্ আমবিকািীি নিকট েিদ প্রদাি 
কিা হময় িামক।  

জমন্মি ৪৫ নদি সিমক ৫ বছমিি 
মমধয জন্ম নিবন্ধমিি জন্য  
জন্ম স্থাি ও জন্ম তানিমখি প্রমাণ 
নহোমব েংনিষ্ট নশক্ষ্া প্রনতষ্ঠামিি 
ছাড়পত্র/েিদপত্র/বািয এমটমন্িন্ট 
এি প্রতযয়ণ পত্র বা অন্য সকাি 
প্রমাণপত্র, ইনপআই কািয, ইনপআই 
কমযীি প্রতযয়ি পমত্রি েতযানয়ত 
অনুনলনপ আমবদি পমত্রি োমি 
েংর্িু কিমত হমব।   
জমন্মি ৫ বছমিি পি   
বয়ে প্রমামণি জন্য উপর্ুিয 
নেনকৎেক কতৃযক সদয়া প্রতযয়ি পত্র, 
নপএেনে, সজএেনে, এেএেনে বা 
অনুরূপ নশক্ষ্াগত েিদপমত্রি 
েতযানয়ত অনুনলনপ।  
স্থায়ী নঠকািাি প্রমাণ নহোমব বযনিি 
নিমজি বা নপতা বা মাতা বা নপতামহ 
বা নপতামহীি স্থায়ী নঠকািাি 
নবপিীমত হালিাগাদ কি 
পনিমশামধি িনশদপত্র, জাতীয় 
পনিেয় পত্র, পােমপাটয, জন্ম েিদ এ 
সঘানিত স্থায়ী নঠকািা বা অন্য সকাি 
প্রমাণ পমত্রি েতযানয়ত অনুনলনপ 
আমবদি পমত্রি োমি েংর্ুি কিমত 
হমব।  
মতৃযু নিবন্ধমিি জন্য 
মৃত বযনিি মৃতুযি  স্থাি, মৃতুযি 
তানিখ ও  মৃতুযি  কািণ প্রমাণ 
নহোমবোঃ-  

নফ আদাময়ি নববিণীোঃ-  
 
বাবদ হাি 

জন্ম বা মৃতুযি 
৪৫ নদি পর্যন্ত 
জন্ম বা মৃতুযি 
নিবন্ধি নফ 

নবিামূমলয  

জন্ম বা মৃতুযি 
৪৫ নদি পি হমত 

৫ বছি পর্যন্ত 
নিবন্ধি নফ 
(োকুমলয) 

২৫/-  
টাকা 

জন্ম বা মৃতুযি ৫ 
বছি পি নিবন্ধি 

নফ (োকুমলয) 

৫০/-  
টাকা 

জন্ম তানিখ 
েংমশাধমিি জন্য 

আমবদি নফ 

১০০/-  
টাকা 

জন্ম তানিখ 
বযনতত অন্যান্য 

তিয েংমশাধমিি 
জন্য আমবদি নফ 

৫০/-  
টাকা 

বাংলা ও ইংমিজী 
উিয় িািাি 

েিমদি িকল নফ 

৫০/-  
টাকা 

 
উনলস্ননখত কার্যক্রমমি নফ িগি িবি 
৯ম তলা অঞ্চল-  ১ এি  ৮০১ িং 
কমক্ষ্ জন্ম ও মৃতুয নিবন্ধি েহকািীি 
নিকট িগদ টাকা িনশদ পাওয়া 

৭(োত) 
কার্যনদবে 

উদয়ি সদওয়াি 
(নিবন্ধক), আঞ্চনলক 

নিবযাহী কমযকতযা, অঞ্চল-  
৪, নিএেনেনে। 

সমাবাইল:+৮৮০১৭১৬০৬
২৯৫৯ 

 
অিবা 

 
িাোঃ ফজমল শামস্যল কনবি 

(নিবন্ধক), 
েহকািী স্বাস্থয কমযকতযা, 
অঞ্চল- ৪, নিএেনেনে 

সমাবাইল:+৮৮০১৭১৪৫৫
৮৭৩৬ 

 
 



খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
 ক. নেনকৎো প্রনতষ্ঠাি বা নেনকৎেক 

কতৃযক সদয়া মৃতুয েংক্রান্ত প্রতযয়ি 
পত্র। 

খ. েংনিষ্ট স্বাস্থযকমযীি প্রতযয়িপ্রত্র। 
গ. েংনিষ্ট েমানধ বা েৎকািস্থমলি 

দাফি বা েৎকাি িনশদ। 
ঘ. মৃত বযনিি উতিানধকাি 
েিদপত্র। 
ঙ. মৃত বযনিি জন্ম নিবন্ধি েিদ। 
ে. মৃতুয নিবন্ধমিি জন্য 

আমবদিকািী বযনিি জন্ম 
নিবন্ধি েিদ অিবা জাতীয় 
পনিেয়পমত্রি কনপ। 

আমবদি ফিম প্রানিি স্থািোঃ-  
অঞ্চল- ১ (িগি িবি ৯ম তলা) 
স্বাস্থয নবিাগাধীি জন্ম নিবন্ধি, মৃতুয 
নিবন্ধি শাখা, কক্ষ্ িং ৮০১-  হমত 
েংগ্রহ কিা র্ামব।   
সর্াগামর্াগ  

2. সমাোঃ আেলাম  িূাঁইয়া, 
জন্ম ও মৃতুয নিবন্ধি 
েহকািী 

      সমাবাইল িং-   
০১৮২২৫৩১৪০৯ 

 

স্বামপমক্ষ্ জমা নদমত হমব। 



খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
৪
৩ 

জন্ম- মৃতুয নিবন্ধি কমযেনূে 
(অঞ্চল- ৫) 

অঞ্চল-  ৫ (োময়দাবাদ) 
 

 ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট কমপযামিশমিি  অঞ্চল- ১ 
এি অনধমক্ষ্মত্র বেবােকািী  বা জন্ম 
গ্রহণকািী বযনিমদি নিধযানিত ফিমম 
প্রময়াজিীয় তিয প্রানি স্বামপমক্ষ্ অিনধক ৭ 
(োত) কার্যনদবমেি মমধয জন্ম নিবন্ধি 
পূবযক জন্ম েিদ প্রদাি কিা হয়।  
 ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট কমপযামিশমিি অঞ্চল- ১ 
এি এলাকায় জন্ম নিবন্ধিকািী বযনিমদি 
বা মৃতুযি অবযাহত পূমবয স্থায়ীিামব 
বেবােকািী বযনিি নিধযানিত ফিমম 
প্রময়াজিীয় তিয প্রানি স্বামপমক্ষ্ অিনধক ৭ 
(োত) কার্যনদবমেি মমধয মৃতুয নিবন্ধি 
পূবযক মৃতুয েিদ প্রদাি কিা হয়। 
 ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট কমপযামিশমিি সকন্দ্রীয় 
কার্যালয় হমত ৩িা জুলাই ২০০৬ পূমবযি 
জন্ম নিবন্ধিকািী বযনিি  আমবদমিি 
সপ্রনক্ষ্মত অিলাইি পূবযক জন্ম েিমদি 
নিিকল ও প্রমাণ স্বামপমক্ষ্ নবদযমাি 
পিনতমত মৃতুয নিবন্ধি ও মৃতুয নিিকল েিদ 
প্রদাি কিা হয়। 
 ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট কমপযামিশমিি 
আওতাধীি প্রনতনট অঞ্চল হমত জন্ম ও মৃতুয 
নিবন্ধি আইি ২০০৪ ও নবনধমালা ২০১৮ 
অনুর্ায়ী জন্ম ও মৃতুয নিবন্ধি কিা হময় 
িামক। 
 েিােনি অঞ্চল হমত অনুমমাদি োমপমক্ষ্ 
আমবিকািীি নিকট েিদ প্রদাি কিা হময় 
িামক।  

জমন্মি ৪৫ নদি সিমক ৫ বছমিি 
মমধয জন্ম নিবন্ধমিি জন্য  
জন্ম স্থাি ও জন্ম তানিমখি প্রমাণ 
নহোমব েংনিষ্ট নশক্ষ্া প্রনতষ্ঠামিি 
ছাড়পত্র/েিদপত্র/বািয এমটমন্িন্ট 
এি প্রতযয়ণ  পত্র বা অন্য 
সকাি প্রমাণপত্র, ইনপআই কািয, 
ইনপআই কমযীি প্রতযয়ি পমত্রি 
েতযানয়ত অনুনলনপ আমবদি পমত্রি 
োমি েংর্িু কিমত হমব।   
জমন্মি ৫ বছমিি পি   
বয়ে প্রমামণি জন্য উপর্ুিয 
নেনকৎেক কতৃযক সদয়া প্রতযয়ি পত্র, 
নপএেনে, সজএেনে, এেএেনে বা 
অনুরূপ নশক্ষ্াগত েিদপমত্রি 
েতযানয়ত অনুনলনপ।  
স্থায়ী নঠকািাি প্রমাণ নহোমব বযনিি 
নিমজি বা নপতা বা মাতা বা নপতামহ 
বা নপতামহীি স্থায়ী নঠকািাি 
নবপিীমত হালিাগাদ কি 
পনিমশামধি িনশদপত্র, জাতীয় 
পনিেয় পত্র, পােমপাটয, জন্ম েিদ এ 
সঘানিত স্থায়ী নঠকািা বা অন্য সকাি 
প্রমাণ পমত্রি েতযানয়ত অনুনলনপ 
আমবদি পমত্রি োমি েংর্ুি কিমত 
হমব।  
মতৃযু নিবন্ধমিি জন্য 
মৃত বযনিি মৃতুযি  স্থাি, মৃতুযি 
তানিখ ও  মৃতুযি  কািণ প্রমাণ 
নহোমবোঃ-  

নফ আদাময়ি নববিণীোঃ-  
 
বাবদ হাি 

জন্ম বা মৃতুযি 
৪৫ নদি পর্যন্ত 
জন্ম বা মৃতুযি 
নিবন্ধি নফ 

নবিামূমলয  

জন্ম বা মৃতুযি 
৪৫ নদি পি হমত 

৫ বছি পর্যন্ত 
নিবন্ধি নফ 
(োকুমলয) 

২৫/-  
টাকা 

জন্ম বা মৃতুযি ৫ 
বছি পি নিবন্ধি 

নফ (োকুমলয) 

৫০/-  
টাকা 

জন্ম তানিখ 
েংমশাধমিি জন্য 

আমবদি নফ 

১০০/-  
টাকা 

জন্ম তানিখ 
বযনতত অন্যান্য 

তিয েংমশাধমিি 
জন্য আমবদি নফ 

৫০/-  
টাকা 

বাংলা ও ইংমিজী 
উিয় িািাি 

েিমদি িকল নফ 

৫০/-  
টাকা 

 
উনলস্ননখত কার্যক্রমমি নফ িগি িবি 
৯ম তলা অঞ্চল-  ১ এি  ৮০১ িং 
কমক্ষ্ জন্ম ও মৃতুয নিবন্ধি েহকািীি 
নিকট িগদ টাকা িনশদ পাওয়া 

৭(োত) 
কার্যনদবে 

সমা. োমছুল হক 
(নিবন্ধক), আঞ্চনলক 

নিবযাহী কমযকতযা, অঞ্চল-  
৩, (অোঃ দাোঃ)  নিএেনেনে। 
সমাবাইল:+৮৮০১৭৪৮৯৮

৪১৯৪ 

 
অিবা 

 
িাোঃ নিশাত 

পািিীি(নিবন্ধক) েহকািী 
স্বাস্থয কমযকতযা, অঞ্চল- ২, 

নিএেনেনে 
সমাবাইল:+৮৮০১৯১৪০১২

৬৮৪ 

 
 



খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
 ক. নেনকৎো প্রনতষ্ঠাি বা নেনকৎেক 

কতৃযক সদয়া মৃতুয েংক্রান্ত 
প্রতযয়ি পত্র। 

খ. েংনিষ্ট স্বাস্থযকমযীি প্রতযয়িপ্রত্র। 
গ. েংনিষ্ট েমানধ বা েৎকািস্থমলি 

দাফি বা েৎকাি িনশদ। 
ঘ. মৃত বযনিি উতিানধকাি 
েিদপত্র। 
ঙ. মৃত বযনিি জন্ম নিবন্ধি েিদ। 
ে. মৃতুয নিবন্ধমিি জন্য 

আমবদিকািী বযনিি জন্ম নিবন্ধি 
েিদ অিবা জাতীয় পনিেয়পমত্রি 
কনপ। 

আমবদি ফিম প্রানিি স্থািোঃ-  
অঞ্চল- ১ (িগি িবি ৯ম তলা) 
স্বাস্থয নবিাগাধীি জন্ম নিবন্ধি, মৃতুয 
নিবন্ধি শাখা, কক্ষ্ িং ৮০১-  হমত 
েংগ্রহ কিা র্ামব।   
সর্াগামর্াগ  

3. সমাহাম্মদ ওয়ানহদ, জন্ম ও 
মৃতুয নিবন্ধি েহকািী 

      সমাবাইল িং-   
০১৭১১৩৬৯৭৪৯ 

 

স্বামপমক্ষ্ জমা নদমত হমব।  
 

৪
৪ 

জন্ম- মৃতুয নিবন্ধি কমযেনূে 
সকন্দ্রীয় স্বাস্থয নবিাগ (িগি 
িবি ১৫ তলা কক্ষ্ িং-

১৪০৬) 

স্বাস্থয নবিাগোঃ জন্ম ও মৃতুয নিবন্ধি শাখা প্রধাি 
কার্যালয় 

 ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট কমপযামিশমিি সকন্দ্রীয় 
কার্যালয় হমত ৩িা জুলাই ২০০৬ োমলি 
পূমবযি জন্ম নিবন্ধিকািী বযনিি  আমবদমিি 
সপ্রনক্ষ্মত অিলাইি পবূযক জন্ম েিমদি 

জন্ম েিমদি নিিকমলি জন্য 
ইস্যযকৃত জন্ম েিমদি উিয় পাতাি 

ফমটাকনপ।  
নবদযমাি পিনতমত মতৃযু েিদ 
প্রানিি জন্যোঃ-  
মৃত বযনিি মৃতুযি  স্থাি, মৃতুযি 

নফ আদাময়ি নববিণীোঃ-  
 
বাবদ হাি 

নবদযমাি 
পিনতমত মৃতুযি 

নিবন্ধি নফ 
৫০/-  টাকা 

৭(োত) 
কার্যনদবে 

নিমগোঃ সজিাোঃ (িাোঃ) সমাোঃ 
শিীফ আহমমদ 

প্রধাি স্বাস্থয কমযকতযা 
ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট 

কমপযামিশি। 
সফাি: +৮৮০২৯৫৫৬০১৭ 



খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
নিিকল ও প্রমাণ স্বামপমক্ষ্ নবদযমাি 
পিনতমত মৃতুয নিবন্ধি ও মৃতুয নিিকল েিদ 
প্রদাি কিা হয়। 

 

তানিখ ও  মৃতুযি  কািণ প্রমাণ 
নহোমবোঃ-  
ক. নেনকৎো প্রনতষ্ঠাি বা নেনকৎেক 

কতৃযক সদয়া মৃতুয েংক্রান্ত 
প্রতযয়ি পত্র। 

গ. েংনিষ্ট েমানধ বা েৎকািস্থমলি 
দাফি বা েৎকাি িনশদ। 

ঘ. মৃত বযনিি উতিানধকাি 
েিদপত্র। 

মৃত  বযনিি জন্ম তানিখ প্রমামণি 
জন্যোঃ 

1. মৃত বযনিি জন্মেিদ/ 
নশক্ষ্া 
েিদ/পােমপাটয/নববাহ 
েিদ বা অন্য সকাি 
প্রমাণপমত্রি েতযানয়ত 
অনুনলনপ আমবদিপমত্রি 
োমি েংর্িু কিমত হমব। 

 
আমবদি ফিম প্রানিি স্থািোঃ-  
িগি িবি ১৫তলা ১৪০৬ িং কক্ষ্। 
সর্াগামর্াগোঃ 
সমাোঃ মাস্যম আলী, কনিউটাি 
অপামিটি 
সমাবাইলোঃ ০১৯১১৬৩৬৭২০ 

 

(োকুমলয) 
জন্ম তানিখ 

েংমশাধমিি জন্য 
আমবদি নফ 

১০০/-  
টাকা 

জন্ম তানিখ 
বযনতত অন্যান্য 

তিয েংমশাধমিি 
জন্য আমবদি নফ 

৫০/-  টাকা 

বাংলা ও ইংমিজী 
উিয় িািাি 

েিমদি িকল নফ 
৫০/-  টাকা 

 
উনলস্ননখত কার্যক্রমমি নফ িগি িবি 
১৫ তলা এি  ১৪০৬ িং কমক্ষ্ জন্ম 

ও মৃতুয নিবন্ধি েহকািীি নিকট 
িগদ টাকা িনশদ পাওয়া স্বামপমক্ষ্ 

জমা নদমত হমব 

 
অিবা 

 
সমাোঃ ফখরুনিি সমাবািক 
জন্ম ও মৃতুয নিবন্ধি কমযকতযা 

(অোঃদাোঃ) 
ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট কমপযামিশি 
সমাবাইল:+৮৮০১৭১৬৯৮৫২

৮৪ 



খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
৪
৫ 

সপািা কুকুমিি সিনজমষ্ট্রশি 
প্রদাি 

 ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট কমপযামিশমিি 
আওতাধীি এলাকাি সপািা কুকুমিি 
সিনজমষ্ট্রশি ও সটামকি প্রদাি।  
 সপািা কুকুমিি নটকাদামিি েিদপত্র প্রানি 
স্বামপমক্ষ্ সিমটনিিািী শাখা হমত নিধযানিত 
আমবদি ফিম পূিণ পূবযক সিনজমষ্ট্রশি ও 
সটামকি প্রদাি । 

আমবদি ফিম  
সিমটনিিািী কমযকতযাি দিি 
 ১৩ তলা (কক্ষ্ িং-  ১২০৫) 
ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট কমপযামিশি 

 

প্রনতনট কুকুমিি সিনজমষ্ট্রশি ও 
সটামকি বাবদ নফ ১০০/-  । র্াহা 
োলামিি মাধযমম সোিালী বযাংক 
নলোঃ িগি িবি শাখায় জমা প্রদাি 
কিা হয়।  

৫ (পাোঁ) 
কার্যনদবে  

িাোঃ সমাোঃ আজমত আলী 
সিমটনিিািী কমযকতযা 

১৩ তলা (কক্ষ্ িং-  ১২০৫), 
িগি িবি, 

ঢাকা দনক্ষ্ণ  নেনট কমপযামিশি 
সমাবাইল:+৮৮০১৭১৫-

০৭৮৪৩৪ 

৪৬ XvKv `wÿY wmwU K‡c©v‡ik‡bi 

gvwjKvbvaxb RvqMv n‡Z A‰ea 

`Lj D‡”Q`| 

¯^cÖ‡bvw`Z n‡q A_ev Av‡e`b cÖvwßi ci 

mv‡f©qvi Øviv Z`šÍ nq I D‡”Q‡`i AvBbMZ w`K 

cixÿv Kiv nq| wmwU K‡c©v‡ik‡bi Aa¨v‡`k 

115 avivg‡Z †bvwUk cÖ`vb I D‡”Q` Kg©m~wP‡Z 

AšÍf©~³ K‡i cywjk †dvm© Gi wiKzB‡Rkb I 

g¨vwR‡÷ªU wb‡qv‡Mi gva¨‡g Kvh©µg MÖnY Kiv 

nq|  

XvKv `wÿY wmwU K‡c©v‡ik‡bi gvwjKvbv 

cÖgv‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq `vwjwjK cÖgvY 

cÎ Av‡e`‡bi mv‡_ mshy³ Ki‡Z 

n‡e|  

 

cÖvwß ¯’vb t f~wg †iKW© I Rwic 

Awa`ßi Ges †Rjv cÖkvm‡Ki 

Kvh©vjq| 

webvg~‡j¨ ৩০ (ত্রিশ) 

কার্ যদিবস 

†gvt Avmv ỳ¾vgvb 

cÖavb m¤úwË Kg©KZ©v 

B-‡gBjt 

asadinfo15600@gmail.com 

৪৭ wewfbœ ms ’̄v/e¨w³ n‡Z cÖvß/ 

n Í̄všÍwiZ f~wg/iv Í̄v ey‡S †bqv| 

†emmKvwi e¨w³/ms ’̄vi f~wg 300/- UvKv bb-

RywWwkqvj ÷¨v‡¤ú ‡bvUvix cvewjK K‡i ’̄vbxq 

KvDwÝj‡ii mycvwik mnKv‡i wWGmwmwmÕi eivei 

iv Í̄v wbg©vY I Dbœqb Kvh©µg MÖn‡Yi Rb¨ 

n Í̄všÍ‡ii Av‡e`b Kiv hvq| G‡ÿ‡Î mv‡f©qvi 

Øviv Z`šÍ Kivi ci †Kvb AvcwË Av‡Q wK-bv Zv 

Rvb‡Z †P‡q †bvwUk †`qv nq| AbvcwË mv‡c‡ÿ 

Dbœq‡bi Rb¨ wWGmwmwmÕi m¤úwË wn‡m‡e MÖnY 

Kiv nq|  

(K) n Í̄všÍwiZ f~wgi gvwjKvbv msµvšÍ 

mKj KvMRcÎ| 

 

(L) Av‡e`b c‡Îi bgybv m¤úwË wefvM 

n‡Z msMÖn Kiv hv‡e| 

 

webvg~‡j¨ ৩০ (ত্রিশ) 

কার্ যদিবস 

†gvt Avmv ỳ¾vgvb 

cÖavb m¤úwË Kg©KZ©v 

B-‡gBjt 

asadinfo15600@gmail.com 

৪৮ A¯’vqxfv‡e wbg©vY mvgMÖx 

ivLvi AbygwZ cÖ`vb| 

†Kvb e¨w³ ev ms ’̄vi Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z 

m‡iRwg‡b Z`šÍ Kiv nq| iv Í̄vq cÖwZeÜKZv m„wó 

n‡e bv G ai‡bi †ÿ‡Î kZ© mv‡c‡ÿ fvov 

cwi‡kv‡ai wbwg‡Ë wbg©vY mvgMÖx ivLvi AbygwZ 

†`qv nq| 

ms ’̄v/e¨w³ gvwjKvbvaxb BgviZ 

wbg©v‡Yi Rb¨ Av‡e`b Kiv nq| †m 

†cÖwÿ‡Z Kvh©µg MÖnY Kiv nq|  

cÖPwjZ fvovi nvi 10/- UvKv eM©dzU| 

m¤úwË wefvM n‡Z Pvjvb ˆZwi K‡i 

†mvbvjx e¨vsK, bMi feb, kvLvq Rgv 

†`qv hvq| 

৩০ (ত্রিশ) 

কার্ যদিবস 

†gvt Avmv ỳ¾vgvb 

cÖavb m¤úwË Kg©KZ©v 

B-‡gBjt 

asadinfo15600@gmail.com 



খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
৪৯ K‡c©v‡ik‡bi gvV/RvqMv 

e¨env‡ii AbygwZ cÖ`vb| 

K‡c©v‡ik‡bi gvV/Lvwj RvqMv wewfbœ ag©xq, 

mvgvwRK Abyôvb, mfv mgv‡ek Kivi Rb¨ XvKv 

†g‡UªvcwjUb cywjk KZ©„c‡ÿi QvocÎ cvIqvi ci 

AbygwZ cÖ`vb Kiv nq| 

স়াদ়া ক়াগজে আজেদন করজে 

হয় 

webvg~‡j¨  15 (c‡bi) 

কার্ যদিবস  

†gvt Avmv ỳ¾vgvb 

cÖavb m¤úwË Kg©KZ©v 

B-‡gBjt 

asadinfo15600@gmail.com 

৫০ Z_¨ AwaKvi AvBb 2009 

Abyhvqx Z_¨ mieivn Kiv| 

Z_¨ AwaKvi AvBb Abyhvqx wba©vwiZ dig 

c~iYKiZ: Z_¨ †P‡q Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

Rbms‡hvM I mswkøó wefvM  d‡UvKwc cÖwZ c„ôv ỳB UvKv wn‡m‡e 

Pvjv‡bi gva¨‡g †KvW bs-

1330100011807 G cwi‡kva Ki‡Z 

n‡e| Pvjv‡bi g~j Kwc cÖ`vb K‡i Z_¨ 

msMÖn Ki‡Z n‡e|  

২০ (বেশ) 

ক়ার্ যবদেস 

DËg Kzgvi ivq  

Rbms‡hvM Kg©KZ©v I 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (AvBwUAvB) 

XvKv `wÿY wmwU K‡c©v‡ikb 

‡dvb: +88029563447 (A:) 

B-‡gBj: dscc_prd@yahoo.com 

৫১ কক্ষিউক্ষনক্ষি সিন্িাে 
িাো/বযবহাে 
 
অঞ্চল- ১ এি (িগি িবি) 
২নট সেন্টাি 
(১নট কনমউনিনট সেন্টাি ও ১নট 
িািা    
 নহমেমব বযবহৃত) 
 
(www. dscc. gov. bd 
হমত সেন্টামিি িাম ও মূলয 
জািা র্ামব)। 

িোিক্ষে 
 

 আরবদন্ত্র।   
 জািীয় ্ক্ষেচয়্রত্রে  রিাকক্ষ্।  
 োজননক্ষিক িিা-
িিারবশ/ অনুষ্ঠারনে সিরত্র িংক্ষিষ্ট 
আঞ্চক্ষলক  ক্ষনবপাহী কিপকিপা 
বোবে/ সকান িংগঠন প্রক্ষিষ্ঠারনে 
্যারড আরবদন কেরি হরব।   

 আরবদনকােীরদে আরবদন্রত্র 
সিক্ষলর ান/ সিাবাইল নম্বে িংযুক্ত 
কেরি হরব।  

 
প্রাক্ষি স্থান- িংক্ষিষ্ট আঞ্চক্ষলক কাযপালয় 
অক্ষ ি/ কক্ষিউক্ষনক্ষি সিন্িাে।  

 স্ব- স্ব সিন্িারেে ক্ষনধপাক্ষেি িাো ও 
অন্যান্য ইউক্ষিক্ষলক্ষি িাক্ষিপি চাজপ, িযাি 
প্রদান কেরি হরব। 
www. dscc. gov. bd হসি 
সিন্িারেে নাি ও িূলয জানা যারব। 
(রিাগকােী সিবািূলয স্- অডপারেে 
িাধযরি জিা প্রদান কেরি হরব)।  

 
 িযাি নগদ প্রদান/িংক্ষিষ্ট অঞ্চরলে 
আওিাধীন িযাি সকাড নম্বরে ক্ষনধপাক্ষেি 
চালারনে িাধযরি জিা প্রদান কেরি 
হরব। স্- অডপাে ও িযারিে অেপ/চালান 
িংক্ষিষ্ট সিন্িারেে সকয়াে সিকাে 
(কক্ষিউক্ষনক্ষি সিন্িাে) এে ক্ষনকি দাক্ষখল 
কেরি হরব। 

 ১(এক) কিপক্ষদবি।  
 োজননক্ষিক িিা-
িিারবশ/অনুষ্ঠারনে 
সিরত্র অনুিক্ষি 
প্রাক্ষি িার্রি 
৩(ক্ষিন) 
কাযপক্ষদবি।  

সিাোঃ লুৎ ে েহিান 
িালুকদাে 

িিাজকলযান কিপকিপা 
অঞ্চল- ১ (িগি িবি) 

সমাবাইল:+৮৮০১৭১২১৯৩৮
৪৬ 

 

৫২ কক্ষিউক্ষনক্ষি সিন্িাে 
িাো/বযবহাে 

 
অঞ্চল- ২ এি (নখলগাাঁও) ৬নট 

সেন্টাি 
(১নট কনমউনিনট সেন্টাি 

আঞ্চনলক কার্যালয় ও ১নট 

িোিক্ষে 
 

 আরবদন্ত্র।   
 জািীয় ্ক্ষেচয়্রত্রে  রিাকক্ষ্।  
 োজননক্ষিক িিা-
িিারবশ/ অনুষ্ঠারনে সিরত্র 
িংক্ষিষ্ট আঞ্চক্ষলক  ক্ষনবপাহী 
কিপকিপা বোবে/ সকান িংগঠন 
প্রক্ষিষ্ঠারনে ্যারড আরবদন 

 স্ব- স্ব সিন্িারেে ক্ষনধপাক্ষেি িাো ও 
অন্যান্য ইউক্ষিক্ষলক্ষি  িাক্ষিপি চাজপ, 
িযাি প্রদান কেরি হরব। 
www. dscc. gov. bd হরি 
সিন্িারেে নাি ও িূলয জানা যারব। 
(রিাগকােী সিবািূলয স্- অডপারেে 
িাধযরি জিা প্রদান কেরি হরব)।  

 ১(এক) 
কিপক্ষদবি।  
 োজননক্ষিক িিা-
িিারবশ/অনুষ্ঠারন
ে সিরত্র অনুিক্ষি 
প্রাক্ষি িার্রি 
৩(ক্ষিন) 
কাযপক্ষদবি।  

সিরহদী হািান খান 
িিাজকলযান কিপকিপা 
অঞ্চল- ২ (নখলগাাঁও) 

সমাবাইল:+৮৮০১৭১২০০৬৬
৯৯ 

 

http://www.dscc.gov.bd/
http://www.dscc.gov.bd/
http://www.dscc.gov.bd/


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
িািা নহমেমব বযবহৃত) 

 
( www. dscc. gov. bd 
হমত সেন্টামিি িাম ও মূলয 

জািা র্ামব)। 

কেরি হরব।   
 আরবদনকােীরদে আরবদন্রত্র 
সিক্ষলর ান/ সিাবাইল নম্বে িংযকু্ত 
কেরি হরব।  

 
প্রাক্ষি স্থান- িংক্ষিষ্ট আঞ্চক্ষলক 
কাযপালয় অক্ষ ি/ কক্ষিউক্ষনক্ষি 
সিন্িাে।  

 
 িযাি নগদ প্রদান/িংক্ষিষ্ট অঞ্চরলে 
আওিাধীন িযাি সকাড নম্বরে 
ক্ষনধপাক্ষেি চালারনে িাধযরি জিা 
প্রদান কেরি হরব। স্- অডপাে ও 
িযারিে অেপ/চালান িংক্ষিষ্ট সিন্িারেে 
সকয়াে সিকাে (কক্ষিউক্ষনক্ষি সিন্িাে) 
এে ক্ষনকি দাক্ষখল কেরি হরব। 

 

৫৩ কক্ষিউক্ষনক্ষি সিন্িাে 
িাো/বযবহাে 

 
অঞ্চল- ৩ এি(আনজমপুি) 

১২নট সেন্টাি 
(৩নট কনমউনিনট সেন্টাি িািা, 

ি যাব কার্যালয় ও আঞ্চনলক 
অনফে নহমেমব বযবহৃত) 

 
( www. dscc. gov. bd 
হমত সেন্টামিি িাম ও মূলয 

জািা র্ামব)। 

িোিক্ষে 
 

 আরবদন্ত্র।   
 জািীয় ্ক্ষেচয়্রত্রে  রিাকক্ষ্।  
 োজননক্ষিক িিা-
িিারবশ/ অনুষ্ঠারনে সিরত্র 
িংক্ষিষ্ট আঞ্চক্ষলক  ক্ষনবপাহী 
কিপকিপা বোবে/ সকান িংগঠন 
প্রক্ষিষ্ঠারনে ্যারড আরবদন 
কেরি হরব।   

 আরবদনকােীরদে আরবদন্রত্র 
সিক্ষলর ান/ সিাবাইল নম্বে িংযকু্ত 
কেরি হরব।  

 
প্রাক্ষি স্থান- িংক্ষিষ্ট আঞ্চক্ষলক 
কাযপালয় অক্ষ ি/ কক্ষিউক্ষনক্ষি 
সিন্িাে।  

 স্ব- স্ব সিন্িারেে ক্ষনধপাক্ষেি িাো ও 
অন্যান্য ইউক্ষিক্ষলক্ষি  িাক্ষিপি চাজপ, 
িযাি প্রদান কেরি হরব। 
www. dscc. gov. bd হরি 
সিন্িারেে নাি ও িূলয জানা যারব। 
(রিাগকােী সিবািূলয স্- অডপারেে 
িাধযরি জিা প্রদান কেরি হরব)।  

 
 িযাি নগদ প্রদান/িংক্ষিষ্ট অঞ্চরলে 
আওিাধীন িযাি সকাড নম্বরে 
ক্ষনধপাক্ষেি চালারনে িাধযরি জিা 
প্রদান কেরি হরব। স্- অডপাে ও 
িযারিে অেপ/চালান িংক্ষিষ্ট সিন্িারেে 
সকয়াে সিকাে (কক্ষিউক্ষনক্ষি সিন্িাে) 
এে ক্ষনকি দাক্ষখল কেরি হরব। 

  ১( এক)  
কাযপক্ষদবি।  
 োজননক্ষিক িিা-
িিারবশ/অনুষ্ঠারন
ে সিরত্র অনুিক্ষি 
প্রাক্ষি িার্রি 
৩(ক্ষিন) 
কাযপক্ষদবি।  

সিাোঃ সোকনুজ্জিান 
িহকােী িিাজকলযান 

কিপকিপা 
অঞ্চল- ৩ (আনজমপুি) 

সমাবাইল:+৮৮০১৭১২৫৮৭০
৮৭ 

৫৪ কক্ষিউক্ষনক্ষি সিন্িাে 
িাো/বযবহাে 

 
অঞ্চল- ৪ এি (িগি িবি) 

৮নট সেন্টাি িময়মছ 
 

িোিক্ষে 
 

 আরবদন্ত্র।   
 জািীয় ্ক্ষেচয়্রত্রে  রিাকক্ষ্।  
 োজননক্ষিক িিা-
িিারবশ/ অনুষ্ঠারনে সিরত্র 
িংক্ষিষ্ট আঞ্চক্ষলক  ক্ষনবপাহী 
কিপকিপা বোবে/ সকান িংগঠন 

 স্ব- স্ব সিন্িারেে ক্ষনধপাক্ষেি িাো ও 
অন্যান্য ইউক্ষিক্ষলক্ষি িাক্ষিপি চাজপ, 
িযাি প্রদান কেরি হরব। 
www. dscc. gov. bd হরি 
সিন্িারেে নাি ও িূলয জানা যারব। 
(রিাগকােী সিবািূলয স্- অডপারেে 

 ১(এক) 
কিপক্ষদবি।  

 োজননক্ষিক িিা-
িিারবশ/অনুষ্ঠারন
ে সিরত্র অনুিক্ষি 
প্রাক্ষি িার্রি 
৩(ক্ষিন) 
কাযপক্ষদবি।  

সিরহদী হািান খান 
িিাজকলযান কিপকিপা 
অঞ্চল- ৪ (িগি িবি) 

সমাবাইল:+৮৮০১৭১২০০৬৬
৯৯ 

 

http://www.dscc.gov.bd/
http://www.dscc.gov.bd/
http://www.dscc.gov.bd/
http://www.dscc.gov.bd/


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
(www. dscc. gov. bd 
হমত সেন্টামিি িাম ও মূলয 

জািা র্ামব)। 

প্রক্ষিষ্ঠারনে ্যারড আরবদন 
কেরি হরব।   

 আরবদনকােীরদে আরবদন্রত্র 
সিক্ষলর ান/ সিাবাইল নম্বে িংযকু্ত 
কেরি হরব।  

 
প্রাক্ষি স্থান- িংক্ষিষ্ট আঞ্চক্ষলক 
কাযপালয় অক্ষ ি/ কক্ষিউক্ষনক্ষি 
সিন্িাে।  

িাধযরি জিা প্রদান কেরি হরব)।  
 
 িযাি নগদ প্রদান/িংক্ষিষ্ট অঞ্চরলে 
আওিাধীন িযাি সকাড নম্বরে 
ক্ষনধপাক্ষেি চালারনে িাধযরি জিা 
প্রদান কেরি হরব। স্- অডপাে ও 
িযারিে অেপ/চালান িংক্ষিষ্ট সিন্িারেে 
সকয়াে সিকাে (কক্ষিউক্ষনক্ষি সিন্িাে) 
এে ক্ষনকি দাক্ষখল কেরি হরব। 

৫৫ কক্ষিউক্ষনক্ষি সিন্িাে 
িাো/বযবহাে 

 
অঞ্চল- ৫ এি(োময়দাবাদ) 

৮নট সেন্টাি িময়মছ 
 

( www. dscc. gov. bd 
হমত সেন্টামিি িাম ও মূলয 

জািা র্ামব)। 

িোিক্ষে 
 

 আরবদন্ত্র।   
 জািীয় ্ক্ষেচয়্রত্রে 
 রিাকক্ষ্।  

 োজননক্ষিক িিা-
িিারবশ/ অনুষ্ঠারনে সিরত্র 
িংক্ষিষ্ট আঞ্চক্ষলক  ক্ষনবপাহী 
কিপকিপা বোবে/ সকান িংগঠন 
প্রক্ষিষ্ঠারনে ্যারড আরবদন 
কেরি হরব।   

 আরবদনকােীরদে আরবদন্রত্র 
সিক্ষলর ান/ সিাবাইল  নম্বে 
িংযকু্ত কেরি হরব।    

 
প্রাক্ষি স্থান- িংক্ষিষ্ট আঞ্চক্ষলক 
কাযপালয় অক্ষ ি/ কক্ষিউক্ষনক্ষি 
সিন্িাে।  

 স্ব- স্ব সিন্িারেে ক্ষনধপাক্ষেি িাো ও 
অন্যান্য ইউক্ষিক্ষলক্ষি  িাক্ষিপি চাজপ, 
িযাি প্রদান কেরি হরব। 
www. dscc. gov. bd হরি 
সিন্িারেে নাি ও িূলয জানা যারব। 
(রিাগকােী সিবািূলয স্- অডপারেে 
িাধযরি জিা প্রদান কেরি হরব)।  

 
 িযাি নগদ প্রদান/িংক্ষিষ্ট অঞ্চরলে 
আওিাধীন িযাি সকাড নম্বরে 
ক্ষনধপাক্ষেি চালারনে িাধযরি জিা 
প্রদান কেরি হরব। স্- অডপাে ও 
িযারিে অেপ/চালান িংক্ষিষ্ট সিন্িারেে 
সকয়াে সিকাে (কক্ষিউক্ষনক্ষি সিন্িাে) 
এে ক্ষনকি দাক্ষখল কেরি হরব। 

 ১(এক) কিপক্ষদবি।  
 োজননক্ষিক িিা-
িিারবশ/অনুষ্ঠারনে 
সিরত্র অনুিক্ষি 
প্রাক্ষি িার্রি 
৩(ক্ষিন) 
কাযপক্ষদবি।  

সিাোঃ আ জালুল আজি 
সেজা 

িিাজকলযান কিপকিপা 
অঞ্চল- ৫ (োময়দাবাদ) 

সমাবাইল:+৮৮০১৯১৪৩৪৬৪
২৯ 

azamreza87@gmail.co
m 

৫৬ আনজমপুি কবিস্থামি লাশ 
দাফি 

(অঞ্চল- ৩) 

েিােনি   মৃতুয বযনিি জাতীয় পনিেয়পত্র।  
  হােপাতামলি মৃতুযি েিদপত্র 

(র্নদ হােপাতামল মািা র্ায়)।  
 নবমশি সক্ষ্মত্র পুনলমশি ছাড়পত্র 

নবিামূমলয  
 

েকাল ৬.০০ ঘনটকা 
হমত িাত ১১.০০ 
ঘনটকা পর্যন্ত 
তাৎক্ষ্নিক সেবা 
প্রদাি কিা হময় 

মাওলািা হানফজুি িহমাি 
নেনিয়ি সমাহিাি 

আনজমপুি কবিস্থাি 
সমাবাইল:+৮৮০১৫৫২-

http://www.dscc.gov.bd/
http://www.dscc.gov.bd/
http://www.dscc.gov.bd/


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
প্রদাি কিমত হমব। 

প্রানি স্থাি -  েংনিষ্ট কবিস্থামিি অনফে 
কক্ষ্। 

 

িামক। 
 

৪৭৯৩০৯ 
সফাি: +৮৮০২৯৬৬৭৮৬৬ 

 

৫৭ আনজমপুি কবিস্থামি 
েংিমক্ষ্ত কবমি পুিোঃ কবি 

প্রদাি 
(অঞ্চল- ৩) 

(ওয়ানিশগণমক পুিোঃ কবি 
সদয়া র্ায়) 

 

েিােনি ক) েংিমক্ষ্ত কবমি পুিোঃ কবি 
সদয়াি সক্ষ্মত্র কবি েংিক্ষ্মণি 
স্বপমক্ষ্ টাকা জমা সদয়াি 
োলামিি ফমটাকনপ।   

 
খ) ওয়ানিশগমণি অিাপনতপত্র প্রদাি   
     কিমত হমব। 

েংিমক্ষ্ত কবমিি পুিোঃ কবি নফ 
১৫০০০/-  টাকা, র্াহা কবিস্থামিি 
নেনিয়ি সমাহিাি/মমাহিাি 
তাৎক্ষ্নিক িনশদ বনহি মাধযমম 
আদায় কমি িামক। 
 

েকাল ৬.০০ ঘনটকা 
হমত িাত ১১.০০ 
ঘনটকা পর্যন্ত 
তাৎক্ষ্নিক সেবা 
প্রদাি কিা হময় 
িামক। 
 

মাওলািা হানফজুি িহমাি 
নেনিয়ি সমাহিাি 

আনজমপুি কবিস্থাি 
সমাবাইল:+৮৮০১৫৫২-

৪৭৯৩০৯ 
সফাি: +৮৮০২৯৬৬৭৮৬৬ 

৫৮ আনজমপুি কবিস্থামি 
অস্থায়ীিামব কবি েংিক্ষ্ণ। 

অঞ্চল- ৩ 
(িীনতমালাি আমলামক 

িতিুিামব েংিক্ষ্মণি সক্ষ্মত্র 
কবমিি জায়গা খালী িাকা 
োমপমক্ষ্   মািিীয় সময়ি 

বিাবি আমবদি কিমত হমব 
এবং আমবদি নবমশি 

নবমবেিা হমল, নিধযানিত নফ 
জমা সদয়া োমপমক্ষ্ েিূিয 
অস্থায়ীিামব েংিক্ষ্ণ কিা 

র্ামব) 

েিােনি 
 
 
 
 

(জাতীয়/আন্তজযানতক পর্যাময় স্বীকৃনতপ্রাি/ 
বমিন্য বযনিবগয ও সখতাবপ্রাি মুনিমর্ািা 
/েমামজ নবনশষ্ট িূনমকা/অবদাি িাখা ও পদস্থ 
কমযকতযা /কতৃযপক্ষ্ নবমশি নবমবেিায় অস্থায়ী 
েংিক্ষ্ণ কিা র্ায়) 

ক)  মৃতুয বযনিি জাতীয় পনিেয়পত্র।  
খ)  আনজমপুি কবিস্থামি দাফমিি 

কাগজপত্র  
গ) সখতাবপ্রাি/বমিন্য বযনিি েিদ 

প্রদাি কিমত হমব ( প্রমর্াজয 
সক্ষ্মত্র)। 

 
 
 

িীনতমালাি  আমলামক সকাি কবি 
েংিক্ষ্ণ কিাি অনুমনত সদয়া হমল 
অনুমমানদত েংিমক্ষ্ত কবমিি সক্ষ্মত্র 
নিধযানিত নফ ৫- ২৫ বছমিি নিধযানিত 
নফ েংনিষ্ট অঞ্চমলি নহোব িম্বমি 
োলামিি মাধযমম জমা প্রদাি কমি 
জমাকৃত োলামিি কনপ সমাহিাি- সক 
নদমত হমব। 
 
নফ ও িীনতমালা 
www. dscc. gov. bd হমত 
জািা র্ামব। 

৩(ক্ষিন) কাযপক্ষদবি।  মাওলািা হানফজুি িহমাি 
নেনিয়ি সমাহিাি 

আনজমপুি কবিস্থাি 
সমাবাইল:+৮৮০১৫৫২-

৪৭৯৩০৯ 
সফাি: +৮৮০২৯৬৬৭৮৬৬ 

 

৫৯ জুিাইি, মুিাদপুি ও ধলপুি 
কবিস্থামি লাশ দাফি 

(অঞ্চল- ৫) 
 

েিােনি ক) মৃতুয বযনিি জাতীয় পনিেয়পত্র।  
খ) হােপাতামলি মৃতুযি েিদপত্র 

(র্নদ হােপাতামল মািা র্ায়)।  
গ) নবমশি সক্ষ্মত্র পনুলমশি ছাড়পত্র 

প্রদাি কিমত হমব। 

নবিামূমলয 
 
 
 

 

েকাল ৬.০০ 
ঘনটকা হমত িাত 
১১.০০ ঘনটকা 
পর্যন্ত তাৎক্ষ্নিক 
সেবা প্রদাি কিা 
হময় িামক।  

সমাোঃ সশাময়ব 
নেনিয়ি সমাহিাি 
জুিাইি কবিস্থাি 

সমাবাইল:+৮৮০১৮১৪-
৯০৮৭০৩ 

http://www.dscc.gov.bd/


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
 
প্রানি স্থাি- েংনিষ্ট কবিস্থামিি অনফে  
           কক্ষ্। 
 

  
 

৬০ জুিাইি, মুিাদপুি ও ধলপুি 
কবিস্থামি েংিমক্ষ্ত কবমি 

পুিোঃ কবি। 
অঞ্চল- ৫ 

(ওয়ানিশগণমক পুিোঃ কবি 
সদয়া র্ায়) 

 

েিােনি   ক) েংিমক্ষ্ত কবমি পুিোঃ কবি 
সদয়াি সক্ষ্মত্র কবি েংিক্ষ্মণি 
স্বপমক্ষ্ টাকা জমা সদয়াি োলামিি 
ফমটাকনপ।   

 
 খ) ওয়ানিশগমণি অিাপনতপত্র প্রদাি   
     কিমত হমব। 

েংিমক্ষ্ত কবমিি পুিোঃ কবি নফ 
১৫০০০/-  টাকা, র্াহা কবিস্থামিি 
নেনিয়ি সমাহিাি/মমাহিাি 
তাৎক্ষ্নিক িনশদ বনহি মাধযমম 
আদায় কমি িামক। 
 
 

েকাল ৬.০০ ঘনটকা 
হমত িাত ১১.০০ 
ঘনটকা পর্যন্ত 
তাৎক্ষ্নিক সেবা 
প্রদাি কিা হময় 
িামক। 
 

সমাোঃ সশাময়ব 
নেনিয়ি সমাহিাি 
জুিাইি কবিস্থাি 

সমাবাইল:+৮৮০১৮১৪-
৯০৮৭০৩ 

 
 

৬১ জুিাইি, মুিাদপুি ও ধলপুি 
কবিস্থামি  অস্থায়ীিামব কবি 

েংিক্ষ্ণ। 
অঞ্চল- ৫ 

 
(িীনতমালাি আমলামক 

িতিুিামব েংিক্ষ্মণি সক্ষ্মত্র 
কবমিি জায়গা খালী িাকা 
োমপমক্ষ্ মািিীয় সময়ি 

বিাবি আমবদি কিমত হমব 
এবং আমবদি নবমশি 

নবমবেিা হমল, নিধযানিত নফ 
জমা সদয়া োমপমক্ষ্ েিূিয 
অস্থায়ীিামব েংিক্ষ্ণ কিা 

র্ামব। 

েিােনি 
 
 
 
 
 

(জাতীয়/আন্তজযানতক পর্যাময় স্বীকৃনতপ্রাি/ 
বমিন্য বযনিবগয ও সখতাবপ্রাি মুনিমর্ািা 
/েমামজ নবনশষ্ট িূনমকা/অবদাি িাখা ও পদস্থ 
কমযকতযা /কতৃযপক্ষ্ নবমশি নবমবেিায় অস্থায়ী 
েংিক্ষ্ণ কিা র্ায়) 

 

ক)  মৃতুয বযনিি জাতীয় পনিেয়পত্র।  
খ) আনজমপুি কবিস্থামি দাফমিি 

কাগজপত্র  
গ) সখতাবপ্রাি বযনিি েিদ প্রদাি 

কিমত হমব ( প্রমর্াজয সক্ষ্মত্র)। 
 
 
 
 

 

 
িীনতমালাি  আমলামক সকাি কবি 
েংিক্ষ্ণ কিাি অনুমনত সদয়া হমল 
অনুমমানদত েংিমক্ষ্ত কবমিি সক্ষ্মত্র 
নিধযানিত নফ ৫- ২৫ বছমিি নিধযানিত 
নফ েংনিষ্ট অঞ্চমলি নহোব িম্বমি 
োলামিি মাধযমম জমা প্রদাি কমি 
জমাকৃত োলামিি কনপ সমাহিাি- সক 
নদমত হমব। 
 
নফ ও িীনতমালা 
www. dscc. gov. bd  
হমত জািা র্ামব)।  

অনুরিাদন িার্রি 
৩(ক্ষিন) কাযপক্ষদবি।  

সমাোঃ সশাময়ব 
নেনিয়ি সমাহিাি 
জুিাইি কবিস্থাি 

সমাবাইল:+৮৮০১৮১৪-
৯০৮৭০৩ 

 
 

৬২ সপােত্মমগালা শ্মশািঘামট লাশ  
দাহ/ েমানধ 
অঞ্চল- ৫ 

েিােনি ক)  মৃতুয বযনিি জাতীয় পনিেয়পত্র।  
খ)  হােপাতামলি মৃতুযি েিদপত্র 
     (র্নদ হােপাতামল মািা র্ায়)।  

নবিামূমলয 
 

েকাল ৬.০০ ঘনটকা 
হমত িাত ১২.০০ 
ঘনটকা পর্যন্ত 
তাৎক্ষ্নিক সেবা 

অমমিশ মন্িল 
সমাহিাি 

সপােত্মমগালা শ্মশািঘাট 

http://www.dscc.gov.bd/


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
গ) নবমশি সক্ষ্মত্র পুনলমশি ছাড়পত্র  
    প্রদাি কিমত হমব। 
 
প্রানি স্থাি -  েংনিষ্ট কবিস্থামিি অনফে 
কক্ষ্। 

 

প্রদাি কিা হময় 
িামক। 
 

সমাবাইল:+৮৮০৭১৫৫-
৪৫২২৪৫ 

 

৬৩ সপােত্মমগালা শ্মশািঘামট 
অস্থায়ীিামব েমানধ েংিক্ষ্ণ। 

অঞ্চল- ৫ 
 

(িীনতমালাি আমলামক 
িতিুিামব েংিক্ষ্মণি সক্ষ্মত্র 
েমানধি জায়গা খালী িাকা 

োমপমক্ষ্ মািিীয় সময়ি 
বিাবি আমবদি কিমত হমব 

এবং আমবদি নবমশি 
নবমবেিা হমল, নিধযানিত নফ 
জমা সদয়া োমপমক্ষ্ েিূিয 
অস্থায়ীিামব েংিক্ষ্ণ কিা 

র্ামব। 

েিােনি 
 

 
(জাতীয়/আন্তজযানতক পর্যাময় স্বীকৃনতপ্রাি/ 
বমিন্য বযনিবগয ও সখতাবপ্রাি মুনিমর্ািা 
/েমামজ নবনশষ্ট িূনমকা/অবদাি িাখা ও পদস্থ 
কমযকতযা /কতৃযপক্ষ্ নবমশি নবমবেিায় েমানধ 
অস্থায়ী েংিক্ষ্ণ কিা র্ায়) 

 

ক)  মৃতুয বযনিি জাতীয় পনিেয়পত্র।  
খ)  শ্মশািঘামট দমানধি কাগজপত্র  
গ) সখতাবপ্রাি বযনিি েিদ প্রদাি 

কিমত হমব  ( প্রমর্াজয সক্ষ্মত্র)। 
 

িীনতমালাি  আমলামক সকাি েমানধি 
অস্থায়ী েংিক্ষ্ণ কিাি অনুমনত সদয়া 
হমল অনুমমানদত েংিমক্ষ্ত েমানধি 
সক্ষ্মত্র নিধযানিত নফ ৫- ২৫ বছমিি 
নিধযানিত নফ েংনিষ্ট অঞ্চমলি নহোব 
িম্বমি োলামিি মাধযমম জমা প্রদাি 
কমি জমাকৃত োলামিি কনপ 
সমাহিাি- সক নদমত হমব। 

 
নফ ও িীনতমালা 
www. dscc. gov. bd  
হমত জািা র্ামব)। 

 অমমিশ মন্িল 
সমাহিাি 

সপােত্মমগালা শ্মশািঘাট 
সমাবাইল:+৮৮০৭১৫৫-

৪৫২২৪৫ 
 

৬৪ কামিাঙ্গীিেি শ্মশািঘামট লাশ  
দাহ/ েমানধ 
অঞ্চল- ৩ 

েিােনি ক)  মৃতুয বযনিি জাতীয় পনিেয়পত্র।  
খ)  হােপাতামলি মৃতুযি েিদপত্র 
     (র্নদ হােপাতামল মািা র্ায়)।  
গ) নবমশি সক্ষ্মত্র পুনলমশি ছাড়পত্র  
    প্রদাি কিমত হমব। 
 
প্রানি স্থাি -  েংনিষ্ট কবিস্থামিি অনফে 

কক্ষ্। 
 

নবিামূমলয 
 

েকাল ৬.০০ ঘনটকা 
হমত িাত ১২.০০ 
ঘনটকা পর্যন্ত 
তাৎক্ষ্নিক সেবা 
প্রদাি কিা হময় 
িামক। 
 

কানতযক েন্দ্র শমযা 
সমাহিাি 

কামিাঙ্গীিেি শ্মশািঘাট 
সমাবাইল:+৮৮০১৮১৯-

২৮৪০৬৯ 
 

http://www.dscc.gov.bd/


খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
৬৫ কামিাঙ্গীিেি শ্মশািঘামট 

অস্থায়ীিামব েমানধ েংিক্ষ্ণ। 
অঞ্চল- ৩ 

 
(িীনতমালাি আমলামক 

িতিুিামব েংিক্ষ্মণি সক্ষ্মত্র 
েমানধি জায়গা খালী িাকা 

োমপমক্ষ্ মািিীয় সময়ি 
বিাবি আমবদি কিমত হমব 

এবং আমবদি নবমশি 
নবমবেিা হমল, নিধযানিত নফ 
জমা সদয়া োমপমক্ষ্ েিূিয 
অস্থায়ীিামব েংিক্ষ্ণ কিা 

র্ামব। 

েিােনি 
 
 
 

(জাতীয়/আন্তজযানতক পর্যাময় স্বীকৃনতপ্রাি/ 
বমিন্য বযনিবগয ও সখতাবপ্রাি মুনিমর্ািা 
/েমামজ নবনশষ্ট িূনমকা/অবদাি িাখা ও পদস্থ 
কমযকতযা /কতৃযপক্ষ্ নবমশি নবমবেিায় েমানধ 
অস্থায়ী েংিক্ষ্ণ কিা র্ায়) 

 

ক)  মৃতুয বযনিি জাতীয় পনিেয়পত্র।  
খ)  শ্মশািঘামট দমানধি কাগজপত্র  
গ) সখতাবপ্রাি বযনিি েিদ প্রদাি 

কিমত হমব ( প্রমর্াজয সক্ষ্মত্র)। 
 

িীনতমালাি আমলামক সকাি েমানধি 
অস্থায়ী েংিক্ষ্ণ কিাি অনুমনত সদয়া 
হমল অনুমমানদত েংিমক্ষ্ত েমানধি 
সক্ষ্মত্র নিধযানিত নফ ৫- ২৫ বছমিি 
নিধযানিত নফ েংনিষ্ট অঞ্চমলি নহোব 
িম্বমি োলামিি মাধযমম জমা প্রদাি 
কমি জমাকৃত োলামিি কনপ 
সমাহিাি- সক নদমত হমব। 
 
নফ ও িীনতমালা 
www. dscc. gov. bd  
হমত জািা র্ামব)। 

 কানতযক েন্দ্র শমযা 
সমাহিাি 

কামিাঙ্গীিেি শ্মশািঘাট 
সমাবাইল:+৮৮০১৮১৯-

২৮৪০৬৯ 
 

 পাঠাগাি বযবহাি 
(অঞ্চল- ৩ এি আওতাধীি ৩ 

নট) 
 

( www. dscc. gov. bd 
হমত িাম জািা র্ামব)। 

 

েিােনি সকাি কাগজপত্র প্রময়াজি সিই। 
 

নবিামুমলয 
 

বানড়মত বই নিমত : ২০০/- টাকা নফ 
নদময় েদস্য এবং ৩০/- নফ নদময় 
েদস্য কািয নিমত পািমবি। 
 
কািযধািী পাঠক ২০০/-     
 টাকাি অনধক মূমলযি বই  
বাোয় নিমত পািমবি িা। 

 

প্রনতনদি নবকাল 
২.০০   
হমত িাত ৮.০০   
ঘনটকা পর্যন্ত  
 
(োিানহক ও অন্যান্য 
েিকািী ছুনটি    
নদি বযতীত)  
 

আবু সহিা মঞ্জুিম্নল আহোি 
গ্রন্থাগানিক 

সমাবাইল:+৮৮০১৭২২৫৭৫৩৩
৫ 
 

৬৬ সিাকপুি পাঠাগাি বযবহাি 
(অঞ্চল- ৪ ) 

 
( www. dscc. gov. bd 

হমত িাম জািা র্ামব)। 
 

েিােনি সকাি কাগজপত্র প্রময়াজি সিই। বানড়মত বই নিমত : ২০০/- টাকা নফ 
নদময় েদস্য এবং ৩০/- নফ নদময় 
েদস্য কািয নিমত পািমবি। 
 
কািযধািী পাঠক ২০০/-     
 টাকাি অনধক মূমলযি বই  

প্রনতনদি নবকাল 
২.০০   
হমত িাত ৮.০০   
ঘনটকা পর্যন্ত  
 
(োিানহক ও অন্যান্য 
েিকািী ছুনটি    

ঝণযা আখতাি, গ্রন্থাগানিক 
সমাবাইল:+৮৮০১৮২৩৮৮৫৩৪

৭ 
 

http://www.dscc.gov.bd/
http://www.dscc.gov.bd/
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খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
বাোয় নিমত পািমবি িা। নদি বযতীত)  

 

৬৭ িিযিম্নক হল পাঠাগাি বযবহাি 
(অঞ্চল- ৪) 

 
( www. dscc. gov. bd 

হমত িাম জািা র্ামব)। 
 

েিােনি সকাি কাগজপত্র প্রময়াজি সিই। বানড়মত বই নিমত : ২০০/- টাকা নফ 
নদময় েদস্য এবং ৩০/- নফ নদময় 
েদস্য কািয নিমত পািমবি। 
 
কািযধািী পাঠক ২০০/-     
 টাকাি অনধক মূমলযি বই  
বাোয় নিমত পািমবি িা। 

 

প্রনতনদি নবকাল 
২.০০   
হমত িাত ৮.০০   
ঘনটকা পর্যন্ত  
 
(োিানহক ও অন্যান্য 
েিকািী ছুনটি    
নদি বযতীত)  
 

সমাোঃ জানহদ্যল আনমি, 
গ্রন্থাগানিক 

সমাবাইল:+৮৮০১৭১২৯৭৫৮৯১ 
 

৬৮ পাঠাগাি বযবহাি 
(অঞ্চল- ৫ এি আওতাধীি ২ 

নট) 
 

( www. dscc. gov. bd 
হমত িাম জািা র্ামব)। 

 

েিােনি সকাি কাগজপত্র প্রময়াজি সিই। বানড়মত বই নিমত : ২০০/- টাকা নফ 
নদময় েদস্য এবং ৩০/- নফ নদময় 
েদস্য কািয নিমত পািমবি। 
 
কািযধািী পাঠক ২০০/-     
 টাকাি অনধক মূমলযি বই  
বাোয় নিমত পািমবি িা। 

 

প্রনতনদি নবকাল 
২.০০   
হমত িাত ৮.০০   
ঘনটকা পর্যন্ত  
 
(োিানহক ও অন্যান্য 
েিকািী ছুনটি    
নদি বযতীত)  

সমাোঃ আশিাফ উনিি, 
গ্রন্থাগানিক 

সমাবাইল:+৮৮০১৯১২৯১৩৩০৮ 
 

৬৯ শিীিেেযা সকন্দ্র বযবহাি 
 

(অঞ্চল- ১ এি আওতাধীি ১ 
নট) 

( www. dscc. gov. bd 
হমত িাম জািা র্ামব)। 

 
 

েিােনি সকাি কাগজপত্র প্রময়াজি সিই। িনতয নফ ২০০/-  টাকা,     
মানেক সবতি ২০/- টাকা     
     
সকমন্দ্র িনশদ বনহি  মাধযমম 
তাৎক্ষ্নিক জমা  প্রদাি কিা র্ায়। 

 

েকাল ৭.০০ ঘনটকা 
হমত ৯.০০ ঘনটকা 
এবং নবকাল ৪.০০ 
ঘনটকা সিমক িাত 
৯.০০ ঘনটকা পর্যন্ত   
 
(োিানহক ও অন্যান্য 
েিকািী ছুনটি নদি 
বযতীত)  
 

সমাোঃ লুৎফি িহমাি তালুকদাি 
েমাজকলযাণ কমযকতযা 

অঞ্চল- ১ 
সমাবাইল:+৮৮০১৭১২-

১৯৩৮৪৬ 
 
 

৭০ শিীিেেযা সকন্দ্র বযবহাি 
 

(অঞ্চল- ৩ এি আওতাধীি ৯ 

েিােনি সকাি কাগজপত্র প্রময়াজি সিই। িনতয নফ ২০০/-  টাকা,     
মানেক সবতি ২০/- টাকা     
     

েকাল ৭.০০ ঘনটকা 
হমত ৯.০০ ঘনটকা 
এবং নবকাল ৪.০০ 

নুিম্নল হুদা ,শিীিেেযা প্রনশক্ষ্ক 
সমাবাইল:+৮৮০১৮১৯০১০৯৫৪ 

 

http://www.dscc.gov.bd/
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খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
নট) 

( www. dscc. gov. bd 
হমত িাম জািা র্ামব)। 

 
 

সকমন্দ্র িনশদ বনহি  মাধযমম 
তাৎক্ষ্নিক জমা  প্রদাি কিা র্ায়। 

 

ঘনটকা সিমক িাত 
৯.০০ ঘনটকা পর্যন্ত   
 
(োিানহক ও অন্যান্য 
েিকািী ছুনটি নদি 
বযতীত)  
 

সমাোঃ োইদ্যজ্জামাি,শিীিেেযা 
প্রনশক্ষ্ক 

সমাবাইল:+৮৮০১৯১১২৩২৭৩৩ 
 
 

৭১ শিীিেেযা সকন্দ্র বযবহাি 
 

(অঞ্চল- ৪ এি আওতাধীি ৬ 
নট) 

( www. dscc. gov. bd 
হমত িাম জািা র্ামব)। 

 

েিােনি সকাি কাগজপত্র প্রময়াজি সিই। িনতয নফ ২০০/-  টাকা,     
মানেক সবতি ২০/- টাকা     
     
সকমন্দ্র িনশদ বনহি  মাধযমম 
তাৎক্ষ্নিক জমা  প্রদাি কিা র্ায়। 

 

েকাল ৭.০০ ঘনটকা 
হমত ৯.০০ ঘনটকা 
এবং নবকাল ৪.০০ 
ঘনটকা সিমক িাত 
৯.০০ ঘনটকা পর্যন্ত   
 
(োিানহক ও অন্যান্য 
েিকািী ছুনটি নদি 
বযতীত)  
 

আনিফুল হক অপু,শিীিেেযা 
প্রনশক্ষ্ক 

সমাবাইল:+৮৮০১৯১৩৬৬৬৪৭৫ 
 

সমাোঃ মাকস্যদ্যি িহমাি 
শিীিেেযা প্রনশক্ষ্ক 

সমাবাইল:+৮৮০১৭২৪৩১২১৬১ 
 

৭২ শিীিেেযা সকন্দ্র বযবহাি 
 

(অঞ্চল- ৫ এি আওতাধীি ৫ 
নট) 

( www. dscc. gov. bd  
হমত িাম জািা র্ামব)। 

 

েিােনি সকাি কাগজপত্র প্রময়াজি সিই। িনতয নফ ২০০/-  টাকা,     
মানেক সবতি ২০/- টাকা     
     
সকমন্দ্র িনশদ বনহি  মাধযমম 
তাৎক্ষ্নিক জমা  প্রদাি কিা র্ায়। 

 

েকাল ৭.০০ ঘনটকা 
হমত ৯.০০ ঘনটকা 
এবং নবকাল ৪.০০ 
ঘনটকা সিমক িাত 
৯.০০ ঘনটকা পর্যন্ত   
 
(োিানহক ও অন্যান্য 
েিকািী ছুনটি নদি 
বযতীত)  
 

সমাোঃ িাঈম 
শিীিেেযা প্রনশক্ষ্ক 

সমাবাইল:+৮৮০১৯১৪৪৪৪৩৩০ 
 

সমাোঃ িনফকুল 
ইেলাম,শিীিেেযা প্রনশক্ষ্ক 

সমাবাইল:+৮৮০১৯১৭২৭৮০৫০ 
 

৭৩ পল্টি কনমউনিনট সেন্টাি 
েঙ্গীত নশক্ষ্া সকন্দ্র 

অঞ্চল- ২ 
(৬- ১৪ বছি বয়মেি সছমল-
সমময়মদি  ২ বছমিি জন্য 

েংগীত ও িৃতয নশক্ষ্া প্রদাি) 

েিােনি (১)  আমবদিপত্র  
(২) জন্মেিদ 
(৩) মা/বাবাি আইনি কামিযি 
ফমটাকনপ  

 
প্রািী স্থাি : েংগীত নশক্ষ্া সকমন্দ্র  

িনতয নফ ১০০/-  টাকা, মানেক সবতি 
২৫/- টাকা, িনতয ফিম ৫/- টাকা,  
 
র্াহা সকমন্দ্র িনশদ বনহি মাধযমম 
তাৎক্ষ্নিক জমা প্রদাি কিা র্ায়। 

 

েিামহ সোমবাি ও  
বুধবাি নবকাল ৩.০০ 
ঘনটকা হমত ৫.০০ 
ঘনটকা পর্যন্ত  
 
 

মমত্রী েিকাি 
িৃতয নশনক্ষ্কা 

সমাবাইল:+৮৮০১৮১৯১৪৬০৩৬
, 

০১৬৭৫৮৩৮৪৮৬ 
 

http://www.dscc.gov.bd/
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খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
 

৭৪ বাোমবা  কনমউনিনট সেন্টাি 
েঙ্গীত নশক্ষ্া সকন্দ্র 

অঞ্চল- ২ 
(৬- ১৪ বছি বয়মেি সছমল-
সমময়মদি  ২ বছমিি জন্য 

েংগীত ও িৃতয নশক্ষ্া প্রদাি) 
 

েিােনি (১)  আমবদিপত্র  
(২) জন্মেিদ 
(৩) মা/বাবাি আইনি কামিযি 
ফমটাকনপ  

 
প্রািী স্থাি : েংগীত নশক্ষ্া সকমন্দ্র  

িনতয নফ ১০০/-  টাকা, মানেক সবতি 
২৫/- টাকা, িনতয ফিম ৫/- টাকা,  
 
র্াহা সকমন্দ্র িনশদ বনহি মাধযমম 
তাৎক্ষ্নিক জমা প্রদাি কিা র্ায়। 

 

েিামহ সোমবাি ও  
বুধবাি নবকাল ৩.০০ 
ঘনটকা হমত ৫.০০ 
ঘনটকা পর্যন্ত  
 
 

সেৌধুিী সমাস্তাক সহামেি 
েঙ্গীত নশক্ষ্ক 

সমাবাইল:+৮৮০১৭১৬৪০১২৯১ 
 

৭৫ মুগদাপাড়া কনমউনিনট সেন্টাি 
েঙ্গীত নশক্ষ্া সকন্দ্র 

অঞ্চল- ২ 
(৬- ১৪ বছি বয়মেি সছমল-
সমময়মদি  ২ বছমিি জন্য 

েংগীত ও িৃতয নশক্ষ্া প্রদাি) 
 

েিােনি (১)  আমবদিপত্র  
(২) জন্মেিদ 
(৩) মা/বাবাি আইনি কামিযি 
ফমটাকনপ  

 
প্রািী স্থাি : েংগীত নশক্ষ্া সকমন্দ্র  

িনতয নফ ১০০/-  টাকা, মানেক সবতি 
২৫/- টাকা, িনতয ফিম ৫/- টাকা,  
 
র্াহা সকমন্দ্র িনশদ বনহি মাধযমম 
তাৎক্ষ্নিক জমা প্রদাি কিা র্ায়। 

 

েিামহ সোমবাি ও  
বুধবাি নবকাল ৩.০০ 
ঘনটকা হমত ৫.০০ 
ঘনটকা পর্যন্ত  
 
 

সমাোঃ শাহীনুি ইেলাম 
েঙ্গীত নশক্ষ্ক 

সমাবাইল:+৮৮০১৯১১৩৫৮৩৭৮ 
 

৭৬ হাজী সগালাম সমামশযদা 
কনমউনিনট সেন্টাি েঙ্গীত 

নশক্ষ্া সকন্দ্র 
অঞ্চল- ৩ 

(৬- ১৪ বছি বয়মেি সছমল-
সমময়মদি  ২ বছমিি জন্য 

েংগীত ও িৃতয নশক্ষ্া প্রদাি) 
 

েিােনি (১)  আমবদিপত্র  
(২) জন্মেিদ 
(৩) মা/বাবাি আইনি কামিযি 
ফমটাকনপ  

 
প্রািী স্থাি : েংগীত নশক্ষ্া সকমন্দ্র  

িনতয নফ ১০০/-  টাকা, মানেক সবতি 
২৫/- টাকা, িনতয ফিম ৫/- টাকা,  
 
র্াহা সকমন্দ্র িনশদ বনহি মাধযমম 
তাৎক্ষ্নিক জমা প্রদাি কিা র্ায়। 

 

েিামহ সোমবাি ও  
বুধবাি নবকাল ৩.০০ 
ঘনটকা হমত ৫.০০ 
ঘনটকা পর্যন্ত  
 
 

নটটু কুমাি দাে 
তবলা েহমর্াগী 

সমাবাইল:+৮৮০১৭১৫৫৬৬৬২৬ 
 

 
 

৭৭ ইেলামবাগ কনমউনিনট সেন্টাি 
েঙ্গীত নশক্ষ্া সকন্দ্র 

অঞ্চল- ৩ 
(৬- ১৪ বছি বয়মেি সছমল-
সমময়মদি  ২ বছমিি জন্য 

েংগীত ও িৃতয নশক্ষ্া প্রদাি) 

েিােনি (১)  আমবদিপত্র  
(২) জন্মেিদ 
(৩) মা/বাবাি আইনি কামিযি 
ফমটাকনপ  

 
প্রািী স্থাি : েংগীত নশক্ষ্া সকমন্দ্র  

িনতয নফ ১০০/-  টাকা, মানেক সবতি 
২৫/- টাকা, িনতয ফিম ৫/- টাকা,  
 
র্াহা সকমন্দ্র িনশদ বনহি মাধযমম 
তাৎক্ষ্নিক জমা প্রদাি কিা র্ায়। 

 

েিামহ সোমবাি ও  
বুধবাি নবকাল ৩.০০ 
ঘনটকা হমত ৫.০০ 
ঘনটকা পর্যন্ত  
 
 

নবমাি েন্দ্র নবর্শ্াে 
েঙ্গীত নশক্ষ্ক 

সমাবাইল:+৮৮০১৮১৯২৮০২৫৮ 
 



খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
 

৭৮ িবাবগঞ্জ োতশহীদ কনম. 
সেন্টাি েঙ্গীত নশক্ষ্া সকন্দ্র 

অঞ্চল- ৩ 
(৬- ১৪ বছি বয়মেি সছমল-
সমময়মদি  ২ বছমিি জন্য 

েংগীত ও িৃতয নশক্ষ্া প্রদাি) 
 

েিােনি (১)  আমবদিপত্র  
(২) জন্মেিদ 
(৩) মা/বাবাি আইনি কামিযি 
ফমটাকনপ  

 
প্রািী স্থাি : েংগীত নশক্ষ্া সকমন্দ্র  

িনতয নফ ১০০/-  টাকা, মানেক সবতি 
২৫/- টাকা, িনতয ফিম ৫/- টাকা,  
 
র্াহা সকমন্দ্র িনশদ বনহি মাধযমম 
তাৎক্ষ্নিক জমা প্রদাি কিা র্ায়। 

 

েিামহ সোমবাি ও  
বুধবাি নবকাল ৩.০০ 
ঘনটকা হমত ৫.০০ 
ঘনটকা পর্যন্ত  
 
 

 
নহিণ আখতাি 
িৃতয নশনক্ষ্কা 

সমাবাইল:+৮৮০১৭১২৯৪২৬৮০ 

৭৯ মহািগি মনহলা কমলজ েঙ্গীত 
নশক্ষ্া সকন্দ্র 
অঞ্চল- ৪ 

(৬- ১৪ বছি বয়মেি সছমল-
সমময়মদি  ২ বছমিি জন্য 

েংগীত ও িৃতয নশক্ষ্া প্রদাি) 
 

েিােনি (১)  আমবদিপত্র  
(২) জন্মেিদ 
(৩) মা/বাবাি আইনি কামিযি 
ফমটাকনপ  

 
প্রািী স্থাি : েংগীত নশক্ষ্া সকমন্দ্র  

িনতয নফ ১০০/-  টাকা, মানেক সবতি 
২৫/- টাকা, িনতয ফিম ৫/- টাকা,  
 
র্াহা সকমন্দ্র িনশদ বনহি মাধযমম 
তাৎক্ষ্নিক জমা প্রদাি কিা র্ায়। 

 

েিামহ সোমবাি ও  
বুধবাি নবকাল ৩.০০ 
ঘনটকা হমত ৫.০০ 
ঘনটকা পর্যন্ত  
 
 

সলাপা িায় 
িৃতয নশনক্ষ্কা 

সমাবাইল:+৮৮০১৯১১৬৮৬৯৫৭ 
 

৮০ হাজী জুম্মি কনমউনিনট সেন্টাি 
েঙ্গীত নশক্ষ্া সকন্দ্র 

অঞ্চল- ৪ 
(৬- ১৪ বছি বয়মেি সছমল-
সমময়মদি  ২ বছমিি জন্য 

েংগীত ও িৃতয নশক্ষ্া প্রদাি) 
 

েিােনি (১)  আমবদিপত্র  
(২) জন্মেিদ 
(৩) মা/বাবাি আইনি কামিযি 
ফমটাকনপ  

 
প্রািী স্থাি : েংগীত নশক্ষ্া সকমন্দ্র  

িনতয নফ ১০০/-  টাকা, মানেক সবতি 
২৫/- টাকা, িনতয ফিম ৫/- টাকা,  
 
র্াহা সকমন্দ্র িনশদ বনহি মাধযমম 
তাৎক্ষ্নিক জমা প্রদাি কিা র্ায়। 

 

েিামহ সোমবাি ও  
বুধবাি নবকাল ৩.০০ 
ঘনটকা হমত ৫.০০ 
ঘনটকা পর্যন্ত  
 
 

মানিয়া ইেিাত জাহাি 
িৃতয নশনক্ষ্কা 

সমাবাইল:+৮৮০১৬৭০০৫০০৩৮ 
 

৮১ ধলপুি কনমউনিনট সেন্টাি 
েঙ্গীত নশক্ষ্া সকন্দ্র 

অঞ্চল- ৫ 
(৬- ১৪ বছি বয়মেি সছমল-
সমময়মদি  ২ বছমিি জন্য 

েংগীত ও িৃতয নশক্ষ্া প্রদাি) 
 

েিােনি (১)  আমবদিপত্র  
(২) জন্মেিদ 
(৩) মা/বাবাি আইনি কামিযি 
ফমটাকনপ  

 
প্রািী স্থাি : েংগীত নশক্ষ্া সকমন্দ্র  

িনতয নফ ১০০/-  টাকা, মানেক সবতি 
২৫/- টাকা, িনতয ফিম ৫/- টাকা,  
 
র্াহা সকমন্দ্র িনশদ বনহি মাধযমম 
তাৎক্ষ্নিক জমা প্রদাি কিা র্ায়। 

 

েিামহ সোমবাি ও  
বুধবাি নবকাল ৩.০০ 
ঘনটকা হমত ৫.০০ 
ঘনটকা পর্যন্ত  
 
 

িািায়ি েিকাি 
তবলা েহমর্াগী 

সমাবাইল:+৮৮০১৭১১১৬৩৬৩৯ 
 

 
 
 



খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
৮২ েূত্রাপুি কনমউনিনট সেন্টাি 

েঙ্গীত নশক্ষ্া সকন্দ্র 
অঞ্চল- ৫ 

(৬- ১৪ বছি বয়মেি সছমল-
সমময়মদি  ২ বছমিি জন্য 

েংগীত ও িৃতয নশক্ষ্া প্রদাি) 
 

েিােনি (১)  আমবদিপত্র  
(২) জন্মেিদ 
(৩) মা/বাবাি আইনি কামিযি 
ফমটাকনপ  

 
প্রািী স্থাি : েংগীত নশক্ষ্া সকমন্দ্র  

িনতয নফ ১০০/-  টাকা, মানেক সবতি 
২৫/- টাকা, িনতয ফিম ৫/- টাকা,  
 
র্াহা সকমন্দ্র িনশদ বনহি মাধযমম 
তাৎক্ষ্নিক জমা প্রদাি কিা র্ায়। 

 

েিামহ সোমবাি ও  
বুধবাি নবকাল ৩.০০ 
ঘনটকা হমত ৫.০০ 
ঘনটকা পর্যন্ত  
 
 

িীতা িাদ্যিী 
েঙ্গীত নশনক্ষ্কা 

সমাবাইল:+৮৮০১৭১১২৬৯০৬০ 
 

৮৩ ফনকিোাঁি কনমউনিনট সেন্টাি 
েঙ্গীত নশক্ষ্া সকন্দ্র 

অঞ্চল- ৫ 
(৬- ১৪ বছি বয়মেি সছমল-
সমময়মদি  ২ বছমিি জন্য 

েংগীত ও িৃতয নশক্ষ্া প্রদাি) 
 

েিােনি (১)  আমবদিপত্র  
(২) জন্মেিদ 
(৩) মা/বাবাি আইনি কামিযি 
ফমটাকনপ  

 
প্রািী স্থাি : েংগীত নশক্ষ্া সকমন্দ্র  

িনতয নফ ১০০/-  টাকা, মানেক সবতি 
২৫/- টাকা, িনতয ফিম ৫/- টাকা,  
 
র্াহা সকমন্দ্র িনশদ বনহি মাধযমম 
তাৎক্ষ্নিক জমা প্রদাি কিা র্ায়। 

 

েিামহ সোমবাি ও  
বুধবাি নবকাল ৩.০০ 
ঘনটকা হমত ৫.০০ 
ঘনটকা পর্যন্ত  
 
 

জিাব মাজহািম্নল ইেলাম 
েঙ্গীত নশক্ষ্ক 

সমাবাইল:+৮৮০১৭১১৪২৭৯১৪ 
 

৮৪ র্াত্রাবাড়ী কনমউনিনট সেন্টাি 
েঙ্গীত নশক্ষ্া সকন্দ্র 

অঞ্চল- ৫ 
(৬- ১৪ বছি বয়মেি সছমল-
সমময়মদি  ২ বছমিি জন্য 

েংগীত ও িৃতয নশক্ষ্া প্রদাি) 
 

েিােনি (১)  আমবদিপত্র  
(২) জন্মেিদ 
(৩) মা/বাবাি আইনি কামিযি 
ফমটাকনপ  

 
প্রািী স্থাি : েংগীত নশক্ষ্া সকমন্দ্র  

িনতয নফ ১০০/-  টাকা, মানেক সবতি 
২৫/- টাকা, িনতয ফিম ৫/- টাকা,  
 
র্াহা সকমন্দ্র িনশদ বনহি মাধযমম 
তাৎক্ষ্নিক জমা প্রদাি কিা র্ায়। 

 

েিামহ সোমবাি ও  
বুধবাি নবকাল ৩.০০ 
ঘনটকা হমত ৫.০০ 
ঘনটকা পর্যন্ত  
 
 

নুেিাত জান্নাত িম্নহী 
িৃতয নশনক্ষ্কা 

সমাবাইল:+৮৮০১৭১১১৭১৪৬৪ 
 

৮৫ নগে জাদুঘে 
 

( ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিক্ষি 
কর্পারেশরনে ক্ষনয়ন্ত্রণাধীন 
নগে  িবন ৬ষ্ঠ িলায় 
নগে  জাদুঘে েরয়রছ) ।  

 

েিােনি সকাি কাগজ পত্র প্রময়াজি সিই প্রমবশ মূলয ২/-  টাকা  
 
িগমদ  

েকাল ৯.০০টা হমত 
নবকাল ৫.০০ টা 
পর্যন্ত   (ছুনটি নদি 
বযনতত)  
 

িূমপন্দ্র িাি েক্রবতযী 
সমাবাইল:+৮৮০১৬৭৮১১৫৭১০ 

 

৮৬ আনিযক অনুদাি প্রদাি (মািিীয় সময়মিি ঐনচ্ছক তহনবল খাত ও আমবদমিি  স্বপমক্ষ্ কাগজপত্রেহ  অনুমমাদি োমপমক্ষ্ েমাজকলযাণ ও োংস্কৃনতক নবিাগ 



খসড়া 

 সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং ্ক্ষেরশাধ 
্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে 
িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব,  স ান 

ও ইরিইল)  
 ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

 
 
 

অন্যান্য উপখাত হমত িগিবানেি জনটল 
নেনকৎো, সমময়ি নববাহ, আনিযক অস্বচ্ছলতা, 
গিীব সমধাবী ও প্রনতবন্ধী নশক্ষ্ািযীমদি বযয় 
নিবযামহি জন্য আমবদি গ্রহণ এবং র্াোই-
বাছাই োমপমক্ষ্ অনুদাি প্রদাি কিা হময় 

িামক।) 
 

মািিীয় সময়ি এাঁি বিাবি োদা 
কাগমজ আমবদি কিমত হয়।  

 
 

৩- ১০   কমযনদবে  
 

 
সফাি: +৮৮০২৯৫৬৭৬০৯ 

৮৭ ফিম নবক্রয়োঃ  
 

১) সেিলাইমেন্স ফিম 
‘‘সক’’ 
২) সেিলাইমেন্স ফিম 
‘‘আই’’ 
৩) েড়ক খিমিি আমবদি 

ফিম 
৪) আনপল ফিম ‘‘নপ’’ 
৫) িামজািীি ফিম ‘‘এম’’ 
৬) িকল োনহবাি আমবদি 

ফিম 
৭) েড়ক খিমিি আমবদি    

ফিম(নবনিন্ন েংস্থা) 
৮) নিোি িামজানিি ফিম 
৯) নবজ্ঞাপি ফলক ছাপামিাি 

তানলকা িুনিি ফিম  
১০) নবজ্ঞাপি আমবদি ফিম 

(তিয ফিমেহ) 
১১) নবজ্ঞাপি িীনতমালা বই  
১২) সদাকাি বিাি আমবদি 

ফিম  

নবনিন্ন ফিমমি  নিধযানিত মূলয িগদ 
পনিমশামধি মাধযমম(প্রমর্াজয সক্ষ্মত্র প্রকানশত 
নবজ্ঞনিি শতযাবলী অনুর্ায়ী) িগি িবমি নবক্রয় 
সকন্দ্র হমত েিােনি নবক্রয় কিা হময় িামক।   

িান্িাি ও ক্রয় নবিামগি ‘নবক্রয় 
সকন্দ্র’ িগিিবি।  

১িং কলামমি নিধযানিত 
ফিমেমুমহি মূলয নিমণরূপোঃ 

 
১) প্রনতপাতা ৳ ৫০/-  
২) প্রনতপাতা ৳ ৫০/-  
৩) প্রনতপাতা ৳ ৫০/-  
৪) প্রনতপাতা ৳ ৫০/-  
৫) প্রনতপাতা ৳ ৫০/-  
৬) প্রনতপাতা ৳ ৬০/-  
৭) প্রনতপাতা ৳ ৫০/-  
৮) প্রনতপাতা ৳ ১০/-  
৯) প্রনতপাতা ৳ ৫০/-  
১০) প্রনতপাতা ৳ ১০০/-  
 
১১) প্রনতবই ৳ ২০০/-  
১২) প্রনতপাতা ৳ ২০০০/-  

েকাল ৯.০০টা 
হমত নবকাল 
৪.০০টা পর্যন্ত।  

ফিম নবক্রয়োঃ 
সমাোঃ আব্দুি িনশদ নময়া 

নিমণমাি েহকািী কাম-  
মুদ্াা্ক্ষ্নিক। 

সফাি: 
+৮৮০২৯৫৬৫৯৭৭(অনফে) 

 



খসড়া 

২. ২)  প্রাক্ষিষ্ঠাক্ষনক সিবা:  প্ররযাজয নয়  
 

২. ৩)  অিযন্তেীণ সিবা:  
ক্রোঃ 
নং 

সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং 
্ক্ষেরশাধ ্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে িিয়িীিা দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব ও 
ইরিইল)  

( ১)  ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  

১ কিপকিপা- কিপচােীরদে শ্রাক্ষন্তক্ষবরনাদন 
ছুক্ষি 
( িংস্থা্ন শাখা- ১)  

ছুক্ষি ক্ষবক্ষধিালা অনুযায়ী 
আরবদনকােী হরি প্রাি 
ছুক্ষিে আরবদরনে 
( ক্ষনয়ন্তণকােী কিপকিপাে 
সু্াক্ষেশক্ররি)  সপ্রক্ষিরি 
যোযে কিৃপ্রিে  
অনুরিাদনক্ররি ছুক্ষি 
অনুরিাদন।  

১।  িাদা কাগরজ আরবদন 
্ত্র।   

 
 

ক্ষবনািূরলয ৭ ( িাি)  কাযপক্ষদবি সিাহাম্মদ আেশাদ 
িহকােী িক্ষচব,   িংস্থা্ন 

শাখা- ১ 
সমাবাইল:+৮৮০১৭১১১১৬৪১

৬ 

২ কিপকিপা- কিপচােীরদে শ্রাক্ষন্তক্ষবরনাদন 
ছুক্ষি 
( িংস্থা্ন শাখা- ২)  

ছুক্ষি ক্ষবক্ষধিালা অনুযায়ী 
আরবদনকােী হরি প্রাি 
ছুক্ষিে আরবদরনে 
( ক্ষনয়ন্তণকােী কিপকিপাে 
সু্াক্ষেশক্ররি)  সপ্রক্ষিরি 
যোযে কিৃপ্রিে  
অনুরিাদনক্ররি ছুক্ষি 
অনুরিাদন।  

১।  িাদা কাগরজ আরবদন 
্ত্র।   

 
 

ক্ষবনািূরলয ৭ ( িাি)  কাযপক্ষদবি কািাল সহারিন 
িহকােী িক্ষচব,   িংস্থা্ন 

শাখা- ২ 
সমাবাইল:+৮৮০১৯১৪৬৯৩৩০

১ 

৩ কিপকিপা- কিপচােীরদে শ্রাক্ষন্তক্ষবরনাদন 
ছুক্ষি 
( িংস্থা্ন শাখা- ৩)  

ছুক্ষি ক্ষবক্ষধিালা অনুযায়ী 
আরবদনকােী হরি প্রাি 
ছুক্ষিে আরবদরনে 
( ক্ষনয়ন্তণকােী কিপকিপাে 
সু্াক্ষেশক্ররি)  সপ্রক্ষিরি 
যোযে কিৃপ্রিে  
অনুরিাদনক্ররি ছুক্ষি 
অনুরিাদন।  

১।  িাদা কাগরজ আরবদন 
্ত্র।   

 
 

ক্ষবনািূরলয ৭ ( িাি)  কাযপক্ষদবি িাক্ষজপয়া সবগি 
িহকােী িক্ষচব,   িংস্থা্ন 

শাখা- ৩ 
সমাবাইল:+৮৮০১৭১১১৯২৪৬

৫ 



খসড়া 

ক্রোঃ 
নং 

সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং 
্ক্ষেরশাধ ্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে িিয়িীিা দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব ও 
ইরিইল)  

( ১)  ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  
৪ কিপকিপা- কিপচােীরদে িািৃত্বকালীন 

ছুক্ষি 
( িংস্থা্ন শাখা- ১)  

িেকারেে িািৃত্বকালীন 
ছুক্ষি িংক্রান্ত প্রজ্ঞাা্ন 
অনুযায়ী আরবদনকােী 
হরি প্রাি ছুক্ষিে 
আরবদরনে ( ক্ষনয়ন্তণকােী 
কিপকিপাে সু্াক্ষেশক্ররি)  
সপ্রক্ষিরি যোযে 
কিৃপ্রিে  অনুরিাদনক্ররি 
ছুক্ষি অনুরিাদন।  

১।  ক্ষনধপাক্ষেি  েরি আরবদন  
 েি প্রাক্ষি স্থান :  িান্ডাে ও 
ক্রয় ক্ষবিাগ 
 
২।  ছুক্ষি গ্রহরণে কােণ িংক্ষিষ্ট 
কাগজ্ত্র( ডাক্তােী িনদ্ত্র)  
 

ক্ষবনািূরলয ৭ ( িাি)  কাযপক্ষদবি েন়াে ম ়াোঃ ম জহদী হ়াস়ান 

খ়ান,   িংস্থা্ন শাখা- ১ 
সমাবাইল-  ০১৭১২০০৬৬৯৯ 

৫ কিপকিপা- কিপচােীরদে িািৃত্বকালীন 
ছুক্ষি 
( িংস্থা্ন শাখা- ২)  

িেকারেে িািৃত্বকালীন 
ছুক্ষি িংক্রান্ত প্রজ্ঞাা্ন 
অনুযায়ী আরবদনকােী 
হরি প্রাি ছুক্ষিে 
আরবদরনে ( ক্ষনয়ন্তণকােী 
কিপকিপাে সু্াক্ষেশক্ররি)  
সপ্রক্ষিরি যোযে 
কিৃপ্রিে  অনুরিাদনক্ররি 
ছুক্ষি অনুরিাদন।  

১।  ক্ষনধপাক্ষেি  েরি আরবদন  
 েি প্রাক্ষি স্থান :  িান্ডাে ও 
ক্রয় ক্ষবিাগ 
 
২।  ছুক্ষি গ্রহরণে কােণ িংক্ষিষ্ট 
কাগজ্ত্র( ডাক্তােী িনদ্ত্র)  
 

ক্ষবনািূরলয ৭ ( িাি)  কাযপক্ষদবি েন়াে ম ়া. স়া ছুল আল  
িহকােী িক্ষচব,   িংস্থা্ন 

শাখা- ২ সমাবাইল-  

০১৭১৮৪১৯৪৮৪ 

৬ কিপকিপা- কিপচােীরদে িািৃত্বকালীন 
ছুক্ষি 
( িংস্থা্ন শাখা- ৩)  

িেকারেে িািৃত্বকালীন 
ছুক্ষি িংক্রান্ত প্রজ্ঞাা্ন 
অনুযায়ী আরবদনকােী 
হরি প্রাি ছুক্ষিে 
আরবদরনে ( ক্ষনয়ন্তণকােী 
কিপকিপাে সু্াক্ষেশক্ররি)  
সপ্রক্ষিরি যোযে 
কিৃপ্রিে  অনুরিাদনক্ররি 
ছুক্ষি অনুরিাদন।  

১।  ক্ষনধপাক্ষেি  েরি আরবদন  
 েি প্রাক্ষি স্থান :  িান্ডাে ও 
ক্রয় ক্ষবিাগ 
 
২।  ছুক্ষি গ্রহরণে কােণ িংক্ষিষ্ট 
কাগজ্ত্র( ডাক্তােী িনদ্ত্র)  
 

ক্ষবনািূরলয ৭ ( িাি)  কাযপক্ষদবি িহকােী িক্ষচব,   িংস্থা্ন 
শাখা- ৩ 
সমাবাইল-  



খসড়া 

ক্রোঃ 
নং 

সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং 
্ক্ষেরশাধ ্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে িিয়িীিা দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব ও 
ইরিইল)  

( ১)  ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  
৭ কিপকিপা- কিপচােীরদে অক্ষজপি ছুক্ষি 

( িংস্থা্ন শাখা- ১)  
ছুক্ষি ক্ষবক্ষধিালা অনুযায়ী 
আরবদনকােী হরি প্রাি 
ছুক্ষিে আরবদরনে ( যোযে 
কিৃপ্রিে সু্াক্ষেশক্ররি)  
সপ্রক্ষিরি প্রা্যিা অনুযায়ী 
কিৃপ্রিে অনুরিাদনক্ররি 
ছুক্ষি িঞ্জুেকেণ 

১।  ক্ষনধপাক্ষেি  েরি ছুক্ষি 
সিারগে ১৫ক্ষদন ্ূরবপ 
আরবদন কেরি হরব।  

     েি প্রাক্ষি স্থান :  
িান্ডাে ও ক্রয় ক্ষবিাগ।  

২।  ছুক্ষি গ্রহরণে কােণ িংক্ষিষ্ট 
কাগজ্ত্র 

ক্ষবনািূরলয ৭ ( িাি)  কাযপক্ষদবি সিাহাম্মদ আেশাদ 
িহকােী িক্ষচব,   িংস্থা্ন 

শাখা- ১ 
সমাবাইল:+৮৮০১৭১১১১৬৪১

৬ 

৮ কিপকিপা- কিপচােীরদে অক্ষজপি ছুক্ষি 
( িংস্থা্ন শাখা- ২)  

ছুক্ষি ক্ষবক্ষধিালা অনুযায়ী 
আরবদনকােী হরি প্রাি 
ছুক্ষিে আরবদরনে ( যোযে 
কিৃপ্রিে সু্াক্ষেশক্ররি)  
সপ্রক্ষিরি প্রা্যিা অনুযায়ী 
কিৃপ্রিে অনুরিাদনক্ররি 
ছুক্ষি িঞ্জুেকেণ 

১।  ক্ষনধপাক্ষেি  েরি ছুক্ষি 
সিারগে ১৫ক্ষদন ্ূরবপ 
আরবদন কেরি হরব।  

     েি প্রাক্ষি স্থান :  
িান্ডাে ও ক্রয় ক্ষবিাগ।  

২।  ছুক্ষি গ্রহরণে কােণ িংক্ষিষ্ট 
কাগজ্ত্র 

ক্ষবনািূরলয ৭ ( িাি)  কাযপক্ষদবি কািাল সহারিন 
িহকােী িক্ষচব,   িংস্থা্ন 

শাখা- ২ 
সমাবাইল:+৮৮০১৯১৪৬৯৩৩০

১ 

৯ কিপকিপা- কিপচােীরদে অক্ষজপি ছুক্ষি 
( িংস্থা্ন শাখা- ৩)  

ছুক্ষি ক্ষবক্ষধিালা অনুযায়ী 
আরবদনকােী হরি প্রাি 
ছুক্ষিে আরবদরনে ( যোযে 
কিৃপ্রিে সু্াক্ষেশক্ররি)  
সপ্রক্ষিরি প্রা্যিা অনুযায়ী 
কিৃপ্রিে অনুরিাদনক্ররি 
ছুক্ষি িঞ্জুেকেণ 

১।  ক্ষনধপাক্ষেি  েরি ছুক্ষি 
সিারগে ১৫ক্ষদন ্ূরবপ 
আরবদন কেরি হরব।  

     েি প্রাক্ষি স্থান :  
িান্ডাে ও ক্রয় ক্ষবিাগ।  

২।  ছুক্ষি গ্রহরণে কােণ িংক্ষিষ্ট 
কাগজ্ত্র 

ক্ষবনািূরলয ৭ ( িাি)  কাযপক্ষদবি িাক্ষজপয়া সবগি 
িহকােী িক্ষচব,   িংস্থা্ন 

শাখা- ৩ 
সমাবাইল:+৮৮০১৭১১১৯২৪৬

৫ 

১০ কিপকিপা- কিপচােীরদে ক্ষচক্ষকৎিা ছুক্ষি 
( িংস্থা্ন শাখা- ১)  

ছুক্ষি ক্ষবক্ষধিালা অনুযায়ী 
আরবদনকােী হরি প্রাি 
আরবদরনে ( ক্ষনয়ন্ত্রণকােী 
কিপকিপাে সু্াক্ষেশক্ররি)  
সপ্রক্ষিরি প্রা্যিা অনুযায়ী 
কিৃপ্রিে অনুরিাদনক্ররি 
ছুক্ষি িঞ্জুেকেণ।  

১।  ক্ষনধপাক্ষেি  েরি ছুক্ষিে 
আরবদন 
 েি প্রাক্ষি স্থান :  িান্ডাে ও 
ক্রয় ক্ষবিাগ 
 
২।  ছুক্ষি গ্রহরণে কােণ িংক্ষিষ্ট 
কাগজ্ত্র( ডাক্তােী িনদ্ত্র)  
 

ক্ষবনািূরলয ৭ ( িাি)  কাযপক্ষদবি সিা:  আেশাদ 
িহকােী িক্ষচব,   িংস্থা্ন 

শাখা- ১ 
সমাবাইল:+৮৮০১৭১১১১৬৪১

৬ 



খসড়া 

ক্রোঃ 
নং 

সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং 
্ক্ষেরশাধ ্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে িিয়িীিা দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব ও 
ইরিইল)  

( ১)  ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  
১১ কিপকিপা- কিপচােীরদে ক্ষচক্ষকৎিা ছুক্ষি 

( িংস্থা্ন শাখা- ২)  
ছুক্ষি ক্ষবক্ষধিালা অনুযায়ী 
আরবদনকােী হরি প্রাি 
আরবদরনে ( ক্ষনয়ন্ত্রণকােী 
কিপকিপাে সু্াক্ষেশক্ররি)  
সপ্রক্ষিরি প্রা্যিা অনুযায়ী 
কিৃপ্রিে অনুরিাদনক্ররি 
ছুক্ষি িঞ্জুেকেণ।  

১।  ক্ষনধপাক্ষেি  েরি ছুক্ষিে 
আরবদন 
 েি প্রাক্ষি স্থান :  িান্ডাে ও 
ক্রয় ক্ষবিাগ 
 
২।  ছুক্ষি গ্রহরণে কােণ িংক্ষিষ্ট 
কাগজ্ত্র( ডাক্তােী িনদ্ত্র)  
 

ক্ষবনািূরলয ৭ ( িাি)  কাযপক্ষদবি কািাল সহারিন 
িহকােী িক্ষচব,   িংস্থা্ন 

শাখা- ২ 
সমাবাইল:+৮৮০১৯১৪৬৯৩৩০

১ 

১২ কিপকিপা- কিপচােীরদে ক্ষচক্ষকৎিা ছুক্ষি 

( িংস্থা্ন শাখা- ৩)  

ছুক্ষি ক্ষবক্ষধিালা অনুযায়ী 
আরবদনকােী হরি প্রাি 
আরবদরনে ( ক্ষনয়ন্ত্রণকােী 
কিপকিপাে সু্াক্ষেশক্ররি)  
সপ্রক্ষিরি প্রা্যিা অনুযায়ী 
কিৃপ্রিে অনুরিাদনক্ররি 
ছুক্ষি িঞ্জুেকেণ।  

১।  ক্ষনধপাক্ষেি  েরি ছুক্ষিে 
আরবদন 
 েি প্রাক্ষি স্থান :  িান্ডাে ও 
ক্রয় ক্ষবিাগ 
 
২।  ছুক্ষি গ্রহরণে কােণ িংক্ষিষ্ট 
কাগজ্ত্র( ডাক্তােী িনদ্ত্র)  
 

ক্ষবনািূরলয ৭ ( িাি)  কাযপক্ষদবি িাক্ষজপয়া সবগি 
িহকােী িক্ষচব,   িংস্থা্ন 

শাখা- ৩ 
সমাবাইল:+৮৮০১৭১১১৯২৪৬

৫ 

১৩ কিপকিপা- কিপচােীরদে বক্ষহোঃবাংলারদশ 
ছুক্ষি 
( িংস্থা্ন শাখা- ১)  

প্রেি সশ্রনীে কিপকিপারদে 
বক্ষহপোঃ বাংলারদশ ছুক্ষি 
স্থানীয় িেকাে িন্ত্রণালরয়ে 
অনুরিাদনক্ররি ছুক্ষি 
িঞ্জুেীে আরদশ জােী কো 
হয়।   এছাো ক্ষিিীয়,  
িৃিীয় ও চিুেপ সশ্রনীে 
কিপকিপা- কিপচােীরদে বক্ষহপোঃ 
বাংলারদশ ছুক্ষি 
কর্পারেশরনে প্রধান 
ক্ষহরিরব িাননীয় সিয়ে 
ছুক্ষি িঞ্জুে করে োরকন।  
এরিরত্র স্থানীয় িেকাে 

১।  ক্ষনধপাক্ষেি  েরি ছুক্ষিে 
আরবদন 
 েি প্রাক্ষি স্থান :  িান্ডাে ও 
ক্রয় ক্ষবিাগ 
২।  ক্ষবরদরশ সকান কিপশালা বা 
সিক্ষিনাে বা প্রক্ষশিরন 
অংশগ্রহরণে সিরত্র 
I nvi t at i on ( প্ররযাজয 
সিরত্র)  

৩।  ক্ষবগি ১ বছরেে ভ্রিণ 
ক্ষববেণী 
৪।  ক্ষচক্ষকৎিা িদন ( প্ররযাজয 
সিরত্র)  

ক্ষবনািূরলয ৩০ ( ক্ষত্রশ)  কাযপক্ষদবি সিাহাম্মদ আেশাদ 
িহকােী িক্ষচব,   িংস্থা্ন 

শাখা- ১ 
সমাবাইল:+৮৮০১৭১১১১৬৪১

৬ 



খসড়া 

ক্রোঃ 
নং 

সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং 
্ক্ষেরশাধ ্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে িিয়িীিা দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব ও 
ইরিইল)  

( ১)  ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  
িন্ত্রণালরয়ে অনুরিাদন 
প্ররয়াজন হয়  না।  

 

১৪ কিপকিপা- কিপচােীরদে বক্ষহোঃবাংলারদশ 
ছুক্ষি 
( িংস্থা্ন শাখা- ২)  

প্রেি সশ্রনীে কিপকিপারদে 
বক্ষহপোঃ বাংলারদশ ছুক্ষি 
স্থানীয় িেকাে িন্ত্রণালরয়ে 
অনুরিাদনক্ররি ছুক্ষি 
িঞ্জুেীে আরদশ জােী কো 
হয়।   এছাো ক্ষিিীয়,  
িৃিীয় ও চিুেপ সশ্রনীে 
কিপকিপা- কিপচােীরদে বক্ষহপোঃ 
বাংলারদশ ছুক্ষি 
কর্পারেশরনে প্রধান 
ক্ষহরিরব িাননীয় সিয়ে 
ছুক্ষি িঞ্জুে করে োরকন।  
এরিরত্র স্থানীয় িেকাে 
িন্ত্রণালরয়ে অনুরিাদন 
প্ররয়াজন হয়  না।  

১।  ক্ষনধপাক্ষেি  েরি ছুক্ষিে 
আরবদন 
 েি প্রাক্ষি স্থান :  িান্ডাে ও 
ক্রয় ক্ষবিাগ 
২।  ক্ষবরদরশ সকান কিপশালা বা 
সিক্ষিনাে বা প্রক্ষশিরন 
অংশগ্রহরণে সিরত্র 
I nvi t at i on ( প্ররযাজয 
সিরত্র)  

৩।  ক্ষবগি ১ বছরেে ভ্রিণ 
ক্ষববেণী 
৪।  ক্ষচক্ষকৎিা িদন ( প্ররযাজয 
সিরত্র)  
 

ক্ষবনািূরলয ৩০ ( ক্ষত্রশ)  কাযপক্ষদবি কািাল সহারিন 
িহকােী িক্ষচব,   িংস্থা্ন 

শাখা- ২ 
সমাবাইল:+৮৮০১৯১৪৬৯৩৩০

১ 

১৫ কিপকিপা- কিপচােীরদে বক্ষহোঃ 
বাংলারদশ ছুক্ষি 
( িংস্থা্ন শাখা- ৩)  

প্রেি সশ্রনীে কিপকিপারদে 
বক্ষহপোঃ বাংলারদশ ছুক্ষি 
স্থানীয় িেকাে িন্ত্রণালরয়ে 
অনুরিাদনক্ররি ছুক্ষি 
িঞ্জুেীে আরদশ জােী কো 
হয়।   এছাো ক্ষিিীয়,  
িৃিীয় ও চিুেপ সশ্রনীে 
কিপকিপা- কিপচােীরদে বক্ষহপোঃ 
বাংলারদশ ছুক্ষি 
কর্পারেশরনে প্রধান 
ক্ষহরিরব িাননীয় সিয়ে 
ছুক্ষি িঞ্জুে করে োরকন।  

১।  ক্ষনধপাক্ষেি  েরি ছুক্ষিে 
আরবদন 
 েি প্রাক্ষি স্থান :  িান্ডাে ও 
ক্রয় ক্ষবিাগ 
২।  ক্ষবরদরশ সকান কিপশালা বা 
সিক্ষিনাে বা প্রক্ষশিরন 
অংশগ্রহরণে সিরত্র 
I nvi t at i on ( প্ররযাজয 
সিরত্র)  

৩।  ক্ষবগি ১ বছরেে ভ্রিণ 
ক্ষববেণী 
৪।  ক্ষচক্ষকৎিা িদন ( প্ররযাজয 

ক্ষবনািূরলয ৩০ ( ক্ষত্রশ)  কাযপক্ষদবি িাক্ষজপয়া সবগি 
িহকােী িক্ষচব,   িংস্থা্ন 

শাখা- ৩ 
সমাবাইল:+৮৮০১৭১১১৯২৪৬

৫ 



খসড়া 

ক্রোঃ 
নং 

সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং 
্ক্ষেরশাধ ্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে িিয়িীিা দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব ও 
ইরিইল)  

( ১)  ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  
এরিরত্র স্থানীয় িেকাে 
িন্ত্রণালরয়ে অনুরিাদন 
প্ররয়াজন হয়  না।  

সিরত্র)  
 

১৬ লাম্পগ্রযান্ি,  অবিে ও ক্ষ্আেএল 
( িংস্থা্ন শাখা- ১)  

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলারদশ 
িেকারেে অবিে গ্রহণ 
িংক্রান্ত ক্ষবক্ষধক্ষবধারনে 
আরলারক কিৃপ্রিে 
অনুরিাদনক্ররি অবিে 
প্রদান,  ছুক্ষি প্রা্যিা 
স্বার্রি ক্ষ্আেএল িঞ্জুে 
ও ১৮ িারিে ছুক্ষি 
নগদায়ন ( লাম্পগ্রযান্ি)  
িংক্রান্ত প্রশািক্ষনক আরদশ 
জােীকেণ।  

১।  প্রাক্ষেপি আরবদন 
২।  ছুক্ষিে প্রা্যিা 

ক্ষবনািূরলয ৭ ( িাি)  কাযপক্ষদবি সিাহাম্মদ আেশাদ 
িহকােী িক্ষচব,   িংস্থা্ন 

শাখা- ১ 
সমাবাইল:+৮৮০১৭১১১১৬৪১

৬ 

১৭ লাম্পগ্রযান্ি,  অবিে ও ক্ষ্আেএল 
( িংস্থা্ন শাখা- ২)  

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলারদশ 
িেকারেে অবিে গ্রহণ 
িংক্রান্ত ক্ষবক্ষধক্ষবধারনে 
আরলারক কিৃপ্রিে 
অনুরিাদনক্ররি অবিে 
প্রদান,  ছুক্ষি প্রা্যিা 
স্বার্রি ক্ষ্আেএল িঞ্জুে 
ও ১৮ িারিে ছুক্ষি 
নগদায়ন ( লাম্পগ্রযান্ি)  
িংক্রান্ত প্রশািক্ষনক আরদশ 
জােীকেণ।  

১।  প্রাক্ষেপি আরবদন 
২।  ছুক্ষিে প্রা্যিা 

ক্ষবনািূরলয ৭ ( িাি)  কাযপক্ষদবি কািাল সহারিন 
িহকােী িক্ষচব,   িংস্থা্ন 

শাখা- ২ 
সমাবাইল:+৮৮০১৯১৪৬৯৩৩০

১ 

১৮ লাম্পগ্রযান্ি,  অবিে ও ক্ষ্আেএল 
( িংস্থা্ন শাখা- ৩)  

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলারদশ 
িেকারেে অবিে গ্রহণ 
িংক্রান্ত ক্ষবক্ষধক্ষবধারনে 
আরলারক কিৃপ্রিে 

১।  প্রাক্ষেপি আরবদন 
২।  ছুক্ষিে প্রা্যিা 

ক্ষবনািূরলয ৭ ( িাি)  কাযপক্ষদবি িাক্ষজপয়া সবগি 
িহকােী িক্ষচব,   িংস্থা্ন 

শাখা- ৩ 
সমাবাইল:+৮৮০১৭১১১৯২৪৬



খসড়া 

ক্রোঃ 
নং 

সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং 
্ক্ষেরশাধ ্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে িিয়িীিা দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব ও 
ইরিইল)  

( ১)  ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  
অনুরিাদনক্ররি অবিে 
প্রদান,  ছুক্ষি প্রা্যিা 
স্বার্রি ক্ষ্আেএল িঞ্জুে 
ও ১৮ িারিে ছুক্ষি 
নগদায়ন  ( লাম্পগ্রযান্ি)  
িংক্রান্ত প্রশািক্ষনক আরদশ 
জােীকেণ।  

৫ 

১৯ বদলী,  ্রদান্নক্ষি,  উচ্চিে সগ্রড 
প্রদান  
( িংস্থা্ন শাখা- ১)  

১।   প্রশািক্ষনক স্বারেপ 
ক্ষবক্ষিন্ন শাখাে কিপকিপা-
কিপচােীরদে  প্ররয়াজন 
সিািারবক বদক্ষল কো 
হরয় োরক।   
২।  কর্পারেশরনে ক্ষবক্ষধ 
ক্ষবধারনে আরলারক িিরয় 
িিরয় িেকাে ক্ষনধপাক্ষেি 
বাছাই কক্ষিক্ষিে িাধযরি 
সযাগয কিপকিপা-
কিপচােীরদে ্রদান্নক্ষি 
সদয়া হয়।  
৩।  জািীয় সবিনরেল 
এে উচ্চিে সগ্রড প্রদান 
িংক্রান্ত ক্ষবক্ষধ ক্ষবধারনে 
আরলারক প্রা্যিা অনুযায়ী 
কিৃপ্রিে অনুরিদনক্ররি 
কিপকিপা- কিপচােীরদে 
উচ্চিে সগ্রড প্রদান কো 
হয়।  

িংক্ষিষ্ট ক্ষবক্ষধ/ আইন/ জািীয় 
সবিনরেরল বক্ষণপি ক্ষনরদপশনািরি 

ক্ষবনািূরলয বদলী,  উচ্চিে সগ্রড :  
১৫ কাযপক্ষদবি 
্রদান্নক্ষি :  

ক্ষবক্ষধরিািারবক বাছাই 
কক্ষিক্ষিে সু্াক্ষেশক্ররি  

সিাহাম্মদ আেশাদ 
িহকােী িক্ষচব,   িংস্থা্ন 

শাখা- ১ 
সমাবাইল:+৮৮০১৭১১১১৬৪১

৬ 

২০ বদলী,  প্ররিাশন,  উচ্চিে সগ্রড 
প্রদান 

১।   প্রশািক্ষনক স্বারেপ 
ক্ষবক্ষিন্ন শাখাে কিপকিপা-

িংক্ষিষ্ট ক্ষবক্ষধ/ আইন/ জািীয় 
সবিনরেরল বক্ষণপি ক্ষনরদপশনািরি 

ক্ষবনািূরলয বদলী,  উচ্চিে সগ্রড :  
১৫ কাযপক্ষদবি 

কািাল সহারিন 
িহকােী িক্ষচব,   িংস্থা্ন 



খসড়া 

ক্রোঃ 
নং 

সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং 
্ক্ষেরশাধ ্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে িিয়িীিা দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব ও 
ইরিইল)  

( ১)  ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  
( িংস্থা্ন শাখা- ২)   কিপচােীরদে  প্ররয়াজন 

সিািারবক বদক্ষল কো 
হরয় োরক।   
২।  কর্পারেশরনে ক্ষবক্ষধ 
ক্ষবধারনে আরলারক িিরয় 
িিরয় িেকাে ক্ষনধপাক্ষেি 
বাছাই কক্ষিক্ষিে িাধযরি 
সযাগয কিপকিপা-
কিপচােীরদে ্রদান্নক্ষি 
সদয়া হয়।  
৩।  জািীয় সবিনরেল 
এে উচ্চিে সগ্রড প্রদান 
িংক্রান্ত ক্ষবক্ষধ ক্ষবধারনে 
আরলারক প্রা্যিা অনুযায়ী 
কিৃপ্রিে অনুরিদনক্ররি 
কিপকিপা- কিপচােীরদে 
উচ্চিে সগ্রড প্রদান কো 
হয়।  

প্ররিাশন :  
ক্ষবক্ষধরিািারবক বাছাই 
কক্ষিক্ষিে িাধযরি 

শাখা- ২ 
সমাবাইল:+৮৮০১৯১৪৬৯৩৩০

১ 

২১ বদলী,  প্ররিাশন,  উচ্চিে সগ্রড 
প্রদান  
( িংস্থা্ন শাখা- ৩)  

১।   প্রশািক্ষনক স্বারেপ 
ক্ষবক্ষিন্ন শাখাে কিপকিপা-
কিপচােীরদে  প্ররয়াজন 
সিািারবক বদক্ষল কো 
হরয় োরক।   
২।  কর্পারেশরনে ক্ষবক্ষধ 
ক্ষবধারনে আরলারক িিরয় 
িিরয় িেকাে ক্ষনধপাক্ষেি 
বাছাই কক্ষিক্ষিে িাধযরি 
সযাগয কিপকিপা-
কিপচােীরদে ্রদান্নক্ষি 
সদয়া হয়।  

িংক্ষিষ্ট ক্ষবক্ষধ/ আইন/ জািীয় 
সবিনরেরল বক্ষণপি ক্ষনরদপশনািরি 

ক্ষবনািূরলয বদলী,  উচ্চিে সগ্রড :  
১৫ কাযপক্ষদবি 
প্ররিাশন :  

ক্ষবক্ষধরিািারবক বাছাই 
কক্ষিক্ষিে িাধযরি 

িাক্ষজপয়া সবগি 
িহকােী িক্ষচব,   িংস্থা্ন 

শাখা- ৩ 
সমাবাইল:+৮৮০১৭১১১৯২৪৬

৫ 



খসড়া 

ক্রোঃ 
নং 

সিবাে নাি সিবা প্রদান ্দ্ধক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং 
প্রাক্ষিস্থান 

সিবািলূয এবং 
্ক্ষেরশাধ ্দ্ধক্ষি 

সিবা প্রদারনে িিয়িীিা দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা 
( নাি, ্দক্ষব ও 
ইরিইল)  

( ১)  ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  
৩।  জািীয় সবিনরেল 
এে উচ্চিে সগ্রড প্রদান 
িংক্রান্ত ক্ষবক্ষধ ক্ষবধারনে 
আরলারক প্রা্যিা অনুযায়ী 
কিৃপ্রিে অনুরিদনক্ররি 
কিপকিপা- কিপচােীরদে 
উচ্চিে সগ্রড প্রদান কো 
হয়।  

২২ সি- সকয়াি সেন্টাি 
 

 
 

িগি িবিস্থ  ১০১৯ িং কমক্ষ্ 
নশশু নদবা র্ত্ন সকন্দ্র িময়মছ 
(নিএেনেনে’ি কমযকতযা 
কমযোিীি ০৬ মাে হমত ০৪ 
বছি পর্যন্ত বয়মেি নশশুমদি 
জন্য)। 

 

(১) নশশুি জন্মনিবন্ধি েিদপত্র  
(২) নপতা/মাতা কমপযামিশমি কমযিত 

আমছি মমময নবিাগীয় প্রধামিি 
প্রতযয়ি পত্রেহ  

(৩) নপতা/মাতাি আইনি কামিযি 
ফমটাকনপ 

 

িনতয নফ ২৫০/-  টাকা। 
মানেক সবতি ৩০০/-  

 

েকাল ৯.০০ ঘনটকা হমত 
নবকাল ৫.০০ ঘনটকা পর্যন্ত 

 

আমমিা মাহমুদা, 
নশশু নদবা র্ত্ন সকন্দ্র কমযকতযা 

সমাবাইল:+৮৮০১৮১৯-
১৪১৭৫১ 

 

২৩ আনিযক অনুদাি প্রদাি 
 

 

মািিীয় সময়মিি ঐনচ্ছক 
তহনবল খাত ও অন্যান্য 
উপখাত হমত 
কমযকতযা/কমযোিীগমণি জনটল 
নেনকৎো, সমময়ি নববাহ, 
আনিযক অস্বচ্ছলতা, গিীব 
সমধাবী ও প্রনতবন্ধী 
নশক্ষ্ািযীমদি বযয় নিবযামহি 
জন্য আমবদি গ্রহণ এবং 
র্াোই- বাছাই োমপমক্ষ্ 
অনুদাি প্রদাি কিা হময় 
িামক। 
 

আমবদমিি  স্বপমক্ষ্ কাগজপত্রেহ 
মািিীয় সময়ি এাঁি বিাবি োদা 
কাগমজ আমবদি কিমত হয়।  
 

 

ক্ষবনািূরলয অনুমমাদি োমপমক্ষ্ ৩- ১০   
কাযপক্ষদবি 

 

েমাজকলযাণ ও োংস্কৃনতক নবিাগ 
সফাি: +৮৮০২৯৫৬৭৬০৯ 

 



খসড়া 

৩.  আ্নাে কারছ আিারদে প্রিযাশা :  
 

ক্রক্ষিক প্রক্ষিশ্রুি/ কাক্ষিি সিবা প্রাক্ষিে লরিয কেণীয় 

১.   স্বয়ং িম্পূণপ আরবদন জিা প্রদান।   

২.   যোযে প্রক্ষক্রয়ায় প্ররয়াজনীয় চাজ/ ক্ষ ি ্ক্ষেরশাধ কো।  

৩.   িািারিে জন্য ক্ষনধপাক্ষেি িিরয়ে ্ূরবপই উ্ক্ষস্থি োকা।   

৪.  িংক্ষিষ্ট অন্যান্য ওরয়ব িাই্ ক্ষিক্ষজি কো।  

৫.   সপ্ররযাজয সিরত্র ক্ষলংক ক্ষঠকানায় ক্ষনরদপশনা অনুিেণ কো।  

 
৪.  অক্ষিরযাগ প্রক্ষিকাে বযবস্থা্না ( GRS) :   
 
     সিবা প্রাক্ষিরি অিন্তুষ্ট হরল দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপাে িরঙ্গ সযাগারযাগ করুন।  িাে কাছ সেরক িিাধান ্াওয়া না সগরল ক্ষনরনাক্ত ্দ্ধক্ষিরি সযাগারযাগ করে আ্নাে িিস্যা অবক্ষহি করুন।  
 

ক্রক্ষিক কখন সযাগারযাগ কেরবন কাে িরঙ্গ সযাগারযাগ কেরবন সযাগারযারগে ক্ষঠকানা ক্ষনষ্পক্ষিে িিয়িীিা 

১.   দাক্ষয়ত্বপ্রাি কিপকিপা িিাধান ক্ষনরি না 
্ােরল।   

অক্ষিরযাগ ক্ষনষ্পক্ষি কিপকিপা 
( অক্ষনক)   

এ ক্ষব এি আক্ষিন উল্লাহ নুেী 
প্রধান ক্ষনবপাহী কিপকিপা,  ক্ষডএিক্ষিক্ষি।   
স ান:  +৮৮০২৯৫৬৩৫১০  
ওরয়ব:  www. dscc. gov. bd 

৩০ ( ক্ষত্রশ)  কাযক্ষদবি।  

২.   অক্ষিরযাগ ক্ষনষ্পক্ষি কিপকিপা ক্ষনক্ষদপষ্ট িিরয় 
িিাধান ক্ষদরি না ্ােরল  

আক্ষ্ল কিপকিপা  সিা:  আব্দুে েউ  
যুগ্ম িক্ষচব ( ্ক্ষলক্ষি িার্াি)  
স্থানীয় িেকাে ক্ষবিাগ 
স ান :  +৮৮০২৯৫৫৮২৯ 

২০ ( ক্ষবশ)  কাযক্ষদবি।  

৩.   আক্ষ্ল কিপকিপা ক্ষনক্ষদপষ্ট িিরয় িিাধান 
ক্ষদরি না ্ােরল  

িক্ষন্ত্র্ক্ষেষদ ক্ষবিারগে অক্ষিরযাগ 
বযবস্থা্না সিল।   

অক্ষিরযাগ গ্রহণ সকন্দ্র,  ৫নং সগইি,  বাংলারদশ 
িক্ষচবালয়,  ঢাকা  
ওরয়ব:  www. gr s. gov. bd 

৬০ ( ষাি)  কাযক্ষদবি।  

  


