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ঢাকা দি�ণ িসিট কেপ র্ােরশন 
েসবা �দান �িত�িত (Citizen’s Charter) 

 
 
 
১.িভশন ও িমশন 
 
১.১) রূপক� (Vision)    :  আধুিনক পির�� ঢাকা নগরী গেড় েতালা।  
 
১.২) অিভল�য্ (Mision):  নাগিরক েসবা কায র্�ম বৃি� ও শি�শালীকরণ, নগর অবকাঠােমা উ�য়ন ও পির��তা কায র্�ম উ�িতকরেণর মা�েম নাগিরক জীবন যা�ার মান উ�য়ন। 
 

 
২. �িত�ত েসবাসমূহ 
 
২.১) নাগিরক েসবা 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
১ সড়ক খনেনর অনুমিত �দান 

(অ�ল- ১) 
 

ক) পািন, িবদুয্ৎ, �াস ইতয্ািদ সািভ র্স সংেযােগর জ� 
সংি�� অ�েলর িনব র্াহী �েকৗশলীর িনকট 
েযাগােযাগ কের ৫০(প�াশ) টাকা মূে�র ফরম 
সং�হ করেত হয়। 

খ) ফরমিট পূরণ কের েহাি�ং �াে�র হাল নাগাদ 
রিশেদর ফেটাকিপসহ  সংি�� অ�েলর িনব র্াহী 
�েকৗশলীর িনকট জমা �দান করেত হয়।  

গ) েলাকাল েরােডর ে�ে� সংি�� ওয়ােড র্র কায র্ 
সহকারী কতৃর্ক সেরজিমেন পিরদশ র্ন ও পিরমাপ 
িনেয় সড়ক খনেনর �িতপূরেণর িহসাব �স্�ত 
কের সংি�� উপ-সহকারী �েকৗশলীর মা�েম নিথ 
উ�াপন করা হেল িনব র্াহী �েকৗশলী কতৃর্ক 

১। সড়ক খনেনর আেবদন ফরম, �াি� 
�ান- িনব র্াহী �েকৗশলীর দ�র। 

২। �ি� মািলকানার ে�ে� সংি�� 
েহাি�ং �া� পিরেশােধর হালনাগাদ 
রিশেদর ফেটাকিপ আেবদনকারী কতৃর্ক 
সরবরাহ করেত হেব।  

৩। সং�ার ে�ে� দ�র �ধান কতৃর্ক 
খননত� রা�ার ন�া ও পিরমাপ এবং 
সময় ইতয্ািদ উেল�খপূব র্ক আেবদনপ�। 

৪। িডমা� েনাট অনুযায়ী �াংেক টাকা 

 সড়ক খনেনর আেবদন ফরম মূ�: ৫০/- 
টাকা নগদ �দান।  

 িডমা� েনাট উিল�িখত পিরমাণ টাকা/ 
েচক/েপ-অড র্ার চালােনর মা�েম 
িনধ র্ািরত �াংেক জমা �দান।  

সড়ক খনেনর �িতপূরণ বতর্মান হার 
িডএসিসিস’রওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।  

www.dscc.gov.bd 

  

৭(সাত) কায র্িদবস ড. েমাহা�দ সিফউল�াহ্ িসি�ক 
ভূইয়া 

িনব র্াহী �েকৗশলী 
পুর েকৗশল, অ�ল- ১ 

েমাবাইল: +৮৮০১৯৬৮৪৬৮৩৬৭ 
ই-েমইল: siddikdcc@ 

gmail.com 
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 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
অনুেমাদেনর পর �িতপূরেণর িডমা� �স্�ত করা 
হয় এবং তা আেবদনকারীেক উ� কায র্ালয় েথেক 
সং�হ করেত হয়। 

ঘ) �াইমারী েরােডর ে�ে� আেবদনিট সড়ক খনন 
সং�া� ওয়ান �প সািভ র্স েসেলর সভায় উপ�াপন 
করা হয়। উ� সভায় অনুেমাদেনর পর আেবদনকারী 
সংি�� অ�েলর িনব র্াহী �েকৗশলীর িনকট েথেক 
িডমা� েনাট সং�হ করেত পারেবন। 

গ) িডমা� অনুযায়ী িনধ র্ািরত �াংেক চালােনর মা�েম 
�িতপূরেণর টাকা জমা �দােনর পর সংি�� 
অ�েলর িনব র্াহী �েকৗশলী কতৃর্ক খনেনর অনুমিত 
প� ইসুয্ করা হয়।  

জমা �দােনর চালােনর ফেটাকিপ।  

২ সড়ক খনেনর অনুমিত �দান 
(অ�ল-২ ) 

 

ক) পািন, িবদুয্ৎ, �াস ইতয্ািদ সািভ র্স সংেযােগর জ� 
সংি�� অ�েলর িনব র্াহী �েকৗশলীর িনকট 
েযাগােযাগ কের ৫০(প�াশ) টাকা মূে�র ফরম 
সং�হ করেত হয়।  

খ) ফরমিট পূরণ কের েহাি�ং �াে�র হাল নাগাদ 
রিশেদর ফেটাকিপসহ  সংি�� অ�েলর িনব র্াহী 
�েকৗশলীর িনকট জমা �দান করেত হয়।  

গ) েলাকাল েরােডর ে�ে� সংি�� ওয়ােড র্র কায র্ 
সহকারী কতৃর্ক সেরজিমেন পিরদশ র্ন ও পিরমাপ 
িনেয় সড়ক খনেনর �িতপূরেণর িহসাব �স্�ত 
কের সংি�� উপ-সহকারী �েকৗশলীর মা�েম নিথ 
উ�াপন করা হেল িনব র্াহী �েকৗশলী কতৃর্ক 
অনুেমাদেনর পর �িতপূরেণর িডমা� �স্�ত করা 
হয় এবং তা আেবদনকারীেক উ� কায র্ালয় েথেক 
সং�হ করেত হয়। 

ঘ) �াইমারী েরােডর ে�ে� আেবদনিট সড়ক খনন 
সং�া� ওয়ান �প সািভ র্স েসেলর সভায় উপ�াপন 

১। সড়ক খনেনর আেবদন ফরম, �াি� 
�ান- িনব র্াহী �েকৗশলীর দ�র। 

২। �ি� মািলকানার ে�ে� সংি�� 
েহাি�ং �া� পিরেশােধর হালনাগাদ 
রিশেদর ফেটাকিপ আেবদনকারী কতৃর্ক 
সরবরাহ করেত হেব।  

৩। সং�ার ে�ে� দ�র �ধান কতৃর্ক 
খননত� রা�ার ন�া ও পিরমাপ এবং 
সময় ইতয্ািদ উেল�খপূব র্ক আেবদনপ�। 

৪। িডমা� েনাট অনুযায়ী �াংেক টাকা 
জমা �দােনর চালােনর ফেটাকিপ। 

 সড়ক খনেনর আেবদন ফরম মূ�: ৫০/- 
টাকা নগদ �দান।  

 িডমা� েনাট উিল�িখত পিরমাণ টাকা/ 
েচক/েপ-অড র্ার চালােনর মা�েম 
িনধ র্ািরত �াংেক জমা �দান।  

 সড়ক খনেনর �িতপূরণ বতর্মান হার 
িডএসিসিস’রওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।  

www.dscc.gov.bd 

 

৭(সাত) কায র্িদবস েমা.হারুনুর রশীদ 
িনব র্াহী �েকৗশলী 

পুর েকৗশল, অ�ল- ২ 
েমাবাইল: +৮৮০১৭১৩৩০৩১০৩ 
ই-েমইল: harun001965@ 

gmail.com 
 

http://www.dhakasouthcity.gov.bd/
http://www.dhakasouthcity.gov.bd/
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 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
করা হয়। উ� সভায় অনুেমাদেনর পর আেবদনকারী 
সংি�� অ�েলর িনব র্াহী �েকৗশলীর িনকট েথেক 
িডমা� েনাট সং�হ করেত পারেবন। 

গ) িডমা� অনুযায়ী িনধ র্ািরত �াংেক চালােনর মা�েম 
�িতপূরেণর টাকা জমা �দােনর পর সংি�� 
অ�েলর িনব র্াহী �েকৗশলী কতৃর্ক খনেনর অনুমিত 
প� ইসুয্ করা হয়।  

৩ সড়ক খনেনর অনুমিত �দান 
(অ�ল- ৩) 

 

ক) পািন, িবদুয্ৎ, �াস ইতয্ািদ সািভ র্স সংেযােগর জ� 
সংি�� অ�েলর িনব র্াহী �েকৗশলীর িনকট 
েযাগােযাগ কের ৫০(প�াশ) টাকা মূে�র ফরম 
সং�হ করেত হয়। 

খ) ফরমিট পূরণ কের েহাি�ং �াে�র হাল নাগাদ 
রিশেদর ফেটাকিপসহ  সংি�� অ�েলর িনব র্াহী 
�েকৗশলীর িনকট জমা �দান করেত হয়।  

গ) েলাকাল েরােডর ে�ে� সংি�� ওয়ােড র্র কায র্ 
সহকারী কতৃর্ক সেরজিমেন পিরদশ র্ন ও পিরমাপ 
িনেয় সড়ক খনেনর �িতপূরেণর িহসাব �স্�ত 
কের সংি�� উপ-সহকারী �েকৗশলীর মা�েম নিথ 
উ�াপন করা হেল িনব র্াহী �েকৗশলী কতৃর্ক 
অনুেমাদেনর পর �িতপূরেণর িডমা� �স্�ত করা 
হয় এবং তা আেবদনকারীেক উ� কায র্ালয় েথেক 
সং�হ করেত হয়। 

ঘ) �াইমারী েরােডর ে�ে� আেবদনিট সড়ক খনন 
সং�া� ওয়ান �প সািভ র্স েসেলর সভায় উপ�াপন 
করা হয়। উ� সভায় অনুেমাদেনর পর আেবদনকারী 
সংি�� অ�েলর িনব র্াহী �েকৗশলীর িনকট েথেক 
িডমা� েনাট সং�হ করেত পারেবন। 

গ) িডমা� অনুযায়ী িনধ র্ািরত �াংেক চালােনর মা�েম 
�িতপূরেণর টাকা জমা �দােনর পর সংি�� 

১। সড়ক খনেনর আেবদন ফরম, �াি� 
�ান- িনব র্াহী �েকৗশলীর দ�র। 

২। �ি� মািলকানার ে�ে� সংি�� 
েহাি�ং �া� পিরেশােধর হালনাগাদ 
রিশেদর ফেটাকিপ আেবদনকারী কতৃর্ক 
সরবরাহ করেত হেব।  

৩। সং�ার ে�ে� দ�র �ধান কতৃর্ক 
খননত� রা�ার ন�া ও পিরমাপ এবং 
সময় ইতয্ািদ উেল�খপূব র্ক আেবদনপ�। 

৪। িডমা� েনাট অনুযায়ী �াংেক টাকা 
জমা �দােনর চালােনর ফেটাকিপ।  

 সড়ক খনেনর আেবদন ফরম মূ�: ৫০/- 
টাকা নগদ �দান।  

 িডমা� েনাট উিল�িখত পিরমাণ টাকা/ 
েচক/েপ-অড র্ার চালােনর মা�েম 
িনধ র্ািরত �াংেক জমা �দান।  

 সড়ক খনেনর �িতপূরণ বতর্মান হার 
িডএসিসিস’রওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।  

www.dscc.gov.bd 

 

৭(সাত) কায র্িদবস েমা. আফজাল েহােসন 
িনব র্াহী �েকৗশলী, 

পুর েকৗশল, অ�ল- ৩ 
েমাবাইল: +৮৮০১৭২২৬৭৮৬২৮ 

ই-েমইল: 
dscczone3@gmail.com 

http://www.dhakasouthcity.gov.bd/
http://www.dhakasouthcity.gov.bd/
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 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
অ�েলর িনব র্াহী �েকৗশলী কতৃর্ক খনেনর অনুমিত 
প� ইসুয্ করা হয়।  

৪ সড়ক খনেনর অনুমিত �দান 
(অ�ল- ৪) 

 

ক) পািন, িবদুয্ৎ, �াস ইতয্ািদ সািভ র্স সংেযােগর জ� 
সংি�� অ�েলর িনব র্াহী �েকৗশলীর িনকট 
েযাগােযাগ কের ৫০(প�াশ) টাকা মূে�র ফরম 
সং�হ করেত হয়। 

খ) ফরমিট পূরণ কের েহাি�ং �াে�র হাল নাগাদ 
রিশেদর ফেটাকিপসহ  সংি�� অ�েলর িনব র্াহী 
�েকৗশলীর িনকট জমা �দান করেত হয়।  

গ) েলাকাল েরােডর ে�ে� সংি�� ওয়ােড র্র কায র্ 
সহকারী কতৃর্ক সেরজিমেন পিরদশ র্ন ও পিরমাপ 
িনেয় সড়ক খনেনর �িতপূরেণর িহসাব �স্�ত 
কের সংি�� উপ-সহকারী �েকৗশলীর মা�েম নিথ 
উ�াপন করা হেল িনব র্াহী �েকৗশলী কতৃর্ক 
অনুেমাদেনর পর �িতপূরেণর িডমা� �স্�ত করা 
হয় এবং তা আেবদনকারীেক উ� কায র্ালয় েথেক 
সং�হ করেত হয়। 

ঘ) �াইমারী েরােডর ে�ে� আেবদনিট সড়ক খনন 
সং�া� ওয়ান �প সািভ র্স েসেলর সভায় উপ�াপন 
করা হয়। উ� সভায় অনুেমাদেনর পর আেবদনকারী 
সংি�� অ�েলর িনব র্াহী �েকৗশলীর িনকট েথেক 
িডমা� েনাট সং�হ করেত পারেবন। 

গ) িডমা� অনুযায়ী িনধ র্ািরত �াংেক চালােনর মা�েম 
�িতপূরেণর টাকা জমা �দােনর পর সংি�� 
অ�েলর িনব র্াহী �েকৗশলী কতৃর্ক খনেনর অনুমিত 
প� ইসুয্ করা হয়।  

১। সড়ক খনেনর আেবদন ফরম, �াি� 
�ান- িনব র্াহী �েকৗশলীর দ�র। 

২। �ি� মািলকানার ে�ে� সংি�� 
েহাি�ং �া� পিরেশােধর হালনাগাদ 
রিশেদর ফেটাকিপ আেবদনকারী কতৃর্ক 
সরবরাহ করেত হেব।  

৩। সং�ার ে�ে� দ�র �ধান কতৃর্ক 
খননত� রা�ার ন�া ও পিরমাপ এবং 
সময় ইতয্ািদ উেল�খপূব র্ক আেবদনপ�। 

৪। িডমা� েনাট অনুযায়ী �াংেক টাকা 
জমা �দােনর চালােনর ফেটাকিপ। 

 সড়ক খনেনর আেবদন ফরম মূ�: ৫০/- 
টাকা নগদ �দান।  

 িডমা� েনাট উিল�িখত পিরমাণ টাকা/ 
েচক/েপ-অড র্ার চালােনর মা�েম 
িনধ র্ািরত �াংেক জমা �দান।  

 সড়ক খনেনর �িতপূরণ বতর্মান হার 
িডএসিসিস’রওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।  

www.dscc.gov.bd 

 

৭(সাত) কায র্িদবস েমা. সাইফুল ইসলাম 
িনব র্াহী �েকৗশলী, 

পুর েকৗশল, অ�ল- ৪ 
েমাবাইল: +৮৮০১৭১৩০১২১৪৫ 
ই-েমইল: saifulxenzone4 

@gmail.com 

৫ সড়ক খনেনর অনুমিত �দান 
(অ�ল- ৫) 

ক) পািন, িবদুয্ৎ, �াস ইতয্ািদ সািভ র্স সংেযােগর জ� 
সংি�� অ�েলর িনব র্াহী �েকৗশলীর িনকট 

১। সড়ক খনেনর আেবদন ফরম, �াি� 
�ান- িনব র্াহী �েকৗশলীর দ�র। 

 সড়ক খনেনর আেবদন ফরম মূ�: ৫০/- 
টাকা নগদ �দান।  

 িডমা� েনাট উিল�িখত পিরমাণ টাকা/ 

৭(সাত) কায র্িদবস িমঠুন চ� শীল 
িনব র্াহী �েকৗশলী 

পুর েকৗশল, অ�ল- ৫ 

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


Lomv 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

 েযাগােযাগ কের ৫০(প�াশ) টাকা মূে�র ফরম 
সং�হ করেত হয়। 

খ) ফরমিট পূরণ কের েহাি�ং �াে�র হাল নাগাদ 
রিশেদর ফেটাকিপসহ  সংি�� অ�েলর িনব র্াহী 
�েকৗশলীর িনকট জমা �দান করেত হয়।  

গ) েলাকাল েরােডর ে�ে� সংি�� ওয়ােড র্র কায র্ 
সহকারী কতৃর্ক সেরজিমেন পিরদশ র্ন ও পিরমাপ 
িনেয় সড়ক খনেনর �িতপূরেণর িহসাব �স্�ত 
কের সংি�� উপ-সহকারী �েকৗশলীর মা�েম নিথ 
উ�াপন করা হেল িনব র্াহী �েকৗশলী কতৃর্ক 
অনুেমাদেনর পর �িতপূরেণর িডমা� �স্�ত করা 
হয় এবং তা আেবদনকারীেক উ� কায র্ালয় েথেক 
সং�হ করেত হয়। 

ঘ) �াইমারী েরােডর ে�ে� আেবদনিট সড়ক খনন 
সং�া� ওয়ান �প সািভ র্স েসেলর সভায় উপ�াপন 
করা হয়। উ� সভায় অনুেমাদেনর পর আেবদনকারী 
সংি�� অ�েলর িনব র্াহী �েকৗশলীর িনকট েথেক 
িডমা� েনাট সং�হ করেত পারেবন। 

গ) িডমা� অনুযায়ী িনধ র্ািরত �াংেক চালােনর মা�েম 
�িতপূরেণর টাকা জমা �দােনর পর সংি�� 
অ�েলর িনব র্াহী �েকৗশলী কতৃর্ক খনেনর অনুমিত 
প� ইসুয্ করা হয়।  

২। �ি� মািলকানার ে�ে� সংি�� 
েহাি�ং �া� পিরেশােধর হালনাগাদ 
রিশেদর ফেটাকিপ আেবদনকারী কতৃর্ক 
সরবরাহ করেত হেব।  

৩। সং�ার ে�ে� দ�র �ধান কতৃর্ক 
খননত� রা�ার ন�া ও পিরমাপ এবং 
সময় ইতয্ািদ উেল�খপূব র্ক আেবদনপ�। 

৪। িডমা� েনাট অনুযায়ী �াংেক টাকা 
জমা �দােনর চালােনর ফেটাকিপ। 

েচক/েপ-অড র্ার চালােনর মা�েম 
িনধ র্ািরত �াংেক জমা �দান।  

 সড়ক খনেনর �িতপূরণ বতর্মান হার 
িডএসিসিস’রওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।  

www.dscc.gov.bd 

 

েমাবাইল: +৮৮০১৭৯৪-২৯৫৭০৭ 
ই-েমইল: mithun.dscc@ 

gmail.com 

৬ �াইভ ওেয়/ েগইটওেয়  িনম র্ােণর 
অনুমিত 

(অ�ল- ১) 

ক) �াইভওেয়/েগইটওেয় িনম র্ােণর জ� অ�েলর 
িনব র্াহী �েকৗশলীর িনকট সড়ক খনেনর আেবদন 
ফরেম আেবদন করেত হয়। 

খ) রাজউক কতৃর্ক অনুেমািদত েল-আউট ন�া ও 
আেবদন সংি�� এলাকার কায র্ সহকারী কতৃর্ক 
সেরজিমেন পরী�া কের �িতপূরেণর িডমা� েনাট 

১। সড়ক খনেনর আেবদন ফরম, �াি� 
�ান- িনব র্াহী �েকৗশলীর দ�র। 

২। রাজউক কতৃর্ক অনুেমািদত প�েটর েল-
আউট �য্ান (ফেটাকিপ) আেবদনকারী 
কতৃর্ক জমা িদেত হেব। 

 সড়ক খনেনর আেবদন ফরম মূ�: ৫০/- 
টাকা নগদ �দান।  

 িডমা� েনাট উিল�িখত পিরমাণ টাকা/ 
েচক/েপ-অড র্ার চালােনর মা�েম 
িনধ র্ািরত �াংেক জমা �দান।  

 সড়ক খনেনর �িতপূরণ বতর্মান হার 
িডএসিসিস’রওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।  

৭(সাত) কায র্িদবস ড. েমাহা�দ সিফউ�াহ িসি�ক 
ভূইয়া 

িনব র্াহী �েকৗশলী 
পুর েকৗশল, অ�ল- ১ 

েমাবাইল: +৮৮০১৯৬৮৪৬৮৩৬৭ 
ই-েমইল: siddikdcc@ 

gmail.com 

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


Lomv 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
�স্�ত করা হয় এবং উপ-সহকারী �েকৗশলীর 
মা�েম অনুেমাদেনর জ� নিথ উ�াপন করা হয়। 
িনব র্াহী �েকৗশলী কতৃর্ক অনুেমাদেনর পর 
আেবদনকারীেক তা সংি�� কায র্ালয় েথেক সং�হ 
করেত হেব। �িতপূরেণর টাকা িনধ র্ািরত �াংেক 
চালােনর মা�েম জমা �দােনর পর পরবত� 
১(এক)িট কায র্িদবেসর মে� �াইভওেয়/েগইটওেয় 
িনম র্ােণর অনুমিত প� িনব র্াহী �েকৗশলী কতৃর্ক 
�দান করা হয়।  

৩। সংি�� েহাি�ং �া� পিরেশাধ এর 
হালনাগাদ রিশেদর ফেটাকিপ 
আেবদনকারী কতৃর্ক সরবরাহ করেত 
হেব।  

৪। িডমা� েনাট অনুযায়ী �াংেক টাকা 
জমা �দােনর চালােনর ফেটাকিপ। 

www.dscc.gov.bd 

 

৭ �াইভ ওেয়/ েগইটওেয়  িনম র্ােণর 
অনুমিত 

(অ�ল- ২) 

ক) �াইভওেয়/েগইটওেয় িনম র্ােণর জ� অ�েলর 
িনব র্াহী �েকৗশলীর িনকট সড়ক খনেনর আেবদন 
ফরেম আেবদন করেত হয়। 

খ) রাজউক কতৃর্ক অনুেমািদত েল-আউট ন�া ও 
আেবদন সংি�� এলাকার কায র্ সহকারী কতৃর্ক 
সেরজিমেন পরী�া কের �িতপূরেণর িডমা� েনাট 
�স্�ত করা হয় এবং উপ-সহকারী �েকৗশলীর 
মা�েম অনুেমাদেনর জ� নিথ উ�াপন করা হয়। 
িনব র্াহী �েকৗশলী কতৃর্ক অনুেমাদেনর পর 
আেবদনকারীেক তা সংি�� কায র্ালয় েথেক সং�হ 
করেত হেব। �িতপূরেণর টাকা িনধ র্ািরত �াংেক 
চালােনর মা�েম জমা �দােনর পর পরবত� 
১(এক)িট কায র্িদবেসর মে� �াইভওেয়/েগইটওেয় 
িনম র্ােণর অনুমিত প� িনব র্াহী �েকৗশলী কতৃর্ক 
�দান করা হয়।  

১। সড়ক খনেনর আেবদন ফরম, �াি� 
�ান- িনব র্াহী �েকৗশলীর দ�র। 

২। রাজউক কতৃর্ক অনুেমািদত প�েটর েল-
আউট �য্ান (ফেটাকিপ) আেবদনকারী 
কতৃর্ক জমা িদেত হেব। 

৩। সংি�� েহাি�ং �া� পিরেশাধ এর 
হালনাগাদ রিশেদর ফেটাকিপ 
আেবদনকারী কতৃর্ক সরবরাহ করেত 
হেব।  

৪। িডমা� েনাট অনুযায়ী �াংেক টাকা 
জমা �দােনর চালােনর ফেটাকিপ। 

 সড়ক খনেনর আেবদন ফরম মূ�: ৫০/- 
টাকা নগদ �দান।  

 িডমা� েনাট উিল�িখত পিরমাণ টাকা/ 
েচক/েপ-অড র্ার চালােনর মা�েম 
িনধ র্ািরত �াংেক জমা �দান।  

 সড়ক খনেনর �িতপূরণ বতর্মান হার 
িডএসিসিস’রওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।  

www.dscc.gov.bd 

 

৭(সাত) কায র্িদবস েমা. হারুনুর রশীদ 
িনব র্াহী �েকৗশলী 

পুর েকৗশল, অ�ল- ২ 
েমাবাইল: +৮৮০১৭১৩৩০৩১০৩ 
ই-েমইল: harun001965@ 

gmail.com 
 

৮ �াইভ ওেয়/ েগইটওেয়  িনম র্ােণর 
অনুমিত 

(অ�ল- ৩) 

ক) �াইভওেয়/েগইটওেয় িনম র্ােণর জ� অ�েলর 
িনব র্াহী �েকৗশলীর িনকট সড়ক খনেনর আেবদন 
ফরেম আেবদন করেত হয়। 

১। সড়ক খনেনর আেবদন ফরম, �াি� 
�ান- িনব র্াহী �েকৗশলীর দ�র। 

২। রাজউক কতৃর্ক অনুেমািদত প�েটর েল-

 সড়ক খনেনর আেবদন ফরম মূ�: ৫০/- 
টাকা নগদ �দান।  

 িডমা� েনাট উিল�িখত পিরমাণ টাকা/ 
েচক/েপ-অড র্ার চালােনর মা�েম 

৭(সাত) কায র্িদবস েমা. আফজাল েহােসন 
িনব র্াহী �েকৗশলী 

পুর েকৗশল, অ�ল- ৩ 
েমাবাইল: +৮৮০১৭২২৬৭৮৬২৮ 

ই-েমইল: 

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


Lomv 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
খ) রাজউক কতৃর্ক অনুেমািদত েল-আউট ন�া ও 

আেবদন সংি�� এলাকার কায র্ সহকারী কতৃর্ক 
সেরজিমেন পরী�া কের �িতপূরেণর িডমা� েনাট 
�স্�ত করা হয় এবং উপ-সহকারী �েকৗশলীর 
মা�েম অনুেমাদেনর জ� নিথ উ�াপন করা হয়। 
িনব র্াহী �েকৗশলী কতৃর্ক অনুেমাদেনর পর 
আেবদনকারীেক তা সংি�� কায র্ালয় েথেক সং�হ 
করেত হেব। �িতপূরেণর টাকা িনধ র্ািরত �াংেক 
চালােনর মা�েম জমা �দােনর পর পরবত� 
১(এক)িট কায র্িদবেসর মে� �াইভওেয়/েগইটওেয় 
িনম র্ােণর অনুমিত প� িনব র্াহী �েকৗশলী কতৃর্ক 
�দান করা হয়।  

আউট �য্ান (ফেটাকিপ) আেবদনকারী 
কতৃর্ক জমা িদেত হেব। 

৩। সংি�� েহাি�ং �া� পিরেশাধ এর 
হালনাগাদ রিশেদর ফেটাকিপ 
আেবদনকারী কতৃর্ক সরবরাহ করেত 
হেব।  

৪। িডমা� েনাট অনুযায়ী �াংেক টাকা 
জমা �দােনর চালােনর ফেটাকিপ। 

িনধ র্ািরত �াংেক জমা �দান।  
 সড়ক খনেনর �িতপূরণ বতর্মান হার 

িডএসিসিস’রওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।  
www.dscc.gov.bd 

 

dscczone3@gmail.com 

৯ �াইভ ওেয়/ েগইটওেয়  িনম র্ােণর 
অনুমিত 

(অ�ল- ৪) 

ক) �াইভওেয়/েগইটওেয় িনম র্ােণর জ� অ�েলর 
িনব র্াহী �েকৗশলীর িনকট সড়ক খনেনর আেবদন 
ফরেম আেবদন করেত হয়। 

খ) রাজউক কতৃর্ক অনুেমািদত েল-আউট ন�া ও 
আেবদন সংি�� এলাকার কায র্ সহকারী কতৃর্ক 
সেরজিমেন পরী�া কের �িতপূরেণর িডমা� েনাট 
�স্�ত করা হয় এবং উপ-সহকারী �েকৗশলীর 
মা�েম অনুেমাদেনর জ� নিথ উ�াপন করা হয়। 
িনব র্াহী �েকৗশলী কতৃর্ক অনুেমাদেনর পর 
আেবদনকারীেক তা সংি�� কায র্ালয় েথেক সং�হ 
করেত হেব। �িতপূরেণর টাকা িনধ র্ািরত �াংেক 
চালােনর মা�েম জমা �দােনর পর পরবত� 
১(এক)িট কায র্িদবেসর মে� �াইভওেয়/েগইটওেয় 
িনম র্ােণর অনুমিত প� িনব র্াহী �েকৗশলী কতৃর্ক 
�দান করা হয়।  

১। সড়ক খনেনর আেবদন ফরম, �াি� 
�ান- িনব র্াহী �েকৗশলীর দ�র। 

২। রাজউক কতৃর্ক অনুেমািদত প�েটর েল-
আউট �য্ান (ফেটাকিপ) আেবদনকারী 
কতৃর্ক জমা িদেত হেব। 

৩। সংি�� েহাি�ং �া� পিরেশাধ এর 
হালনাগাদ রিশেদর ফেটাকিপ 
আেবদনকারী কতৃর্ক সরবরাহ করেত 
হেব।  

৪। িডমা� েনাট অনুযায়ী �াংেক টাকা 
জমা �দােনর চালােনর ফেটাকিপ। 

 সড়ক খনেনর আেবদন ফরম মূ�: ৫০/- 
টাকা নগদ �দান।  

 িডমা� েনাট উিল�িখত পিরমাণ টাকা/ 
েচক/েপ-অড র্ার চালােনর মা�েম 
িনধ র্ািরত �াংেক জমা �দান।  

 সড়ক খনেনর �িতপূরণ বতর্মান হার 
িডএসিসিস’রওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।  

www.dscc.gov.bd 

 

৭(সাত) কায র্িদবস েমা. সাইফুল ইসলাম 
িনব র্াহী �েকৗশলী 

পুর েকৗশল, অ�ল- ৪ 
েমাবাইল: +৮৮০১৭১৩০১২১৪৫ 
ই-েমইল: saifulxenzone4 

@gmail.com 

১০ �াইভ ওেয়/ েগইটওেয়  িনম র্ােণর ক) �াইভওেয়/েগইটওেয় িনম র্ােণর জ� অ�েলর ১। সড়ক খনেনর আেবদন ফরম, �াি�  সড়ক খনেনর আেবদন ফরম মূ�: ৫০/- ৭(সাত) কায র্িদবস িমঠুন চ� শীল 

http://www.dhakasouthcity.gov.bd/
http://www.dhakasouthcity.gov.bd/
http://www.dhakasouthcity.gov.bd/
http://www.dhakasouthcity.gov.bd/
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 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
অনুমিত 

(অ�ল- ৫) 
িনব র্াহী �েকৗশলীর িনকট সড়ক খনেনর আেবদন 
ফরেম আেবদন করেত হয়। 

খ) রাজউক কতৃর্ক অনুেমািদত েল-আউট ন�া ও 
আেবদন সংি�� এলাকার কায র্ সহকারী কতৃর্ক 
সেরজিমেন পরী�া কের �িতপূরেণর িডমা� েনাট 
�স্�ত করা হয় এবং উপ-সহকারী �েকৗশলীর 
মা�েম অনুেমাদেনর জ� নিথ উ�াপন করা হয়। 
িনব র্াহী �েকৗশলী কতৃর্ক অনুেমাদেনর পর 
আেবদনকারীেক তা সংি�� কায র্ালয় েথেক সং�হ 
করেত হেব। �িতপূরেণর টাকা িনধ র্ািরত �াংেক 
চালােনর মা�েম জমা �দােনর পর পরবত� 
১(এক)িট কায র্িদবেসর মে� �াইভওেয়/েগইটওেয় 
িনম র্ােণর অনুমিত প� িনব র্াহী �েকৗশলী কতৃর্ক 
�দান করা হয়।  

�ান- িনব র্াহী �েকৗশলীর দ�র। 

২। রাজউক কতৃর্ক অনুেমািদত প�েটর েল-
আউট �য্ান (ফেটাকিপ) আেবদনকারী 
কতৃর্ক জমা িদেত হেব। 

৩। সংি�� েহাি�ং �া� পিরেশাধ এর 
হালনাগাদ রিশেদর ফেটাকিপ 
আেবদনকারী কতৃর্ক সরবরাহ করেত 
হেব।  

৪। িডমা� েনাট অনুযায়ী �াংেক টাকা 
জমা �দােনর চালােনর ফেটাকিপ। 

টাকা নগদ �দান।  
 িডমা� েনাট উিল�িখত পিরমাণ টাকা/ 

েচক/েপ-অড র্ার চালােনর মা�েম 
িনধ র্ািরত �াংেক জমা �দান।  

 সড়ক খনেনর �িতপূরণ বতর্মান হার 
িডএসিসিস’রওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।  

www.dscc.gov.bd 

 

িনব র্াহী �েকৗশলী 
পুর েকৗশল, অ�ল- ৫ 

েমাবাইল: +৮৮০১৭৯৪-২৯৫৭০৭ 
ই-েমইল: mithun.dscc@ 

gmail.com 

১১ েহাি�ং ন�র �দান 
(অ�ল-১) 

0অ�ল-১ এর রাজ� িবভাগ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের। 

1েরিজ�াড র্ মািলকানা দিলল, পচ র্া, 
িডিসআর, খাজনার রিশদ এর সতয্ািয়ত 
ফেটাকিপসহ কর কম র্কতর্া বরাবর সাদা 
কাগেজ আেবদন করেত হয়।  

িবনা মূে� ৭(সাত) কায র্িদবস েশখ কু�স আহ�দ 
কর কম র্কতর্া 

অ�ল-১ (নগর ভবন), 
েফান: +৮৮০২৯৫৫০৭৯০, 
dscczone1@gmail.com 

১২ েহাি�ং ন�র �দান 
(অ�ল-২) 

2অ�ল-২ এর রাজ� িবভাগ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের।  

3েরিজ�াড র্ মািলকানা দিলল, পচ র্া, 
িডিসআর, খাজনার রিশদ এর সতয্ািয়ত 
ফেটাকিপসহ কর কম র্কতর্া বরাবর সাদা 
কাগেজ আেবদন করেত হয়।  

িবনা মূে� ৭(সাত) কায র্িদবস েদওয়ান আলীম আল রাজী 
কর কম র্কতর্া 

অ�ল-২(িখলগাঁও) 
েফান: +৮৮০২৪৭২১১৭০৬, 

todscczone2@gmail.com 

১৩ েহাি�ং ন�র �দান 
(অ�ল-৩) 

4অ�ল-৩ এর রাজ� িবভাগ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের।  

5েরিজ�াড র্ মািলকানা দিলল, পচ র্া, 
িডিসআর, খাজনার রিশদ এর সতয্ািয়ত 
ফেটাকিপসহ কর কম র্কতর্া বরাবর সাদা 
কাগেজ আেবদন করেত হয়।  

িবনা মূে� ৭(সাত) কায র্িদবস িময়া েমাঃ জুনােয়দ আমীন 
কর কম র্কতর্া 

অ�ল-৩(আিজমপুর) 
েফান: +৮৮০২৫৮৬১০২৮৪, 

zunayedamin87@gmail.com 

http://www.dhakasouthcity.gov.bd/
http://www.dhakasouthcity.gov.bd/
mailto:dscczone1@gmail.com
mailto:todscczone2@gmail.com
mailto:zunayedamin87@gmail.com
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 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
১৪ েহাি�ং ন�র �দান 

(অ�ল-৪) 
6অ�ল-৪ এর রাজ� িবভাগ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের।  

7েরিজ�াড র্ মািলকানা দিলল, পচ র্া, 
িডিসআর, খাজনার রিশদ এর সতয্ািয়ত 
ফেটাকিপসহ কর কম র্কতর্া বরাবর সাদা 
কাগেজ আেবদন করেত হয়।  

িবনা মূে� ৭(সাত) কায র্িদবস কাজী সুমনা ইয়াসিমন 
কর কম র্কতর্া 

অ�ল-৪(নগর ভবন) 
েফান: +৮৮০২৯৫৬৪৯০৪, 

sumonayesmin74@gmail.com 

১৫ েহাি�ং ন�র �দান 
(অ�ল-৫) 

8অ�ল-৫ এর রাজ� িবভাগ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের।  

9েরিজ�াড র্ মািলকানা দিলল, পচ র্া, 
িডিসআর, খাজনার রিশদ এর সতয্ািয়ত 
ফেটাকিপসহ কর কম র্কতর্া বরাবর সাদা 
কাগেজ আেবদন করেত হয়।  

িবনা মূে� ৭(সাত) কায র্িদবস 
 

েমাঃ শাহজাহান আলী 
কর কম র্কতর্া 

অ�ল-৫(সােয়দাবাদ), 
েফান: +৮৮০২৭৫৪০১১৭, 

shahjahanali.dscc@gmail.com 

১৬ েহাি�ংেয়র নামজারী 
(অ�ল-১) 

অ�ল-১ এর রাজ� িবভাগ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের। 

েরিজ�াড র্ মািলকানা দিলল, পচ র্া, 
িডিসআর, খাজনার রিশদ এর সতয্ািয়ত 
ফেটাকিপ এবং হাল সন পয র্� কর 
পিরেশােধর রিসেদর ফেটাকিপসহ ‘‘৫০/= 
টাকা মূে�র িনধ র্ািরত আেবদন ফরেম’’ 
কর কম র্কতর্া বরাবর আেবদন করেত হয়। 
৫০/= টাকা মূে�র আেবদন ফরম ভা�ার 
ও �য় িবভাগ েথেক �য় করা যােব।  

িবনা মূে� ৩০(ি�শ) িদেনর 
েনািটেশর েময়াদ 
সমাি�র পর হেত 
৭(সাত) কায র্িদবস  

 
 

েশখ কু�স আহ�দ, কর কম র্কতর্া, 
অ�ল-১ (নগর ভবন), 

েফান: +৮৮০২৯৫৫০৭৯০, 
dscczone1@gmail.com 

১৭ েহাি�ংেয়র নামজারী 
(অ�ল-২) 

অ�ল-২ এর রাজ� িবভাগ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের। 

েরিজ�াড র্ মািলকানা দিলল, পচ র্া, 
িডিসআর, খাজনার রিশদ এর সতয্ািয়ত 
ফেটাকিপ এবং হাল সন পয র্� কর 
পিরেশােধর রিসেদর ফেটাকিপসহ ‘‘৫০/= 
টাকা মূে�র িনধ র্ািরত আেবদন ফরেম’’ 
কর কম র্কতর্া বরাবর আেবদন করেত হয়। 
৫০/= টাকা মূে�র আেবদন ফরম ভা�ার 
ও �য় িবভাগ েথেক �য় করা যােব।  

িবনা মূে� ৩০(ি�শ) িদেনর 
েনািটেশর েময়াদ 
সমাি�র পর হেত 
৭(সাত) কায র্িদবস  

 

েদওয়ান আলীম আল রাজী 
কর কম র্কতর্া 

অ�ল-২(িখলগাঁও), 
েফান: +৮৮০২৪৭২১১৭০৬, 
todscczone2@gmail.com 

১৮ েহাি�ংেয়র নামজারী 
(অ�ল-৩) 

অ�ল-৩ এর রাজ� িবভাগ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের। 

েরিজ�াড র্ মািলকানা দিলল, পচ র্া, 
িডিসআর, খাজনার রিশদ এর সতয্ািয়ত 
ফেটাকিপ এবং হাল সন পয র্� কর 
পিরেশােধর রিসেদর ফেটাকিপসহ ‘‘৫০/= 
টাকা মূে�র িনধ র্ািরত আেবদন ফরেম’’ 
কর কম র্কতর্া বরাবর আেবদন করেত হয়। 
৫০/= টাকা মূে�র আেবদন ফরম ভা�ার 

িবনা মূে� ৩০(ি�শ) িদেনর 
েনািটেশর েময়াদ 
সমাি�র পর হেত 
৭(সাত) কায র্িদবস  

 

িময়া েমাঃ জুনােয়দ আমীন 
কর কম র্কতর্া 

অ�ল-৩(আিজমপুর) 
েফান: +৮৮০২৫৮৬১০২৮৪, 

zunayedamin87@gmail.com 

 

mailto:sumonayesmin74@gmail.com
mailto:shahjahanali.dscc@gmail.com
mailto:dscczone1@gmail.com
mailto:todscczone2@gmail.com
mailto:zunayedamin87@gmail.com


Lomv 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
ও �য় িবভাগ েথেক �য় করা যােব।  

১৯ েহাি�ংেয়র নামজারী 
(অ�ল-৪) 

অ�ল-৪ এর রাজ� িবভাগ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের। 

েরিজ�াড র্ মািলকানা দিলল, পচ র্া, 
িডিসআর, খাজনার রিশদ এর সতয্ািয়ত 
ফেটাকিপ এবং হাল সন পয র্� কর 
পিরেশােধর রিসেদর ফেটাকিপসহ ‘‘৫০/= 
টাকা মূে�র িনধ র্ািরত আেবদন ফরেম’’ 
কর কম র্কতর্া বরাবর আেবদন করেত হয়। 
৫০/= টাকা মূে�র আেবদন ফরম ভা�ার 
ও �য় িবভাগ েথেক �য় করা যােব।  

িবনা মূে� 
 

৩০(ি�শ) িদেনর 
েনািটেশর েময়াদ 
সমাি�র পর হেত 
৭(সাত) কায র্িদবস 

কাজী সুমনা ইয়াসিমন 
কর কম র্কতর্া 

অ�ল-৪(নগর ভবন), 
েফান: +৮৮০২৯৫৬৪৯০৪, 

sumonayesmin74@gmail.com 

 

২০ েহাি�ংেয়র নামজারী 
(অ�ল-৫) 

অ�ল-৫ এর রাজ� িবভাগ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের। 

েরিজ�াড র্ মািলকানা দিলল, পচ র্া, 
িডিসআর, খাজনার রিশদ এর সতয্ািয়ত 
ফেটাকিপ এবং হাল সন পয র্� কর 
পিরেশােধর রিসেদর ফেটাকিপসহ ‘‘৫০/= 
টাকা মূে�র িনধ র্ািরত আেবদন ফরেম’’ 
কর কম র্কতর্া বরাবর আেবদন করেত হয়। 
৫০/= টাকা মূে�র আেবদন ফরম ভা�ার 
ও �য় িবভাগ েথেক �য় করা যােব।  

িবনা মূে� ৩০(ি�শ) িদেনর 
েনািটেশর েময়াদ 
সমাি�র পর হেত 
৭(সাত) কায র্িদবস  

 

েমাঃ শাহজাহান আলী 
কর কম র্কতর্া 

অ�ল-৫(সােয়দাবাদ) 
েফান: +৮৮০২৭৫৪০১১৭, 

shahjahanali.dscc@gmail.com 

২১ েহাি�ং কর পৃথকীকরণ 
(অ�ল-১) 

10অ�ল-১ এর রাজ� িবভাগ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের। 

হাল সন পয র্� কর পিরেশােধর রিসেদর 
ফেটাকিপ এবং সহ-অংশীদারেদর 
অনাপি�সহ কর কম র্কতর্া বরাবর সাদা 
কাগেজ আেবদন করেত হয়।  
 

িবনা মূে� ৭(সাত) কায র্িদবস েশখ কু�স আহ�দ 
কর কম র্কতর্া 

অ�ল-১ (নগর ভবন) 
েফান: +৮৮০২৯৫৫০৭৯০ 
dscczone1@gmail.com 

২২ েহাি�ং কর পৃথকীকরণ 
(অ�ল-২) 

11অ�ল-২ এর রাজ� িবভাগ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের। 

হাল সন পয র্� কর পিরেশােধর রিসেদর 
ফেটাকিপ এবং সহ-অংশীদারেদর 
অনাপি�সহ কর কম র্কতর্া বরাবর সাদা 
কাগেজ আেবদন করেত হয়।  
 

িবনা মূে� ৭(সাত) কায র্িদবস েদওয়ান আলীম আল রাজী 
কর কম র্কতর্া 

অ�ল-২(িখলগাঁও) 
েফান: +৮৮০২৪৭২১১৭০৬, 

todscczone2@gmail.com 

২৩ েহাি�ং কর পৃথকীকরণ 
(অ�ল-৩) 

12অ�ল-৩ এর রাজ� িবভাগ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের। 

হাল সন পয র্� কর পিরেশােধর রিসেদর 
ফেটাকিপ এবং সহ-অংশীদারেদর 
অনাপি�সহ কর কম র্কতর্া বরাবর সাদা 
কাগেজ আেবদন করেত হয়।  
 

িবনা মূে� ৭(সাত) কায র্িদবস িময়া েমাঃ জুনােয়দ আমীন 
কর কম র্কতর্া 

অ�ল-৩(আিজমপুর) 
েফান: +৮৮০২৫৮৬১০২৮৪, 

zunayedamin87@gmail.com 

mailto:sumonayesmin74@gmail.com
mailto:shahjahanali.dscc@gmail.com
mailto:dscczone1@gmail.com
mailto:todscczone2@gmail.com
mailto:zunayedamin87@gmail.com
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 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
২৪ েহাি�ং কর পৃথকীকরণ 

(অ�ল-৪) 
13অ�ল-৪ এর রাজ� িবভাগ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের। 

হাল সন পয র্� কর পিরেশােধর রিসেদর 
ফেটাকিপ এবং সহ-অংশীদারেদর 
অনাপি�সহ কর কম র্কতর্া বরাবর সাদা 
কাগেজ আেবদন করেত হয়।  
 

িবনা মূে� ৭(সাত) কায র্িদবস কাজী সুমনা ইয়াসিমন 
কর কম র্কতর্া 

অ�ল-৪(নগর ভবন) 
েফান: +৮৮০২৯৫৬৪৯০৪, 

sumonayesmin74@gmail.com 

২৫ েহাি�ং কর পৃথকীকরণ 
(অ�ল-৫) 

14অ�ল-৫ এর রাজ� িবভাগ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের। 

হাল সন পয র্� কর পিরেশােধর রিসেদর 
ফেটাকিপ এবং সহ-অংশীদারেদর 
অনাপি�সহ কর কম র্কতর্া বরাবর সাদা 
কাগেজ আেবদন করেত হয়।  
 

িবনা মূে� ৭(সাত) কায র্িদবস েমাঃ শাহজাহান আলী 
কর কম র্কতর্া 

অ�ল-৫(সােয়দাবাদ) 
েফান: +৮৮০২৭৫৪০১১৭, 

shahjahanali.dscc@gmail.com 

২৬ ে�ড লাইেস� �দান 
(অ�ল-১) 

15অ�ল-১ এর রাজ� িবভাগ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের। 

 

�বসার �ান ভাড়ায় েনয়া হেল ভাড়ার 
চুি�প�/ভাড়ার রিসেদর সতয্ািয়ত 
ফেটাকিপ ও �বসার �ান িনেজর হেল 
হাল সন পয র্� কর পিরেশােধর রিসেদর 
ফেটাকিপ,  জাতীয় পিরচয়প�/জ� 
সনদ/পাসেপাট র্ এর সতয্ািয়ত ফেটাকিপ, 
েমাবাইল ন�র, ইেমইল ন�র (যিদ থােক) 
এবং ০৩(িতন) কিপ সতয্ািয়ত ছিবসহ 
‘‘৫০/= টাকা মূে�র িনধ র্ািরত আেবদন 
ফরেম’’ কর কম র্কতর্া বরাবর আেবদন 
করেত হয়। আেবদন ফরম ভা�ার ও �য় 
িবভাগ েথেক �য় করা যােব। 

িসিট কেপ র্ােরশন আদশ র্ কর তফিসল, 
২০১৬ এ উে�খকৃত 
(www.dscc.gov.bd) 

 �বসার ধরন অনুযায়ী 

সাধারণ ে�ড লাইেস� 
০৩ (িতন) কায র্িদবস 

 
অ�া� ে�ড লাইেস� 

কারখানা/িশ� �িত�ান, 
হাসপাতাল, ি�িনক, 
�াংক, বীমা ইতয্ািদর 
ে�ড লাইেস� �েযাজয্ 
ে�ে� ফায়ার সািভ র্স, 
�া�য্ িবভাগ ও পিরেবশ 
অিধদ�েরর ছাড়প� 
�াি�র পর হেত ৩(িতন) 
কায র্িদবস। 

েশখ কু�স আহ�দ 
কর কম র্কতর্া 

অ�ল-১ (নগর ভবন) 
েফান: +৮৮০২৯৫৫০৭৯০, 
dscczone1@gmail.com 

 

২৭ ে�ড লাইেস� �দান 
(অ�ল-২) 

16অ�ল-২ এর রাজ� িবভাগ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের। 
 

�বসার �ান ভাড়ায় েনয়া হেল ভাড়ার 
চুি�প�/ভাড়ার রিসেদর সতয্ািয়ত 
ফেটাকিপ ও �বসার �ান িনেজর হেল 
হাল সন পয র্� কর পিরেশােধর রিসেদর 
ফেটাকিপ,  জাতীয় পিরচয়প�/জ� 
সনদ/পাসেপাট র্ এর সতয্ািয়ত ফেটাকিপ, 
েমাবাইল ন�র, ইেমইল ন�র (যিদ থােক) 
এবং ০৩(িতন) কিপ সতয্ািয়ত ছিবসহ 
‘‘৫০/= টাকা মূে�র িনধ র্ািরত আেবদন 
ফরেম’’ কর কম র্কতর্া বরাবর আেবদন 
করেত হয়। আেবদন ফরম ভা�ার ও �য় 
িবভাগ েথেক �য় করা যােব। 

িসিট কেপ র্ােরশন আদশ র্ কর তফিসল, 
২০১৬ এ উে�খকৃত 
(www.dscc.gov.bd) 

 �বসার ধরন অনুযায়ী 

সাধারণ ে�ড লাইেস� 
০৩ (িতন) কায র্িদবস 
 
অ�া� ে�ড লাইেস� 
কারখানা/িশ� �িত�ান, 
হাসপাতাল, ি�িনক, 
�াংক, বীমা ইতয্ািদর 
ে�ড লাইেস� �েযাজয্ 
ে�ে� ফায়ার সািভ র্স, 
�া�য্ িবভাগ ও পিরেবশ 
অিধদ�েরর ছাড়প� 
�াি�র পর হেত ৩(িতন) 
কায র্িদবস। 

েদওয়ান আলীম আল রাজী 
কর কম র্কতর্া 

অ�ল-২(িখলগাঁও) 
েফান: +৮৮০২৪৭২১১৭০৬, 

todscczone2@gmail.com 

mailto:sumonayesmin74@gmail.com
mailto:shahjahanali.dscc@gmail.com
http://www.dscc.gov.bd/
mailto:dscczone1@gmail.com
http://www.dscc.gov.bd/
mailto:todscczone2@gmail.com


Lomv 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
২৮ ে�ড লাইেস� �দান 

(অ�ল-৩) 
17অ�ল-৩ এর রাজ� িবভাগ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের। 
 

�বসার �ান ভাড়ায় েনয়া হেল ভাড়ার 
চুি�প�/ভাড়ার রিসেদর সতয্ািয়ত 
ফেটাকিপ ও �বসার �ান িনেজর হেল 
হাল সন পয র্� কর পিরেশােধর রিসেদর 
ফেটাকিপ,  জাতীয় পিরচয়প�/জ� 
সনদ/পাসেপাট র্ এর সতয্ািয়ত ফেটাকিপ, 
েমাবাইল ন�র, ইেমইল ন�র (যিদ থােক) 
এবং ০৩(িতন) কিপ সতয্ািয়ত ছিবসহ 
‘‘৫০/= টাকা মূে�র িনধ র্ািরত আেবদন 
ফরেম’’ কর কম র্কতর্া বরাবর আেবদন 
করেত হয়। আেবদন ফরম ভা�ার ও �য় 
িবভাগ েথেক �য় করা যােব। 

িসিট কেপ র্ােরশন আদশ র্ কর তফিসল, 
২০১৬ এ উে�খকৃত 
(www.dscc.gov.bd) 

 �বসার ধরন অনুযায়ী 

সাধারণ ে�ড লাইেস� 
০৩ (িতন) কায র্িদবস 
 
অ�া� ে�ড লাইেস� 
কারখানা/িশ� �িত�ান, 
হাসপাতাল, ি�িনক, 
�াংক, বীমা ইতয্ািদর 
ে�ড লাইেস� �েযাজয্ 
ে�ে� ফায়ার সািভ র্স, 
�া�য্ িবভাগ ও পিরেবশ 
অিধদ�েরর ছাড়প� 
�াি�র পর হেত ৩(িতন) 
কায র্িদবস। 

িময়া েমাঃ জুনােয়দ আমীন 
কর কম র্কতর্া, 

অ�ল-৩(আিজমপুর) 
েফান: +৮৮০২৫৮৬১০২৮৪, 

zunayedamin87@gmail.com 

 

২৯ ে�ড লাইেস� �দান 
(অ�ল-৪) 

18অ�ল-৪ এর রাজ� িবভাগ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের। 
 

�বসার �ান ভাড়ায় েনয়া হেল ভাড়ার 
চুি�প�/ভাড়ার রিসেদর সতয্ািয়ত 
ফেটাকিপ ও �বসার �ান িনেজর হেল 
হাল সন পয র্� কর পিরেশােধর রিসেদর 
ফেটাকিপ,  জাতীয় পিরচয়প�/জ� 
সনদ/পাসেপাট র্ এর সতয্ািয়ত ফেটাকিপ, 
েমাবাইল ন�র, ইেমইল ন�র (যিদ থােক) 
এবং ০৩(িতন) কিপ সতয্ািয়ত ছিবসহ 
‘‘৫০/= টাকা মূে�র িনধ র্ািরত আেবদন 
ফরেম’’ কর কম র্কতর্া বরাবর আেবদন 
করেত হয়। আেবদন ফরম ভা�ার ও �য় 
িবভাগ েথেক �য় করা যােব। 

িসিট কেপ র্ােরশন আদশ র্ কর তফিসল, 
২০১৬ এ উে�খকৃত 
(www.dscc.gov.bd) 

 �বসার ধরন অনুযায়ী 

সাধারণ ে�ড লাইেস� 
০৩ (িতন) কায র্িদবস 
 
অ�া� ে�ড লাইেস� 
কারখানা/িশ� �িত�ান, 
হাসপাতাল, ি�িনক, 
�াংক, বীমা ইতয্ািদর 
ে�ড লাইেস� �েযাজয্ 
ে�ে� ফায়ার সািভ র্স, 
�া�য্ িবভাগ ও পিরেবশ 
অিধদ�েরর ছাড়প� 
�াি�র পর হেত ৩(িতন) 
কায র্িদবস। 

কাজী সুমনা ইয়াসিমন 
কর কম র্কতর্া 

অ�ল-৪(নগর ভবন) 
েফান: +৮৮০২৯৫৬৪৯০৪, 

sumonayesmin74@gmail.com 

 

৩০ ে�ড লাইেস� �দান 
(অ�ল-৫) 

19অ�ল-৫ এর রাজ� িবভাগ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের। 
 

�বসার �ান ভাড়ায় েনয়া হেল ভাড়ার 
চুি�প�/ভাড়ার রিসেদর সতয্ািয়ত 
ফেটাকিপ ও �বসার �ান িনেজর হেল 
হাল সন পয র্� কর পিরেশােধর রিসেদর 
ফেটাকিপ,  জাতীয় পিরচয়প�/জ� 
সনদ/পাসেপাট র্ এর সতয্ািয়ত ফেটাকিপ, 
েমাবাইল ন�র, ইেমইল ন�র (যিদ থােক) 
এবং ০৩(িতন) কিপ সতয্ািয়ত ছিবসহ 
‘‘৫০/= টাকা মূে�র িনধ র্ািরত আেবদন 
ফরেম’’ কর কম র্কতর্া বরাবর আেবদন 
করেত হয়। আেবদন ফরম ভা�ার ও �য় 

িসিট কেপ র্ােরশন আদশ র্ কর তফিসল, 
২০১৬ এ উে�খকৃত 
(www.dscc.gov.bd) 

 �বসার ধরন অনুযায়ী 

সাধারণ ে�ড লাইেস� 
০৩ (িতন) কায র্িদবস 
 
অ�া� ে�ড লাইেস� 
কারখানা/িশ� �িত�ান, 
হাসপাতাল, ি�িনক, 
�াংক, বীমা ইতয্ািদর 
ে�ড লাইেস� �েযাজয্ 
ে�ে� ফায়ার সািভ র্স, 
�া�য্ িবভাগ ও পিরেবশ 
অিধদ�েরর ছাড়প� 
�াি�র পর হেত ৩(িতন) 

েমাঃ শাহজাহান আলী 
কর কম র্কতর্া 

অ�ল-৫(সােয়দাবাদ) 
েফান: +৮৮০২৭৫৪০১১৭, 

shahjahanali.dscc@gmail.com 

http://www.dscc.gov.bd/
mailto:zunayedamin87@gmail.com
http://www.dscc.gov.bd/
mailto:sumonayesmin74@gmail.com
http://www.dscc.gov.bd/
mailto:shahjahanali.dscc@gmail.com


Lomv 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
িবভাগ েথেক �য় করা যােব। কায র্িদবস। 

 
 

৩১ ে�ড লাইেস� �দান 
(বাজার শাখা-২) 

20নগর ভবন�  বাজার শাখা-২ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের। 
 

বরা��হীতার ে�ে�  
বরা��হীতার জাতীয় পিরচয়প�/জ� 
সনদ/পাসেপাট র্ এর সতয্ািয়ত ফেটাকিপ, 
বরা�পে�র ফেটাকিপ, েমাবাইল ন�র, 
ইেমইল ন�র (যিদ থােক) এবং ০৩(িতন) 
কিপ সতয্ািয়ত ছিবসহ ‘‘৫০/= টাকা 
মূে�র িনধ র্ািরত আেবদন ফরেম’’ কর 
কম র্কতর্া বরাবর আেবদন করেত হয়। 
আেবদন ফরম ভা�ার ও �য় িবভাগ েথেক 
�য় করা যােব। 
 
ভাড়ািটয়ার ে�ে�  
বরা��হীতার েনাটারীকৃত অনাপি�প�, 
ভাড়ার চুি�পে�র সতয্ািয়ত ফেটাকিপ, 
ভাড়ািটয়ার অ�ীকারনামা, জাতীয় 
পিরচয়প�/জ� সনদ/পাসেপাট র্ এর 
সতয্ািয়ত ফেটাকিপ, েমাবাইল ন�র, 
ইেমইল ন�র (যিদ থােক) এবং ০৩(িতন) 
কিপ সতয্ািয়ত ছিবসহ ‘‘৫০/= টাকা 
মূে�র িনধ র্ািরত আেবদন ফরেম’’ কর 
কম র্কতর্া বরাবর  আেবদন করেত হয়। 
আেবদন ফরম ভা�ার ও �য় িবভাগ েথেক 
�য় করা যােব। 

িসিট কেপ র্ােরশন আদশ র্ কর তফিসল, 
২০১৬ এ উে�খকৃত 
(www.dscc.gov.bd) 

 �বসার ধরন অনুযায়ী 
 
 
 
ভাড়ািটয়ার নােম ে�ড লাইেস� ইসুয্র 
ে�ে� লাইেস� িফ এর অিতির� 
‘‘অনুমিত িফ’’ িহেসেব ০৩ (িতন) মােসর 
ভাড়ার সমপিরমাণ টাকা সংি�� ের� 
এিসস�া� এর িনকট নগদ পিরেশাধ কের 
রিশদ �হণ করেত হয়)। 

০৩ (িতন) কায র্িদবস 
 

েমাহা�দ ওয়ািহদুল�াহ 
কর কম র্কতর্া 

বাজার শাখা-২ (নগর ভবন), 
েফান: +৮৮০২৯৫৫৮৩৫৭, 

wahidullah0601@gmail.com 

 
 

৩২ ে�ড লাইেস� �দান 
(বাজার শাখা-৩) 

21নগর ভবন�  বাজার শাখা-৩ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের। 
 

বরা��হীতার ে�ে�  
বরা��হীতার জাতীয় পিরচয়প�/জ� 
সনদ/পাসেপাট র্ এর সতয্ািয়ত ফেটাকিপ, 
েমাবাইল ন�র, ইেমইল ন�র (যিদ থােক) 
এবং ০৩(িতন) কিপ সতয্ািয়ত ছিবসহ 
‘‘৫০/= টাকা মূে�র িনধ র্ািরত আেবদন 
ফরেম’’ কর কম র্কতর্া বরাবর আেবদন 
করেত হয়। আেবদন ফরম ভা�ার ও �য় 
িবভাগ েথেক �য় করা যােব। 

িসিট কেপ র্ােরশন আদশ র্ কর তফিসল, 
২০১৬ এ উে�খকৃত 
(www.dscc.gov.bd) 

 �বসার ধরন অনুযায়ী 
 
 
 
 
ভাড়ািটয়ার নােম ে�ড লাইেস� ইসুয্র 

০৩ (িতন) কায র্িদবস 
 

েমাঃ আিনছুর রহমান 
কর কম র্কতর্া 

বাজার শাখা-৩, (নগর ভবন) 
েফান: +৮৮০২৫৭১৬৪২৪৩, 

rahman.anisur1960@gmail.com 

 

http://www.dscc.gov.bd/
mailto:wahidullah0601@gmail.com
http://www.dscc.gov.bd/
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 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

 
ভাড়ািটয়ার ে�ে�  
বরা��হীতার েনাটারীকৃত অনাপি�প�, 
ভাড়ার চুি�পে�র সতয্ািয়ত ফেটাকিপ, 
ভাড়ািটয়ার অ�ীকারনামা, জাতীয় 
পিরচয়প�/জ� সনদ/পাসেপাট র্ এর 
সতয্ািয়ত ফেটাকিপ, েমাবাইল ন�র, 
ইেমইল ন�র (যিদ থােক) এবং ০৩(িতন) 
কিপ সতয্ািয়ত ছিবসহ ‘‘৫০/= টাকা 
মূে�র িনধ র্ািরত আেবদন ফরেম’’ কর 
কম র্কতর্া বরাবর আেবদন করেত হয়। 
আেবদন ফরম ভা�ার ও �য় িবভাগ েথেক 
�য় করা যােব। 

ে�ে� লাইেস� িফ এর অিতির� 
‘‘অনুমিত িফ’’ িহেসেব ০৩ (িতন) মােসর 
ভাড়ার সমপিরমাণ টাকা সংি�� ের� 
এিসস�া� এর িনকট নগদ পিরেশাধ কের 
রিশদ �হণ করেত হয়)। 

৩৩ �বসার ধরন পিরবতর্ন 
(বাজার শাখা-২) 

22নগর ভবন�  বাজার শাখা-২ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের। 
 

বরা��হীতা েনাটারীকৃত অ�ীকারনামা, 
হলফনামা (উভয় ে�ে� পাসেপাট র্ সাইজ 
সতয্ািয়ত ছিবসহ), পা�র্বত� েদাকান 
মািলকেদর অনাপি�প�সহ �ধান রাজ� 
কম র্কতর্া বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন 
করেত হেব।  

১২ মােসর ভাড়ার সমপিরমাণ টাকা 
সংি�� ের� এিসস�া� এর িনকট নগদ 
পিরেশাধ কের রিশদ �হণ করেত হয়)। 
 

১০(দশ) কায র্িদবস 
 

েমাহা�দ ওয়ািহদুল�াহ 
কর কম র্কতর্া 

বাজার শাখা-২ (নগর ভবন), 
েফান: +৮৮০২৯৫৫৮৩৫৭, 

wahidullah0601@gmail.com 

 
 

৩৪ �বসার ধরন পিরবতর্ন 
(বাজার শাখা-৩) 

23নগর ভবন�  বাজার শাখা-৩ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের। 
 

বরা��হীতা েনাটারীকৃত অ�ীকারনামা, 
হলফনামা (উভয় ে�ে� পাসেপাট র্ সাইজ 
সতয্ািয়ত ছিবসহ), পা�র্বত� েদাকান 
মািলকেদর অনাপি�প�সহ �ধান রাজ� 
কম র্কতর্া বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন 
করেত হেব। 

১২ মােসর ভাড়ার সমপিরমাণ টাকা 
সংি�� ের� এিসস�া� এর িনকট নগদ 
পিরেশাধ কের রিশদ �হণ করেত হয়)। 
 

১০(দশ) কায র্িদবস 
 

েমাঃ আিনছুর রহমান 
কর কম র্কতর্া 

বাজার শাখা-৩, (নগর ভবন) 
েফান: +৮৮০২৫৭১৬৪২৪৩, 

rahman.anisur1960@gmail.com 

 
৩৫ েদাকােনর নামাজারী 

(বাজার শাখা-২) 
24নগর ভবন�  বাজার শাখা-২ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের। 
 

েনাটারীকৃত মািলকানা দিলল, ে�তা-
িবে�তা উভেয়র অ�ীকারনামা, িবে�তার 
হলফনামা (সকল ে�ে� পাসেপাট র্ সাইজ 
সতয্ািয়ত ছিবসহ), িবে�তার �া�র 
শনা�করণ, হালনাগাদ নবায়নকৃত ে�ড 
লাইেসে�র ফেটকিপ, হালনাগাদ ভাড়া 
পিরেশােদর রিসেদর ফেটাকিপ, হালনাগাদ 

১২ মােসর ভাড়ার সমপিরমাণ টাকা 
সংি�� ের� এিসস�া� এর িনকট নগদ 
পিরেশাধ কের রিশদ �হণ করেত হয়)। 
 

২০(িবশ) কায র্িদবস 
 

েমাহা�দ ওয়ািহদুল�াহ 
কর কম র্কতর্া 

বাজার শাখা-২ (নগর ভবন), 
েফান: +৮৮০২৯৫৫৮৩৫৭, 

wahidullah0601@gmail.com 

 
 

mailto:wahidullah0601@gmail.com
mailto:rahman.anisur1960@gmail.com
mailto:wahidullah0601@gmail.com
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 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
িবদুয্ৎ িবল পিরেশােধর ফেটাকিপ 
(�েযাজয্ ে�ে�) সংযু� কের �ধান রাজ� 
কম র্কতর্া বরাবর আেবদন করেত হয়।  

৩৬ েদাকােনর নামাজারী 
(বাজার শাখা-৩) 

25নগর ভবন�  বাজার শাখা-৩ েথেক এ েসবা �হণ করা 
েযেত পাের। 
 

েনাটারীকৃত মািলকানা দিলল, ে�তা-
িবে�তা উভেয়র অ�ীকারনামা, িবে�তার 
হলফনামা (সকল ে�ে� পাসেপাট র্ সাইজ 
সতয্ািয়ত ছিবসহ), িবে�তার �া�র 
শনা�করণ, হালনাগাদ নবায়নকৃত ে�ড 
লাইেসে�র ফেটকিপ, হালনাগাদ ভাড়া 
পিরেশােদর রিসেদর ফেটাকিপ, হালনাগাদ 
িবদুয্ৎ িবল পিরেশােধর ফেটাকিপ 
(�েযাজয্ ে�ে�) সংযু� কের �ধান রাজ� 
কম র্কতর্া বরাবর আেবদন করেত হয়।  

১২ মােসর ভাড়ার সমপিরমাণ টাকা 
সংি�� ের� এিসস�া� এর িনকট নগদ 
পিরেশাধ কের রিশদ �হণ করেত হয়)। 

২০(িবশ) কায র্িদবস 
 

েমাঃ আিনছুর রহমান 
কর কম র্কতর্া, 

বাজার শাখা-৩, (নগর ভবন) 
েফান: +৮৮০২৫৭১৬৪২৪৩, 

rahman.anisur1960@gmail.com 

 

৩৭ বহুতল 
(আবািসক/   বািণিজয্ক) 

ভবন, বৃহদায়তান/ 
িবেশষ �কে�র ছাড়প� �দান। 

   চালােনর মা�েম িনধ র্ািরত মূ� নগর ভবন� 
েসানালী �াংেক পিরেশাধ পূবক আেবদন ফরম  
সং�হ করেত হেব। আেবদন ফরম পূরণ কের 
েচকিল� (www.dscc.gov.bd) 
অনুযায়ী (আেবদন ফরেমর সােথ সংযু�) চািহত 
কাগজ-প�ািদসহ জমা িদেত হেব।  কাগজ-প�ািদ 
যাছাই-বাছাই  ও সেরজিমেন পিরদশন পূব র্ক 
কতৃর্পে�র অনুেমাদন�েম নগর পিরক�না িবভাগ 
েথেক ছাড়প� �দান করা হয়। 

 �েয়াজনীয় কাগজপ� :  
১।  সাদা কাগেজ/�ােড  আেবদনপ� 

(বা�তামূলক নয়)।  
২।  পূরণকৃত আেবদন ফরম।  

   ৩। আেবদন ফরম �েয়র চালােনর ১ িট 
কিপ  

৪। পাওয়ার অব এয্টন� (�েযাজয্ ে�ে�) ।  
৫। আেবদনকারী/ আেবদনকারীগেণর 

�িতিনিধ মেনানয়নপ� (�েযাজয্ 
ে�ে�) ।  

৬। জিমর মািলকানা সং�া� 
কাগজপ�াদীর সতয্ািয়ত ফেটাকিপ  ।  

৭। হালনাগাদ েহাি�ং �া� পিরেশােধর 
সতয্ািয়ত ফেটাকিপ।  

৮।  �াপতয্ নকশা। 
৯। িনধািরত অ�ীকারনামা ।  
১০। ছাড়পত্র িফ বাবদ েপ অড র্ার। 
১১।  বজয্ �ব�াপনা জামানত বাবদ েপ 

অড র্ার। 
১২। ছাড়প� িফ এর ১৫% ভয্াট বাবদ 

রাজ� খােত জমা �দান এর রা�ীয় 
চালান ফরম এর সতয্ািয়ত ফেটাকিপ। 

১। আেবদন ফরম এর মূ� ২৫০/-(টাকা 
দুইশত প�াশ) ।  

২। ��ািবত ভবেনর েটাটাল ে�ার এিরয়া 
এর জ� ছাড়প� িফ বাবদ িডএসিসিস 
কতৃর্ক িনধ র্ািরত অথ র্ (েচকিল� 
অনুযায়ী) ।  

৩। িনম র্াণ বজর্য্ অপসারণ জামানত 
(েফরৎেযা�) বাবদ িডএসিসিস কতৃর্ক 
িনধ র্ািরত অথ র্ (েচকিল� অনুযায়ী) ।  

৪। ছাড়প� �হেণর পূেব র্ রা�ীয় চালান 
ফরম এর মা�েম ছাড়প� িফ এর 
১৫% ভয্াট রাজ� খােত জমা �দান 
করেত হেব এবং চালােনর ১িট কিপ 
দািখল করেত হেব।   

 
 
 
 
 
 
 
 

৩০ (ি�শ)  
কাযিদবস। 

েমাঃ নজরুল ইসলাম 
নগর পিরক�নািবদ 

নগর পিরকণ্পনা িবভাগ 
িডএসসিস। 

েফান: +৮৮০২৯৫৫৮৯০৪ 

 

mailto:rahman.anisur1960@gmail.com
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 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
 

আেবদন ফরম (েচকিল� সহ) ও চালান 
ফরম �া�ী�ানঃ  
নগর পিরক�না িবভাগ 
(ক� নং ১০১৫, নগর ভবন) িডএসিসিস। 

৩৮ মানিচ� �দান চালােনর মা�েম িনধ র্ািরত মূ� নগর ভবন� 
েসানালী �াংেক পিরেশাধ পূরক নগর পিরক�না 
িবভাগ েথেক িডএসিসিস’র পূ র্ণ র্াংগ ও ওয়াড র্ িভি�ক 
মানিচ� এর ২৩”*৩৬” সাইেজর মাি�কালার 
ে�সি�� হাডকিপ ও েজিপইিজ ফরেমেট সফটকিপ 
(েপন �াইেভ) সং�হ করা যায়।   

  • চালান ফরম �া�ী�ানঃ নগর পিরক�না 
িবভাগ, (ক� নং ১০১৪, নগর ভবন) 
িডএসিসিস। 
 

 • মূ� পিরেশােধর  পর চালােনর ১ িট কিপ 
দািখল করেত হেব। 

  �িতিট মানিচ� : ২০০/- টাকা। ১ (এক) 
কাযিদবস 

কাজী হািসবা জাহান 
ভূেগালিবদ 

নগর পিরক�না িবভাগ, 
িডএসসিস, 

নগর ভবন (ক� নং ১০১৪) । 
 

৩
৯  

জ�-মৃতুয্ িনব�ন কম র্সূিচ 
(অ�ল-১) 

অ�ল-১ (নগর ভবন ৯ম তলা) 
 

 ঢাকা দি�ণ িসিট কেপ র্ােরশেনর  অ�ল-১ এর 
অিধে�ে� বসবাসকারী  বা জ� �হণকারী 
�ি�েদর িনধ র্ািরত ফরেম �েয়াজনীয় ত� �াি� 
�ােপে� অনিধক ৭ (সাত) কায র্িদবেসর মে� জ� 
িনব�ন পূব র্ক জ� সনদ �দান করা হয়।  

 ঢাকা দি�ণ িসিট কেপ র্ােরশেনর অ�ল-১ এর 
এলাকায় জ� িনব�নকারী �ি�েদর বা মৃতুয্র 
অ�াহত পূেব র্ �ায়ীভােব বসবাসকারী �ি�র 
িনধ র্ািরত ফরেম �েয়াজনীয় ত� �াি� �ােপে� 
অনিধক ৭ (সাত) কায র্িদবেসর মে� মৃতুয্ িনব�ন 
পূব র্ক মৃতুয্ সনদ �দান করা হয়। 

 ঢাকা দি�ণ িসিট কেপ র্ােরশেনর েক�ীয় কায র্ালয় 
হেত ৩রা জুলাই ২০০৬ পূেব র্র জ� িনব�নকারী 
�ি�র  আেবদেনর ে�ি�েত অনলাইন পূব র্ক জ� 
সনেদর ি�নকল ও �মাণ �ােপে� িব�মান 
প�িতেত মৃতুয্ িনব�ন ও মৃতুয্ ি�নকল সনদ �দান 
করা হয়। 

 ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশেনর আওতাধীন 
�িতিট অ�ল হেত জ� ও মৃতুয্ িনব�ন আইন 
২০০৪ ও িবিধমালা ২০১৮ অনুযায়ী জ� ও মৃতুয্ 
িনব�ন করা হেয় থােক। 

 সরাসির অ�ল হেত অনুেমাদন সােপে� 

জে�র ৪৫ িদন েথেক ৫ বছেরর মে� জ� 
িনব�েনর জ�  
জ� �ান ও জ� তািরেখর �মাণ িহসােব 
সংি�� িশ�া �িত�ােনর 
ছাড়প�/সনদপ�/বাথ র্ এেটে�� এর 
�তয্য়ণ প� বা অ� েকান �মাণপ�, 
ইিপআই কাড র্, ইিপআই কম�র �তয্য়ন 
পে�র সতয্ািয়ত অনুিলিপ আেবদন পে�র 
সােথ সংযু� করেত হেব।   
জে�র ৫ বছেরর পর   
বয়স �মােণর জ� উপযু�র্ িচিকৎসক 
কতৃর্ক েদয়া �তয্য়ন প�, িপএসিস, 
েজএসিস, এসএসিস বা অনুরূপ িশ�াগত 
সনদপে�র সতয্ািয়ত অনুিলিপ।  
�ায়ী িঠকানার �মাণ িহসােব �ি�র 
িনেজর বা িপতা বা মাতা বা িপতামহ বা 
িপতামহীর �ায়ী িঠকানার িবপরীেত 
হালনাগাদ কর পিরেশােধর রিশদপ�, 
জাতীয় পিরচয় প�, পাসেপাট র্, জ� সনদ 
এ েঘািষত �ায়ী িঠকানা বা অ� েকান 
�মাণ পে�র সতয্ািয়ত অনুিলিপ আেবদন 
পে�র সােথ সংযু� করেত হেব।  
মৃতুয্ িনব�েনর জ� 
মৃত �ি�র মৃতুয্র  �ান, মৃতুয্র তািরখ ও  

িফ আদােয়র িববরণীঃ- 
 

বাবদ হার 
জ� বা মৃতুয্র ৪৫ 
িদন পয র্� জ� বা 
মৃতুয্র িনব�ন িফ 

িবনামূে�  

জ� বা মৃতুয্র ৪৫ 
িদন পর হেত ৫ 

বছর পয র্� িনব�ন 
িফ (সাকুে�) 

২৫/- টাকা 

জ� বা মৃতুয্র ৫ 
বছর পর িনব�ন িফ 

(সাকুে�) 
৫০/- টাকা 

জ� তািরখ 
সংেশাধেনর জ� 

আেবদন িফ 
১০০/- টাকা 

জ� তািরখ �িতত 
অ�া� ত� 

সংেশাধেনর জ� 
আেবদন িফ 

৫০/- টাকা 

বাংলা ও ইংেরজী 
উভয় ভাষার সনেদর 

নকল িফ 
৫০/- টাকা 

 

৭(সাত) কায র্িদবস েমা. িমজানুর রহমান(িনব�ক) 
আ�িলক িনব র্াহী কম র্কতর্া, 

অ�ল- ১, িডএসিসিস। 
েমাবাইল:+৮৮০১৭১২৯৪৭৩৭৬ 

 
অথবা 

 
ডাঃ সানিজদা ইসলাম(িনব�ক) 

সহকারী �া�য্ কম র্কতর্া, 
অ�ল-১, িডএসিসিস 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১৩০৯২৬৬৯ 

 
 



Lomv 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
আেবনকারীর িনকট সনদ �দান করা হেয় থােক।  

 
 

মৃতুয্র  কারণ �মাণ িহসােবঃ- 
ক. িচিকৎসা �িত�ান বা িচিকৎসক কতৃর্ক 

েদয়া মৃতুয্ সং�া� �তয্য়ন প�। 
খ. সংি�� �া�য্কম�র �তয্য়ন��। 
গ. সংি�� সমািধ বা সৎকার�েলর দাফন 

বা সৎকার রিশদ। 
ঘ. মৃত �ি�র উ�রািধকার সনদপ�। 
ঙ. মৃত �ি�র জ� িনব�ন সনদ। 
চ. মৃতুয্ িনব�েনর জ� আেবদনকারী 

�ি�র জ� িনব�ন সনদ অথবা জাতীয় 
পিরচয়পে�র কিপ। 

আেবদন ফরম �াি�র �ানঃ- 
অ�ল-১ (নগর ভবন ৯ম তলা) �া�য্ 
িবভাগাধীন জ� িনব�ন, মৃতুয্ িনব�ন 
শাখা, ক� নং ৮০১- হেত সং�হ করা 
যােব।   
েযাগােযাগ  

1. রিফকুল ইসলাম, জ� ও মৃতুয্ 
িনব�ন সহকারী 

      েমাবাইল নং-  ০১৭১৬৩২৭১৭৮ 

উিল�িখত কায র্�েমর িফ নগর ভবন ৯ম 
তলা অ�ল- ১ এর  ৮০১ নং কে� জ� ও 
মৃতুয্ িনব�ন সহকারীর িনকট নগদ টাকা 
রিশদ পাওয়া �ােপে� জমা িদেত হেব।  
 

৪
০  

জ�-মৃতুয্ িনব�ন কম র্সূিচ 
(অ�ল-২) 

অ�ল-২ (িখলগাঁও) 
 

 ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশেনর  অ�ল-১ এর 
অিধে�ে� বসবাসকারী  বা জ� �হণকারী 
�ি�েদর িনধ র্ািরত ফরেম �েয়াজনীয় ত� �াি� 
�ােপে� অনিধক ৭ (সাতচ) কায র্িদবেসর মে� জ� 
িনব�ন পূব র্ক জ� সনদ �দান করা হয়।  

 ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশেনর অ�ল-১ এর 
এলাকায় জ� িনব�নকারী �ি�েদর বা মৃতুয্র 
অ�াহত পূেব র্ �ায়ীভােব বসবাসকারী �ি�র 
িনধ র্ািরত ফরেম �েয়াজনীয় ত� �াি� �ােপে� 
অনিধক ৭ (সাত) কায র্িদবেসর মে� মৃতুয্ িনব�ন 
পূব র্ক মৃতুয্ সনদ �দান করা হয়। 

 ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশেনর েক�ীয় কায র্ালয় 
হেত ৩রা জুলাই ২০০৬ পূেব র্র জ� িনব�নকারী 

জে�র ৪৫ িদন েথেক ৫ বছেরর মে� জ� 
িনব�েনর জ�  
জ� �ান ও জ� তািরেখর �মাণ িহসােব 
সংি�� িশ�া �িত�ােনর 
ছাড়প�/সনদপ�/বাথ র্ এেটে�� এর 
�তয্য়ণ প� বা অ� েকান �মাণপ�, 
ইিপআই কাড র্, ইিপআই কম�র �তয্য়ন 
পে�র সতয্ািয়ত অনুিলিপ আেবদন পে�র 
সােথ সংযু� করেত হেব।   
জে�র ৫ বছেরর পর   
বয়স �মােণর জ� উপযু�র্ িচিকৎসক 
কতৃর্ক েদয়া �তয্য়ন প�, িপএসিস, 
েজএসিস, এসএসিস বা অনুরূপ িশ�াগত 
সনদপে�র সতয্ািয়ত অনুিলিপ।  
�ায়ী িঠকানার �মাণ িহসােব �ি�র 

িফ আদােয়র িববরণীঃ- 
 

বাবদ হার 
জ� বা মৃতুয্র ৪৫ 
িদন পয র্� জ� বা 
মৃতুয্র িনব�ন িফ 

িবনামূে�  

জ� বা মৃতুয্র ৪৫ 
িদন পর হেত ৫ 

বছর পয র্� িনব�ন 
িফ (সাকুে�) 

২৫/- টাকা 

জ� বা মৃতুয্র ৫ 
বছর পর িনব�ন িফ 

(সাকুে�) 
৫০/- টাকা 

জ� তািরখ 
সংেশাধেনর জ� 

১০০/- টাকা 

৭(সাত) কায র্িদবস েমা. জিহর�ল ইসলাম 
(িনব�ক) 

আ�িলক িনব র্াহী কম র্কতর্া, 
অ�ল- ২, (িখলগাঁও) 

িডএসিসিস। 
েমাবাইল:+৮৮০১৭১৬০০৮৮৩৮ 

 
অথবা 

 
 

ডাঃ িনশাত পারভীন (িনব�ক) 
সহকারী �া�য্ কম র্কতর্া, 
অ�ল-২, িডএসিসিস 

েমাবাইল:+৮৮০১৯১৪০১২৬৮৪ 



Lomv 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
�ি�র  আেবদেনর ে�ি�েত অনলাইন পূব র্ক জ� 
সনেদর ি�নকল ও �মাণ �ােপে� িব�মান 
প�িতেত মৃতুয্ িনব�ন ও মৃতুয্ ি�নকল সনদ �দান 
করা হয়। 

 ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশেনর আওতাধীন �িতিট 
অ�ল হেত জ� ও মৃতুয্ িনব�ন আইন ২০০৪ ও 
িবিধমালা ২০১৮ অনুযায়ী জ� ও মৃতুয্ িনব�ন করা 
হেয় থােক। 

 সরাসির অ�ল হেত অনুেমাদন সােপে� 
আেবনকারীর িনকট সনদ �দান করা হেয় থােক।  

 
 

   

িনেজর বা িপতা বা মাতা বা িপতামহ বা 
িপতামহীর �ায়ী িঠকানার িবপরীেত 
হালনাগাদ কর পিরেশােধর রিশদপ�, 
জাতীয় পিরচয় প�, পাসেপাট র্, জ� সনদ 
এ েঘািষত �ায়ী িঠকানা বা অ� েকান 
�মাণ পে�র সতয্ািয়ত অনুিলিপ আেবদন 
পে�র সােথ সংযু� করেত হেব।  
মৃতুয্ িনব�েনর জ� 
মৃত �ি�র মৃতুয্র  �ান, মৃতুয্র তািরখ ও  
মৃতুয্র  কারণ �মাণ িহসােবঃ- 
ক. িচিকৎসা �িত�ান বা িচিকৎসক কতৃর্ক 

েদয়া মৃতুয্ সং�া� �তয্য়ন প�। 
খ. সংি�� �া�য্কম�র �তয্য়ন��। 
গ. সংি�� সমািধ বা সৎকার�েলর দাফন 

বা সৎকার রিশদ। 
ঘ. মৃত �ি�র উ�রািধকার সনদপ�। 
ঙ. মৃত �ি�র জ� িনব�ন সনদ। 
চ. মৃতুয্ িনব�েনর জ� আেবদনকারী 

�ি�র জ� িনব�ন সনদ অথবা জাতীয় 
পিরচয়পে�র কিপ। 

আেবদন ফরম �াি�র �ানঃ- 
অ�ল-১ (নগর ভবন ৯ম তলা) �া�য্ 
িবভাগাধীন জ� িনব�ন, মৃতুয্ িনব�ন 
শাখা, ক� নং ৮০১- হেত সং�হ করা 
যােব।   
েযাগােযাগ  
িবিড হািববুল�াহ,  
জ� ও মৃতুয্ িনব�ন সহকারী 
েমাবাইল নং-  ০১৭৭৭৪৪১২৪৮ 

আেবদন িফ 
জ� তািরখ �িতত 

অ�া� ত� 
সংেশাধেনর জ� 

আেবদন িফ 

৫০/- টাকা 

বাংলা ও ইংেরজী 
উভয় ভাষার সনেদর 

নকল িফ 
৫০/- টাকা 

 
উিল�িখত কায র্�েমর িফ নগর ভবন ৯ম 
তলা অ�ল- ১ এর  ৮০১ নং কে� জ� ও 
মৃতুয্ িনব�ন সহকারীর িনকট নগদ টাকা 
রিশদ পাওয়া �ােপে� জমা িদেত হেব।  

 
 

৪
১  

জ�-মৃতুয্ িনব�ন কম র্সূিচ 
(অ�ল-৩) 

অ�ল-৩ (আিজমপুর) 
 

 ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশেনর  অ�ল-১ এর 
অিধে�ে� বসবাসকারী  বা জ� �হণকারী 
�ি�েদর িনধ র্ািরত ফরেম �েয়াজনীয় ত� �াি� 
�ােপে� অনিধক ৭ (সাত) কায র্িদবেসর মে� জ� 

জে�র ৪৫ িদন েথেক ৫ বছেরর মে� জ� 
িনব�েনর জ�  
জ� �ান ও জ� তািরেখর �মাণ িহসােব 
সংি�� িশ�া �িত�ােনর 
ছাড়প�/সনদপ�/বাথ র্ এেটে�� এর 
�তয্য়ণ প� বা অ� েকান �মাণপ�, 

িফ আদােয়র িববরণীঃ- 
 

বাবদ হার 
জ� বা মৃতুয্র ৪৫ 
িদন পয র্� জ� বা 
মৃতুয্র িনব�ন িফ 

িবনামূে�  

৭(সাত) কায র্িদবস েমা. সামছুল হক (িনব�ক), 
আ�িলক িনব র্াহী কম র্কতর্া 

অ�ল- ৩, (অঃ দাঃ)  
িডএসিসিস। 

েমাবাইল:+৮৮০১৭৪৮৯৮৪১৯৪ 



Lomv 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
িনব�ন পূব র্ক জ� সনদ �দান করা হয়।  

 ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশেনর অ�ল-১ এর 
এলাকায় জ� িনব�নকারী �ি�েদর বা মৃতুয্র 
অ�াহত পূেব র্ �ায়ীভােব বসবাসকারী �ি�র 
িনধ র্ািরত ফরেম �েয়াজনীয় ত� �াি� �ােপে� 
অনিধক ৭ (সাত) কায র্িদবেসর মে� মৃতুয্ িনব�ন 
পূব র্ক মৃতুয্ সনদ �দান করা হয়। 

 ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশেনর েক�ীয় কায র্ালয় 
হেত ৩রা জুলাই ২০০৬ পূেব র্র জ� িনব�নকারী 
�ি�র  আেবদেনর ে�ি�েত অনলাইন পূব র্ক জ� 
সনেদর নকল ও �মাণ �ােপে� িব�মান প�িতেত 
মৃতুয্ িনব�ন ও মৃতুয্ নকল সনদ �দান করা হয়। 

 ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশেনর আওতাধীন �িতিট 
অ�ল হেত জ� ও মৃতুয্ িনব�ন আইন ২০০৪ ও 
িবিধমালা ২০১৮ অনুযায়ী জ� ও মৃতুয্ িনব�ন করা 
হেয় থােক। 

 সরাসির অ�ল হেত অনুেমাদন সােপে� 
আেবনকারীর িনকট সনদ �দান করা হেয় থােক।  

 

ইিপআই কাড র্, ইিপআই কম�র �তয্য়ন 
পে�র সতয্ািয়ত অনুিলিপ আেবদন পে�র 
সােথ সংযু� করেত হেব।   
জে�র ৫ বছেরর পর   
বয়স �মােণর জ� উপযু�র্ িচিকৎসক 
কতৃর্ক েদয়া �তয্য়ন প�, িপএসিস, 
েজএসিস, এসএসিস বা অনুরূপ িশ�াগত 
সনদপে�র সতয্ািয়ত অনুিলিপ।  
�ায়ী িঠকানার �মাণ িহসােব �ি�র 
িনেজর বা িপতা বা মাতা বা িপতামহ বা 
িপতামহীর �ায়ী িঠকানার িবপরীেত 
হালনাগাদ কর পিরেশােধর রিশদপ�, 
জাতীয় পিরচয় প�, পাসেপাট র্, জ� সনদ 
এ েঘািষত �ায়ী িঠকানা বা অ� েকান 
�মাণ পে�র সতয্ািয়ত অনুিলিপ আেবদন 
পে�র সােথ সংযু� করেত হেব।  
মৃতুয্ িনব�েনর জ� 
মৃত �ি�র মৃতুয্র  �ান, মৃতুয্র তািরখ ও  
মৃতুয্র  কারণ �মাণ িহসােবঃ- 
ক. িচিকৎসা �িত�ান বা িচিকৎসক কতৃর্ক 

েদয়া মৃতুয্ সং�া� �তয্য়ন প�। 
খ. সংি�� �া�য্কম�র �তয্য়ন��। 
গ. সংি�� সমািধ বা সৎকার�েলর দাফন 

বা সৎকার রিশদ। 
ঘ. মৃত �ি�র উ�রািধকার সনদপ�। 
ঙ. মৃত �ি�র জ� িনব�ন সনদ। 
চ. মৃতুয্ িনব�েনর জ� আেবদনকারী 

�ি�র জ� িনব�ন সনদ অথবা 
জাতীয় পিরচয়পে�র কিপ। 

আেবদন ফরম �াি�র �ানঃ- 
অ�ল-১ (নগর ভবন ৯ম তলা) �া�য্ 
িবভাগাধীন জ� িনব�ন, মৃতুয্ িনব�ন 
শাখা, ক� নং ৮০১- হেত সং�হ করা 
যােব।   
েযাগােযাগ  

জ� বা মৃতুয্র ৪৫ 
িদন পর হেত ৫ 

বছর পয র্� িনব�ন 
িফ (সাকুে�) 

২৫/- টাকা 

জ� বা মৃতুয্র ৫ 
বছর পর িনব�ন িফ 

(সাকুে�) 
৫০/- টাকা 

জ� তািরখ 
সংেশাধেনর জ� 

আেবদন িফ 
১০০/- টাকা 

জ� তািরখ �িতত 
অ�া� ত� 

সংেশাধেনর জ� 
আেবদন িফ 

৫০/- টাকা 

বাংলা ও ইংেরজী 
উভয় ভাষার সনেদর 

নকল িফ 
৫০/- টাকা 

 
উিল�িখত কায র্�েমর িফ নগর ভবন ৯ম 
তলা অ�ল- ১ এর  ৮০১ নং কে� জ� ও 
মৃতুয্ িনব�ন সহকারীর িনকট নগদ টাকা 
রিশদ পাওয়া �ােপে� জমা িদেত হেব। 

 
অথবা 

 
ডাঃ ফাহিমদা মিনর(িনব�ক) 

সহকারী �া�য্ কম র্কতর্া 
অ�ল-৩, িডএসিসিস 

েমাবাইল:+৮৮০১৮১৯২৫২৪১৩ 

 
 



Lomv 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
িগয়াস উি�ন,  
জ� ও মৃতুয্ িনব�ন সহকারী 
েমাবাইল নং-  ০১৯১১৬২২৭৮১ 

 

৪
২  

জ�-মৃতুয্ িনব�ন কম র্সূিচ 
(অ�ল-৪) 

অ�ল-৪ (নগর ভবন ১২ তলা) 
 

 ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশেনর  অ�ল-১ 
এর অিধে�ে� বসবাসকারী  বা জ� �হণকারী 
�ি�েদর িনধ র্ািরত ফরেম �েয়াজনীয় ত� �াি� 
�ােপে� অনিধক ৭ (সাত) কায র্িদবেসর মে� জ� 
িনব�ন পূব র্ক জ� সনদ �দান করা হয়।  

 ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশেনর অ�ল-১ 
এর এলাকায় জ� িনব�নকারী �ি�েদর বা মৃতুয্র 
অ�াহত পূেব র্ �ায়ীভােব বসবাসকারী �ি�র 
িনধ র্ািরত ফরেম �েয়াজনীয় ত� �াি� �ােপে� 
অনিধক ৭ (সাত) কায র্িদবেসর মে� মৃতুয্ িনব�ন 
পূব র্ক মৃতুয্ সনদ �দান করা হয়। 

 ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশেনর েক�ীয় 
কায র্ালয় হেত ৩রা জুলাই ২০০৬ পূেব র্র জ� 
িনব�নকারী �ি�র  আেবদেনর ে�ি�েত অনলাইন 
পূব র্ক জ� সনেদর ি�নকল ও �মাণ �ােপে� 
িব�মান প�িতেত মৃতুয্ িনব�ন ও মৃতুয্ ি�নকল 
সনদ �দান করা হয়। 

 ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশেনর 
আওতাধীন �িতিট অ�ল হেত জ� ও মৃতুয্ িনব�ন 
আইন ২০০৪ ও িবিধমালা ২০১৮ অনুযায়ী জ� ও 
মৃতুয্ িনব�ন করা হেয় থােক। 

 সরাসির অ�ল হেত অনুেমাদন সােপে� 
আেবনকারীর িনকট সনদ �দান করা হেয় থােক।  

 

জে�র ৪৫ িদন েথেক ৫ বছেরর মে� জ� 
িনব�েনর জ�  
জ� �ান ও জ� তািরেখর �মাণ িহসােব 
সংি�� িশ�া �িত�ােনর 
ছাড়প�/সনদপ�/বাথ র্ এেটে�� এর 
�তয্য়ণ প� বা অ� েকান �মাণপ�, 
ইিপআই কাড র্, ইিপআই কম�র �তয্য়ন 
পে�র সতয্ািয়ত অনুিলিপ আেবদন পে�র 
সােথ সংযু� করেত হেব।   
জে�র ৫ বছেরর পর   
বয়স �মােণর জ� উপযু�র্ িচিকৎসক 
কতৃর্ক েদয়া �তয্য়ন প�, িপএসিস, 
েজএসিস, এসএসিস বা অনুরূপ িশ�াগত 
সনদপে�র সতয্ািয়ত অনুিলিপ।  
�ায়ী িঠকানার �মাণ িহসােব �ি�র 
িনেজর বা িপতা বা মাতা বা িপতামহ বা 
িপতামহীর �ায়ী িঠকানার িবপরীেত 
হালনাগাদ কর পিরেশােধর রিশদপ�, 
জাতীয় পিরচয় প�, পাসেপাট র্, জ� সনদ 
এ েঘািষত �ায়ী িঠকানা বা অ� েকান 
�মাণ পে�র সতয্ািয়ত অনুিলিপ আেবদন 
পে�র সােথ সংযু� করেত হেব।  
মৃতুয্ িনব�েনর জ� 
মৃত �ি�র মৃতুয্র  �ান, মৃতুয্র তািরখ ও  
মৃতুয্র  কারণ �মাণ িহসােবঃ- 
ক. িচিকৎসা �িত�ান বা িচিকৎসক কতৃর্ক 

েদয়া মৃতুয্ সং�া� �তয্য়ন প�। 
খ. সংি�� �া�য্কম�র �তয্য়ন��। 
গ. সংি�� সমািধ বা সৎকার�েলর দাফন 

বা সৎকার রিশদ। 

িফ আদােয়র িববরণীঃ- 
 

বাবদ হার 
জ� বা মৃতুয্র ৪৫ 
িদন পয র্� জ� বা 
মৃতুয্র িনব�ন িফ 

িবনামূে�  

জ� বা মৃতুয্র ৪৫ 
িদন পর হেত ৫ 

বছর পয র্� িনব�ন 
িফ (সাকুে�) 

২৫/- টাকা 

জ� বা মৃতুয্র ৫ 
বছর পর িনব�ন িফ 

(সাকুে�) 
৫০/- টাকা 

জ� তািরখ 
সংেশাধেনর জ� 

আেবদন িফ 
১০০/- টাকা 

জ� তািরখ �িতত 
অ�া� ত� 

সংেশাধেনর জ� 
আেবদন িফ 

৫০/- টাকা 

বাংলা ও ইংেরজী 
উভয় ভাষার সনেদর 

নকল িফ 
৫০/- টাকা 

 
উিল�িখত কায র্�েমর িফ নগর ভবন ৯ম 
তলা অ�ল- ১ এর  ৮০১ নং কে� জ� ও 
মৃতুয্ িনব�ন সহকারীর িনকট নগদ টাকা 
রিশদ পাওয়া �ােপে� জমা িদেত হেব। 

৭(সাত) কায র্িদবস উদয়ন েদওয়ান (িনব�ক), 
আ�িলক িনব র্াহী কম র্কতর্া, 

অ�ল- ৪, িডএসিসিস। 
েমাবাইল:+৮৮০১৭১৬০৬২৯৫৯ 

 
অথবা 

 
ডাঃ ফজেল শামসুল কিবর 

(িনব�ক), 
সহকারী �া�য্ কম র্কতর্া, 

অ�ল-৪, িডএসিসিস 
েমাবাইল:+৮৮০১৭১৪৫৫৮৭৩৬ 

 
 



Lomv 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
ঘ. মৃত �ি�র উ�রািধকার সনদপ�। 
ঙ. মৃত �ি�র জ� িনব�ন সনদ। 
চ. মৃতুয্ িনব�েনর জ� আেবদনকারী 

�ি�র জ� িনব�ন সনদ অথবা 
জাতীয় পিরচয়পে�র কিপ। 

আেবদন ফরম �াি�র �ানঃ- 
অ�ল-১ (নগর ভবন ৯ম তলা) �া�য্ 
িবভাগাধীন জ� িনব�ন, মৃতুয্ িনব�ন 
শাখা, ক� নং ৮০১- হেত সং�হ করা 
যােব।   
েযাগােযাগ  

2. েমাঃ আসলাম  ভূইঁয়া, জ� ও 
মৃতুয্ িনব�ন সহকারী 

      েমাবাইল নং-  
০১৮২২৫৩১৪০৯ 

 
৪
৩ 

জ�-মৃতুয্ িনব�ন কম র্সূিচ 
(অ�ল-৫) 

অ�ল- ৫ (সােয়দাবাদ) 
 

 ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশেনর  অ�ল-১ এর 
অিধে�ে� বসবাসকারী  বা জ� �হণকারী 
�ি�েদর িনধ র্ািরত ফরেম �েয়াজনীয় ত� �াি� 
�ােপে� অনিধক ৭ (সাত) কায র্িদবেসর মে� জ� 
িনব�ন পূব র্ক জ� সনদ �দান করা হয়।  

 ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশেনর অ�ল-১ এর 
এলাকায় জ� িনব�নকারী �ি�েদর বা মৃতুয্র 
অ�াহত পূেব র্ �ায়ীভােব বসবাসকারী �ি�র 
িনধ র্ািরত ফরেম �েয়াজনীয় ত� �াি� �ােপে� 
অনিধক ৭ (সাত) কায র্িদবেসর মে� মৃতুয্ িনব�ন 
পূব র্ক মৃতুয্ সনদ �দান করা হয়। 

 ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশেনর েক�ীয় কায র্ালয় 
হেত ৩রা জুলাই ২০০৬ পূেব র্র জ� িনব�নকারী 
�ি�র  আেবদেনর ে�ি�েত অনলাইন পূব র্ক জ� 
সনেদর ি�নকল ও �মাণ �ােপে� িব�মান 
প�িতেত মৃতুয্ িনব�ন ও মৃতুয্ ি�নকল সনদ �দান 
করা হয়। 

জে�র ৪৫ িদন েথেক ৫ বছেরর মে� জ� 
িনব�েনর জ�  
জ� �ান ও জ� তািরেখর �মাণ িহসােব 
সংি�� িশ�া �িত�ােনর 
ছাড়প�/সনদপ�/বাথ র্ এেটে�� এর 
�তয্য়ণ  প� বা অ� েকান �মাণপ�, 
ইিপআই কাড র্, ইিপআই কম�র �তয্য়ন 
পে�র সতয্ািয়ত অনুিলিপ আেবদন পে�র 
সােথ সংযু� করেত হেব।   
জে�র ৫ বছেরর পর   
বয়স �মােণর জ� উপযু�র্ িচিকৎসক 
কতৃর্ক েদয়া �তয্য়ন প�, িপএসিস, 
েজএসিস, এসএসিস বা অনুরূপ িশ�াগত 
সনদপে�র সতয্ািয়ত অনুিলিপ।  
�ায়ী িঠকানার �মাণ িহসােব �ি�র 
িনেজর বা িপতা বা মাতা বা িপতামহ বা 
িপতামহীর �ায়ী িঠকানার িবপরীেত 
হালনাগাদ কর পিরেশােধর রিশদপ�, 
জাতীয় পিরচয় প�, পাসেপাট র্, জ� সনদ 

িফ আদােয়র িববরণীঃ- 
 

বাবদ হার 
জ� বা মৃতুয্র ৪৫ 
িদন পয র্� জ� বা 
মৃতুয্র িনব�ন িফ 

িবনামূে�  

জ� বা মৃতুয্র ৪৫ 
িদন পর হেত ৫ 

বছর পয র্� িনব�ন 
িফ (সাকুে�) 

২৫/- টাকা 

জ� বা মৃতুয্র ৫ 
বছর পর িনব�ন িফ 

(সাকুে�) 
৫০/- টাকা 

জ� তািরখ 
সংেশাধেনর জ� 

আেবদন িফ 
১০০/- টাকা 

জ� তািরখ �িতত 
অ�া� ত� 

সংেশাধেনর জ� 
৫০/- টাকা 

৭(সাত) কায র্িদবস েমা. সামছুল হক (িনব�ক), 
আ�িলক িনব র্াহী কম র্কতর্া, 

অ�ল- ৩, (অঃ দাঃ)  
িডএসিসিস। 

েমাবাইল:+৮৮০১৭৪৮৯৮৪১৯৪ 

 
অথবা 

 
ডাঃ িনশাত পারভীন(িনব�ক) 

সহকারী �া�য্ কম র্কতর্া, 
অ�ল-২, িডএসিসিস 

েমাবাইল:+৮৮০১৯১৪০১২৬৮৪ 

 
 



Lomv 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
 ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশেনর আওতাধীন �িতিট 

অ�ল হেত জ� ও মৃতুয্ িনব�ন আইন ২০০৪ ও 
িবিধমালা ২০১৮ অনুযায়ী জ� ও মৃতুয্ িনব�ন করা 
হেয় থােক। 

 সরাসির অ�ল হেত অনুেমাদন সােপে� 
আেবনকারীর িনকট সনদ �দান করা হেয় থােক।  

 

এ েঘািষত �ায়ী িঠকানা বা অ� েকান 
�মাণ পে�র সতয্ািয়ত অনুিলিপ আেবদন 
পে�র সােথ সংযু� করেত হেব।  
মৃতুয্ িনব�েনর জ� 
মৃত �ি�র মৃতুয্র  �ান, মৃতুয্র তািরখ ও  
মৃতুয্র  কারণ �মাণ িহসােবঃ- 
ক. িচিকৎসা �িত�ান বা িচিকৎসক কতৃর্ক 

েদয়া মৃতুয্ সং�া� �তয্য়ন প�। 
খ. সংি�� �া�য্কম�র �তয্য়ন��। 
গ. সংি�� সমািধ বা সৎকার�েলর দাফন 

বা সৎকার রিশদ। 
ঘ. মৃত �ি�র উ�রািধকার সনদপ�। 
ঙ. মৃত �ি�র জ� িনব�ন সনদ। 
চ. মৃতুয্ িনব�েনর জ� আেবদনকারী 

�ি�র জ� িনব�ন সনদ অথবা জাতীয় 
পিরচয়পে�র কিপ। 

আেবদন ফরম �াি�র �ানঃ- 
অ�ল-১ (নগর ভবন ৯ম তলা) �া�য্ 
িবভাগাধীন জ� িনব�ন, মৃতুয্ িনব�ন 
শাখা, ক� নং ৮০১- হেত সং�হ করা 
যােব।   
েযাগােযাগ  

3. েমাহা�দ ওয়ািহদ, জ� ও 
মৃতুয্ িনব�ন সহকারী 

      েমাবাইল নং-  ০১৭১১৩৬৯৭৪৯ 
 

আেবদন িফ 
বাংলা ও ইংেরজী 

উভয় ভাষার সনেদর 
নকল িফ 

৫০/- টাকা 

 
উিল�িখত কায র্�েমর িফ নগর ভবন ৯ম 
তলা অ�ল- ১ এর  ৮০১ নং কে� জ� ও 
মৃতুয্ িনব�ন সহকারীর িনকট নগদ টাকা 
রিশদ পাওয়া �ােপে� জমা িদেত হেব।  
 

৪৪ জ�-মৃতুয্ িনব�ন কম র্সূিচ 
েক�ীয় �া�য্ িবভাগ (নগর ভবন 

১৫ তলা ক� নং-১৪০৬) 

�া�য্ িবভাগঃ জ� ও মৃতুয্ িনব�ন শাখা �ধান 
কায র্ালয় 
 ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশেনর েক�ীয় কায র্ালয় 

হেত ৩রা জুলাই ২০০৬ সােলর পূেব র্র জ� 
িনব�নকারী �ি�র  আেবদেনর ে�ি�েত অনলাইন 
পূব র্ক জ� সনেদর ি�নকল ও �মাণ �ােপে� 
িব�মান প�িতেত মৃতুয্ িনব�ন ও মৃতুয্ ি�নকল 
সনদ �দান করা হয়। 

 

জ� সনেদর ি�নকেলর জ� ইসুয্কৃত জ� 
সনেদর উভয় পাতার ফেটাকিপ।  

িব�মান প�িতেত মৃতুয্ সনদ �াি�র 
জ�ঃ- 
মৃত �ি�র মৃতুয্র  �ান, মৃতুয্র তািরখ ও  
মৃতুয্র  কারণ �মাণ িহসােবঃ- 
ক. িচিকৎসা �িত�ান বা িচিকৎসক কতৃর্ক 

েদয়া মৃতুয্ সং�া� �তয্য়ন প�। 
গ. সংি�� সমািধ বা সৎকার�েলর দাফন 

িফ আদােয়র িববরণীঃ- 
 

বাবদ হার 
িব�মান প�িতেত 
মৃতুয্র িনব�ন িফ 

(সাকুে�) 
৫০/- টাকা 

জ� তািরখ 
সংেশাধেনর জ� 

আেবদন িফ 
১০০/- টাকা 

৭(সাত) কায র্িদবস ি�েগঃ েজনাঃ (ডাঃ) েমাঃ 
শরীফ আহেমদ 

�ধান �া�য্ কম র্কতর্া 
ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশন। 
েফান: +৮৮০২৯৫৫৬০১৭ 

 
অথবা 

 
েমাঃ ফখরুি�ন েমাবারক 



Lomv 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
বা সৎকার রিশদ। 

ঘ. মৃত �ি�র উ�রািধকার সনদপ�। 
মৃত  �ি�র জ� তািরখ �মােণর জ�ঃ 

1. মৃত �ি�র জ�সনদ/ িশ�া 
সনদ/পাসেপাট র্/িববাহ সনদ বা 
অ� েকান �মাণপে�র 
সতয্ািয়ত অনুিলিপ 
আেবদনপে�র সােথ সংযু� 
করেত হেব। 

 
আেবদন ফরম �াি�র �ানঃ- 
নগর ভবন ১৫তলা ১৪০৬ নং ক�। 
েযাগােযাগঃ 
েমাঃ মাসুম আলী, কি�উটার অপােরটর 
েমাবাইলঃ ০১৯১১৬৩৬৭২০ 

 

জ� তািরখ �িতত 
অ�া� ত� 

সংেশাধেনর জ� 
আেবদন িফ 

৫০/- টাকা 

বাংলা ও ইংেরজী 
উভয় ভাষার সনেদর 

নকল িফ 
৫০/- টাকা 

 
উিল�িখত কায র্�েমর িফ নগর ভবন ১৫ 
তলা এর  ১৪০৬ নং কে� জ� ও মৃতুয্ 

িনব�ন সহকারীর িনকট নগদ টাকা রিশদ 
পাওয়া �ােপে� জমা িদেত হেব 

জ� ও মৃতুয্ িনব�ন কম র্কতর্া 
(অঃদাঃ) 

ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশন 
েমাবাইল:+৮৮০১৭১৬৯৮৫২৮৪ 

৪৫ েপাষা কুকুেরর েরিজে�শন 
�দান 

 ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশেনর আওতাধীন 
এলাকার েপাষা কুকুেরর েরিজে�শন ও েটােকন 
�দান।  

 েপাষা কুকুেরর িটকাদােনর সনদপ� �াি� �ােপে� 
েভেটিরনারী শাখা হেত িনধ র্ািরত আেবদন ফরম 
পূরণ পূব র্ক েরিজে�শন ও েটােকন �দান । 

আেবদন ফরম  
েভেটিরনারী কম র্কতর্ার দ�র 
 ১৩ তলা (ক� নং- ১২০৫) 

ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশন 
 

�িতিট কুকুেরর েরিজে�শন ও েটােকন 
বাবদ িফ ১০০/- । যাহা চালােনর মা�েম 
েসানালী �াংক িলঃ নগর ভবন শাখায় 
জমা �দান করা হয়।  

৫ (পাচঁ) কায র্িদবস  ডাঃ েমাঃ আজমত আলী 
েভেটিরনারী কম র্কতর্া 

১৩ তলা (ক� নং- ১২০৫), নগর 
ভবন, 

ঢাকা দি�ণ  িসিট কেপ র্ােরশন 
েমাবাইল:+৮৮০১৭১৫-০৭৮৪৩৪ 

৪৬ XvKv `wÿY wmwU K‡c©v‡ik‡bi 
gvwjKvbvaxb RvqMv n‡Z A‰ea 

`Lj D‡”Q`| 

¯ĉÖ‡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 cÖ̀ 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 (ি�শ) কায র্িদবস †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¨ 

(K) n Í̄všÍwiZ f~wgi gvwjKvbv msµvšÍ 
mKj KvMRcÎ| 

 
(L) Av‡e`b c‡Îi bgybv m¤úwË wefvM 

webvg~‡j¨ ৩০ (ি�শ) কায র্িদবস †gvt Avmv ỳ¾vgvb 
cÖavb m¤úwË Kg©KZ©v 

B-‡gBjt 
asadinfo15600@gmail.com 



Lomv 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
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|  

n‡Z msMÖn Kiv hv‡e| 
 

৪৮ A¯’vqxfv‡e wbg©vY mvgMÖx 
ivLvi AbygwZ cÖ̀ 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 (ি�শ) কায র্িদবস †gvt Avmv ỳ¾vgvb 
cÖavb m¤úwË Kg©KZ©v 

B-‡gBjt 
asadinfo15600@gmail.com 

৪৯ K‡c©v‡ik‡bi gvV/RvqMv 
e¨env‡ii AbygwZ cÖ̀ 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 cÖ̀ vb Kiv nq| 

সাদা কাগেজ আেবদন করেত হয় webvg~‡j¨  15 (c‡bi) কায র্িদবস  †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 cÖ̀ vb K‡i Z_¨ 
msMÖn Ki‡Z n‡e|  

২০ (িবশ) কায র্িদবস 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 কিমউিনিট েস�ার ভাড়া/�বহার 
 
অ�ল-১ এর (নগর ভবন) ২িট 
েস�ার 
(১িট কিমউিনিট েস�ার ও ১িট থানা    
 িহেসেব �বহৃত) 
 
(www.dscc.gov.bd হেত 
েস�ােরর নাম ও মূ� জানা যােব)। 

সরাসির 
 

• আেবদনপ�।  
• জাতীয় পিরচয়পে�র ফেটাকিপ। 
• রাজৈনিতক সভা-সমােবশ/অনু�ােনর ে�ে� 

সংি�� আ�িলক  িনব র্াহী কম র্কতর্া 
বরাবর/েকান সংগঠন �িত�ােনর �ােড 
আেবদন করেত হেব।  

• আেবদনকারীেদর আেবদনপে� 
েটিলেফান/েমাবাইল ন�র সংযু� করেত 
হেব। 

 
�াি� �ান-সংি�� আ�িলক কায র্ালয় 

অিফস/কিমউিনিট েস�ার। 

• �-� েস�ােরর িনধ র্ািরত ভাড়া ও অ�া� 
ইউিটিলিট সািভ র্স চাজর্, ভয্াট �দান করেত 
হেব। www.dscc.gov.bd হেত েস�ােরর 
নাম ও মূ� জানা যােব। (েভাগকারী েসবামূ� 
েপ-অড র্ােরর মা�েম জমা �দান করেত 
হেব)।  

 
• ভয্াট নগদ �দান/সংি�� অ�েলর আওতাধীন 

ভয্াট েকাড ন�ের িনধ র্ািরত চালােনর মা�েম 
জমা �দান করেত হেব। েপ-অড র্ার ও ভয্ােটর 
অথ র্/চালান সংি�� েস�ােরর েকয়ার েটকার 
(কিমউিনিট েস�ার) এর িনকট দািখল করেত 
হেব। 

• ১(এক) কম র্িদবস।  
• রাজৈনিতক সভা-

সমােবশ/অনু�ােনর 
ে�ে� অনুমিত �াি� 
সােপে� ৩(িতন) 
কায র্িদবস। 

েমাঃ লুৎফর রহমান তালুকদার 
সমাজক�ান কম র্কতর্া 
অ�ল-১ (নগর ভবন) 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১২১৯৩৮৪৬ 

 

৫২ কিমউিনিট েস�ার ভাড়া/�বহার সরাসির • আেবদনপ�।  • �-� েস�ােরর িনধ র্ািরত ভাড়া ও অ�া� • ১(এক) কম র্িদবস।  েমেহদী হাসান খান 

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


Lomv 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

 
অ�ল-২ এর (িখলগাঁও) ৬িট েস�ার 
(১িট কিমউিনিট েস�ার আ�িলক 

কায র্ালয় ও ১িট থানা িহেসেব 
�বহৃত) 

 
(www.dscc.gov.bd হেত 

েস�ােরর নাম ও মূ� জানা যােব)। 

 • জাতীয় পিরচয়পে�র ফেটাকিপ। 
• রাজৈনিতক সভা-সমােবশ/অনু�ােনর 

ে�ে� সংি�� আ�িলক  িনব র্াহী কম র্কতর্া 
বরাবর/েকান সংগঠন �িত�ােনর �ােড 
আেবদন করেত হেব।  

• আেবদনকারীেদর আেবদনপে� 
েটিলেফান/েমাবাইল ন�র সংযু� করেত 
হেব। 

 
�াি� �ান-সংি�� আ�িলক কায র্ালয় 

অিফস/কিমউিনিট েস�ার। 

ইউিটিলিট  সািভ র্স চাজর্, ভয্াট �দান করেত 
হেব। www.dscc.gov.bd হেত 
েস�ােরর নাম ও মূ� জানা যােব। 
(েভাগকারী েসবামূ� েপ-অড র্ােরর মা�েম 
জমা �দান করেত হেব)।  

 
• ভয্াট নগদ �দান/সংি�� অ�েলর 

আওতাধীন ভয্াট েকাড ন�ের িনধ র্ািরত 
চালােনর মা�েম জমা �দান করেত হেব। 
েপ-অড র্ার ও ভয্ােটর অথ র্/চালান সংি�� 
েস�ােরর েকয়ার েটকার (কিমউিনিট 
েস�ার) এর িনকট দািখল করেত হেব। 

• রাজৈনিতক সভা-
সমােবশ/অনু�ােনর 
ে�ে� অনুমিত �াি� 
সােপে� ৩(িতন) 
কায র্িদবস। 

সমাজক�ান কম র্কতর্া 
অ�ল-২ (িখলগাঁও) 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১২০০৬৬৯৯ 

 
 

৫৩ কিমউিনিট েস�ার ভাড়া/�বহার 
 

অ�ল-৩ এর(আিজমপুর) ১২িট 
েস�ার 

(৩িট কিমউিনিট েস�ার থানা, র য্াব 
কায র্ালয় ও আ�িলক অিফস 

িহেসেব �বহৃত) 
 

(www.dscc.gov.bd হেত 
েস�ােরর নাম ও মূ� জানা যােব)। 

সরাসির 
 

• আেবদনপ�।  
• জাতীয় পিরচয়পে�র ফেটাকিপ। 
• রাজৈনিতক সভা-সমােবশ/অনু�ােনর 

ে�ে� সংি�� আ�িলক  িনব র্াহী কম র্কতর্া 
বরাবর/েকান সংগঠন �িত�ােনর �ােড 
আেবদন করেত হেব।  

• আেবদনকারীেদর আেবদনপে� 
েটিলেফান/েমাবাইল ন�র সংযু� করেত 
হেব। 

 
�াি� �ান-সংি�� আ�িলক কায র্ালয় 

অিফস/কিমউিনিট েস�ার। 

• �-� েস�ােরর িনধ র্ািরত ভাড়া ও অ�া� 
ইউিটিলিট  সািভ র্স চাজর্, ভয্াট �দান করেত 
হেব। www.dscc.gov.bd হেত 
েস�ােরর নাম ও মূ� জানা যােব। 
(েভাগকারী েসবামূ� েপ-অড র্ােরর মা�েম 
জমা �দান করেত হেব)।  

 
• ভয্াট নগদ �দান/সংি�� অ�েলর 

আওতাধীন ভয্াট েকাড ন�ের িনধ র্ািরত 
চালােনর মা�েম জমা �দান করেত হেব। 
েপ-অড র্ার ও ভয্ােটর অথ র্/চালান সংি�� 
েস�ােরর েকয়ার েটকার (কিমউিনিট 
েস�ার) এর িনকট দািখল করেত হেব। 

•  ১(এক) কায র্িদবস। 
• রাজৈনিতক সভা-

সমােবশ/অনু�ােনর 
ে�ে� অনুমিত �াি� 
সােপে� ৩(িতন) 
কায র্িদবস। 

েমাঃ েরাকনু�মান 
সহকারী সমাজক�ান কম র্কতর্া 

অ�ল-৩ (আিজমপুর) 
েমাবাইল:+৮৮০১৭১২৫৮৭০৮৭ 

৫৪ কিমউিনিট েস�ার ভাড়া/�বহার 
 

অ�ল-৪ এর (নগর ভবন) ৮িট 
েস�ার রেয়েছ 

 
(www.dscc.gov.bd হেত 

েস�ােরর নাম ও মূ� জানা যােব)। 

সরাসির 
 

• আেবদনপ�।  
• জাতীয় পিরচয়পে�র ফেটাকিপ। 
• রাজৈনিতক সভা-সমােবশ/অনু�ােনর 

ে�ে� সংি�� আ�িলক  িনব র্াহী কম র্কতর্া 
বরাবর/েকান সংগঠন �িত�ােনর �ােড 
আেবদন করেত হেব।  

• আেবদনকারীেদর আেবদনপে� 
েটিলেফান/েমাবাইল ন�র সংযু� করেত 
হেব। 

• �-� েস�ােরর িনধ র্ািরত ভাড়া ও অ�া� 
ইউিটিলিট সািভ র্স চাজর্, ভয্াট �দান করেত 
হেব। www.dscc.gov.bd হেত 
েস�ােরর নাম ও মূ� জানা যােব। 
(েভাগকারী েসবামূ� েপ-অড র্ােরর মা�েম 
জমা �দান করেত হেব)।  

 
• ভয্াট নগদ �দান/সংি�� অ�েলর 

আওতাধীন ভয্াট েকাড ন�ের িনধ র্ািরত 

• ১(এক) কম র্িদবস।  
• রাজৈনিতক সভা-

সমােবশ/অনু�ােনর 
ে�ে� অনুমিত �াি� 
সােপে� ৩(িতন) 
কায র্িদবস। 

েমেহদী হাসান খান 
সমাজক�ান কম র্কতর্া 
অ�ল-৪ (নগর ভবন) 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১২০০৬৬৯৯ 

 

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


Lomv 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
 
�াি� �ান-সংি�� আ�িলক কায র্ালয় 

অিফস/কিমউিনিট েস�ার। 

চালােনর মা�েম জমা �দান করেত হেব। 
েপ-অড র্ার ও ভয্ােটর অথ র্/চালান সংি�� 
েস�ােরর েকয়ার েটকার (কিমউিনিট 
েস�ার) এর িনকট দািখল করেত হেব। 

৫৫ কিমউিনিট েস�ার ভাড়া/�বহার 
 

অ�ল-৫ এর(সােয়দাবাদ) ৮িট 
েস�ার রেয়েছ 

 
(www.dscc.gov.bd হেত 

েস�ােরর নাম ও মূ� জানা যােব)। 

সরাসির 
 

• আেবদনপ�।  
• জাতীয় পিরচয়পে�র ফেটাকিপ। 
• রাজৈনিতক সভা-সমােবশ/অনু�ােনর 

ে�ে� সংি�� আ�িলক  িনব র্াহী 
কম র্কতর্া বরাবর/েকান সংগঠন 
�িত�ােনর �ােড আেবদন করেত হেব।  

• আেবদনকারীেদর আেবদনপে� 
েটিলেফান/েমাবাইল  ন�র সংযু� 
করেত হেব।   

 
�াি� �ান-সংি�� আ�িলক কায র্ালয় 

অিফস/কিমউিনিট েস�ার। 

• �-� েস�ােরর িনধ র্ািরত ভাড়া ও অ�া� 
ইউিটিলিট  সািভ র্স চাজর্, ভয্াট �দান করেত 
হেব। www.dscc.gov.bd হেত 
েস�ােরর নাম ও মূ� জানা যােব। 
(েভাগকারী েসবামূ� েপ-অড র্ােরর মা�েম 
জমা �দান করেত হেব)।  

 
• ভয্াট নগদ �দান/সংি�� অ�েলর 

আওতাধীন ভয্াট েকাড ন�ের িনধ র্ািরত 
চালােনর মা�েম জমা �দান করেত হেব। 
েপ-অড র্ার ও ভয্ােটর অথ র্/চালান সংি�� 
েস�ােরর েকয়ার েটকার (কিমউিনিট 
েস�ার) এর িনকট দািখল করেত হেব। 

• ১(এক) কম র্িদবস।  
• রাজৈনিতক সভা-

সমােবশ/অনু�ােনর 
ে�ে� অনুমিত �াি� 
সােপে� ৩(িতন) 
কায র্িদবস। 

েমাঃ আফজালুল আজম েরজা 
সমাজক�ান কম র্কতর্া 
অ�ল-৫ (সােয়দাবাদ) 

েমাবাইল:+৮৮০১৯১৪৩৪৬৪২৯ 
azamreza87@gmail.com 

৫৬ আিজমপুর কবর�ােন লাশ দাফন 
(অ�ল-৩) 

সরাসির •  মৃতুয্ �ি�র জাতীয় পিরচয়প�।  
•  হাসপাতােলর মৃতুয্র সনদপ� (যিদ 

হাসপাতােল মারা যায়)।  
• িবেশষ ে�ে� পুিলেশর ছাড়প� �দান 

করেত হেব। 
�াি� �ান - সংি�� কবর�ােনর অিফস ক�  
 

িবনামূে�  
 

সকাল ৬.০০ ঘিটকা হেত 
রাত ১১.০০ ঘিটকা পয র্� 
তাৎ�িনক েসবা �দান 
করা হেয় থােক। 
 

মাওলানা হািফজুর রহমান 
িসিনয়র েমাহরার 

আিজমপুর কবর�ান 
েমাবাইল:+৮৮০১৫৫২-৪৭৯৩০৯ 

েফান: +৮৮০২৯৬৬৭৮৬৬ 

 

৫৭ আিজমপুর কবর�ােন সংরে�ত 
কবের পুনঃ কবর �দান 

(অ�ল-৩) 
(ওয়ািরশগণেক পুনঃ কবর েদয়া 

যায়) 
 

সরাসির ক) সংরে�ত কবের পুনঃ কবর েদয়ার 
ে�ে� কবর সংর�েণর �পে� টাকা 
জমা েদয়ার চালােনর ফেটাকিপ।   

 
খ) ওয়ািরশগেণর অনাপি�প� �দান   
     করেত হেব। 

সংরে�ত কবেরর পুনঃ কবর িফ 
১৫০০০/- টাকা, যাহা কবর�ােনর িসিনয়র 
েমাহরার/েমাহরার তাৎ�িনক রিশদ বিহর 
মা�েম আদায় কের থােক। 
 

সকাল ৬.০০ ঘিটকা হেত 
রাত ১১.০০ ঘিটকা পয র্� 
তাৎ�িনক েসবা �দান 
করা হেয় থােক। 
 

মাওলানা হািফজুর রহমান 
িসিনয়র েমাহরার 

আিজমপুর কবর�ান 
েমাবাইল:+৮৮০১৫৫২-৪৭৯৩০৯ 

েফান: +৮৮০২৯৬৬৭৮৬৬ 

৫৮ আিজমপুর কবর�ােন অ�ায়ীভােব 
কবর সংর�ণ। 

অ�ল-৩ 

সরাসির 
 
 

ক)  মৃতুয্ �ি�র জাতীয় পিরচয়প�।  
খ)  আিজমপুর কবর�ােন দাফেনর 

কাগজপ�  

নীিতমালার  আেলােক েকান কবর সংর�ণ 
করার অনুমিত েদয়া হেল অনুেমািদত 
সংরে�ত কবেরর ে�ে� িনধ র্ািরত িফ ৫-

৩(িতন) কায র্িদবস। মাওলানা হািফজুর রহমান 
িসিনয়র েমাহরার 

আিজমপুর কবর�ান 

http://www.dscc.gov.bd/
http://www.dscc.gov.bd/
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 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
(নীিতমালার আেলােক নতুনভােব 
সংর�েণর ে�ে� কবেরর জায়গা 
খালী থাকা সােপে�   মাননীয় 

েময়র বরাবর আেবদন করেত হেব 
এবং আেবদন িবেশষ িবেবচনা 
হেল, িনধ র্ািরত িফ জমা েদয়া 
সােপে� স�ন র্ অ�ায়ীভােব 

সংর�ণ করা যােব) 

 
 

(জাতীয়/আ�জর্ািতক পয র্ােয় �ীকৃিত�া�/ বের� 
�ি�বগ র্ ও েখতাব�া� মুি�েযা�া /সমােজ িবিশ� 
ভূিমকা/অবদান রাখা ও পদ� কম র্কতর্া /কতৃর্প� 
িবেশষ িবেবচনায় অ�ায়ী সংর�ণ করা যায়) 

গ) েখতাব�া�/বের� �ি�র সনদ �দান 
করেত হেব ( �েযাজয্ ে�ে�)। 

 
 
 

২৫ বছেরর িনধ র্ািরত িফ সংি�� অ�েলর 
িহসাব ন�ের চালােনর মা�েম জমা �দান 
কের জমাকৃত চালােনর কিপ েমাহরার-েক 
িদেত হেব। 
 
িফ ও নীিতমালা www.dscc.gov.bd 
হেত জানা যােব। 

েমাবাইল:+৮৮০১৫৫২-৪৭৯৩০৯ 
েফান: +৮৮০২৯৬৬৭৮৬৬ 

 

৫৯ জুরাইন, মুরাদপুর ও ধলপুর 
কবর�ােন লাশ দাফন 

(অ�ল-৫) 
 

সরাসির ক) মৃতুয্ �ি�র জাতীয় পিরচয়প�।  
খ) হাসপাতােলর মৃতুয্র সনদপ� (যিদ 

হাসপাতােল মারা যায়)।  
গ) িবেশষ ে�ে� পুিলেশর ছাড়প� �দান 

করেত হেব। 
 
�াি� �ান-সংি�� কবর�ােনর অিফস  
           ক�। 
 

িবনামূে� 
 
 
 

 

সকাল ৬.০০ ঘিটকা 
হেত রাত ১১.০০ 
ঘিটকা পয র্� 
তাৎ�িনক েসবা 
�দান করা হেয় 
থােক।  

 

েমাঃ েশােয়ব 
িসিনয়র েমাহরার 
জুরাইন কবর�ান 

েমাবাইল:+৮৮০১৮১৪-৯০৮৭০৩ 
 
 

৬০ জুরাইন, মুরাদপুর ও ধলপুর 
কবর�ােন সংরে�ত কবের পুনঃ 

কবর। 
অ�ল-৫ 

(ওয়ািরশগণেক পুনঃ কবর েদয়া 
যায়) 

 

সরাসির   ক) সংরে�ত কবের পুনঃ কবর েদয়ার 
ে�ে� কবর সংর�েণর �পে� টাকা জমা 
েদয়ার চালােনর ফেটাকিপ।   

 
 খ) ওয়ািরশগেণর অনাপি�প� �দান   
     করেত হেব। 

সংরে�ত কবেরর পুনঃ কবর িফ 
১৫০০০/- টাকা, যাহা কবর�ােনর িসিনয়র 
েমাহরার/েমাহরার তাৎ�িনক রিশদ বিহর 
মা�েম আদায় কের থােক। 
 
 

সকাল ৬.০০ ঘিটকা হেত 
রাত ১১.০০ ঘিটকা পয র্� 
তাৎ�িনক েসবা �দান 
করা হেয় থােক। 
 

েমাঃ েশােয়ব 
িসিনয়র েমাহরার 
জুরাইন কবর�ান 

েমাবাইল:+৮৮০১৮১৪-৯০৮৭০৩ 
 
 

৬১ জুরাইন, মুরাদপুর ও ধলপুর 
কবর�ােন  অ�ায়ীভােব কবর 

সংর�ণ। 
অ�ল-৫ 

 
(নীিতমালার আেলােক নতুনভােব 
সংর�েণর ে�ে� কবেরর জায়গা 

খালী থাকা সােপে� মাননীয় 
েময়র বরাবর আেবদন করেত হেব 

এবং আেবদন িবেশষ িবেবচনা 

সরাসির 
 
 
 
 
 

(জাতীয়/আ�জর্ািতক পয র্ােয় �ীকৃিত�া�/ বের� 
�ি�বগ র্ ও েখতাব�া� মুি�েযা�া /সমােজ িবিশ� 
ভূিমকা/অবদান রাখা ও পদ� কম র্কতর্া /কতৃর্প� 
িবেশষ িবেবচনায় অ�ায়ী সংর�ণ করা যায়) 

ক)  মৃতুয্ �ি�র জাতীয় পিরচয়প�।  
খ) আিজমপুর কবর�ােন দাফেনর 

কাগজপ�  
গ) েখতাব�া� �ি�র সনদ �দান করেত 

হেব ( �েযাজয্ ে�ে�)। 
 
 
 

 
 

 
নীিতমালার  আেলােক েকান কবর সংর�ণ 
করার অনুমিত েদয়া হেল অনুেমািদত 
সংরে�ত কবেরর ে�ে� িনধ র্ািরত িফ ৫-
২৫ বছেরর িনধ র্ািরত িফ সংি�� অ�েলর 
িহসাব ন�ের চালােনর মা�েম জমা �দান 
কের জমাকৃত চালােনর কিপ েমাহরার-েক 
িদেত হেব। 
 
িফ ও নীিতমালা www.dscc.gov.bd  

অনুেমাদন সােপে� 
৩(িতন) কায র্িদবস। 

েমাঃ েশােয়ব 
িসিনয়র েমাহরার 
জুরাইন কবর�ান 

েমাবাইল:+৮৮০১৮১৪-৯০৮৭০৩ 
 
 

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


Lomv 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
হেল, িনধ র্ািরত িফ জমা েদয়া 
সােপে� স�ন র্ অ�ায়ীভােব 

সংর�ণ করা যােব। 

 হেত জানা যােব)।  

৬২ েপাস�েগালা �শানঘােট লাশ  দাহ/ 
সমািধ 

অ�ল-৫ 

সরাসির ক)  মৃতুয্ �ি�র জাতীয় পিরচয়প�।  
খ)  হাসপাতােলর মৃতুয্র সনদপ� 
     (যিদ হাসপাতােল মারা যায়)।  
গ) িবেশষ ে�ে� পুিলেশর ছাড়প�  
    �দান করেত হেব। 
 
�াি� �ান - সংি�� কবর�ােনর অিফস ক�  

 

িবনামূে� 
 

সকাল ৬.০০ ঘিটকা হেত 
রাত ১২.০০ ঘিটকা পয র্� 
তাৎ�িনক েসবা �দান 
করা হেয় থােক। 
 

অমেরশ ম�ল 
েমাহরার 

েপাস�েগালা �শানঘাট 
েমাবাইল:+৮৮০৭১৫৫-৪৫২২৪৫ 

 

৬৩ েপাস�েগালা �শানঘােট 
অ�ায়ীভােব সমািধ সংর�ণ। 

অ�ল-৫ 
 

(নীিতমালার আেলােক নতুনভােব 
সংর�েণর ে�ে� সমািধর জায়গা 

খালী থাকা সােপে� মাননীয় 
েময়র বরাবর আেবদন করেত হেব 

এবং আেবদন িবেশষ িবেবচনা 
হেল, িনধ র্ািরত িফ জমা েদয়া 
সােপে� স�ন র্ অ�ায়ীভােব 

সংর�ণ করা যােব। 

সরাসির 
 

 
(জাতীয়/আ�জর্ািতক পয র্ােয় �ীকৃিত�া�/ বের� 
�ি�বগ র্ ও েখতাব�া� মুি�েযা�া /সমােজ িবিশ� 
ভূিমকা/অবদান রাখা ও পদ� কম র্কতর্া /কতৃর্প� 
িবেশষ িবেবচনায় সমািধ অ�ায়ী সংর�ণ করা যায়) 

 

ক)  মৃতুয্ �ি�র জাতীয় পিরচয়প�।  
খ)  �শানঘােট দমািধর কাগজপ�  
গ) েখতাব�া� �ি�র সনদ �দান করেত 

হেব  ( �েযাজয্ ে�ে�)। 
 

নীিতমালার  আেলােক েকান সমািধর 
অ�ায়ী সংর�ণ করার অনুমিত েদয়া হেল 
অনুেমািদত সংরে�ত সমািধর ে�ে� 
িনধ র্ািরত িফ ৫-২৫ বছেরর িনধ র্ািরত িফ 
সংি�� অ�েলর িহসাব ন�ের চালােনর 
মা�েম জমা �দান কের জমাকৃত চালােনর 
কিপ েমাহরার-েক িদেত হেব। 

 
িফ ও নীিতমালা www.dscc.gov.bd  
হেত জানা যােব)। 

 অমেরশ ম�ল 
েমাহরার 

েপাস�েগালা �শানঘাট 
েমাবাইল:+৮৮০৭১৫৫-৪৫২২৪৫ 

 

৬৪ কামরা�ীরচর �শানঘােট লাশ  
দাহ/ সমািধ 
অ�ল-৩ 

সরাসির ক)  মৃতুয্ �ি�র জাতীয় পিরচয়প�।  
খ)  হাসপাতােলর মৃতুয্র সনদপ� 
     (যিদ হাসপাতােল মারা যায়)।  
গ) িবেশষ ে�ে� পুিলেশর ছাড়প�  
    �দান করেত হেব। 
 
�াি� �ান - সংি�� কবর�ােনর অিফস ক�  
 

িবনামূে� 
 

সকাল ৬.০০ ঘিটকা হেত 
রাত ১২.০০ ঘিটকা পয র্� 
তাৎ�িনক েসবা �দান 
করা হেয় থােক। 
 

কািতর্ক চ� শম র্া 
েমাহরার 

কামরা�ীরচর �শানঘাট 
েমাবাইল:+৮৮০১৮১৯-২৮৪০৬৯ 

 

৬৫ কামরা�ীরচর �শানঘােট 
অ�ায়ীভােব সমািধ সংর�ণ। 

অ�ল-৩ 

সরাসির 
 
 

ক)  মৃতুয্ �ি�র জাতীয় পিরচয়প�।  
খ)  �শানঘােট দমািধর কাগজপ�  
গ) েখতাব�া� �ি�র সনদ �দান করেত 

নীিতমালার আেলােক েকান সমািধর 
অ�ায়ী সংর�ণ করার অনুমিত েদয়া হেল 
অনুেমািদত সংরে�ত সমািধর ে�ে� 

 কািতর্ক চ� শম র্া 
েমাহরার 

কামরা�ীরচর �শানঘাট 

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


Lomv 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

 
(নীিতমালার আেলােক নতুনভােব 
সংর�েণর ে�ে� সমািধর জায়গা 

খালী থাকা সােপে� মাননীয় 
েময়র বরাবর আেবদন করেত হেব 

এবং আেবদন িবেশষ িবেবচনা 
হেল, িনধ র্ািরত িফ জমা েদয়া 
সােপে� স�ন র্ অ�ায়ীভােব 

সংর�ণ করা যােব। 

 
(জাতীয়/আ�জর্ািতক পয র্ােয় �ীকৃিত�া�/ বের� 
�ি�বগ র্ ও েখতাব�া� মুি�েযা�া /সমােজ িবিশ� 
ভূিমকা/অবদান রাখা ও পদ� কম র্কতর্া /কতৃর্প� 
িবেশষ িবেবচনায় সমািধ অ�ায়ী সংর�ণ করা যায়) 

 

হেব ( �েযাজয্ ে�ে�)। 
 

িনধ র্ািরত িফ ৫-২৫ বছেরর িনধ র্ািরত িফ 
সংি�� অ�েলর িহসাব ন�ের চালােনর 
মা�েম জমা �দান কের জমাকৃত চালােনর 
কিপ েমাহরার-েক িদেত হেব। 
 
িফ ও নীিতমালা www.dscc.gov.bd  
হেত জানা যােব)। 

েমাবাইল:+৮৮০১৮১৯-২৮৪০৬৯ 
 

 পাঠাগার �বহার 
(অ�ল-৩ এর আওতাধীন ৩ িট) 

 
(www.dscc.gov.bd হেত নাম 

জানা যােব)। 
 

সরাসির েকান কাগজপ� �েয়াজন েনই। 
 

িবনামুে� 
 

বািড়েত বই িনেত : ২০০/-টাকা িফ িদেয় 
সদ� এবং ৩০/-িফ িদেয় সদ� কাড র্ 
িনেত পারেবন। 
 
কাড র্ধারী পাঠক ২০০/-    
 টাকার অিধক মূে�র বই  
বাসায় িনেত পারেবন না। 

 

�িতিদন িবকাল ২.০০   
হেত রাত ৮.০০   ঘিটকা 
পয র্�  
 
(সা�ািহক ও অ�া� 
সরকারী ছুিটর    
িদন �তীত)  
 

আবু েহনা ম�র�ল আহসান 
��াগািরক 

েমাবাইল:+৮৮০১৭২২৫৭৫৩৩৫ 
 

৬৬ েরাকপুর পাঠাগার �বহার 
(অ�ল-৪ ) 

 
(www.dscc.gov.bd হেত নাম 

জানা যােব)। 
 

সরাসির েকান কাগজপ� �েয়াজন েনই। বািড়েত বই িনেত : ২০০/-টাকা িফ িদেয় 
সদ� এবং ৩০/-িফ িদেয় সদ� কাড র্ 
িনেত পারেবন। 
 
কাড র্ধারী পাঠক ২০০/-    
 টাকার অিধক মূে�র বই  
বাসায় িনেত পারেবন না। 

�িতিদন িবকাল ২.০০   
হেত রাত ৮.০০   ঘিটকা 
পয র্�  
 
(সা�ািহক ও অ�া� 
সরকারী ছুিটর    
িদন �তীত)  
 

ঝণ র্া আখতার, ��াগািরক 
েমাবাইল:+৮৮০১৮২৩৮৮৫৩৪৭ 

 

৬৭ নথ র্��ক হল পাঠাগার �বহার 
(অ�ল-৪) 

 
(www.dscc.gov.bd হেত নাম 

জানা যােব)। 
 

সরাসির েকান কাগজপ� �েয়াজন েনই। বািড়েত বই িনেত : ২০০/-টাকা িফ িদেয় 
সদ� এবং ৩০/-িফ িদেয় সদ� কাড র্ 
িনেত পারেবন। 
 
কাড র্ধারী পাঠক ২০০/-    
 টাকার অিধক মূে�র বই  
বাসায় িনেত পারেবন না। 

 

�িতিদন িবকাল ২.০০   
হেত রাত ৮.০০   ঘিটকা 
পয র্�  
 
(সা�ািহক ও অ�া� 
সরকারী ছুিটর    
িদন �তীত)  
 

েমাঃ জািহদুল আিমন, ��াগািরক 
েমাবাইল:+৮৮০১৭১২৯৭৫৮৯১ 

 

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


Lomv 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
৬৮ পাঠাগার �বহার 

(অ�ল-৫ এর আওতাধীন ২ িট) 
 

(www.dscc.gov.bd হেত নাম 
জানা যােব)। 

 

সরাসির েকান কাগজপ� �েয়াজন েনই। বািড়েত বই িনেত : ২০০/-টাকা িফ িদেয় 
সদ� এবং ৩০/-িফ িদেয় সদ� কাড র্ 
িনেত পারেবন। 
 
কাড র্ধারী পাঠক ২০০/-    
 টাকার অিধক মূে�র বই  
বাসায় িনেত পারেবন না। 

 

�িতিদন িবকাল ২.০০   
হেত রাত ৮.০০   ঘিটকা 
পয র্�  
 
(সা�ািহক ও অ�া� 
সরকারী ছুিটর    
িদন �তীত)  

েমাঃ আশরাফ উি�ন, ��াগািরক 
েমাবাইল:+৮৮০১৯১২৯১৩৩০৮ 

 

৬৯ শরীরচচ র্া েক� �বহার 
 

(অ�ল-১ এর আওতাধীন ১ িট) 
(www.dscc.gov.bd হেত নাম 

জানা যােব)। 
 
 

সরাসির েকান কাগজপ� �েয়াজন েনই। ভিতর্ িফ ২০০/- টাকা,     
মািসক েবতন ২০/-টাকা     
     
েকে� রিশদ বিহর  মা�েম তাৎ�িনক 
জমা  �দান করা যায়। 

 

সকাল ৭.০০ ঘিটকা হেত 
৯.০০ ঘিটকা এবং 
িবকাল ৪.০০ ঘিটকা 
েথেক রাত ৯.০০ ঘিটকা 
পয র্�   
 
(সা�ািহক ও অ�া� 
সরকারী ছুিটর িদন 
�তীত)  
 

েমাঃ লুৎফর রহমান তালুকদার 
সমাজক�াণ কম র্কতর্া 

অ�ল-১ 
েমাবাইল:+৮৮০১৭১২-১৯৩৮৪৬ 

 
 

৭০ শরীরচচ র্া েক� �বহার 
 

(অ�ল-৩ এর আওতাধীন ৯ িট) 
(www.dscc.gov.bd হেত নাম 

জানা যােব)। 
 
 

সরাসির েকান কাগজপ� �েয়াজন েনই। ভিতর্ িফ ২০০/- টাকা,     
মািসক েবতন ২০/-টাকা     
     
েকে� রিশদ বিহর  মা�েম তাৎ�িনক 
জমা  �দান করা যায়। 

 

সকাল ৭.০০ ঘিটকা হেত 
৯.০০ ঘিটকা এবং 
িবকাল ৪.০০ ঘিটকা 
েথেক রাত ৯.০০ ঘিটকা 
পয র্�   
 
(সা�ািহক ও অ�া� 
সরকারী ছুিটর িদন 
�তীত)  
 

নুর�ল হুদা ,শরীরচচ র্া �িশ�ক 
েমাবাইল:+৮৮০১৮১৯০১০৯৫৪ 

 
েমাঃ সাইদু�ামান,শরীরচচ র্া 

�িশ�ক 
েমাবাইল:+৮৮০১৯১১২৩২৭৩৩ 

 
 

৭১ শরীরচচ র্া েক� �বহার 
 

(অ�ল-৪ এর আওতাধীন ৬ িট) 
(www.dscc.gov.bd হেত নাম 

জানা যােব)। 
 

সরাসির েকান কাগজপ� �েয়াজন েনই। ভিতর্ িফ ২০০/- টাকা,     
মািসক েবতন ২০/-টাকা     
     
েকে� রিশদ বিহর  মা�েম তাৎ�িনক 
জমা  �দান করা যায়। 

 

সকাল ৭.০০ ঘিটকা হেত 
৯.০০ ঘিটকা এবং 
িবকাল ৪.০০ ঘিটকা 
েথেক রাত ৯.০০ ঘিটকা 
পয র্�   
 
(সা�ািহক ও অ�া� 
সরকারী ছুিটর িদন 
�তীত)  
 

আিরফুল হক অপু,শরীরচচ র্া �িশ�ক 
েমাবাইল:+৮৮০১৯১৩৬৬৬৪৭৫ 

 
েমাঃ মাকসুদুর রহমান 

শরীরচচ র্া �িশ�ক 
েমাবাইল:+৮৮০১৭২৪৩১২১৬১ 

 

http://www.dscc.gov.bd/
http://www.dscc.gov.bd/
http://www.dscc.gov.bd/
http://www.dscc.gov.bd/
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 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
৭২ শরীরচচ র্া েক� �বহার 

 
(অ�ল-৫ এর আওতাধীন ৫ িট) 

(www.dscc.gov.bd  হেত নাম 
জানা যােব)। 

 

সরাসির েকান কাগজপ� �েয়াজন েনই। ভিতর্ িফ ২০০/- টাকা,     
মািসক েবতন ২০/-টাকা     
     
েকে� রিশদ বিহর  মা�েম তাৎ�িনক 
জমা  �দান করা যায়। 

 

সকাল ৭.০০ ঘিটকা হেত 
৯.০০ ঘিটকা এবং 
িবকাল ৪.০০ ঘিটকা 
েথেক রাত ৯.০০ ঘিটকা 
পয র্�   
 
(সা�ািহক ও অ�া� 
সরকারী ছুিটর িদন 
�তীত)  
 

েমাঃ নাঈম 
শরীরচচ র্া �িশ�ক 

েমাবাইল:+৮৮০১৯১৪৪৪৪৩৩০ 
 

েমাঃ রিফকুল ইসলাম,শরীরচচ র্া 
�িশ�ক 

েমাবাইল:+৮৮০১৯১৭২৭৮০৫০ 
 

৭৩ প�ন কিমউিনিট েস�ার স�ীত 
িশ�া েক� 
অ�ল-২ 

(৬-১৪ বছর বয়েসর েছেল-
েমেয়েদর  ২ বছেরর জ� সংগীত 

ও নৃতয্ িশ�া �দান) 
 

সরাসির (১)  আেবদনপ�  
(২) জ�সনদ 
(৩) মা/বাবার আইিড কােড র্র ফেটাকিপ  
 
�া�ী �ান : সংগীত িশ�া েকে�  

ভিতর্ িফ ১০০/- টাকা, মািসক েবতন ২৫/-
টাকা, ভিতর্ ফরম ৫/-টাকা,  
 
যাহা েকে� রিশদ বিহর মা�েম 
তাৎ�িনক জমা �দান করা যায়। 

 

স�ােহ েসামবার ও  
বুধবার িবকাল ৩.০০ 
ঘিটকা হেত ৫.০০ ঘিটকা 
পয র্�  
 
 

ৈম�ী সরকার 
নৃতয্ িশি�কা 

েমাবাইল:+৮৮০১৮১৯১৪৬০৩৬, 
০১৬৭৫৮৩৮৪৮৬ 

 

৭৪ বাসােবা  কিমউিনিট েস�ার স�ীত 
িশ�া েক� 
অ�ল-২ 

(৬-১৪ বছর বয়েসর েছেল-
েমেয়েদর  ২ বছেরর জ� সংগীত 

ও নৃতয্ িশ�া �দান) 
 

সরাসির (১)  আেবদনপ�  
(২) জ�সনদ 
(৩) মা/বাবার আইিড কােড র্র ফেটাকিপ  
 
�া�ী �ান : সংগীত িশ�া েকে�  

ভিতর্ িফ ১০০/- টাকা, মািসক েবতন ২৫/-
টাকা, ভিতর্ ফরম ৫/-টাকা,  
 
যাহা েকে� রিশদ বিহর মা�েম 
তাৎ�িনক জমা �দান করা যায়। 

 

স�ােহ েসামবার ও  
বুধবার িবকাল ৩.০০ 
ঘিটকা হেত ৫.০০ ঘিটকা 
পয র্�  
 
 

েচৗধুরী েমা�াক েহােসন 
স�ীত িশ�ক 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১৬৪০১২৯১ 
 

৭৫ মুগদাপাড়া কিমউিনিট েস�ার 
স�ীত িশ�া েক� 

অ�ল-২ 
(৬-১৪ বছর বয়েসর েছেল-

েমেয়েদর  ২ বছেরর জ� সংগীত 
ও নৃতয্ িশ�া �দান) 

 

সরাসির (১)  আেবদনপ�  
(২) জ�সনদ 
(৩) মা/বাবার আইিড কােড র্র ফেটাকিপ  
 
�া�ী �ান : সংগীত িশ�া েকে�  

ভিতর্ িফ ১০০/- টাকা, মািসক েবতন ২৫/-
টাকা, ভিতর্ ফরম ৫/-টাকা,  
 
যাহা েকে� রিশদ বিহর মা�েম 
তাৎ�িনক জমা �দান করা যায়। 

 

স�ােহ েসামবার ও  
বুধবার িবকাল ৩.০০ 
ঘিটকা হেত ৫.০০ ঘিটকা 
পয র্�  
 
 

েমাঃ শাহীনুর ইসলাম 
স�ীত িশ�ক 

েমাবাইল:+৮৮০১৯১১৩৫৮৩৭৮ 
 

৭৬ হাজী েগালাম েমােশ র্দা কিমউিনিট 
েস�ার স�ীত িশ�া েক� 

অ�ল-৩ 
(৬-১৪ বছর বয়েসর েছেল-

েমেয়েদর  ২ বছেরর জ� সংগীত 

সরাসির (১)  আেবদনপ�  
(২) জ�সনদ 
(৩) মা/বাবার আইিড কােড র্র ফেটাকিপ  
 

ভিতর্ িফ ১০০/- টাকা, মািসক েবতন ২৫/-
টাকা, ভিতর্ ফরম ৫/-টাকা,  
 
যাহা েকে� রিশদ বিহর মা�েম 

স�ােহ েসামবার ও  
বুধবার িবকাল ৩.০০ 
ঘিটকা হেত ৫.০০ ঘিটকা 
পয র্�  
 

িটটু কুমার দাস 
তবলা সহেযাগী 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১৫৫৬৬৬২৬ 
 

 

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


Lomv 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
ও নৃতয্ িশ�া �দান) 

 
�া�ী �ান : সংগীত িশ�া েকে�  তাৎ�িনক জমা �দান করা যায়। 

 
  

৭৭ ইসলামবাগ কিমউিনিট েস�ার 
স�ীত িশ�া েক� 

অ�ল-৩ 
(৬-১৪ বছর বয়েসর েছেল-

েমেয়েদর  ২ বছেরর জ� সংগীত 
ও নৃতয্ িশ�া �দান) 

 

সরাসির (১)  আেবদনপ�  
(২) জ�সনদ 
(৩) মা/বাবার আইিড কােড র্র ফেটাকিপ  
 
�া�ী �ান : সংগীত িশ�া েকে�  

ভিতর্ িফ ১০০/- টাকা, মািসক েবতন ২৫/-
টাকা, ভিতর্ ফরম ৫/-টাকা,  
 
যাহা েকে� রিশদ বিহর মা�েম 
তাৎ�িনক জমা �দান করা যায়। 

 

স�ােহ েসামবার ও  
বুধবার িবকাল ৩.০০ 
ঘিটকা হেত ৫.০০ ঘিটকা 
পয র্�  
 
 

িবমান চ� িব�াস 
স�ীত িশ�ক 

েমাবাইল:+৮৮০১৮১৯২৮০২৫৮ 
 

৭৮ নবাবগ� সাতশহীদ কিম. েস�ার 
স�ীত িশ�া েক� 

অ�ল-৩ 
(৬-১৪ বছর বয়েসর েছেল-

েমেয়েদর  ২ বছেরর জ� সংগীত 
ও নৃতয্ িশ�া �দান) 

 

সরাসির (১)  আেবদনপ�  
(২) জ�সনদ 
(৩) মা/বাবার আইিড কােড র্র ফেটাকিপ  
 
�া�ী �ান : সংগীত িশ�া েকে�  

ভিতর্ িফ ১০০/- টাকা, মািসক েবতন ২৫/-
টাকা, ভিতর্ ফরম ৫/-টাকা,  
 
যাহা েকে� রিশদ বিহর মা�েম 
তাৎ�িনক জমা �দান করা যায়। 

 

স�ােহ েসামবার ও  
বুধবার িবকাল ৩.০০ 
ঘিটকা হেত ৫.০০ ঘিটকা 
পয র্�  
 
 

 
িহরণ আখতার 
নৃতয্ িশি�কা 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১২৯৪২৬৮০ 

৭৯ মহানগর মিহলা কেলজ স�ীত 
িশ�া েক� 
অ�ল-৪ 

(৬-১৪ বছর বয়েসর েছেল-
েমেয়েদর  ২ বছেরর জ� সংগীত 

ও নৃতয্ িশ�া �দান) 
 

সরাসির (১)  আেবদনপ�  
(২) জ�সনদ 
(৩) মা/বাবার আইিড কােড র্র ফেটাকিপ  
 
�া�ী �ান : সংগীত িশ�া েকে�  

ভিতর্ িফ ১০০/- টাকা, মািসক েবতন ২৫/-
টাকা, ভিতর্ ফরম ৫/-টাকা,  
 
যাহা েকে� রিশদ বিহর মা�েম 
তাৎ�িনক জমা �দান করা যায়। 

 

স�ােহ েসামবার ও  
বুধবার িবকাল ৩.০০ 
ঘিটকা হেত ৫.০০ ঘিটকা 
পয র্�  
 
 

েলাপা রায় 
নৃতয্ িশি�কা 

েমাবাইল:+৮৮০১৯১১৬৮৬৯৫৭ 
 

৮০ হাজী জু�ন কিমউিনিট েস�ার 
স�ীত িশ�া েক� 

অ�ল-৪ 
(৬-১৪ বছর বয়েসর েছেল-

েমেয়েদর  ২ বছেরর জ� সংগীত 
ও নৃতয্ িশ�া �দান) 

 

সরাসির (১)  আেবদনপ�  
(২) জ�সনদ 
(৩) মা/বাবার আইিড কােড র্র ফেটাকিপ  
 
�া�ী �ান : সংগীত িশ�া েকে�  

ভিতর্ িফ ১০০/- টাকা, মািসক েবতন ২৫/-
টাকা, ভিতর্ ফরম ৫/-টাকা,  
 
যাহা েকে� রিশদ বিহর মা�েম 
তাৎ�িনক জমা �দান করা যায়। 

 

স�ােহ েসামবার ও  
বুধবার িবকাল ৩.০০ 
ঘিটকা হেত ৫.০০ ঘিটকা 
পয র্�  
 
 

মািরয়া ইসরাত জাহান 
নৃতয্ িশি�কা 

েমাবাইল:+৮৮০১৬৭০০৫০০৩৮ 
 

৮১ ধলপুর কিমউিনিট েস�ার স�ীত 
িশ�া েক� 
অ�ল-৫ 

(৬-১৪ বছর বয়েসর েছেল-

সরাসির (১)  আেবদনপ�  
(২) জ�সনদ 
(৩) মা/বাবার আইিড কােড র্র ফেটাকিপ  
 

ভিতর্ িফ ১০০/- টাকা, মািসক েবতন ২৫/-
টাকা, ভিতর্ ফরম ৫/-টাকা,  
 
যাহা েকে� রিশদ বিহর মা�েম 

স�ােহ েসামবার ও  
বুধবার িবকাল ৩.০০ 
ঘিটকা হেত ৫.০০ ঘিটকা 
পয র্�  
 

নারায়ন সরকার 
তবলা সহেযাগী 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১১১৬৩৬৩৯ 
 



Lomv 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
েমেয়েদর  ২ বছেরর জ� সংগীত 

ও নৃতয্ িশ�া �দান) 
 

�া�ী �ান : সংগীত িশ�া েকে�  তাৎ�িনক জমা �দান করা যায়। 
 

  
 
 

৮২ সূ�াপুর কিমউিনিট েস�ার স�ীত 
িশ�া েক� 
অ�ল-৫ 

(৬-১৪ বছর বয়েসর েছেল-
েমেয়েদর  ২ বছেরর জ� সংগীত 

ও নৃতয্ িশ�া �দান) 
 

সরাসির (১)  আেবদনপ�  
(২) জ�সনদ 
(৩) মা/বাবার আইিড কােড র্র ফেটাকিপ  
 
�া�ী �ান : সংগীত িশ�া েকে�  

ভিতর্ িফ ১০০/- টাকা, মািসক েবতন ২৫/-
টাকা, ভিতর্ ফরম ৫/-টাকা,  
 
যাহা েকে� রিশদ বিহর মা�েম 
তাৎ�িনক জমা �দান করা যায়। 

 

স�ােহ েসামবার ও  
বুধবার িবকাল ৩.০০ 
ঘিটকা হেত ৫.০০ ঘিটকা 
পয র্�  
 
 

রীতা ভাদুরী 
স�ীত িশি�কা 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১১২৬৯০৬০ 
 

৮৩ ফিকরচাঁন কিমউিনিট েস�ার 
স�ীত িশ�া েক� 

অ�ল-৫ 
(৬-১৪ বছর বয়েসর েছেল-

েমেয়েদর  ২ বছেরর জ� সংগীত 
ও নৃতয্ িশ�া �দান) 

 

সরাসির (১)  আেবদনপ�  
(২) জ�সনদ 
(৩) মা/বাবার আইিড কােড র্র ফেটাকিপ  
 
�া�ী �ান : সংগীত িশ�া েকে�  

ভিতর্ িফ ১০০/- টাকা, মািসক েবতন ২৫/-
টাকা, ভিতর্ ফরম ৫/-টাকা,  
 
যাহা েকে� রিশদ বিহর মা�েম 
তাৎ�িনক জমা �দান করা যায়। 

 

স�ােহ েসামবার ও  
বুধবার িবকাল ৩.০০ 
ঘিটকা হেত ৫.০০ ঘিটকা 
পয র্�  
 
 

জনাব মাজহার�ল ইসলাম স�ীত 
িশ�ক 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১১৪২৭৯১৪ 
 

৮৪ যা�াবাড়ী কিমউিনিট েস�ার স�ীত 
িশ�া েক� 
অ�ল-৫ 

(৬-১৪ বছর বয়েসর েছেল-
েমেয়েদর  ২ বছেরর জ� সংগীত 

ও নৃতয্ িশ�া �দান) 
 

সরাসির (১)  আেবদনপ�  
(২) জ�সনদ 
(৩) মা/বাবার আইিড কােড র্র ফেটাকিপ  
 
�া�ী �ান : সংগীত িশ�া েকে�  

ভিতর্ িফ ১০০/- টাকা, মািসক েবতন ২৫/-
টাকা, ভিতর্ ফরম ৫/-টাকা,  
 
যাহা েকে� রিশদ বিহর মা�েম 
তাৎ�িনক জমা �দান করা যায়। 

 

স�ােহ েসামবার ও  
বুধবার িবকাল ৩.০০ 
ঘিটকা হেত ৫.০০ ঘিটকা 
পয র্�  
 
 

নুসরাত জা�াত র�হী 
নৃতয্ িশি�কা 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১১১৭১৪৬৪ 
 

৮৫ নগর জাদুঘর 
 

(ঢাকা দি�ণ িসিট কেপ র্ােরশেনর 
িনয়�ণাধীন নগর ভবন ৬� তলায় 

নগর জাদুঘর রেয়েছ)। 
 

সরাসির েকান কাগজ প� �েয়াজন েনই �েবশ মূ� ২/- টাকা  
 
নগেদ  

সকাল ৯.০০টা হেত 
িবকাল ৫.০০ টা পয র্�   
(ছুিটর িদন �িতত)  
 

ভূেপ� নাথ চ�ব�� 
েমাবাইল:+৮৮০১৬৭৮১১৫৭১০ 

 

৮৬ আিথ র্ক অনুদান �দান 
 
 

(মাননীয় েময়েরর ঐি�ক তহিবল খাত ও অ�া� 
উপখাত হেত নগরবািসর জিটল িচিকৎসা, েমেয়র িববাহ, 

আিথ র্ক অ��লতা, গরীব েমধাবী ও �িতব�ী 
িশ�াথ�েদর �য় িনব র্ােহর জ� আেবদন �হণ এবং 

আেবদেনর  �পে� কাগজপ�সহ মাননীয় 
েময়র এঁর বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন 
করেত হয়।  

 

 অনুেমাদন সােপে� ৩-
১০   কম র্িদবস  
 

সমাজক�াণ ও সাং�িতক িবভাগ 
 

েফান: +৮৮০২৯৫৬৭৬০৯ 



Lomv 

 েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ প�িত েসবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব, েফান ও 

ইেমইল) 
 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
যাচাই-বাছাই সােপে� অনুদান �দান করা হেয় থােক।) 

 
 

৮৭ ফরম িব�য়ঃ  
 
১) ে�ডলাইেস� ফরম ‘‘েক’’ 
২) ে�ডলাইেস� ফরম ‘‘আই’’ 
৩) সড়ক খনেনর আেবদন ফরম 
৪) আিপল ফরম ‘‘িপ’’ 
৫) নামজারীর ফরম ‘‘এম’’ 
৬) নকল চািহবার আেবদন ফরম 
৭) সড়ক খনেনর আেবদন    

ফরম(িবিভ� সং�া) 
৮) ির�ার নামজািরর ফরম 
৯) িব�াপন ফলক ছাপােনার 

তািলকা ভুি�র ফরম  
১০) িব�াপন আেবদন ফরম (ত� 

ফরমসহ) 
১১) িব�াপন নীিতমালা বই  
১২) েদাকান বরা� আেবদন ফরম  

িবিভ� ফরেমর  িনধ র্ািরত মূ� নগদ পিরেশােধর 
মা�েম(�েযাজয্ ে�ে� �কািশত িব�ি�র শতর্াবলী 
অনুযায়ী) নগর ভবেন িব�য় েক� হেত সরাসির িব�য় 
করা হেয় থােক।   

ভা�ার ও �য় িবভােগর ‘িব�য় েক�’ 
নগরভবন।  

১নং কলােমর িনধ র্ািরত ফরমসমুেহর মূ� 
িনমণরূপঃ 

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

সকাল ৯.০০টা হেত 
িবকাল ৪.০০টা 
পয র্�।  

ফরম িব�য়ঃ 
েমাঃ আ�র রিশদ িময়া 
িনমণমান সহকারী কাম- 

মু�া্�িরক। 
েফান: +৮৮০২৯৫৬৫৯৭৭(অিফস) 
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২.২) �ািত�ািনক েসবা: �েযাজয্ নয় 
 

২.৩) অভয্�রীণ েসবা: 
�ঃ 
নং 

েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

েসবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর �াি�িবেনাদন ছুিট 
(সং�াপন শাখা-১) 

ছুিট িবিধমালা অনুযায়ী 
আেবদনকারী হেত �া� ছুিটর 
আেবদেনর (িনয়�ণকারী 
কম র্কতর্ার সুপািরশ�েম) ে�ি�েত 
যথাযথ কতৃর্পে�র  
অনুেমাদন�েম ছুিট অনুেমাদন। 

১। সাদা কাগেজ আেবদন প�।  
 

 

িবনামূে� ৭ (সাত) কায র্িদবস েমাহা�দ আরশাদ 
সহকারী সিচব,  সং�াপন শাখা-১ 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১১১১৬৪১৬ 

২ কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর �াি�িবেনাদন ছুিট 
(সং�াপন শাখা-২) 

ছুিট িবিধমালা অনুযায়ী 
আেবদনকারী হেত �া� ছুিটর 
আেবদেনর (িনয়�ণকারী 
কম র্কতর্ার সুপািরশ�েম) ে�ি�েত 
যথাযথ কতৃর্পে�র  
অনুেমাদন�েম ছুিট অনুেমাদন। 

১। সাদা কাগেজ আেবদন প�।  
 

 

িবনামূে� ৭ (সাত) কায র্িদবস কামাল েহােসন 
সহকারী সিচব,  সং�াপন শাখা-২ 

েমাবাইল:+৮৮০১৯১৪৬৯৩৩০১ 

৩ কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর �াি�িবেনাদন ছুিট 
(সং�াপন শাখা-৩) 

ছুিট িবিধমালা অনুযায়ী 
আেবদনকারী হেত �া� ছুিটর 
আেবদেনর (িনয়�ণকারী 
কম র্কতর্ার সুপািরশ�েম) ে�ি�েত 
যথাযথ কতৃর্পে�র  
অনুেমাদন�েম ছুিট অনুেমাদন। 

১। সাদা কাগেজ আেবদন প�।  
 

 

িবনামূে� ৭ (সাত) কায র্িদবস মািজর্য়া েবগম 
সহকারী সিচব,  সং�াপন শাখা-৩ 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১১১৯২৪৬৫ 

৪ কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর মাতৃ�কালীন ছুিট 
(সং�াপন শাখা-১) 

সরকােরর মাতৃ�কালীন ছুিট 
সং�া� ��াপন অনুযায়ী 
আেবদনকারী হেত �া� ছুিটর 
আেবদেনর (িনয়�ণকারী 
কম র্কতর্ার সুপািরশ�েম) ে�ি�েত 
যথাযথ কতৃর্পে�র  
অনুেমাদন�েম ছুিট অনুেমাদন। 

১। িনধ র্ািরত ফরেম আেবদন  
ফরম �াি� �ান : ভা�ার ও �য় িবভাগ 
 
২। ছুিট �হেণর কারণ সংি�� 

কাগজপ�(ডা�ারী সনদপ�) 
 

িবনামূে� ৭ (সাত) কায র্িদবস েমাহা�দ আরশাদ 
সহকারী সিচব,  সং�াপন শাখা-১ 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১১১১৬৪১৬ 

৫ কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর মাতৃ�কালীন ছুিট 
(সং�াপন শাখা-২) 

সরকােরর মাতৃ�কালীন ছুিট 
সং�া� ��াপন অনুযায়ী 
আেবদনকারী হেত �া� ছুিটর 
আেবদেনর (িনয়�ণকারী 
কম র্কতর্ার সুপািরশ�েম) ে�ি�েত 
যথাযথ কতৃর্পে�র  

১। িনধ র্ািরত ফরেম আেবদন  
ফরম �াি� �ান : ভা�ার ও �য় িবভাগ 
 
২। ছুিট �হেণর কারণ সংি�� 

কাগজপ�(ডা�ারী সনদপ�) 
 

িবনামূে� ৭ (সাত) কায র্িদবস কামাল েহােসন 
সহকারী সিচব,  সং�াপন শাখা-২ 

েমাবাইল:+৮৮০১৯১৪৬৯৩৩০১ 
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�ঃ 
নং 

েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

েসবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অনুেমাদন�েম ছুিট অনুেমাদন। 

৬ কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর মাতৃ�কালীন ছুিট 
(সং�াপন শাখা-৩) 

সরকােরর মাতৃ�কালীন ছুিট 
সং�া� ��াপন অনুযায়ী 
আেবদনকারী হেত �া� ছুিটর 
আেবদেনর (িনয়�ণকারী 
কম র্কতর্ার সুপািরশ�েম) ে�ি�েত 
যথাযথ কতৃর্পে�র  
অনুেমাদন�েম ছুিট অনুেমাদন। 

১। িনধ র্ািরত ফরেম আেবদন  
ফরম �াি� �ান : ভা�ার ও �য় িবভাগ 
 
২। ছুিট �হেণর কারণ সংি�� 

কাগজপ�(ডা�ারী সনদপ�) 
 

িবনামূে� ৭ (সাত) কায র্িদবস মািজর্য়া েবগম 
সহকারী সিচব,  সং�াপন শাখা-৩ 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১১১৯২৪৬৫ 

৭ কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর অিজর্ত ছুিট 
(সং�াপন শাখা-১) 

ছুিট িবিধমালা অনুযায়ী 
আেবদনকারী হেত �া� ছুিটর 
আেবদেনর (যথাযথ কতৃর্পে�র 
সুপািরশ�েম) ে�ি�েত �া�তা 
অনুযায়ী কতৃর্পে�র 
অনুেমাদন�েম ছুিট ম�রকরণ 

১। িনধ র্ািরত ফরেম ছুিট েভােগর ১৫িদন 
পূেব র্ আেবদন করেত হেব। 

    ফরম �াি� �ান : ভা�ার ও �য় 
িবভাগ। 

২। ছুিট �হেণর কারণ সংি�� কাগজপ� 

িবনামূে� ৭ (সাত) কায র্িদবস েমাহা�দ আরশাদ 
সহকারী সিচব,  সং�াপন শাখা-১ 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১১১১৬৪১৬ 

৮ কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর অিজর্ত ছুিট 
(সং�াপন শাখা-২) 

ছুিট িবিধমালা অনুযায়ী 
আেবদনকারী হেত �া� ছুিটর 
আেবদেনর (যথাযথ কতৃর্পে�র 
সুপািরশ�েম) ে�ি�েত �া�তা 
অনুযায়ী কতৃর্পে�র 
অনুেমাদন�েম ছুিট ম�রকরণ 

১। িনধ র্ািরত ফরেম ছুিট েভােগর ১৫িদন 
পূেব র্ আেবদন করেত হেব। 

    ফরম �াি� �ান : ভা�ার ও �য় 
িবভাগ। 

২। ছুিট �হেণর কারণ সংি�� কাগজপ� 

িবনামূে� ৭ (সাত) কায র্িদবস কামাল েহােসন 
সহকারী সিচব,  সং�াপন শাখা-২ 

েমাবাইল:+৮৮০১৯১৪৬৯৩৩০১ 

৯ কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর অিজর্ত ছুিট 
(সং�াপন শাখা-৩) 

ছুিট িবিধমালা অনুযায়ী 
আেবদনকারী হেত �া� ছুিটর 
আেবদেনর (যথাযথ কতৃর্পে�র 
সুপািরশ�েম) ে�ি�েত �া�তা 
অনুযায়ী কতৃর্পে�র 
অনুেমাদন�েম ছুিট ম�রকরণ 

১। িনধ র্ািরত ফরেম ছুিট েভােগর ১৫িদন 
পূেব র্ আেবদন করেত হেব। 

    ফরম �াি� �ান : ভা�ার ও �য় 
িবভাগ। 

২। ছুিট �হেণর কারণ সংি�� কাগজপ� 

িবনামূে� ৭ (সাত) কায র্িদবস মািজর্য়া েবগম 
সহকারী সিচব,  সং�াপন শাখা-৩ 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১১১৯২৪৬৫ 

১০ কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর িচিকৎসা ছুিট 
(সং�াপন শাখা-১) 

ছুিট িবিধমালা অনুযায়ী 
আেবদনকারী হেত �া� 
আেবদেনর (িনয়�ণকারী 
কম র্কতর্ার সুপািরশ�েম) ে�ি�েত 
�া�তা অনুযায়ী কতৃর্পে�র 

১। িনধ র্ািরত ফরেম ছুিটর আেবদন 
ফরম �াি� �ান : ভা�ার ও �য় িবভাগ 
 
২। ছুিট �হেণর কারণ সংি�� 

কাগজপ�(ডা�ারী সনদপ�) 

িবনামূে� ৭ (সাত) কায র্িদবস েমা: আরশাদ 
সহকারী সিচব,  সং�াপন শাখা-১ 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১১১১৬৪১৬ 



Lomv 

�ঃ 
নং 

েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

েসবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অনুেমাদন�েম ছুিট ম�রকরণ।  

১১ কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর িচিকৎসা ছুিট 
(সং�াপন শাখা-২) 

ছুিট িবিধমালা অনুযায়ী 
আেবদনকারী হেত �া� 
আেবদেনর (িনয়�ণকারী 
কম র্কতর্ার সুপািরশ�েম) ে�ি�েত 
�া�তা অনুযায়ী কতৃর্পে�র 
অনুেমাদন�েম ছুিট ম�রকরণ। 

১। িনধ র্ািরত ফরেম ছুিটর আেবদন 
ফরম �াি� �ান : ভা�ার ও �য় িবভাগ 
 
২। ছুিট �হেণর কারণ সংি�� 

কাগজপ�(ডা�ারী সনদপ�) 
 

িবনামূে� ৭ (সাত) কায র্িদবস কামাল েহােসন 
সহকারী সিচব,  সং�াপন শাখা-২ 

েমাবাইল:+৮৮০১৯১৪৬৯৩৩০১ 

১২ কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর িচিকৎসা ছুিট 

(সং�াপন শাখা-৩) 

ছুিট িবিধমালা অনুযায়ী 
আেবদনকারী হেত �া� 
আেবদেনর (িনয়�ণকারী 
কম র্কতর্ার সুপািরশ�েম) ে�ি�েত 
�া�তা অনুযায়ী কতৃর্পে�র 
অনুেমাদন�েম ছুিট ম�রকরণ। 

১। িনধ র্ািরত ফরেম ছুিটর আেবদন 
ফরম �াি� �ান : ভা�ার ও �য় িবভাগ 
 
২। ছুিট �হেণর কারণ সংি�� 

কাগজপ�(ডা�ারী সনদপ�) 
 

িবনামূে� ৭ (সাত) কায র্িদবস মািজর্য়া েবগম 
সহকারী সিচব,  সং�াপন শাখা-৩ 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১১১৯২৪৬৫ 

১৩ কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর বিহঃবাংলােদশ ছুিট 
(সং�াপন শাখা-১) 

�থম ে�নীর কম র্কতর্ােদর বিহ র্ঃ 
বাংলােদশ ছুিট �ানীয় সরকার 
ম�ণালেয়র অনুেমাদন�েম ছুিট 
ম�রীর আেদশ জারী করা হয়।  
এছাড়া ি�তীয়, তৃতীয় ও চতুথ র্ 
ে�নীর কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর 
বিহ র্ঃ বাংলােদশ ছুিট 
কেপ র্ােরশেনর �ধান িহেসেব 
মাননীয় েময়র ছুিট ম�র কের 
থােকন। এে�ে� �ানীয় সরকার 
ম�ণালেয়র অনুেমাদন �েয়াজন 
হয় না। 

১। িনধ র্ািরত ফরেম ছুিটর আেবদন 
ফরম �াি� �ান : ভা�ার ও �য় িবভাগ 
২। িবেদেশ েকান কম র্শালা বা েসিমনার বা 

�িশ�েন অংশ�হেণর ে�ে� 
Invitation (�েযাজয্ ে�ে�) 

৩। িবগত ১ বছেরর �মণ িববরণী 
৪। িচিকৎসা সদন (�েযাজয্ ে�ে�) 
 

িবনামূে� ৩০ (ি�শ) কায র্িদবস েমাহা�দ আরশাদ 
সহকারী সিচব,  সং�াপন শাখা-১ 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১১১১৬৪১৬ 

১৪ কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর বিহঃবাংলােদশ ছুিট 
(সং�াপন শাখা-২) 

�থম ে�নীর কম র্কতর্ােদর বিহ র্ঃ 
বাংলােদশ ছুিট �ানীয় সরকার 
ম�ণালেয়র অনুেমাদন�েম ছুিট 
ম�রীর আেদশ জারী করা হয়।  
এছাড়া ি�তীয়, তৃতীয় ও চতুথ র্ 
ে�নীর কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর 

১। িনধ র্ািরত ফরেম ছুিটর আেবদন 
ফরম �াি� �ান : ভা�ার ও �য় িবভাগ 
২। িবেদেশ েকান কম র্শালা বা েসিমনার বা 

�িশ�েন অংশ�হেণর ে�ে� 
Invitation (�েযাজয্ ে�ে�) 

৩। িবগত ১ বছেরর �মণ িববরণী 

িবনামূে� ৩০ (ি�শ) কায র্িদবস কামাল েহােসন 
সহকারী সিচব,  সং�াপন শাখা-২ 

েমাবাইল:+৮৮০১৯১৪৬৯৩৩০১ 



Lomv 

�ঃ 
নং 

েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

েসবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

বিহ র্ঃ বাংলােদশ ছুিট 
কেপ র্ােরশেনর �ধান িহেসেব 
মাননীয় েময়র ছুিট ম�র কের 
থােকন। এে�ে� �ানীয় সরকার 
ম�ণালেয়র অনুেমাদন �েয়াজন 
হয় না। 

৪। িচিকৎসা সদন (�েযাজয্ ে�ে�) 
 

১৫ কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর বিহঃ বাংলােদশ ছুিট 
(সং�াপন শাখা-৩) 

�থম ে�নীর কম র্কতর্ােদর বিহ র্ঃ 
বাংলােদশ ছুিট �ানীয় সরকার 
ম�ণালেয়র অনুেমাদন�েম ছুিট 
ম�রীর আেদশ জারী করা হয়।  
এছাড়া ি�তীয়, তৃতীয় ও চতুথ র্ 
ে�নীর কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর 
বিহ র্ঃ বাংলােদশ ছুিট 
কেপ র্ােরশেনর �ধান িহেসেব 
মাননীয় েময়র ছুিট ম�র কের 
থােকন। এে�ে� �ানীয় সরকার 
ম�ণালেয়র অনুেমাদন �েয়াজন 
হয় না। 

১। িনধ র্ািরত ফরেম ছুিটর আেবদন 
ফরম �াি� �ান : ভা�ার ও �য় িবভাগ 
২। িবেদেশ েকান কম র্শালা বা েসিমনার বা 

�িশ�েন অংশ�হেণর ে�ে� 
Invitation (�েযাজয্ ে�ে�) 

৩। িবগত ১ বছেরর �মণ িববরণী 
৪। িচিকৎসা সদন (�েযাজয্ ে�ে�) 
 

িবনামূে� ৩০ (ি�শ) কায র্িদবস মািজর্য়া েবগম 
সহকারী সিচব,  সং�াপন শাখা-৩ 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১১১৯২৪৬৫ 

১৬ লা��য্া�, অবসর ও িপআরএল 
(সং�াপন শাখা-১) 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর 
অবসর �হণ সং�া� িবিধিবধােনর 
আেলােক কতৃর্পে�র 
অনুেমাদন�েম অবসর �দান, ছুিট 
�া�তা �ােপে� িপআরএল ম�র 
ও ১৮ মােসর ছুিট নগদায়ন 
(লা��য্া�) সং�া� �শাসিনক 
আেদশ জারীকরণ। 

১। �ািথ র্ত আেবদন 
২। ছুিটর �া�তা 

িবনামূে� ৭ (সাত) কায র্িদবস েমাহা�দ আরশাদ 
সহকারী সিচব,  সং�াপন শাখা-১ 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১১১১৬৪১৬ 

১৭ লা��য্া�, অবসর ও িপআরএল 
(সং�াপন শাখা-২) 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর 
অবসর �হণ সং�া� িবিধিবধােনর 
আেলােক কতৃর্পে�র 
অনুেমাদন�েম অবসর �দান, ছুিট 
�া�তা �ােপে� িপআরএল ম�র 
ও ১৮ মােসর ছুিট নগদায়ন 
(লা��য্া�) সং�া� �শাসিনক 
আেদশ জারীকরণ। 

১। �ািথ র্ত আেবদন 
২। ছুিটর �া�তা 

িবনামূে� ৭ (সাত) কায র্িদবস কামাল েহােসন 
সহকারী সিচব,  সং�াপন শাখা-২ 

েমাবাইল:+৮৮০১৯১৪৬৯৩৩০১ 

১৮ লা��য্া�, অবসর ও িপআরএল গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর ১। �ািথ র্ত আেবদন িবনামূে� ৭ (সাত) কায র্িদবস মািজর্য়া েবগম 



Lomv 

�ঃ 
নং 

েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

েসবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(সং�াপন শাখা-৩) অবসর �হণ সং�া� িবিধিবধােনর 
আেলােক কতৃর্পে�র 
অনুেমাদন�েম অবসর �দান, ছুিট 
�া�তা �ােপে� িপআরএল ম�র 
ও ১৮ মােসর ছুিট নগদায়ন 
(লা��য্া�) সং�া� �শাসিনক 
আেদশ জারীকরণ। 

২। ছুিটর �া�তা সহকারী সিচব,  সং�াপন শাখা-৩ 
েমাবাইল:+৮৮০১৭১১১৯২৪৬৫ 

১৯ বদলী, পেদা�িত, উ��র ে�ড �দান  
(সং�াপন শাখা-১) 

১।  �শাসিনক �ােথ র্ িবিভ� 
শাখার কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর  
�েয়াজন েমাতােবক বদিল করা 
হেয় থােক।  
২। কেপ র্ােরশেনর িবিধ িবধােনর 
আেলােক সমেয় সমেয় সরকার 
িনধ র্ািরত বাছাই কিমিটর মা�েম 
েযা� কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর 
পেদা�িত েদয়া হয়। 
৩। জাতীয় েবতনে�ল এর উ��র 
ে�ড �দান সং�া� িবিধ িবধােনর 
আেলােক �া�তা অনুযায়ী 
কতৃর্পে�র অনুেমদন�েম 
কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর উ��র ে�ড 
�দান করা হয়। 

সংি�� িবিধ/আইন/জাতীয় েবতনে�েল 
বিণ র্ত িনেদ র্শনামেত 

িবনামূে� বদলী, উ��র ে�ড : ১৫ 
কায র্িদবস 

পেদা�িত : িবিধেমাতােবক 
বাছাই কিমিটর সুপািরশ�েম  

েমাহা�দ আরশাদ 
সহকারী সিচব,  সং�াপন শাখা-১ 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১১১১৬৪১৬ 

২০ বদলী, �েমাশন, উ��র ে�ড �দান 
(সং�াপন শাখা-২)  

১।  �শাসিনক �ােথ র্ িবিভ� 
শাখার কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর  
�েয়াজন েমাতােবক বদিল করা 
হেয় থােক।  
২। কেপ র্ােরশেনর িবিধ িবধােনর 
আেলােক সমেয় সমেয় সরকার 
িনধ র্ািরত বাছাই কিমিটর মা�েম 
েযা� কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর 
পেদা�িত েদয়া হয়। 
৩। জাতীয় েবতনে�ল এর উ��র 
ে�ড �দান সং�া� িবিধ িবধােনর 
আেলােক �া�তা অনুযায়ী 
কতৃর্পে�র অনুেমদন�েম 

সংি�� িবিধ/আইন/জাতীয় েবতনে�েল 
বিণ র্ত িনেদ র্শনামেত 

িবনামূে� বদলী, উ��র ে�ড : ১৫ 
কায র্িদবস 

�েমাশন : িবিধেমাতােবক 
বাছাই কিমিটর মা�েম 

কামাল েহােসন 
সহকারী সিচব,  সং�াপন শাখা-২ 

েমাবাইল:+৮৮০১৯১৪৬৯৩৩০১ 



Lomv 

�ঃ 
নং 

েসবার নাম েসবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান েসবামূ� এবং পিরেশাধ 
প�িত 

েসবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম র্কতর্া 
(নাম,পদিব ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর উ��র ে�ড 
�দান করা হয়। 

২১ বদলী, �েমাশন, উ��র ে�ড �দান  
(সং�াপন শাখা-৩) 

১।  �শাসিনক �ােথ র্ িবিভ� 
শাখার কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর  
�েয়াজন েমাতােবক বদিল করা 
হেয় থােক।  
২। কেপ র্ােরশেনর িবিধ িবধােনর 
আেলােক সমেয় সমেয় সরকার 
িনধ র্ািরত বাছাই কিমিটর মা�েম 
েযা� কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর 
পেদা�িত েদয়া হয়। 
৩। জাতীয় েবতনে�ল এর উ��র 
ে�ড �দান সং�া� িবিধ িবধােনর 
আেলােক �া�তা অনুযায়ী 
কতৃর্পে�র অনুেমদন�েম 
কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর উ��র ে�ড 
�দান করা হয়। 

সংি�� িবিধ/আইন/জাতীয় েবতনে�েল 
বিণ র্ত িনেদ র্শনামেত 

িবনামূে� বদলী, উ��র ে�ড : ১৫ 
কায র্িদবস 

�েমাশন : িবিধেমাতােবক 
বাছাই কিমিটর মা�েম 

মািজর্য়া েবগম 
সহকারী সিচব,  সং�াপন শাখা-৩ 

েমাবাইল:+৮৮০১৭১১১৯২৪৬৫ 

২২ েড-েকয়ার েস�ার 
 

 
 

নগর ভবন�  ১০১৯ নং কে� িশশু 
িদবা য� েক� রেয়েছ 
(িডএসিসিস’র কম র্কতর্া কম র্চারীর 
০৬ মাস হেত ০৪ বছর পয র্� 
বয়েসর িশশুেদর জ�)। 

 

(১) িশশুর জ�িনব�ন সনদপ�  
(২) িপতা/মাতা কেপ র্ােরশেন কম র্রত 

আেছন মেম র্ িবভাগীয় �ধােনর �তয্য়ন 
প�সহ  

(৩) িপতা/মাতার আইিড কােড র্র ফেটাকিপ 
 

ভিতর্ িফ ২৫০/- টাকা। 
মািসক েবতন ৩০০/- 

 

সকাল ৯.০০ ঘিটকা হেত িবকাল 
৫.০০ ঘিটকা পয র্� 

 

আেমনা মাহমুদা, 
িশশু িদবা য� েক� কম র্কতর্া 

েমাবাইল:+৮৮০১৮১৯-১৪১৭৫১ 

 

২৩ আিথ র্ক অনুদান �দান 
 

 

মাননীয় েময়েরর ঐি�ক তহিবল 
খাত ও অ�া� উপখাত হেত 
কম র্কতর্া/কম র্চারীগেণর জিটল 
িচিকৎসা, েমেয়র িববাহ, আিথ র্ক 
অ��লতা, গরীব েমধাবী ও 
�িতব�ী িশ�াথ�েদর �য় 
িনব র্ােহর জ� আেবদন �হণ এবং 
যাচাই-বাছাই সােপে� অনুদান 
�দান করা হেয় থােক। 
 

আেবদেনর  �পে� কাগজপ�সহ মাননীয় 
েময়র এঁর বরাবর সাদা কাগেজ আেবদন 
করেত হয়।  
 

 

িবনামূে� অনুেমাদন সােপে� ৩-১০   
কায র্িদবস 

 

সমাজক�াণ ও সাং�িতক  
েফান: +৮৮০২৯৫৬৭৬০৯ 

 



Lomv 

৩. আপনার কােছ আমােদর �তয্াশা : 
 

�িমক �িত�ত/কাি�ত েসবা �াি�র লে�য্ করণীয় 

১.  �য়ং স�ণ র্ আেবদন জমা �দান।  

২.  যথাযথ �ি�য়ায় �েয়াজনীয় চাজ/িফস পিরেশাধ করা। 

৩.  সা�ােতর জ� িনধ র্ািরত সমেয়র পূেব র্ই উপি�ত থাকা।  

৪. সংি�� অ�া� ওেয়ব সাইপ িভিজট করা। 

৫.  ে�েযাজয্ ে�ে� িলংক িঠকানায় িনেদ র্শনা অনুসরণ করা। 

 
৪. অিভেযাগ �িতকার �ব�াপনা (GRS):  
 
     েসবা �াি�েত অস�� হেল দািয়��া� কম র্কতর্ার সে� েযাগােযাগ করুন। তার কাছ েথেক সমাধান পাওয়া না েগেল িনে�া� প�িতেত েযাগােযাগ কের আপনার সম�া অবিহত করুন। 
 

�িমক কখন েযাগােযাগ করেবন কার সে� েযাগােযাগ করেবন েযাগােযােগর িঠকানা িন�ি�র সময়সীমা 

১.  দািয়��া� কম র্কতর্া সমাধান িনেত না পারেল।  অিভেযাগ িন�ি� কম র্কতর্া (অিনক)  েমা�ািফজুর রহমান 
 �ধান িনব র্াহী কম র্কতর্া, িডএসিসিস।  
েফান: +৮৮০২৯৫৬৩৫১০  
ওেয়ব: www.dscc.gov.bd 

৩০ (ি�শ) কাযিদবস। 

২.  অিভেযাগ িন�ি� কম র্কতর্া িনিদ র্� সমেয় সমাধান িদেত 
না পারেল  

আিপল কম র্কতর্া  েমা: আ�র রউফ 
যু� সিচব (পিলিস সােপাট) 
�ানীয় সরকার িবভাগ 
েফান : +৮৮০২৯৫৫৮২৯ 

২০ (িবশ) কাযিদবস। 

৩.  আিপল কম র্কতর্া িনিদ র্� সমেয় সমাধান িদেত না পারেল  মি�পিরষদ িবভােগর অিভেযাগ 
�ব�াপনা েসল।  

অিভেযাগ �হণ েক�, ৫নং েগইট, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা  
ওেয়ব: www.grs.gov.bd 

৬০ (ষাট) কাযিদবস। 

  


	অঞ্চল-১ এর রাজস্ব বিভাগ থেকে এ সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।
	নগর ভবনস্থ  বাজার শাখা-২ থেকে এ সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।
	অঞ্চল-৫ এর রাজস্ব বিভাগ থেকে এ সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।
	অঞ্চল-২ এর রাজস্ব বিভাগ থেকে এ সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।
	অঞ্চল-১ এর রাজস্ব বিভাগ থেকে এ সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।
	অঞ্চল-৩ এর রাজস্ব বিভাগ থেকে এ সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।
	রেজিষ্ট্রার্ড মালিকানা দলিল, পর্চা, ডিসিআর, খাজনার রশিদ এর সত্যায়িত ফটোকপিসহ কর কর্মকর্তা বরাবর সাদা কাগজে আবেদন করতে হয়। 
	অঞ্চল-২ এর রাজস্ব বিভাগ থেকে এ সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে। 
	রেজিষ্ট্রার্ড মালিকানা দলিল, পর্চা, ডিসিআর, খাজনার রশিদ এর সত্যায়িত ফটোকপিসহ কর কর্মকর্তা বরাবর সাদা কাগজে আবেদন করতে হয়। 
	রেজিষ্ট্রার্ড মালিকানা দলিল, পর্চা, ডিসিআর, খাজনার রশিদ এর সত্যায়িত ফটোকপিসহ কর কর্মকর্তা বরাবর সাদা কাগজে আবেদন করতে হয়। 
	অঞ্চল-৩ এর রাজস্ব বিভাগ থেকে এ সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে। 
	অঞ্চল-৫ এর রাজস্ব বিভাগ থেকে এ সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে। 
	রেজিষ্ট্রার্ড মালিকানা দলিল, পর্চা, ডিসিআর, খাজনার রশিদ এর সত্যায়িত ফটোকপিসহ কর কর্মকর্তা বরাবর সাদা কাগজে আবেদন করতে হয়। 
	অঞ্চল-৫ এর রাজস্ব বিভাগ থেকে এ সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।
	অঞ্চল-৩ এর রাজস্ব বিভাগ থেকে এ সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।
	নগর ভবনস্থ  বাজার শাখা-২ থেকে এ সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।
	নগর ভবনস্থ  বাজার শাখা-৩ থেকে এ সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।
	নগর ভবনস্থ  বাজার শাখা-২ থেকে এ সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।
	নগর ভবনস্থ  বাজার শাখা-৩ থেকে এ সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।
	নগর ভবনস্থ  বাজার শাখা-৩ থেকে এ সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।
	 স্ব-স্ব সেন্টারের নির্ধারিত ভাড়া ও অন্যান্য ইউটিলিটি সার্ভিস চার্জ, ভ্যাট প্রদান করতে হবে। www.dscc.gov.bd হতে সেন্টারের নাম ও মূল্য জানা যাবে। (ভোগকারী সেবামূল্য পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে)। 
	 রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ/অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৩(তিন) কার্যদিবস।
	 স্ব-স্ব সেন্টারের নির্ধারিত ভাড়া ও অন্যান্য ইউটিলিটি  সার্ভিস চার্জ, ভ্যাট প্রদান করতে হবে। www.dscc.gov.bd হতে সেন্টারের নাম ও মূল্য জানা যাবে। (ভোগকারী সেবামূল্য পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে)। 
	 রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ/অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৩(তিন) কার্যদিবস।
	 স্ব-স্ব সেন্টারের নির্ধারিত ভাড়া ও অন্যান্য ইউটিলিটি  সার্ভিস চার্জ, ভ্যাট প্রদান করতে হবে। www.dscc.gov.bd হতে সেন্টারের নাম ও মূল্য জানা যাবে। (ভোগকারী সেবামূল্য পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে)। 
	  ১(এক) কার্যদিবস।
	 রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ/অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৩(তিন) কার্যদিবস।
	 স্ব-স্ব সেন্টারের নির্ধারিত ভাড়া ও অন্যান্য ইউটিলিটি সার্ভিস চার্জ, ভ্যাট প্রদান করতে হবে। www.dscc.gov.bd হতে সেন্টারের নাম ও মূল্য জানা যাবে। (ভোগকারী সেবামূল্য পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে)। 
	 রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ/অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৩(তিন) কার্যদিবস।
	প্রাপ্তি স্থান-সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় অফিস/কমিউনিটি সেন্টার।
	 স্ব-স্ব সেন্টারের নির্ধারিত ভাড়া ও অন্যান্য ইউটিলিটি  সার্ভিস চার্জ, ভ্যাট প্রদান করতে হবে। www.dscc.gov.bd হতে সেন্টারের নাম ও মূল্য জানা যাবে। (ভোগকারী সেবামূল্য পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে)। 
	 রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ/অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৩(তিন) কার্যদিবস।
	৩(তিন) কার্যদিবস।
	অনুমোদন সাপেক্ষে ৩(তিন) কার্যদিবস।

	অঞ্চল-৪ এর রাজস্ব বিভাগ থেকে এ সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।
	অঞ্চল-৪ এর রাজস্ব বিভাগ থেকে এ সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।
	অঞ্চল-২ এর রাজস্ব বিভাগ থেকে এ সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।
	অঞ্চল-১ এর রাজস্ব বিভাগ থেকে এ সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।
	রেজিষ্ট্রার্ড মালিকানা দলিল, পর্চা, ডিসিআর, খাজনার রশিদ এর সত্যায়িত ফটোকপিসহ কর কর্মকর্তা বরাবর সাদা কাগজে আবেদন করতে হয়। 
	অঞ্চল-৪ এর রাজস্ব বিভাগ থেকে এ সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে। 

