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ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্ পারেশন 

সিবা প্রদান প্রক্ষিশ্রুক্ষি (Citizen’s Charter) 

 

১.ক্ষিশন ও ক্ষিশন 

 

১.১) রূপকল্প (Vision)    :  সুন্দে, িচল, সুশাক্ষিি, উন্নি ও ঐক্ষিরযেে ঢাকা ক্ষবক্ষনি পাণ কো। 

 

১.২) অভিলক্ষ্য (Mision):  নাগক্ষেক সিবা কার্ পক্রি বৃক্ষি ও শক্ষিশালীকেণ, নগে অবকাঠারিা উন্নয়ন ও ্ক্ষেচ্ছন্নিা কার্ পক্রি উন্নক্ষিকেরণে িাধ্যরি নগেবািীে জীবন র্াত্রাে িান উন্নয়ন। 

 

২. প্রক্ষিশ্রুি সিবািমূয 

 

২.১) নাগক্ষেক সিবা 

ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

১ সড়ক খনননর অনুমভি প্রদান 

(অঞ্চল- ১) 

 

ক) পাভন, ভিদ্যযৎ, গ্যাস ইিযাভদ সাভি িস সংন ানের জন্য 

সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট 

য াোন াে কনর ৫০(পঞ্চাশ) টাকা মূনের ফরম 

সংগ্রহ করনি হয়। 

খ) ফরমটি পূরণ কনর যহাভডং ট্যানের হাল নাোদ 

রভশনদর ফনটাকভপসহ  সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী 

প্রনকৌশলীর ভনকট জমা প্রদান করনি হয়।  

ে) যলাকাল যরানের যক্ষ্নে সংভিষ্ট ওয়ানে ির কা ি 

সহকারী কর্তিক সনরজভমনন পভরদশ িন ও পভরমাপ 

ভননয় সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরনণর ভহসাি প্রস্ত্তি 

১। সড়ক খনননর আনিদন ফরম, প্রাভি 

স্থান- ভনি িাহী প্রনকৌশলীর দির। 

২। ব্যভি মাভলকানার যক্ষ্নে সংভিষ্ট 

যহাভডং ট্যাে পভরনশানের হালনাোদ 

রভশনদর ফনটাকভপ আনিদনকারী কর্তিক 

সরিরাহ করনি হনি।  

৩। সংস্থার যক্ষ্নে দির প্রোন কর্তিক 

খননিব্য রাস্তার নো ও পভরমাপ এিং 

 সড়ক খনননর আনিদন ফরম মূে: ৫০/- 

টাকা নেদ প্রদান।  

 ভেমান্ড যনাট উভলস্নভখি পভরমাণ টাকা/ 

যেক/নপ-অে িার োলাননর মাধ্যনম 

ভনে িাভরি ব্যাংনক জমা প্রদান।  

সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরণ িিিমান হার 

ভেএসভসভস’রওনয়িসাইনট পাওয়া  ানি।  

   www.dscc.gov.bd 

  

"িড়ক খনন 

নীক্ষিিালা-

২০১৯ এে 

অনুরচ্ছদ ১.৩ 

অনুর্ায়ী ওয়ান 

স্ট্ সিরল 

উত্থা্নরর্াগ্য 

প্রধান িড়রকে 

সিরত্র িরব পাচ্চ 

২০(ক্ষবশ) 

কার্ পক্ষদবি এবং 

জনাব ক্ষিঠুন চন্দ্র শীল 

ক্ষনব পাযী প্ররকৌশলী(পুে), অঞ্চল-১ 

যফানঃ 

০২২২৩৩৮৮৪৫৪ 

যমািাইল:  

+৮৮০১৭৯৪২৯৫৭০৭ 

ই-যমইল: 

xen1@dscc.gov.bd 



ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

কনর সংভিষ্ট উপ-সহকারী প্রনকৌশলীর মাধ্যনম নভি 

উত্থাপন করা হনল ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক 

অনুনমাদননর পর ক্ষ্ভিপূরনণর ভেমান্ড প্রস্ত্তি করা 

হয় এিং িা আনিদনকারীনক উি কা িালয় যিনক 

সংগ্রহ করনি হয়। 

ঘ) প্রাইমারী যরানের যক্ষ্নে আনিদনটি সড়ক খনন 

সংক্রান্ত ওয়ান স্টপ সাভি িস যসনলর সিায় উপস্থাপন 

করা হয়। উি সিায় অনুনমাদননর পর আনিদনকারী 

সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট যিনক 

ভেমান্ড যনাট সংগ্রহ করনি পারনিন। 

ে) ভেমান্ড অনু ায়ী ভনে িাভরি ব্যাংনক োলাননর মাধ্যনম 

ক্ষ্ভিপূরনণর টাকা জমা প্রদাননর পর সংভিষ্ট 

অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক খনননর অনুমভি 

পে ইস্যয করা হয়।  

সময় ইিযাভদ উনলস্নখপূি িক আনিদনপে। 

৪। ভেমান্ড যনাট অনু ায়ী ব্যাংনক টাকা 

জমা প্রদাননর োলাননর ফনটাকভপ।  

অনুরচ্ছদ ৪(গ), 

(ঘ) অনুর্ায়ী 

প্রধান িড়ক 

ব্যিীি অনান্য 

িড়রক ও অক্ষি 

জরুেী সিরত্র 

িকল িড়রক 

প্রধান 

প্ররকৌশলীে 

অনুরিাদনক্ররি 

িরব পাচ্চ 

০৩(ক্ষিন) 

কার্ পক্ষদবি।" 

২ সড়ক খনননর অনুমভি প্রদান 

(অঞ্চল-২ ) 

 

ক) পাভন, ভিদ্যযৎ, গ্যাস ইিযাভদ সাভি িস সংন ানের জন্য 

সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট 

য াোন াে কনর ৫০(পঞ্চাশ) টাকা মূনের ফরম 

সংগ্রহ করনি হয়।  

খ) ফরমটি পূরণ কনর যহাভডং ট্যানের হাল নাোদ 

রভশনদর ফনটাকভপসহ  সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী 

প্রনকৌশলীর ভনকট জমা প্রদান করনি হয়।  

ে) যলাকাল যরানের যক্ষ্নে সংভিষ্ট ওয়ানে ির কা ি 

সহকারী কর্তিক সনরজভমনন পভরদশ িন ও পভরমাপ 

ভননয় সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরনণর ভহসাি প্রস্ত্তি 

কনর সংভিষ্ট উপ-সহকারী প্রনকৌশলীর মাধ্যনম নভি 

উত্থাপন করা হনল ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক 

অনুনমাদননর পর ক্ষ্ভিপূরনণর ভেমান্ড প্রস্ত্তি করা 

হয় এিং িা আনিদনকারীনক উি কা িালয় যিনক 

সংগ্রহ করনি হয়। 

ঘ) প্রাইমারী যরানের যক্ষ্নে আনিদনটি সড়ক খনন 

১। সড়ক খনননর আনিদন ফরম, প্রাভি 

স্থান- ভনি িাহী প্রনকৌশলীর দির। 

২। ব্যভি মাভলকানার যক্ষ্নে সংভিষ্ট 

যহাভডং ট্যাে পভরনশানের হালনাোদ 

রভশনদর ফনটাকভপ আনিদনকারী কর্তিক 

সরিরাহ করনি হনি।  

৩। সংস্থার যক্ষ্নে দির প্রোন কর্তিক 

খননিব্য রাস্তার নো ও পভরমাপ এিং 

সময় ইিযাভদ উনলস্নখপূি িক আনিদনপে। 

৪। ভেমান্ড যনাট অনু ায়ী ব্যাংনক টাকা 

জমা প্রদাননর োলাননর ফনটাকভপ। 

 সড়ক খনননর আনিদন ফরম মূে: ৫০/- 

টাকা নেদ প্রদান।  

 ভেমান্ড যনাট উভলস্নভখি পভরমাণ টাকা/ 
যেক/নপ-অে িার োলাননর মাধ্যনম 

ভনে িাভরি ব্যাংনক জমা প্রদান।  

 সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরণ িিিমান হার 
ভেএসভসভস’রওনয়িসাইনট পাওয়া  ানি।  

www.dscc.gov.bd 

 

"িড়ক খনন 

নীক্ষিিালা-

২০১৯ এে 

অনুরচ্ছদ ১.৩ 

অনুর্ায়ী ওয়ান 

স্ট্ সিরল 

উত্থা্নরর্াগ্য 

প্রধান িড়রকে 

সিরত্র িরব পাচ্চ 

২০(ক্ষবশ) 

কার্ পক্ষদবি এবং 

অনুরচ্ছদ ৪(গ), 

(ঘ) অনুর্ায়ী 

প্রধান িড়ক 

ব্যিীি অনান্য 

িড়রক ও অক্ষি 

জরুেী সিরত্র 

িকল িড়রক 

জনাব িাইফুল ইিলাি 

ক্ষনব পাযী প্ররকৌশলী, অঞ্চল-২ 

যমািাইল:  

+৮৮০১৭২৩৭০৮৬১১ 

ই-যমইল: 

xen2@dscc.gov.bd 

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


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

সংক্রান্ত ওয়ান স্টপ সাভি িস যসনলর সিায় উপস্থাপন 

করা হয়। উি সিায় অনুনমাদননর পর আনিদনকারী 

সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট যিনক 

ভেমান্ড যনাট সংগ্রহ করনি পারনিন। 

ে) ভেমান্ড অনু ায়ী ভনে িাভরি ব্যাংনক োলাননর মাধ্যনম 

ক্ষ্ভিপূরনণর টাকা জমা প্রদাননর পর সংভিষ্ট 

অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক খনননর অনুমভি 

পে ইস্যয করা হয়।  

প্রধান 

প্ররকৌশলীে 

অনুরিাদনক্ররি 

িরব পাচ্চ 

০৩(ক্ষিন) 

কার্ পক্ষদবি।" 

৩ সড়ক খনননর অনুমভি প্রদান 

(অঞ্চল- ৩) 

 

ক) পাভন, ভিদ্যযৎ, গ্যাস ইিযাভদ সাভি িস সংন ানের জন্য 

সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট 

য াোন াে কনর ৫০(পঞ্চাশ) টাকা মূনের ফরম 

সংগ্রহ করনি হয়। 

খ) ফরমটি পূরণ কনর যহাভডং ট্যানের হাল নাোদ 

রভশনদর ফনটাকভপসহ  সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী 

প্রনকৌশলীর ভনকট জমা প্রদান করনি হয়।  

ে) যলাকাল যরানের যক্ষ্নে সংভিষ্ট ওয়ানে ির কা ি 

সহকারী কর্তিক সনরজভমনন পভরদশ িন ও পভরমাপ 

ভননয় সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরনণর ভহসাি প্রস্ত্তি 

কনর সংভিষ্ট উপ-সহকারী প্রনকৌশলীর মাধ্যনম নভি 

উত্থাপন করা হনল ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক 

অনুনমাদননর পর ক্ষ্ভিপূরনণর ভেমান্ড প্রস্ত্তি করা 

হয় এিং িা আনিদনকারীনক উি কা িালয় যিনক 

সংগ্রহ করনি হয়। 

ঘ) প্রাইমারী যরানের যক্ষ্নে আনিদনটি সড়ক খনন 

সংক্রান্ত ওয়ান স্টপ সাভি িস যসনলর সিায় উপস্থাপন 

করা হয়। উি সিায় অনুনমাদননর পর আনিদনকারী 

সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট যিনক 

ভেমান্ড যনাট সংগ্রহ করনি পারনিন। 

ে) ভেমান্ড অনু ায়ী ভনে িাভরি ব্যাংনক োলাননর মাধ্যনম 

ক্ষ্ভিপূরনণর টাকা জমা প্রদাননর পর সংভিষ্ট 

১। সড়ক খনননর আনিদন ফরম, প্রাভি 

স্থান- ভনি িাহী প্রনকৌশলীর দির। 

২। ব্যভি মাভলকানার যক্ষ্নে সংভিষ্ট 

যহাভডং ট্যাে পভরনশানের হালনাোদ 

রভশনদর ফনটাকভপ আনিদনকারী কর্তিক 

সরিরাহ করনি হনি।  

৩। সংস্থার যক্ষ্নে দির প্রোন কর্তিক 

খননিব্য রাস্তার নো ও পভরমাপ এিং 

সময় ইিযাভদ উনলস্নখপূি িক আনিদনপে। 

৪। ভেমান্ড যনাট অনু ায়ী ব্যাংনক টাকা 

জমা প্রদাননর োলাননর ফনটাকভপ।  

 সড়ক খনননর আনিদন ফরম মূে: ৫০/- 

টাকা নেদ প্রদান।  

 ভেমান্ড যনাট উভলস্নভখি পভরমাণ টাকা/ 
যেক/নপ-অে িার োলাননর মাধ্যনম 

ভনে িাভরি ব্যাংনক জমা প্রদান।  

 সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরণ িিিমান হার 
ভেএসভসভস’রওনয়িসাইনট পাওয়া  ানি।  

www.dscc.gov.bd 

 

"িড়ক খনন 

নীক্ষিিালা-

২০১৯ এে 

অনুরচ্ছদ ১.৩ 

অনুর্ায়ী ওয়ান 

স্ট্ সিরল 

উত্থা্নরর্াগ্য 

প্রধান িড়রকে 

সিরত্র িরব পাচ্চ 

২০(ক্ষবশ) 

কার্ পক্ষদবি এবং 

অনুরচ্ছদ ৪(গ), 

(ঘ) অনুর্ায়ী 

প্রধান িড়ক 

ব্যিীি অনান্য 

িড়রক ও অক্ষি 

জরুেী সিরত্র 

িকল িড়রক 

প্রধান 

প্ররকৌশলীে 

অনুরিাদনক্ররি 

িরব পাচ্চ 

০৩(ক্ষিন) 

কার্ পক্ষদবি।" 

জনাব সিাোঃ িক্ষ জুে েযিান 

ক্ষনব পাযী প্ররকৌশলী, অঞ্চল-৩ 

যমািাইল:  

+৮৮০১৫৫২৪৮২০৭৯ 

ই-যমইল: 

xen3@dscc.gov.bd 

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


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক খনননর অনুমভি 

পে ইস্যয করা হয়।  

 সড়ক খনননর অনুমভি প্রদান 

(অঞ্চল- ৪) 

 

ক) পাভন, ভিদ্যযৎ, গ্যাস ইিযাভদ সাভি িস সংন ানের জন্য 

সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট 

য াোন াে কনর ৫০(পঞ্চাশ) টাকা মূনের ফরম 

সংগ্রহ করনি হয়। 

খ) ফরমটি পূরণ কনর যহাভডং ট্যানের হাল নাোদ 

রভশনদর ফনটাকভপসহ  সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী 

প্রনকৌশলীর ভনকট জমা প্রদান করনি হয়।  

ে) যলাকাল যরানের যক্ষ্নে সংভিষ্ট ওয়ানে ির কা ি 

সহকারী কর্তিক সনরজভমনন পভরদশ িন ও পভরমাপ 

ভননয় সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরনণর ভহসাি প্রস্ত্তি 

কনর সংভিষ্ট উপ-সহকারী প্রনকৌশলীর মাধ্যনম নভি 

উত্থাপন করা হনল ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক 

অনুনমাদননর পর ক্ষ্ভিপূরনণর ভেমান্ড প্রস্ত্তি করা 

হয় এিং িা আনিদনকারীনক উি কা িালয় যিনক 

সংগ্রহ করনি হয়। 

ঘ) প্রাইমারী যরানের যক্ষ্নে আনিদনটি সড়ক খনন 

সংক্রান্ত ওয়ান স্টপ সাভি িস যসনলর সিায় উপস্থাপন 

করা হয়। উি সিায় অনুনমাদননর পর আনিদনকারী 

সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট যিনক 

ভেমান্ড যনাট সংগ্রহ করনি পারনিন। 

ে) ভেমান্ড অনু ায়ী ভনে িাভরি ব্যাংনক োলাননর মাধ্যনম 

ক্ষ্ভিপূরনণর টাকা জমা প্রদাননর পর সংভিষ্ট 

অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক খনননর অনুমভি 

পে ইস্যয করা হয়। 

১। সড়ক খনননর আনিদন ফরম, প্রাভি 

স্থান- ভনি িাহী প্রনকৌশলীর দির। 

২। ব্যভি মাভলকানার যক্ষ্নে সংভিষ্ট 

যহাভডং ট্যাে পভরনশানের হালনাোদ 

রভশনদর ফনটাকভপ আনিদনকারী কর্তিক 

সরিরাহ করনি হনি।  

৩। সংস্থার যক্ষ্নে দির প্রোন কর্তিক 

খননিব্য রাস্তার নো ও পভরমাপ এিং 

সময় ইিযাভদ উনলস্নখপূি িক আনিদনপে। 

৪। ভেমান্ড যনাট অনু ায়ী ব্যাংনক টাকা 

জমা প্রদাননর োলাননর ফনটাকভপ। 

 সড়ক খনননর আনিদন ফরম মূে: ৫০/- 

টাকা নেদ প্রদান।  

 ভেমান্ড যনাট উভলস্নভখি পভরমাণ টাকা/ 
যেক/নপ-অে িার োলাননর মাধ্যনম 

ভনে িাভরি ব্যাংনক জমা প্রদান।  

সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরণ িিিমান হার 

ভেএসভসভস’রওনয়িসাইনট পাওয়া  ানি।  

   www.dscc.gov.bd 

 

"িড়ক খনন 

নীক্ষিিালা-

২০১৯ এে 

অনুরচ্ছদ ১.৩ 

অনুর্ায়ী ওয়ান 

স্ট্ সিরল 

উত্থা্নরর্াগ্য 

প্রধান িড়রকে 

সিরত্র িরব পাচ্চ 

২০(ক্ষবশ) 

কার্ পক্ষদবি এবং 

অনুরচ্ছদ ৪(গ), 

(ঘ) অনুর্ায়ী 

প্রধান িড়ক 

ব্যিীি অনান্য 

িড়রক ও অক্ষি 

জরুেী সিরত্র 

িকল িড়রক 

প্রধান 

প্ররকৌশলীে 

অনুরিাদনক্ররি 

িরব পাচ্চ 

০৩(ক্ষিন) 

কার্ পক্ষদবি।" 

 

 

 

 

 

জনাব সিাোঃ যারুনুে েশীদ 

ক্ষনব পাযী প্ররকৌশলী, অঞ্চল-৪ 

স ানোঃ 

০২২২৩৩৮৭৬৬৬ 

যমািাইল:  

+৮৮০১৭১৩৩০৩১০৩ 

ই-যমইল:  

Xen4@dscc.gov.bd  



ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

৫ সড়ক খনননর অনুমভি প্রদান 

(অঞ্চল- ৫) 

 

ক) পাভন, ভিদ্যযৎ, গ্যাস ইিযাভদ সাভি িস সংন ানের জন্য 

সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট 

য াোন াে কনর ৫০(পঞ্চাশ) টাকা মূনের ফরম 

সংগ্রহ করনি হয়। 

খ) ফরমটি পূরণ কনর যহাভডং ট্যানের হাল নাোদ 

রভশনদর ফনটাকভপসহ  সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী 

প্রনকৌশলীর ভনকট জমা প্রদান করনি হয়।  

ে) যলাকাল যরানের যক্ষ্নে সংভিষ্ট ওয়ানে ির কা ি 

সহকারী কর্তিক সনরজভমনন পভরদশ িন ও পভরমাপ 

ভননয় সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরনণর ভহসাি প্রস্ত্তি 

কনর সংভিষ্ট উপ-সহকারী প্রনকৌশলীর মাধ্যনম নভি 

উত্থাপন করা হনল ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক 

অনুনমাদননর পর ক্ষ্ভিপূরনণর ভেমান্ড প্রস্ত্তি করা 

হয় এিং িা আনিদনকারীনক উি কা িালয় যিনক 

সংগ্রহ করনি হয়। 

ঘ) প্রাইমারী যরানের যক্ষ্নে আনিদনটি সড়ক খনন 

সংক্রান্ত ওয়ান স্টপ সাভি িস যসনলর সিায় উপস্থাপন 

করা হয়। উি সিায় অনুনমাদননর পর আনিদনকারী 

সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট যিনক 

ভেমান্ড যনাট সংগ্রহ করনি পারনিন। 

ে) ভেমান্ড অনু ায়ী ভনে িাভরি ব্যাংনক োলাননর মাধ্যনম 

ক্ষ্ভিপূরনণর টাকা জমা প্রদাননর পর সংভিষ্ট 

অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক খনননর অনুমভি 

পে ইস্যয করা হয়।  

১। সড়ক খনননর আনিদন ফরম, প্রাভি 

স্থান- ভনি িাহী প্রনকৌশলীর দির। 

২। ব্যভি মাভলকানার যক্ষ্নে সংভিষ্ট 

যহাভডং ট্যাে পভরনশানের হালনাোদ 

রভশনদর ফনটাকভপ আনিদনকারী কর্তিক 

সরিরাহ করনি হনি।  

৩। সংস্থার যক্ষ্নে দির প্রোন কর্তিক 

খননিব্য রাস্তার নো ও পভরমাপ এিং 

সময় ইিযাভদ উনলস্নখপূি িক আনিদনপে। 

৪। ভেমান্ড যনাট অনু ায়ী ব্যাংনক টাকা 

জমা প্রদাননর োলাননর ফনটাকভপ। 

 সড়ক খনননর আনিদন ফরম মূে: ৫০/- 

টাকা নেদ প্রদান।  

 ভেমান্ড যনাট উভলস্নভখি পভরমাণ টাকা/ 
যেক/নপ-অে িার োলাননর মাধ্যনম 

ভনে িাভরি ব্যাংনক জমা প্রদান।  

 সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরণ িিিমান হার 
ভেএসভসভস’র ওনয়িসাইনট পাওয়া  ানি।  

www.dscc.gov.bd 

 

"িড়ক খনন 

নীক্ষিিালা-

২০১৯ এে 

অনুরচ্ছদ ১.৩ 

অনুর্ায়ী ওয়ান 

স্ট্ সিরল 

উত্থা্নরর্াগ্য 

প্রধান িড়রকে 

সিরত্র িরব পাচ্চ 

২০(ক্ষবশ) 

কার্ পক্ষদবি এবং 

অনুরচ্ছদ ৪(গ), 

(ঘ) অনুর্ায়ী 

প্রধান িড়ক 

ব্যিীি অনান্য 

িড়রক ও অক্ষি 

জরুেী সিরত্র 

িকল িড়রক 

প্রধান 

প্ররকৌশলীে 

অনুরিাদনক্ররি 

িরব পাচ্চ 

০৩(ক্ষিন) 

কার্ পক্ষদবি।" 

জনাব সিাোঃ িাইফুল ইিলাি জয় 

ক্ষনব পাযী প্ররকৌশলী, অঞ্চল-৫ 

যমািাইল:  

+৮৮ ০১৭৩৬৬১৪৬৪৬ 

ই-যমইল: 

Xen5@dscc.gov.bd 

৬ সড়ক খনননর অনুমভি প্রদান 

(অঞ্চল- ৬) 

 

ক) পাভন, ভিদ্যযৎ, গ্যাস ইিযাভদ সাভি িস সংন ানের জন্য 

সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট 

য াোন াে কনর ৫০(পঞ্চাশ) টাকা মূনের ফরম 

সংগ্রহ করনি হয়। 

খ) ফরমটি পূরণ কনর যহাভডং ট্যানের হাল নাোদ 

রভশনদর ফনটাকভপসহ  সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী 

১। সড়ক খনননর আনিদন ফরম, প্রাভি 

স্থান- ভনি িাহী প্রনকৌশলীর দির। 

২। ব্যভি মাভলকানার যক্ষ্নে সংভিষ্ট 

যহাভডং ট্যাে পভরনশানের হালনাোদ 

রভশনদর ফনটাকভপ আনিদনকারী কর্তিক 

 সড়ক খনননর আনিদন ফরম মূে: ৫০/- 

টাকা নেদ প্রদান।  

 ভেমান্ড যনাট উভলস্নভখি পভরমাণ টাকা/ 
যেক/নপ-অে িার োলাননর মাধ্যনম 

ভনে িাভরি ব্যাংনক জমা প্রদান।  

 সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরণ িিিমান হার 
ভেএসভসভস’র ওনয়িসাইনট পাওয়া  ানি।  

"িড়ক খনন 

নীক্ষিিালা-

২০১৯ এে 

অনুরচ্ছদ ১.৩ 

অনুর্ায়ী ওয়ান 

স্ট্ সিরল 

জনাব িাইফুল ইিলাি 

ক্ষনব পাযী প্ররকৌশলী (অ.দা.) 

অঞ্চল-৬ 

যমািাইল:  

+৮৮০১৭২৩৭০৮৬১১ 

ই-যমইল: 

xen6@dscc.gov.bd 

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


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

প্রনকৌশলীর ভনকট জমা প্রদান করনি হয়।  

ে) যলাকাল যরানের যক্ষ্নে সংভিষ্ট ওয়ানে ির কা ি 

সহকারী কর্তিক সনরজভমনন পভরদশ িন ও পভরমাপ 

ভননয় সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরনণর ভহসাি প্রস্ত্তি 

কনর সংভিষ্ট উপ-সহকারী প্রনকৌশলীর মাধ্যনম নভি 

উত্থাপন করা হনল ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক 

অনুনমাদননর পর ক্ষ্ভিপূরনণর ভেমান্ড প্রস্ত্তি করা 

হয় এিং িা আনিদনকারীনক উি কা িালয় যিনক 

সংগ্রহ করনি হয়। 

ঘ) প্রাইমারী যরানের যক্ষ্নে আনিদনটি সড়ক খনন 

সংক্রান্ত ওয়ান স্টপ সাভি িস যসনলর সিায় উপস্থাপন 

করা হয়। উি সিায় অনুনমাদননর পর আনিদনকারী 

সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট যিনক 

ভেমান্ড যনাট সংগ্রহ করনি পারনিন। 

ে) ভেমান্ড অনু ায়ী ভনে িাভরি ব্যাংনক োলাননর মাধ্যনম 

ক্ষ্ভিপূরনণর টাকা জমা প্রদাননর পর সংভিষ্ট 

অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক খনননর অনুমভি 

পে ইস্যয করা হয়।  

সরিরাহ করনি হনি।  

৩। সংস্থার যক্ষ্নে দির প্রোন কর্তিক 

খননিব্য রাস্তার নো ও পভরমাপ এিং 

সময় ইিযাভদ উনলস্নখপূি িক আনিদনপে। 

৪। ভেমান্ড যনাট অনু ায়ী ব্যাংনক টাকা 

জমা প্রদাননর োলাননর ফনটাকভপ। 

www.dscc.gov.bd 

 

উত্থা্নরর্াগ্য 

প্রধান িড়রকে 

সিরত্র িরব পাচ্চ 

২০(ক্ষবশ) 

কার্ পক্ষদবি এবং 

অনুরচ্ছদ ৪(গ), 

(ঘ) অনুর্ায়ী 

প্রধান িড়ক 

ব্যিীি অনান্য 

িড়রক ও অক্ষি 

জরুেী সিরত্র 

িকল িড়রক 

প্রধান 

প্ররকৌশলীে 

অনুরিাদনক্ররি 

িরব পাচ্চ 

০৩(ক্ষিন) 

কার্ পক্ষদবি।" 

৭ সড়ক খনননর অনুমভি প্রদান 

(অঞ্চল- ৭) 

 

ক) পাভন, ভিদ্যযৎ, গ্যাস ইিযাভদ সাভি িস সংন ানের জন্য 

সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট 

য াোন াে কনর ৫০(পঞ্চাশ) টাকা মূনের ফরম 

সংগ্রহ করনি হয়। 

খ) ফরমটি পূরণ কনর যহাভডং ট্যানের হাল নাোদ 

রভশনদর ফনটাকভপসহ  সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী 

প্রনকৌশলীর ভনকট জমা প্রদান করনি হয়।  

ে) যলাকাল যরানের যক্ষ্নে সংভিষ্ট ওয়ানে ির কা ি 

সহকারী কর্তিক সনরজভমনন পভরদশ িন ও পভরমাপ 

ভননয় সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরনণর ভহসাি প্রস্ত্তি 

কনর সংভিষ্ট উপ-সহকারী প্রনকৌশলীর মাধ্যনম নভি 

উত্থাপন করা হনল ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক 

১। সড়ক খনননর আনিদন ফরম, প্রাভি 

স্থান- ভনি িাহী প্রনকৌশলীর দির। 

২। ব্যভি মাভলকানার যক্ষ্নে সংভিষ্ট 

যহাভডং ট্যাে পভরনশানের হালনাোদ 

রভশনদর ফনটাকভপ আনিদনকারী কর্তিক 

সরিরাহ করনি হনি।  

৩। সংস্থার যক্ষ্নে দির প্রোন কর্তিক 

খননিব্য রাস্তার নো ও পভরমাপ এিং 

সময় ইিযাভদ উনলস্নখপূি িক আনিদনপে। 

৪। ভেমান্ড যনাট অনু ায়ী ব্যাংনক টাকা 

জমা প্রদাননর োলাননর ফনটাকভপ। 

 সড়ক খনননর আনিদন ফরম মূে: ৫০/- 

টাকা নেদ প্রদান।  

 ভেমান্ড যনাট উভলস্নভখি পভরমাণ টাকা/ 
যেক/নপ-অে িার োলাননর মাধ্যনম 

ভনে িাভরি ব্যাংনক জমা প্রদান।  

 সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরণ িিিমান হার 
ভেএসভসভস’র ওনয়িসাইনট পাওয়া  ানি।  

www.dscc.gov.bd 

 

"িড়ক খনন 

নীক্ষিিালা-

২০১৯ এে 

অনুরচ্ছদ ১.৩ 

অনুর্ায়ী ওয়ান 

স্ট্ সিরল 

উত্থা্নরর্াগ্য 

প্রধান িড়রকে 

সিরত্র িরব পাচ্চ 

২০(ক্ষবশ) 

কার্ পক্ষদবি এবং 

অনুরচ্ছদ ৪(গ), 

(ঘ) অনুর্ায়ী 

জনাব ক্ষিঠুন চন্দ্র শীল 

ক্ষনব পাযী প্ররকৌশলী(অ.দা.) 

 অঞ্চল-7 

যফানঃ 

০২২২৩৩৮৮৪৫৪ 

যমািাইল:  

+৮৮০১৭৯৪২৯৫৭০৭ 

ই-যমইল: 

xen7@dscc.gov.bd 

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


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

অনুনমাদননর পর ক্ষ্ভিপূরনণর ভেমান্ড প্রস্ত্তি করা 

হয় এিং িা আনিদনকারীনক উি কা িালয় যিনক 

সংগ্রহ করনি হয়। 

ঘ) প্রাইমারী যরানের যক্ষ্নে আনিদনটি সড়ক খনন 

সংক্রান্ত ওয়ান স্টপ সাভি িস যসনলর সিায় উপস্থাপন 

করা হয়। উি সিায় অনুনমাদননর পর আনিদনকারী 

সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট যিনক 

ভেমান্ড যনাট সংগ্রহ করনি পারনিন। 

ে) ভেমান্ড অনু ায়ী ভনে িাভরি ব্যাংনক োলাননর মাধ্যনম 

ক্ষ্ভিপূরনণর টাকা জমা প্রদাননর পর সংভিষ্ট 

অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক খনননর অনুমভি 

পে ইস্যয করা হয়।  

প্রধান িড়ক 

ব্যিীি অনান্য 

িড়রক ও অক্ষি 

জরুেী সিরত্র 

িকল িড়রক 

প্রধান 

প্ররকৌশলীে 

অনুরিাদনক্ররি 

িরব পাচ্চ 

০৩(ক্ষিন) 

কার্ পক্ষদবি।" 

৮ সড়ক খনননর অনুমভি প্রদান 

(অঞ্চল- ৮) 

 

ক) পাভন, ভিদ্যযৎ, গ্যাস ইিযাভদ সাভি িস সংন ানের জন্য 

সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট 

য াোন াে কনর ৫০(পঞ্চাশ) টাকা মূনের ফরম 

সংগ্রহ করনি হয়। 

খ) ফরমটি পূরণ কনর যহাভডং ট্যানের হাল নাোদ 

রভশনদর ফনটাকভপসহ  সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী 

প্রনকৌশলীর ভনকট জমা প্রদান করনি হয়।  

ে) যলাকাল যরানের যক্ষ্নে সংভিষ্ট ওয়ানে ির কা ি 

সহকারী কর্তিক সনরজভমনন পভরদশ িন ও পভরমাপ 

ভননয় সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরনণর ভহসাি প্রস্ত্তি 

কনর সংভিষ্ট উপ-সহকারী প্রনকৌশলীর মাধ্যনম নভি 

উত্থাপন করা হনল ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক 

অনুনমাদননর পর ক্ষ্ভিপূরনণর ভেমান্ড প্রস্ত্তি করা 

হয় এিং িা আনিদনকারীনক উি কা িালয় যিনক 

সংগ্রহ করনি হয়। 

ঘ) প্রাইমারী যরানের যক্ষ্নে আনিদনটি সড়ক খনন 

সংক্রান্ত ওয়ান স্টপ সাভি িস যসনলর সিায় উপস্থাপন 

করা হয়। উি সিায় অনুনমাদননর পর আনিদনকারী 

১। সড়ক খনননর আনিদন ফরম, প্রাভি 

স্থান- ভনি িাহী প্রনকৌশলীর দির। 

২। ব্যভি মাভলকানার যক্ষ্নে সংভিষ্ট 

যহাভডং ট্যাে পভরনশানের হালনাোদ 

রভশনদর ফনটাকভপ আনিদনকারী কর্তিক 

সরিরাহ করনি হনি।  

৩। সংস্থার যক্ষ্নে দির প্রোন কর্তিক 

খননিব্য রাস্তার নো ও পভরমাপ এিং 

সময় ইিযাভদ উনলস্নখপূি িক আনিদনপে। 

৪। ভেমান্ড যনাট অনু ায়ী ব্যাংনক টাকা 

জমা প্রদাননর োলাননর ফনটাকভপ। 

 সড়ক খনননর আনিদন ফরম মূে: ৫০/- 

টাকা নেদ প্রদান।  

 ভেমান্ড যনাট উভলস্নভখি পভরমাণ টাকা/ 
যেক/নপ-অে িার োলাননর মাধ্যনম 

ভনে িাভরি ব্যাংনক জমা প্রদান।  

 সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরণ িিিমান হার 
ভেএসভসভস’র ওনয়িসাইনট পাওয়া  ানি।  

www.dscc.gov.bd 

 

"িড়ক খনন 

নীক্ষিিালা-

২০১৯ এে 

অনুরচ্ছদ ১.৩ 

অনুর্ায়ী ওয়ান 

স্ট্ সিরল 

উত্থা্নরর্াগ্য 

প্রধান িড়রকে 

সিরত্র িরব পাচ্চ 

২০(ক্ষবশ) 

কার্ পক্ষদবি এবং 

অনুরচ্ছদ ৪(গ), 

(ঘ) অনুর্ায়ী 

প্রধান িড়ক 

ব্যিীি অনান্য 

িড়রক ও অক্ষি 

জরুেী সিরত্র 

িকল িড়রক 

প্রধান 

প্ররকৌশলীে 

জনাব সিাোঃ িক্ষ জুে েযিান 

ক্ষনব পাযী প্ররকৌশলী (অ.দা.) 

অঞ্চল-8 

যমািাইল:  

+৮৮০১৫৫২৪৮২০৭৯ 

ই-যমইল: 

xen8@dscc.gov.bd 

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


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট যিনক 

ভেমান্ড যনাট সংগ্রহ করনি পারনিন। 

ে) ভেমান্ড অনু ায়ী ভনে িাভরি ব্যাংনক োলাননর মাধ্যনম 

ক্ষ্ভিপূরনণর টাকা জমা প্রদাননর পর সংভিষ্ট 

অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক খনননর অনুমভি 

পে ইস্যয করা হয়।  

অনুরিাদনক্ররি 

িরব পাচ্চ 

০৩(ক্ষিন) 

কার্ পক্ষদবি।" 

৯ সড়ক খনননর অনুমভি প্রদান 

(অঞ্চল- ৯) 

 

ক) পাভন, ভিদ্যযৎ, গ্যাস ইিযাভদ সাভি িস সংন ানের জন্য 

সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট 

য াোন াে কনর ৫০(পঞ্চাশ) টাকা মূনের ফরম 

সংগ্রহ করনি হয়। 

খ) ফরমটি পূরণ কনর যহাভডং ট্যানের হাল নাোদ 

রভশনদর ফনটাকভপসহ  সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী 

প্রনকৌশলীর ভনকট জমা প্রদান করনি হয়।  

ে) যলাকাল যরানের যক্ষ্নে সংভিষ্ট ওয়ানে ির কা ি 

সহকারী কর্তিক সনরজভমনন পভরদশ িন ও পভরমাপ 

ভননয় সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরনণর ভহসাি প্রস্ত্তি 

কনর সংভিষ্ট উপ-সহকারী প্রনকৌশলীর মাধ্যনম নভি 

উত্থাপন করা হনল ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক 

অনুনমাদননর পর ক্ষ্ভিপূরনণর ভেমান্ড প্রস্ত্তি করা 

হয় এিং িা আনিদনকারীনক উি কা িালয় যিনক 

সংগ্রহ করনি হয়। 

ঘ) প্রাইমারী যরানের যক্ষ্নে আনিদনটি সড়ক খনন 

সংক্রান্ত ওয়ান স্টপ সাভি িস যসনলর সিায় উপস্থাপন 

করা হয়। উি সিায় অনুনমাদননর পর আনিদনকারী 

সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট যিনক 

ভেমান্ড যনাট সংগ্রহ করনি পারনিন। 

ে) ভেমান্ড অনু ায়ী ভনে িাভরি ব্যাংনক োলাননর মাধ্যনম 

ক্ষ্ভিপূরনণর টাকা জমা প্রদাননর পর সংভিষ্ট 

অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক খনননর অনুমভি 

১। সড়ক খনননর আনিদন ফরম, প্রাভি 

স্থান- ভনি িাহী প্রনকৌশলীর দির। 

২। ব্যভি মাভলকানার যক্ষ্নে সংভিষ্ট 

যহাভডং ট্যাে পভরনশানের হালনাোদ 

রভশনদর ফনটাকভপ আনিদনকারী কর্তিক 

সরিরাহ করনি হনি।  

৩। সংস্থার যক্ষ্নে দির প্রোন কর্তিক 

খননিব্য রাস্তার নো ও পভরমাপ এিং 

সময় ইিযাভদ উনলস্নখপূি িক আনিদনপে। 

৪। ভেমান্ড যনাট অনু ায়ী ব্যাংনক টাকা 

জমা প্রদাননর োলাননর ফনটাকভপ। 

 সড়ক খনননর আনিদন ফরম মূে: ৫০/- 

টাকা নেদ প্রদান।  

 ভেমান্ড যনাট উভলস্নভখি পভরমাণ টাকা/ 
যেক/নপ-অে িার োলাননর মাধ্যনম 

ভনে িাভরি ব্যাংনক জমা প্রদান।  

 সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরণ িিিমান হার 
ভেএসভসভস’র ওনয়িসাইনট পাওয়া  ানি।  

www.dscc.gov.bd 

 

"িড়ক খনন 

নীক্ষিিালা-

২০১৯ এে 

অনুরচ্ছদ ১.৩ 

অনুর্ায়ী ওয়ান 

স্ট্ সিরল 

উত্থা্নরর্াগ্য 

প্রধান িড়রকে 

সিরত্র িরব পাচ্চ 

২০(ক্ষবশ) 

কার্ পক্ষদবি এবং 

অনুরচ্ছদ ৪(গ), 

(ঘ) অনুর্ায়ী 

প্রধান িড়ক 

ব্যিীি অনান্য 

িড়রক ও অক্ষি 

জরুেী সিরত্র 

িকল িড়রক 

প্রধান 

প্ররকৌশলীে 

অনুরিাদনক্ররি 

িরব পাচ্চ 

০৩(ক্ষিন) 

কার্ পক্ষদবি।" 

জনাব সিাোঃ িাইফুল ইিলাি জয় 

ক্ষনব পাযী প্ররকৌশলী (অ.দা.) 

অঞ্চল-৯ 

যমািাইল:  

+৮৮ ০১৭৩৬৬১৪৬৪৬ 

ই-যমইল: 

Xen9@dscc.gov.bd 

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


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

পে ইস্যয করা হয়।  

১০ সড়ক খনননর অনুমভি প্রদান 

(অঞ্চল- ১০) 

 

ক) পাভন, ভিদ্যযৎ, গ্যাস ইিযাভদ সাভি িস সংন ানের জন্য 

সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট 

য াোন াে কনর ৫০(পঞ্চাশ) টাকা মূনের ফরম 

সংগ্রহ করনি হয়। 

খ) ফরমটি পূরণ কনর যহাভডং ট্যানের হাল নাোদ 

রভশনদর ফনটাকভপসহ  সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী 

প্রনকৌশলীর ভনকট জমা প্রদান করনি হয়।  

ে) যলাকাল যরানের যক্ষ্নে সংভিষ্ট ওয়ানে ির কা ি 

সহকারী কর্তিক সনরজভমনন পভরদশ িন ও পভরমাপ 

ভননয় সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরনণর ভহসাি প্রস্ত্তি 

কনর সংভিষ্ট উপ-সহকারী প্রনকৌশলীর মাধ্যনম নভি 

উত্থাপন করা হনল ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক 

অনুনমাদননর পর ক্ষ্ভিপূরনণর ভেমান্ড প্রস্ত্তি করা 

হয় এিং িা আনিদনকারীনক উি কা িালয় যিনক 

সংগ্রহ করনি হয়। 

ঘ) প্রাইমারী যরানের যক্ষ্নে আনিদনটি সড়ক খনন 

সংক্রান্ত ওয়ান স্টপ সাভি িস যসনলর সিায় উপস্থাপন 

করা হয়। উি সিায় অনুনমাদননর পর আনিদনকারী 

সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট যিনক 

ভেমান্ড যনাট সংগ্রহ করনি পারনিন। 

ে) ভেমান্ড অনু ায়ী ভনে িাভরি ব্যাংনক োলাননর মাধ্যনম 

ক্ষ্ভিপূরনণর টাকা জমা প্রদাননর পর সংভিষ্ট 

অঞ্চনলর ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক খনননর অনুমভি 

পে ইস্যয করা হয়।  

১। সড়ক খনননর আনিদন ফরম, প্রাভি 

স্থান- ভনি িাহী প্রনকৌশলীর দির। 

২। ব্যভি মাভলকানার যক্ষ্নে সংভিষ্ট 

যহাভডং ট্যাে পভরনশানের হালনাোদ 

রভশনদর ফনটাকভপ আনিদনকারী কর্তিক 

সরিরাহ করনি হনি।  

৩। সংস্থার যক্ষ্নে দির প্রোন কর্তিক 

খননিব্য রাস্তার নো ও পভরমাপ এিং 

সময় ইিযাভদ উনলস্নখপূি িক আনিদনপে। 

৪। ভেমান্ড যনাট অনু ায়ী ব্যাংনক টাকা 

জমা প্রদাননর োলাননর ফনটাকভপ। 

 সড়ক খনননর আনিদন ফরম মূে: ৫০/- 

টাকা নেদ প্রদান।  

 ভেমান্ড যনাট উভলস্নভখি পভরমাণ টাকা/ 
যেক/নপ-অে িার োলাননর মাধ্যনম 

ভনে িাভরি ব্যাংনক জমা প্রদান।  

 সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরণ িিিমান হার 
ভেএসভসভস’র ওনয়িসাইনট পাওয়া  ানি।  

www.dscc.gov.bd 

 

"িড়ক খনন 

নীক্ষিিালা-

২০১৯ এে 

অনুরচ্ছদ ১.৩ 

অনুর্ায়ী ওয়ান 

স্ট্ সিরল 

উত্থা্নরর্াগ্য 

প্রধান িড়রকে 

সিরত্র িরব পাচ্চ 

২০(ক্ষবশ) 

কার্ পক্ষদবি এবং 

অনুরচ্ছদ ৪(গ), 

(ঘ) অনুর্ায়ী 

প্রধান িড়ক 

ব্যিীি অনান্য 

িড়রক ও অক্ষি 

জরুেী সিরত্র 

িকল িড়রক 

প্রধান 

প্ররকৌশলীে 

অনুরিাদনক্ররি 

িরব পাচ্চ 

০৩(ক্ষিন) 

কার্ পক্ষদবি।" 

জনাব সিাোঃ যারুনুে েশীদ 

ক্ষনব পাযী প্ররকৌশলী (অ.দা.) 

অঞ্চল-১০ 

স ানোঃ 

০২২২৩৩৮৭৬৬৬ 

যমািাইল:  

+৮৮০১৭১৩৩০৩১০৩ 

ই-যমইল:  

Xen10@dscc.gov.bd 

১১ ড্রাইি ওনয়/ যেইটওনয়  ভনম িানণর 

অনুমভি 

(অঞ্চল- ১) 

ক) ড্রাইিওনয়/নেইটওনয় ভনম িানণর জন্য অঞ্চনলর 

ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট সড়ক খনননর আনিদন 

ফরনম আনিদন করনি হয়। 

১। সড়ক খনননর আনিদন ফরম, প্রাভি 

স্থান- ভনি িাহী প্রনকৌশলীর দির। 

২। রাজউক কর্তিক অনুনমাভদি পস্ননটর যল-

 সড়ক খনননর আনিদন ফরম মূে: ৫০/- 

টাকা নেদ প্রদান।  

 ভেমান্ড যনাট উভলস্নভখি পভরমাণ টাকা/ 
যেক/নপ-অে িার োলাননর মাধ্যনম 

ভনে িাভরি ব্যাংনক জমা প্রদান।  

৭(সাি) কা িভদিস জনাব ক্ষিঠুন চন্দ্র শীল 

ক্ষনব পাযী প্ররকৌশলী(পুে), অঞ্চল-১ 

যফানঃ 

০২২২৩৩৮৮৪৫৪ 

যমািাইল:  

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


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

খ) রাজউক কর্তিক অনুনমাভদি যল-আউট নো ও 

আনিদন সংভিষ্ট এলাকার কা ি সহকারী কর্তিক 

সনরজভমনন পরীক্ষ্া কনর ক্ষ্ভিপূরনণর ভেমান্ড যনাট 

প্রস্ত্তি করা হয় এিং উপ-সহকারী প্রনকৌশলীর 

মাধ্যনম অনুনমাদননর জন্য নভি উত্থাপন করা হয়। 

ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক অনুনমাদননর পর 

আনিদনকারীনক িা সংভিষ্ট কা িালয় যিনক সংগ্রহ 

করনি হনি। ক্ষ্ভিপূরনণর টাকা ভনে িাভরি ব্যাংনক 

োলাননর মাধ্যনম জমা প্রদাননর পর পরিিী 

১(এক)টি কা িভদিনসর মনধ্য ড্রাইিওনয়/নেইটওনয় 

ভনম িানণর অনুমভি পে ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক 

প্রদান করা হয়।  

আউট প্ল্যান (ফনটাকভপ) আনিদনকারী 

কর্তিক জমা ভদনি হনি। 

৩। সংভিষ্ট যহাভডং ট্যাে পভরনশাে এর 

হালনাোদ রভশনদর ফনটাকভপ 

আনিদনকারী কর্তিক সরিরাহ করনি 

হনি।  

৪। ভেমান্ড যনাট অনু ায়ী ব্যাংনক টাকা 

জমা প্রদাননর োলাননর ফনটাকভপ। 

 সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরণ িিিমান হার 
ভেএসভসভস’রওনয়িসাইনট পাওয়া  ানি।  

www.dscc.gov.bd 

 

+৮৮০১৭৯৪২৯৫৭০৭ 

ই-যমইল: 

xen1@dscc.gov.bd 

১২ ড্রাইি ওনয়/ যেইটওনয়  ভনম িানণর 

অনুমভি 

(অঞ্চল- ২) 

ক) ড্রাইিওনয়/নেইটওনয় ভনম িানণর জন্য অঞ্চনলর 

ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট সড়ক খনননর আনিদন 

ফরনম আনিদন করনি হয়। 

খ) রাজউক কর্তিক অনুনমাভদি যল-আউট নো ও 

আনিদন সংভিষ্ট এলাকার কা ি সহকারী কর্তিক 

সনরজভমনন পরীক্ষ্া কনর ক্ষ্ভিপূরনণর ভেমান্ড যনাট 

প্রস্ত্তি করা হয় এিং উপ-সহকারী প্রনকৌশলীর 

মাধ্যনম অনুনমাদননর জন্য নভি উত্থাপন করা হয়। 

ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক অনুনমাদননর পর 

আনিদনকারীনক িা সংভিষ্ট কা িালয় যিনক সংগ্রহ 

করনি হনি। ক্ষ্ভিপূরনণর টাকা ভনে িাভরি ব্যাংনক 

োলাননর মাধ্যনম জমা প্রদাননর পর পরিিী 

১(এক)টি কা িভদিনসর মনধ্য ড্রাইিওনয়/নেইটওনয় 

ভনম িানণর অনুমভি পে ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক 

প্রদান করা হয়।  

১। সড়ক খনননর আনিদন ফরম, প্রাভি 

স্থান- ভনি িাহী প্রনকৌশলীর দির। 

২। রাজউক কর্তিক অনুনমাভদি পস্ননটর যল-

আউট প্ল্যান (ফনটাকভপ) আনিদনকারী 

কর্তিক জমা ভদনি হনি। 

৩। সংভিষ্ট যহাভডং ট্যাে পভরনশাে এর 

হালনাোদ রভশনদর ফনটাকভপ 

আনিদনকারী কর্তিক সরিরাহ করনি 

হনি।  

৪। ভেমান্ড যনাট অনু ায়ী ব্যাংনক টাকা 

জমা প্রদাননর োলাননর ফনটাকভপ। 

 সড়ক খনননর আনিদন ফরম মূে: ৫০/- 

টাকা নেদ প্রদান।  

 ভেমান্ড যনাট উভলস্নভখি পভরমাণ টাকা/ 
যেক/নপ-অে িার োলাননর মাধ্যনম 

ভনে িাভরি ব্যাংনক জমা প্রদান।  

 সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরণ িিিমান হার 
ভেএসভসভস’রওনয়িসাইনট পাওয়া  ানি।  

www.dscc.gov.bd 

 

৭(সাি) কা িভদিস জনাব িাইফুল ইিলাি 

ক্ষনব পাযী প্ররকৌশলী, অঞ্চল-২ 

যমািাইল:  

+৮৮০১৭২৩৭০৮৬১১ 

ই-যমইল: 

xen2@dscc.gov.bd  

১৩ ড্রাইি ওনয়/ যেইটওনয়  ভনম িানণর 

অনুমভি 

ক) ড্রাইিওনয়/নেইটওনয় ভনম িানণর জন্য অঞ্চনলর 

ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট সড়ক খনননর আনিদন 

১। সড়ক খনননর আনিদন ফরম, প্রাভি  সড়ক খনননর আনিদন ফরম মূে: ৫০/- 

টাকা নেদ প্রদান।  

৭(সাি) কা িভদিস জনাব সিাোঃ িক্ষ জুে েযিান 

ক্ষনব পাযী প্ররকৌশলী, অঞ্চল-৩ 

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


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

(অঞ্চল- ৩) ফরনম আনিদন করনি হয়। 

খ) রাজউক কর্তিক অনুনমাভদি যল-আউট নো ও 

আনিদন সংভিষ্ট এলাকার কা ি সহকারী কর্তিক 

সনরজভমনন পরীক্ষ্া কনর ক্ষ্ভিপূরনণর ভেমান্ড যনাট 

প্রস্ত্তি করা হয় এিং উপ-সহকারী প্রনকৌশলীর 

মাধ্যনম অনুনমাদননর জন্য নভি উত্থাপন করা হয়। 

ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক অনুনমাদননর পর 

আনিদনকারীনক িা সংভিষ্ট কা িালয় যিনক সংগ্রহ 

করনি হনি। ক্ষ্ভিপূরনণর টাকা ভনে িাভরি ব্যাংনক 

োলাননর মাধ্যনম জমা প্রদাননর পর পরিিী 

১(এক)টি কা িভদিনসর মনধ্য ড্রাইিওনয়/নেইটওনয় 

ভনম িানণর অনুমভি পে ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক 

প্রদান করা হয়।  

স্থান- ভনি িাহী প্রনকৌশলীর দির। 

২। রাজউক কর্তিক অনুনমাভদি পস্ননটর যল-

আউট প্ল্যান (ফনটাকভপ) আনিদনকারী 

কর্তিক জমা ভদনি হনি। 

৩। সংভিষ্ট যহাভডং ট্যাে পভরনশাে এর 

হালনাোদ রভশনদর ফনটাকভপ 

আনিদনকারী কর্তিক সরিরাহ করনি 

হনি।  

৪। ভেমান্ড যনাট অনু ায়ী ব্যাংনক টাকা 

জমা প্রদাননর োলাননর ফনটাকভপ। 

 ভেমান্ড যনাট উভলস্নভখি পভরমাণ টাকা/ 
যেক/নপ-অে িার োলাননর মাধ্যনম 

ভনে িাভরি ব্যাংনক জমা প্রদান।  

 সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরণ িিিমান হার 
ভেএসভসভস’রওনয়িসাইনট পাওয়া  ানি।  

www.dscc.gov.bd 

 

যমািাইল:  

+৮৮০১৫৫২৪৮২০৭৯ 

ই-যমইল: 

xen3@dscc.gov.bd 

১৪ ড্রাইি ওনয়/ যেইটওনয়  ভনম িানণর 

অনুমভি 

(অঞ্চল- ৪) 

ক) ড্রাইিওনয়/নেইটওনয় ভনম িানণর জন্য অঞ্চনলর 

ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট সড়ক খনননর আনিদন 

ফরনম আনিদন করনি হয়। 

খ) রাজউক কর্তিক অনুনমাভদি যল-আউট নো ও 

আনিদন সংভিষ্ট এলাকার কা ি সহকারী কর্তিক 

সনরজভমনন পরীক্ষ্া কনর ক্ষ্ভিপূরনণর ভেমান্ড যনাট 

প্রস্ত্তি করা হয় এিং উপ-সহকারী প্রনকৌশলীর 

মাধ্যনম অনুনমাদননর জন্য নভি উত্থাপন করা হয়। 

ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক অনুনমাদননর পর 

আনিদনকারীনক িা সংভিষ্ট কা িালয় যিনক সংগ্রহ 

করনি হনি। ক্ষ্ভিপূরনণর টাকা ভনে িাভরি ব্যাংনক 

োলাননর মাধ্যনম জমা প্রদাননর পর পরিিী 

১(এক)টি কা িভদিনসর মনধ্য ড্রাইিওনয়/নেইটওনয় 

ভনম িানণর অনুমভি পে ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক 

প্রদান করা হয়।  

১। সড়ক খনননর আনিদন ফরম, প্রাভি 

স্থান- ভনি িাহী প্রনকৌশলীর দির। 

২। রাজউক কর্তিক অনুনমাভদি পস্ননটর যল-

আউট প্ল্যান (ফনটাকভপ) আনিদনকারী 

কর্তিক জমা ভদনি হনি। 

৩। সংভিষ্ট যহাভডং ট্যাে পভরনশাে এর 

হালনাোদ রভশনদর ফনটাকভপ 

আনিদনকারী কর্তিক সরিরাহ করনি 

হনি।  

৪। ভেমান্ড যনাট অনু ায়ী ব্যাংনক টাকা 

জমা প্রদাননর োলাননর ফনটাকভপ। 

 সড়ক খনননর আনিদন ফরম মূে: ৫০/- 

টাকা নেদ প্রদান।  

 ভেমান্ড যনাট উভলস্নভখি পভরমাণ টাকা/ 
যেক/নপ-অে িার োলাননর মাধ্যনম 

ভনে িাভরি ব্যাংনক জমা প্রদান।  

 সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরণ িিিমান হার 
ভেএসভসভস’রওনয়িসাইনট পাওয়া  ানি।  

www.dscc.gov.bd 

 

৭(সাি) কা িভদিস জনাব সিাোঃ যারুনুে েশীদ 

ক্ষনব পাযী প্ররকৌশলী, অঞ্চল-৪ 

স ানোঃ 

০২২২৩৩৮৭৬৬৬ 

যমািাইল:  

+৮৮০১৭১৩৩০৩১০৩ 

ই-যমইল:  

Xen4@dscc.gov.bd 

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


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

১৫ ড্রাইি ওনয়/ যেইটওনয়  ভনম িানণর 

অনুমভি 

(অঞ্চল- ৫) 

ক) ড্রাইিওনয়/নেইটওনয় ভনম িানণর জন্য অঞ্চনলর 

ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট সড়ক খনননর আনিদন 

ফরনম আনিদন করনি হয়। 

খ) রাজউক কর্তিক অনুনমাভদি যল-আউট নো ও 

আনিদন সংভিষ্ট এলাকার কা ি সহকারী কর্তিক 

সনরজভমনন পরীক্ষ্া কনর ক্ষ্ভিপূরনণর ভেমান্ড যনাট 

প্রস্ত্তি করা হয় এিং উপ-সহকারী প্রনকৌশলীর 

মাধ্যনম অনুনমাদননর জন্য নভি উত্থাপন করা হয়। 

ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক অনুনমাদননর পর 

আনিদনকারীনক িা সংভিষ্ট কা িালয় যিনক সংগ্রহ 

করনি হনি। ক্ষ্ভিপূরনণর টাকা ভনে িাভরি ব্যাংনক 

োলাননর মাধ্যনম জমা প্রদাননর পর পরিিী 

১(এক)টি কা িভদিনসর মনধ্য ড্রাইিওনয়/নেইটওনয় 

ভনম িানণর অনুমভি পে ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক 

প্রদান করা হয়।  

১। সড়ক খনননর আনিদন ফরম, প্রাভি 

স্থান- ভনি িাহী প্রনকৌশলীর দির। 

২। রাজউক কর্তিক অনুনমাভদি পস্ননটর যল-

আউট প্ল্যান (ফনটাকভপ) আনিদনকারী 

কর্তিক জমা ভদনি হনি। 

৩। সংভিষ্ট যহাভডং ট্যাে পভরনশাে এর 

হালনাোদ রভশনদর ফনটাকভপ 

আনিদনকারী কর্তিক সরিরাহ করনি 

হনি।  

৪। ভেমান্ড যনাট অনু ায়ী ব্যাংনক টাকা 

জমা প্রদাননর োলাননর ফনটাকভপ। 

 সড়ক খনননর আনিদন ফরম মূে: ৫০/- 

টাকা নেদ প্রদান।  

 ভেমান্ড যনাট উভলস্নভখি পভরমাণ টাকা/ 
যেক/নপ-অে িার োলাননর মাধ্যনম 

ভনে িাভরি ব্যাংনক জমা প্রদান।  

সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরণ িিিমান হার 

ভেএসভসভস’রওনয়িসাইনট পাওয়া  ানি।   

    www.dscc.gov.bd 

 

৭(সাি) কা িভদিস জনাব সিাোঃ িাইফুল ইিলাি জয় 

ক্ষনব পাযী প্ররকৌশলী, অঞ্চল-৫ 

যমািাইল:  

+৮৮ ০১৭৩৬৬১৪৬৪৬ 

ই-যমইল: 

Xen5@dscc.gov.bd 

১৬ ড্রাইি ওনয়/ যেইটওনয়  ভনম িানণর 

অনুমভি 

(অঞ্চল- ৬) 

ক) ড্রাইিওনয়/নেইটওনয় ভনম িানণর জন্য অঞ্চনলর 

ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট সড়ক খনননর আনিদন 

ফরনম আনিদন করনি হয়। 

খ) রাজউক কর্তিক অনুনমাভদি যল-আউট নো ও 

আনিদন সংভিষ্ট এলাকার কা ি সহকারী কর্তিক 

সনরজভমনন পরীক্ষ্া কনর ক্ষ্ভিপূরনণর ভেমান্ড যনাট 

প্রস্ত্তি করা হয় এিং উপ-সহকারী প্রনকৌশলীর 

মাধ্যনম অনুনমাদননর জন্য নভি উত্থাপন করা হয়। 

ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক অনুনমাদননর পর 

আনিদনকারীনক িা সংভিষ্ট কা িালয় যিনক সংগ্রহ 

করনি হনি। ক্ষ্ভিপূরনণর টাকা ভনে িাভরি ব্যাংনক 

োলাননর মাধ্যনম জমা প্রদাননর পর পরিিী 

১(এক)টি কা িভদিনসর মনধ্য ড্রাইিওনয়/নেইটওনয় 

ভনম িানণর অনুমভি পে ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক 

১। সড়ক খনননর আনিদন ফরম, প্রাভি 

স্থান- ভনি িাহী প্রনকৌশলীর দির। 

২। রাজউক কর্তিক অনুনমাভদি পস্ননটর যল-

আউট প্ল্যান (ফনটাকভপ) আনিদনকারী 

কর্তিক জমা ভদনি হনি। 

৩। সংভিষ্ট যহাভডং ট্যাে পভরনশাে এর 

হালনাোদ রভশনদর ফনটাকভপ 

আনিদনকারী কর্তিক সরিরাহ করনি 

হনি।  

৪। ভেমান্ড যনাট অনু ায়ী ব্যাংনক টাকা 

জমা প্রদাননর োলাননর ফনটাকভপ। 

 সড়ক খনননর আনিদন ফরম মূে: ৫০/- 

টাকা নেদ প্রদান।  

 ভেমান্ড যনাট উভলস্নভখি পভরমাণ টাকা/ 
যেক/নপ-অে িার োলাননর মাধ্যনম 

ভনে িাভরি ব্যাংনক জমা প্রদান।  

সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরণ িিিমান হার 

ভেএসভসভস’রওনয়িসাইনট পাওয়া  ানি।   

    www.dscc.gov.bd 

 

৭(সাি) কা িভদিস জনাব িাইফুল ইিলাি 

ক্ষনব পাযী প্ররকৌশলী (অ.দা.) 

অঞ্চল-৬ 

যমািাইল:  

+৮৮০১৭২৩৭০৮৬১১ 

ই-যমইল: 

xen6@dscc.gov.bd 



ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

প্রদান করা হয়।  

১৭ ড্রাইি ওনয়/ যেইটওনয়  ভনম িানণর 

অনুমভি 

(অঞ্চল- ৭) 

ক) ড্রাইিওনয়/নেইটওনয় ভনম িানণর জন্য অঞ্চনলর 

ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট সড়ক খনননর আনিদন 

ফরনম আনিদন করনি হয়। 

খ) রাজউক কর্তিক অনুনমাভদি যল-আউট নো ও 

আনিদন সংভিষ্ট এলাকার কা ি সহকারী কর্তিক 

সনরজভমনন পরীক্ষ্া কনর ক্ষ্ভিপূরনণর ভেমান্ড যনাট 

প্রস্ত্তি করা হয় এিং উপ-সহকারী প্রনকৌশলীর 

মাধ্যনম অনুনমাদননর জন্য নভি উত্থাপন করা হয়। 

ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক অনুনমাদননর পর 

আনিদনকারীনক িা সংভিষ্ট কা িালয় যিনক সংগ্রহ 

করনি হনি। ক্ষ্ভিপূরনণর টাকা ভনে িাভরি ব্যাংনক 

োলাননর মাধ্যনম জমা প্রদাননর পর পরিিী 

১(এক)টি কা িভদিনসর মনধ্য ড্রাইিওনয়/নেইটওনয় 

ভনম িানণর অনুমভি পে ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক 

প্রদান করা হয়।  

১। সড়ক খনননর আনিদন ফরম, প্রাভি 

স্থান- ভনি িাহী প্রনকৌশলীর দির। 

২। রাজউক কর্তিক অনুনমাভদি পস্ননটর যল-

আউট প্ল্যান (ফনটাকভপ) আনিদনকারী 

কর্তিক জমা ভদনি হনি। 

৩। সংভিষ্ট যহাভডং ট্যাে পভরনশাে এর 

হালনাোদ রভশনদর ফনটাকভপ 

আনিদনকারী কর্তিক সরিরাহ করনি 

হনি।  

৪। ভেমান্ড যনাট অনু ায়ী ব্যাংনক টাকা 

জমা প্রদাননর োলাননর ফনটাকভপ। 

 সড়ক খনননর আনিদন ফরম মূে: ৫০/- 

টাকা নেদ প্রদান।  

 ভেমান্ড যনাট উভলস্নভখি পভরমাণ টাকা/ 
যেক/নপ-অে িার োলাননর মাধ্যনম 

ভনে িাভরি ব্যাংনক জমা প্রদান।  

সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরণ িিিমান হার 

ভেএসভসভস’রওনয়িসাইনট পাওয়া  ানি।   

    www.dscc.gov.bd 

 

৭(সাি) কা িভদিস জনাব ক্ষিঠুন চন্দ্র শীল 

ক্ষনব পাযী প্ররকৌশলী(অ.দা.) 

 অঞ্চল-7 

যফানঃ 

০২২২৩৩৮৮৪৫৪ 

যমািাইল:  

+৮৮০১৭৯৪২৯৫৭০৭ 

ই-যমইল: 

xen7@dscc.gov.bd 

১৮ ড্রাইি ওনয়/ যেইটওনয়  ভনম িানণর 

অনুমভি 

(অঞ্চল- ৮) 

ক) ড্রাইিওনয়/নেইটওনয় ভনম িানণর জন্য অঞ্চনলর 

ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট সড়ক খনননর আনিদন 

ফরনম আনিদন করনি হয়। 

খ) রাজউক কর্তিক অনুনমাভদি যল-আউট নো ও 

আনিদন সংভিষ্ট এলাকার কা ি সহকারী কর্তিক 

সনরজভমনন পরীক্ষ্া কনর ক্ষ্ভিপূরনণর ভেমান্ড যনাট 

প্রস্ত্তি করা হয় এিং উপ-সহকারী প্রনকৌশলীর 

মাধ্যনম অনুনমাদননর জন্য নভি উত্থাপন করা হয়। 

ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক অনুনমাদননর পর 

আনিদনকারীনক িা সংভিষ্ট কা িালয় যিনক সংগ্রহ 

করনি হনি। ক্ষ্ভিপূরনণর টাকা ভনে িাভরি ব্যাংনক 

োলাননর মাধ্যনম জমা প্রদাননর পর পরিিী 

১। সড়ক খনননর আনিদন ফরম, প্রাভি 

স্থান- ভনি িাহী প্রনকৌশলীর দির। 

২। রাজউক কর্তিক অনুনমাভদি পস্ননটর যল-

আউট প্ল্যান (ফনটাকভপ) আনিদনকারী 

কর্তিক জমা ভদনি হনি। 

৩। সংভিষ্ট যহাভডং ট্যাে পভরনশাে এর 

হালনাোদ রভশনদর ফনটাকভপ 

আনিদনকারী কর্তিক সরিরাহ করনি 

হনি।  

৪। ভেমান্ড যনাট অনু ায়ী ব্যাংনক টাকা 

 সড়ক খনননর আনিদন ফরম মূে: ৫০/- 

টাকা নেদ প্রদান।  

 ভেমান্ড যনাট উভলস্নভখি পভরমাণ টাকা/ 
যেক/নপ-অে িার োলাননর মাধ্যনম 

ভনে িাভরি ব্যাংনক জমা প্রদান।  

সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরণ িিিমান হার 

ভেএসভসভস’রওনয়িসাইনট পাওয়া  ানি।   

    www.dscc.gov.bd 

 

৭(সাি) কা িভদিস জনাব সিাোঃ িক্ষ জুে েযিান 

ক্ষনব পাযী প্ররকৌশলী (অ.দা.) 

অঞ্চল-8 

যমািাইল:  

+৮৮০১৫৫২৪৮২০৭৯ 

ই-যমইল: 

xen8@dscc.gov.bd 



ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

১(এক)টি কা িভদিনসর মনধ্য ড্রাইিওনয়/নেইটওনয় 

ভনম িানণর অনুমভি পে ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক 

প্রদান করা হয়।  

জমা প্রদাননর োলাননর ফনটাকভপ। 

১৯ ড্রাইি ওনয়/ যেইটওনয়  ভনম িানণর 

অনুমভি 

(অঞ্চল- ৯) 

ক) ড্রাইিওনয়/নেইটওনয় ভনম িানণর জন্য অঞ্চনলর 

ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট সড়ক খনননর আনিদন 

ফরনম আনিদন করনি হয়। 

খ) রাজউক কর্তিক অনুনমাভদি যল-আউট নো ও 

আনিদন সংভিষ্ট এলাকার কা ি সহকারী কর্তিক 

সনরজভমনন পরীক্ষ্া কনর ক্ষ্ভিপূরনণর ভেমান্ড যনাট 

প্রস্ত্তি করা হয় এিং উপ-সহকারী প্রনকৌশলীর 

মাধ্যনম অনুনমাদননর জন্য নভি উত্থাপন করা হয়। 

ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক অনুনমাদননর পর 

আনিদনকারীনক িা সংভিষ্ট কা িালয় যিনক সংগ্রহ 

করনি হনি। ক্ষ্ভিপূরনণর টাকা ভনে িাভরি ব্যাংনক 

োলাননর মাধ্যনম জমা প্রদাননর পর পরিিী 

১(এক)টি কা িভদিনসর মনধ্য ড্রাইিওনয়/নেইটওনয় 

ভনম িানণর অনুমভি পে ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক 

প্রদান করা হয়।  

১। সড়ক খনননর আনিদন ফরম, প্রাভি 

স্থান- ভনি িাহী প্রনকৌশলীর দির। 

২। রাজউক কর্তিক অনুনমাভদি পস্ননটর যল-

আউট প্ল্যান (ফনটাকভপ) আনিদনকারী 

কর্তিক জমা ভদনি হনি। 

৩। সংভিষ্ট যহাভডং ট্যাে পভরনশাে এর 

হালনাোদ রভশনদর ফনটাকভপ 

আনিদনকারী কর্তিক সরিরাহ করনি 

হনি।  

৪। ভেমান্ড যনাট অনু ায়ী ব্যাংনক টাকা 

জমা প্রদাননর োলাননর ফনটাকভপ। 

 সড়ক খনননর আনিদন ফরম মূে: ৫০/- 

টাকা নেদ প্রদান।  

 ভেমান্ড যনাট উভলস্নভখি পভরমাণ টাকা/ 
যেক/নপ-অে িার োলাননর মাধ্যনম 

ভনে িাভরি ব্যাংনক জমা প্রদান।  

সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরণ িিিমান হার 

ভেএসভসভস’রওনয়িসাইনট পাওয়া  ানি।   

    www.dscc.gov.bd 

 

৭(সাি) কা িভদিস জনাব সিাোঃ িাইফুল ইিলাি জয় 

ক্ষনব পাযী প্ররকৌশলী (অ.দা.) 

অঞ্চল-৯ 

যমািাইল:  

+৮৮ ০১৭৩৬৬১৪৬৪৬ 

ই-যমইল: 

Xen9@dscc.gov.bd 

২০ ড্রাইি ওনয়/ যেইটওনয়  ভনম িানণর 

অনুমভি 

(অঞ্চল- ১০) 

ক) ড্রাইিওনয়/নেইটওনয় ভনম িানণর জন্য অঞ্চনলর 

ভনি িাহী প্রনকৌশলীর ভনকট সড়ক খনননর আনিদন 

ফরনম আনিদন করনি হয়। 

খ) রাজউক কর্তিক অনুনমাভদি যল-আউট নো ও 

আনিদন সংভিষ্ট এলাকার কা ি সহকারী কর্তিক 

সনরজভমনন পরীক্ষ্া কনর ক্ষ্ভিপূরনণর ভেমান্ড যনাট 

প্রস্ত্তি করা হয় এিং উপ-সহকারী প্রনকৌশলীর 

মাধ্যনম অনুনমাদননর জন্য নভি উত্থাপন করা হয়। 

ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক অনুনমাদননর পর 

আনিদনকারীনক িা সংভিষ্ট কা িালয় যিনক সংগ্রহ 

১। সড়ক খনননর আনিদন ফরম, প্রাভি 

স্থান- ভনি িাহী প্রনকৌশলীর দির। 

২। রাজউক কর্তিক অনুনমাভদি পস্ননটর যল-

আউট প্ল্যান (ফনটাকভপ) আনিদনকারী 

কর্তিক জমা ভদনি হনি। 

৩। সংভিষ্ট যহাভডং ট্যাে পভরনশাে এর 

হালনাোদ রভশনদর ফনটাকভপ 

আনিদনকারী কর্তিক সরিরাহ করনি 

হনি।  

 সড়ক খনননর আনিদন ফরম মূে: ৫০/- 

টাকা নেদ প্রদান।  

 ভেমান্ড যনাট উভলস্নভখি পভরমাণ টাকা/ 
যেক/নপ-অে িার োলাননর মাধ্যনম 

ভনে িাভরি ব্যাংনক জমা প্রদান।  

সড়ক খনননর ক্ষ্ভিপূরণ িিিমান হার 

ভেএসভসভস’রওনয়িসাইনট পাওয়া  ানি।   

    www.dscc.gov.bd 

 

৭(সাি) কা িভদিস জনাব সিাোঃ যারুনুে েশীদ 

ক্ষনব পাযী প্ররকৌশলী (অ.দা.) 

অঞ্চল-১০ 

স ানোঃ 

০২২২৩৩৮৭৬৬৬ 

যমািাইল:  

+৮৮০১৭১৩৩০৩১০৩ 

ই-যমইল:  

Xen10@dscc.gov.bd 



ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

করনি হনি। ক্ষ্ভিপূরনণর টাকা ভনে িাভরি ব্যাংনক 

োলাননর মাধ্যনম জমা প্রদাননর পর পরিিী 

১(এক)টি কা িভদিনসর মনধ্য ড্রাইিওনয়/নেইটওনয় 

ভনম িানণর অনুমভি পে ভনি িাহী প্রনকৌশলী কর্তিক 

প্রদান করা হয়।  

৪। ভেমান্ড যনাট অনু ায়ী ব্যাংনক টাকা 

জমা প্রদাননর োলাননর ফনটাকভপ। 

২১ যহাভডং নম্বর প্রদান 

(অঞ্চল-১) 

অঞ্চল-১ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

যরভজষ্ট্রাে ি মাভলকানা দভলল, পে িা, 

ভেভসআর, খাজনার রভশদ এর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপসহ কর কম িকিিা িরাির সাদা 

কােনজ আনিদন করনি হয়।  

ভিনা মূনে ৭(সাি) কা িভদিস জনাব সিাোঃ আরনায়াে সযারিন 

কে কি পকিপা  

স্ৌে কে শাখা , অঞ্চল-১ 

যফান:  

০২২২৩৩৮৪৯০৪ 

যমািাইলঃ 

+৮৮০১৫১৭৯০৯৪৬২ 

ই-সিইলোঃ 

 to1@dscc.gov.bd 

২২ যহাভডং নম্বর প্রদান 

(অঞ্চল-২) 

অঞ্চল-২ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর।  

যরভজষ্ট্রাে ি মাভলকানা দভলল, পে িা, 

ভেভসআর, খাজনার রভশদ এর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপসহ কর কম িকিিা িরাির সাদা 

কােনজ আনিদন করনি হয়।  

ভিনা মূনে ৭(সাি) কা িভদিস জনাব কাজী সুিনা ইয়ািক্ষিন 

কর কম িকিিা 

অঞ্চল-২(ভখলোঁও) 

যফান:  

০২২২৩৩৮০৭৯০ 

যমািাইলঃ 

+৮৮০১৩১৯৯২৯৯৩১ 

to2@dscc.gov.bd 

২৩ যহাভডং নম্বর প্রদান 

(অঞ্চল-৩) 

অঞ্চল-৩ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর।  

যরভজষ্ট্রাে ি মাভলকানা দভলল, পে িা, 

ভেভসআর, খাজনার রভশদ এর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপসহ কর কম িকিিা িরাির সাদা 

কােনজ আনিদন করনি হয়।  

ভিনা মূনে ৭(সাি) কা িভদিস জনাব সিাযাম্মদ ওয়াক্ষযদুল্লায 

কর কম িকিিা 

অঞ্চল-৩(আভজমপুর) 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১১১১৪৮১৩ 

to3@dscc.gov.bd 

২৪ যহাভডং নম্বর প্রদান 

(অঞ্চল-৪) 

অঞ্চল-৪ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর।  

যরভজষ্ট্রাে ি মাভলকানা দভলল, পে িা, 

ভেভসআর, খাজনার রভশদ এর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপসহ কর কম িকিিা িরাির সাদা 

ভিনা মূনে ৭(সাি) কা িভদিস জনাব সদওয়ান আলীি আল োক্ষজ 

কর কম িকিিা 

অঞ্চল-৪(নের িিন) 

mailto:to1@dscc.gov.bd
mailto:todscczone2@gmail.com
mailto:to3@dscc.gov.bd


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

কােনজ আনিদন করনি হয়।  যফান:  

০২২২৩৩৮4904 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১৫৩১২১১১ 

to4@dscc.gov.bd 

২৫ যহাভডং নম্বর প্রদান 

(অঞ্চল-৫) 

অঞ্চল-৫ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর।  

যরভজষ্ট্রাে ি মাভলকানা দভলল, পে িা, 

ভেভসআর, খাজনার রভশদ এর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপসহ কর কম িকিিা িরাির সাদা 

কােনজ আনিদন করনি হয়।  

ভিনা মূনে ৭(সাি) কা িভদিস 

 

জনাব সশখ কুদ্দুি আযরিদ 

কর কম িকিিা 

অঞ্চল-৫(সানয়দািাদ), 

যফান:  

০২২২৩৩৮1706 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১১৩৫০১২৫ 

to5@dscc.gov.bd 

২৬ যহাভডং নম্বর প্রদান 

(অঞ্চল-৬) 

অঞ্চল-৬ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর।  

যরভজষ্ট্রাে ি মাভলকানা দভলল, পে িা, 

ভেভসআর, খাজনার রভশদ এর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপসহ কর কম িকিিা িরাির সাদা 

কােনজ আনিদন করনি হয়।  

ভিনা মূনে ৭(সাি) কা িভদিস 

 

জনাব কাজী সুিনা ইয়ািক্ষিন 

কর কম িকিিা (অ.দা.) 

অঞ্চল-৬ 

যফান:  

০২২২৩৩৮০৭৯০ 

যমািাইলঃ 

+৮৮০১৩১৯৯২৯৯৩১ 

to6@dscc.gov.bd 

২৭ যহাভডং নম্বর প্রদান 

(অঞ্চল-৭) 

অঞ্চল-৭ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর।  

যরভজষ্ট্রাে ি মাভলকানা দভলল, পে িা, 

ভেভসআর, খাজনার রভশদ এর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপসহ কর কম িকিিা িরাির সাদা 

কােনজ আনিদন করনি হয়।  

ভিনা মূনে ৭(সাি) কা িভদিস 

 

জনাব সিাোঃ আরনায়াে সযারিন 

কে কি পকিপা (অ.দা.) 

  অঞ্চল-৭ 

যফান:  

০২২২৩৩৮৪৯০৪ 

যমািাইলঃ 

+৮৮০১৫১৭৯০৯৪৬২ 

ই-সিইলোঃ 

 to7@dscc.gov.bd 

২৮ যহাভডং নম্বর প্রদান 

(অঞ্চল-৮) 

অঞ্চল-৮ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর।  

যরভজষ্ট্রাে ি মাভলকানা দভলল, পে িা, 

ভেভসআর, খাজনার রভশদ এর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপসহ কর কম িকিিা িরাির সাদা 

ভিনা মূনে ৭(সাি) কা িভদিস 

 

জনাব সিাযাম্মদ ওয়াক্ষযদুল্লায 

কর কম িকিিা (অ.দা.) 

অঞ্চল-৮ 

mailto:to4@dscc.gov.bd
mailto:to5@dscc.gov.bd
mailto:to6@dscc.gov.bd
mailto:to7@dscc.gov.bd


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

কােনজ আনিদন করনি হয়।  যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১১১১৪৮১৩ 

to8@dscc.gov.bd 

২৯ যহাভডং নম্বর প্রদান 

(অঞ্চল-৯) 

অঞ্চল-৯ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর।  

যরভজষ্ট্রাে ি মাভলকানা দভলল, পে িা, 

ভেভসআর, খাজনার রভশদ এর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপসহ কর কম িকিিা িরাির সাদা 

কােনজ আনিদন করনি হয়।  

ভিনা মূনে ৭(সাি) কা িভদিস 

 

জনাব সশখ কুদ্দুি আযরিদ 

কর কম িকিিা (অ.দা.) 

অঞ্চল-৯ 

যফান:  

০২২২৩৩৮1706 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১১৩৫০১২৫ 

to9@dscc.gov.bd 

৩০ যহাভডং নম্বর প্রদান 

(অঞ্চল-১০) 

অঞ্চল-৫ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর।  

যরভজষ্ট্রাে ি মাভলকানা দভলল, পে িা, 

ভেভসআর, খাজনার রভশদ এর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপসহ কর কম িকিিা িরাির সাদা 

কােনজ আনিদন করনি হয়।  

ভিনা মূনে ৭(সাি) কা িভদিস 

 

জনাব সদওয়ান আলীি আল োক্ষজ 

কর কম িকিিা (অ.দা.) 

অঞ্চল- ১০ 

যফান:  

০২২২৩৩৮4904 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১৫৩১২১১১ 

to10@dscc.gov.bd 

৩১ যহাভডংনয়র নামজারী 

(অঞ্চল-১) 

অঞ্চল-১ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

যরভজষ্ট্রাে ি মাভলকানা দভলল, পে িা, 

ভেভসআর, খাজনার রভশদ এর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপ এিং হাল সন প িন্ত কর 

পভরনশানের রভসনদর ফনটাকভপসহ ‘‘৫০/= 

টাকা মূনের ভনে িাভরি আনিদন ফরনম’’ 

কর কম িকিিা িরাির আনিদন করনি হয়। 

৫০/= টাকা মূনের আনিদন ফরম িান্ডার 

ও ক্রয় ভিিাে যিনক ক্রয় করা  ানি।  

ভিনা মূনে ৩০(ভেশ) ভদননর 

যনাটিনশর যময়াদ 

সমাভির পর হনি 

৭(সাি) কা িভদিস  

 

 

জনাব সিাোঃ আরনায়াে সযারিন 

কে কি পকিপা  

স্ৌে কে শাখা , অঞ্চল-১ 

যফান:  

০২২২৩৩৮৪৯০৪ 

যমািাইলঃ 

+৮৮০১৫১৭৯০৯৪৬২ 

ই-সিইলোঃ 

 to1@dscc.gov.bd 

৩২ যহাভডংনয়র নামজারী 

(অঞ্চল-২) 

অঞ্চল-২ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

যরভজষ্ট্রাে ি মাভলকানা দভলল, পে িা, 

ভেভসআর, খাজনার রভশদ এর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপ এিং হাল সন প িন্ত কর 

পভরনশানের রভসনদর ফনটাকভপসহ ‘‘৫০/= 

টাকা মূনের ভনে িাভরি আনিদন ফরনম’’ 

ভিনা মূনে ৩০(ভেশ) ভদননর 

যনাটিনশর যময়াদ 

সমাভির পর হনি 

৭(সাি) কা িভদিস  

 

জনাব কাজী সুিনা ইয়ািক্ষিন 

কর কম িকিিা 

অঞ্চল-২(ভখলোঁও) 

যফান:  

০২২২৩৩৮০৭৯০ 

mailto:to8@dscc.gov.bd
mailto:to9@dscc.gov.bd
mailto:to10@dscc.gov.bd
mailto:to1@dscc.gov.bd


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

কর কম িকিিা িরাির আনিদন করনি হয়। 

৫০/= টাকা মূনের আনিদন ফরম িান্ডার 

ও ক্রয় ভিিাে যিনক ক্রয় করা  ানি।  

যমািাইলঃ 

+৮৮০১৩১৯৯২৯৯৩১ 

to2@dscc.gov.bd 

৩৩ যহাভডংনয়র নামজারী 

(অঞ্চল-৩) 

অঞ্চল-৩ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

যরভজষ্ট্রাে ি মাভলকানা দভলল, পে িা, 

ভেভসআর, খাজনার রভশদ এর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপ এিং হাল সন প িন্ত কর 

পভরনশানের রভসনদর ফনটাকভপসহ ‘‘৫০/= 

টাকা মূনের ভনে িাভরি আনিদন ফরনম’’ 

কর কম িকিিা িরাির আনিদন করনি হয়। 

৫০/= টাকা মূনের আনিদন ফরম িান্ডার 

ও ক্রয় ভিিাে যিনক ক্রয় করা  ানি।  

ভিনা মূনে ৩০(ভেশ) ভদননর 

যনাটিনশর যময়াদ 

সমাভির পর হনি 

৭(সাি) কা িভদিস  

 

জনাব সিাযাম্মদ ওয়াক্ষযদুল্লায 

কর কম িকিিা 

অঞ্চল-৩(আভজমপুর) 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১১১১৪৮১৩ 

to3@dscc.gov.bd 

৩৪ যহাভডংনয়র নামজারী 

(অঞ্চল-৪) 

অঞ্চল-৪ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

যরভজষ্ট্রাে ি মাভলকানা দভলল, পে িা, 

ভেভসআর, খাজনার রভশদ এর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপ এিং হাল সন প িন্ত কর 

পভরনশানের রভসনদর ফনটাকভপসহ ‘‘৫০/= 

টাকা মূনের ভনে িাভরি আনিদন ফরনম’’ 

কর কম িকিিা িরাির আনিদন করনি হয়। 

৫০/= টাকা মূনের আনিদন ফরম িান্ডার 

ও ক্রয় ভিিাে যিনক ক্রয় করা  ানি।  

ভিনা মূনে 

 

৩০(ভেশ) ভদননর 

যনাটিনশর যময়াদ 

সমাভির পর হনি 

৭(সাি) কা িভদিস 

জনাব সদওয়ান আলীি আল োক্ষজ 

কর কম িকিিা 

অঞ্চল-৪(নের িিন) 

যফান:  

০২২২৩৩৮4904 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১৫৩১২১১১ 

to4@dscc.gov.bd 

৩৫ যহাভডংনয়র নামজারী 

(অঞ্চল-৫) 

অঞ্চল-৫ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

যরভজষ্ট্রাে ি মাভলকানা দভলল, পে িা, 

ভেভসআর, খাজনার রভশদ এর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপ এিং হাল সন প িন্ত কর 

পভরনশানের রভসনদর ফনটাকভপসহ ‘‘৫০/= 

টাকা মূনের ভনে িাভরি আনিদন ফরনম’’ 

কর কম িকিিা িরাির আনিদন করনি হয়। 

৫০/= টাকা মূনের আনিদন ফরম িান্ডার 

ও ক্রয় ভিিাে যিনক ক্রয় করা  ানি।  

ভিনা মূনে ৩০(ভেশ) ভদননর 

যনাটিনশর যময়াদ 

সমাভির পর হনি 

৭(সাি) কা িভদিস  

 

জনাব সশখ কুদ্দুি আযরিদ 

কর কম িকিিা 

অঞ্চল-৫(সানয়দািাদ), 

যফান:  

০২২২৩৩৮1706 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১১৩৫০১২৫ 

to5@dscc.gov.bd 

৩৬ যহাভডংনয়র নামজারী 

(অঞ্চল-৬) 

অঞ্চল-৬ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

যরভজষ্ট্রাে ি মাভলকানা দভলল, পে িা, 

ভেভসআর, খাজনার রভশদ এর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপ এিং হাল সন প িন্ত কর 

পভরনশানের রভসনদর ফনটাকভপসহ ‘‘৫০/= 

টাকা মূনের ভনে িাভরি আনিদন ফরনম’’ 

কর কম িকিিা িরাির আনিদন করনি হয়। 

ভিনা মূনে ৩০(ভেশ) ভদননর 

যনাটিনশর যময়াদ 

সমাভির পর হনি 

৭(সাি) কা িভদিস  

 

জনাব কাজী সুিনা ইয়ািক্ষিন 

কর কম িকিিা (অ.দা.) 

অঞ্চল-৬ 

যফান:  

০২২২৩৩৮০৭৯০ 

mailto:todscczone2@gmail.com
mailto:to3@dscc.gov.bd
mailto:to4@dscc.gov.bd
mailto:to5@dscc.gov.bd


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

৫০/= টাকা মূনের আনিদন ফরম িান্ডার 

ও ক্রয় ভিিাে যিনক ক্রয় করা  ানি।  

যমািাইলঃ 

+৮৮০১৩১৯৯২৯৯৩১ 

to6@dscc.gov.bd 

৩৭ যহাভডংনয়র নামজারী 

(অঞ্চল-৭) 

অঞ্চল-৭ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

যরভজষ্ট্রাে ি মাভলকানা দভলল, পে িা, 

ভেভসআর, খাজনার রভশদ এর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপ এিং হাল সন প িন্ত কর 

পভরনশানের রভসনদর ফনটাকভপসহ ‘‘৫০/= 

টাকা মূনের ভনে িাভরি আনিদন ফরনম’’ 

কর কম িকিিা িরাির আনিদন করনি হয়। 

৫০/= টাকা মূনের আনিদন ফরম িান্ডার 

ও ক্রয় ভিিাে যিনক ক্রয় করা  ানি।  

ভিনা মূনে ৩০(ভেশ) ভদননর 

যনাটিনশর যময়াদ 

সমাভির পর হনি 

৭(সাি) কা িভদিস  

 

জনাব সিাোঃ আরনায়াে সযারিন 

কে কি পকিপা (অ.দা.) 

  অঞ্চল-৭ 

যফান:  

০২২২৩৩৮৪৯০৪ 

যমািাইলঃ 

+৮৮০১৫১৭৯০৯৪৬২ 

ই-সিইলোঃ 

 to7@dscc.gov.bd 

৩৮ যহাভডংনয়র নামজারী 

(অঞ্চল-৮) 

অঞ্চল-৮ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

যরভজষ্ট্রাে ি মাভলকানা দভলল, পে িা, 

ভেভসআর, খাজনার রভশদ এর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপ এিং হাল সন প িন্ত কর 

পভরনশানের রভসনদর ফনটাকভপসহ ‘‘৫০/= 

টাকা মূনের ভনে িাভরি আনিদন ফরনম’’ 

কর কম িকিিা িরাির আনিদন করনি হয়। 

৫০/= টাকা মূনের আনিদন ফরম িান্ডার 

ও ক্রয় ভিিাে যিনক ক্রয় করা  ানি।  

ভিনা মূনে ৩০(ভেশ) ভদননর 

যনাটিনশর যময়াদ 

সমাভির পর হনি 

৭(সাি) কা িভদিস  

 

জনাব সিাযাম্মদ ওয়াক্ষযদুল্লায 

কর কম িকিিা (অ.দা.) 

অঞ্চল-৮ 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১১১১৪৮১৩ 

to8@dscc.gov.bd 

৩৯ যহাভডংনয়র নামজারী 

(অঞ্চল-৯) 

অঞ্চল-৯ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

যরভজষ্ট্রাে ি মাভলকানা দভলল, পে িা, 

ভেভসআর, খাজনার রভশদ এর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপ এিং হাল সন প িন্ত কর 

পভরনশানের রভসনদর ফনটাকভপসহ ‘‘৫০/= 

টাকা মূনের ভনে িাভরি আনিদন ফরনম’’ 

কর কম িকিিা িরাির আনিদন করনি হয়। 

৫০/= টাকা মূনের আনিদন ফরম িান্ডার 

ও ক্রয় ভিিাে যিনক ক্রয় করা  ানি।  

ভিনা মূনে ৩০(ভেশ) ভদননর 

যনাটিনশর যময়াদ 

সমাভির পর হনি 

৭(সাি) কা িভদিস  

 

জনাব সশখ কুদ্দুি আযরিদ 

কর কম িকিিা (অ.দা.) 

অঞ্চল-৯ 

যফান:  

০২২২৩৩৮1706 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১১৩৫০১২৫ 

to9@dscc.gov.bd 

৪০ যহাভডংনয়র নামজারী 

(অঞ্চল-১০) 

অঞ্চল-১০ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

যরভজষ্ট্রাে ি মাভলকানা দভলল, পে িা, 

ভেভসআর, খাজনার রভশদ এর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপ এিং হাল সন প িন্ত কর 

পভরনশানের রভসনদর ফনটাকভপসহ ‘‘৫০/= 

টাকা মূনের ভনে িাভরি আনিদন ফরনম’’ 

কর কম িকিিা িরাির আনিদন করনি হয়। 

ভিনা মূনে ৩০(ভেশ) ভদননর 

যনাটিনশর যময়াদ 

সমাভির পর হনি 

৭(সাি) কা িভদিস  

 

জনাব সদওয়ান আলীি আল োক্ষজ 

কর কম িকিিা (অ.দা.) 

অঞ্চল- ১০ 

যফান:  

০২২২৩৩৮4904 

যমািাইলঃ 

mailto:to6@dscc.gov.bd
mailto:to7@dscc.gov.bd
mailto:to8@dscc.gov.bd
mailto:to9@dscc.gov.bd


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

৫০/= টাকা মূনের আনিদন ফরম িান্ডার 

ও ক্রয় ভিিাে যিনক ক্রয় করা  ানি।  

+৮৮ ০১৭১৫৩১২১১১ 

to10@dscc.gov.bd 

৪১ যহাভডং কর পৃিকীকরণ 

(অঞ্চল-১) 

অঞ্চল-১ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

হাল সন প িন্ত কর পভরনশানের রভসনদর 

ফনটাকভপ এিং সহ-অংশীদারনদর 

অনাপভতসহ কর কম িকিিা িরাির সাদা 

কােনজ আনিদন করনি হয়।  

 

ভিনা মূনে ৭(সাি) কা িভদিস জনাব সিাোঃ আরনায়াে সযারিন 

কে কি পকিপা  

স্ৌে কে শাখা , অঞ্চল-১ 

যফান:  

০২২২৩৩৮৪৯০৪ 

যমািাইলঃ 

+৮৮০১৫১৭৯০৯৪৬২ 

ই-সিইলোঃ 

 to1@dscc.gov.bd 

৪২ যহাভডং কর পৃিকীকরণ 

(অঞ্চল-২) 

অঞ্চল-২ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

হাল সন প িন্ত কর পভরনশানের রভসনদর 

ফনটাকভপ এিং সহ-অংশীদারনদর 

অনাপভতসহ কর কম িকিিা িরাির সাদা 

কােনজ আনিদন করনি হয়।  

 

ভিনা মূনে ৭(সাি) কা িভদিস জনাব কাজী সুিনা ইয়ািক্ষিন 

কর কম িকিিা 

অঞ্চল-২(ভখলোঁও) 

যফান:  

০২২২৩৩৮০৭৯০ 

যমািাইলঃ 

+৮৮০১৩১৯৯২৯৯৩১ 

to2@dscc.gov.bd 

৪৩ যহাভডং কর পৃিকীকরণ 

(অঞ্চল-৩) 

অঞ্চল-৩ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

হাল সন প িন্ত কর পভরনশানের রভসনদর 

ফনটাকভপ এিং সহ-অংশীদারনদর 

অনাপভতসহ কর কম িকিিা িরাির সাদা 

কােনজ আনিদন করনি হয়।  

 

ভিনা মূনে ৭(সাি) কা িভদিস জনাব সিাযাম্মদ ওয়াক্ষযদুল্লায 

কর কম িকিিা 

অঞ্চল-৩(আভজমপুর) 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১১১১৪৮১৩ 

to3@dscc.gov.bd 

৪৪ যহাভডং কর পৃিকীকরণ 

(অঞ্চল-৪) 

অঞ্চল-৪ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

হাল সন প িন্ত কর পভরনশানের রভসনদর 

ফনটাকভপ এিং সহ-অংশীদারনদর 

অনাপভতসহ কর কম িকিিা িরাির সাদা 

কােনজ আনিদন করনি হয়।  

 

ভিনা মূনে ৭(সাি) কা িভদিস জনাব সদওয়ান আলীি আল োক্ষজ 

কর কম িকিিা 

অঞ্চল-৪(নের িিন) 

যফান:  

০২২২৩৩৮4904 

যমািাইলঃ 

mailto:to10@dscc.gov.bd
mailto:to1@dscc.gov.bd
mailto:todscczone2@gmail.com
mailto:to3@dscc.gov.bd


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

+৮৮ ০১৭১৫৩১২১১১ 

to4@dscc.gov.bd 

৪৫ যহাভডং কর পৃিকীকরণ 

(অঞ্চল-৫) 

অঞ্চল-৫ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

হাল সন প িন্ত কর পভরনশানের রভসনদর 

ফনটাকভপ এিং সহ-অংশীদারনদর 

অনাপভতসহ কর কম িকিিা িরাির সাদা 

কােনজ আনিদন করনি হয়।  

 

ভিনা মূনে ৭(সাি) কা িভদিস জনাব সশখ কুদ্দুি আযরিদ 

কর কম িকিিা 

অঞ্চল-৫(সানয়দািাদ), 

যফান:  

০২২২৩৩৮1706 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১১৩৫০১২৫ 

to5@dscc.gov.bd 

৪৬ যহাভডং কর পৃিকীকরণ 

(অঞ্চল-৬) 

অঞ্চল-৬ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

হাল সন প িন্ত কর পভরনশানের রভসনদর 

ফনটাকভপ এিং সহ-অংশীদারনদর 

অনাপভতসহ কর কম িকিিা িরাির সাদা 

কােনজ আনিদন করনি হয়।  

 

ভিনা মূনে ৭(সাি) কা িভদিস জনাব কাজী সুিনা ইয়ািক্ষিন 

কর কম িকিিা (অ.দা.) 

অঞ্চল-৬ 

যফান:  

০২২২৩৩৮০৭৯০ 

যমািাইলঃ 

+৮৮০১৩১৯৯২৯৯৩১ 

to6@dscc.gov.bd 

৪৭ যহাভডং কর পৃিকীকরণ 

(অঞ্চল-৭) 

অঞ্চল-৭ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

হাল সন প িন্ত কর পভরনশানের রভসনদর 

ফনটাকভপ এিং সহ-অংশীদারনদর 

অনাপভতসহ কর কম িকিিা িরাির সাদা 

কােনজ আনিদন করনি হয়।  

 

ভিনা মূনে ৭(সাি) কা িভদিস জনাব সিাোঃ আরনায়াে সযারিন 

কে কি পকিপা (অ.দা.) 

  অঞ্চল-৭ 

যফান:  

০২২২৩৩৮৪৯০৪ 

যমািাইলঃ 

+৮৮০১৫১৭৯০৯৪৬২ 

ই-সিইলোঃ 

 to7@dscc.gov.bd 

৪৮ যহাভডং কর পৃিকীকরণ 

(অঞ্চল-৮) 

অঞ্চল-৮ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

হাল সন প িন্ত কর পভরনশানের রভসনদর 

ফনটাকভপ এিং সহ-অংশীদারনদর 

অনাপভতসহ কর কম িকিিা িরাির সাদা 

কােনজ আনিদন করনি হয়।  

 

ভিনা মূনে ৭(সাি) কা িভদিস জনাব সিাযাম্মদ ওয়াক্ষযদুল্লায 

কর কম িকিিা (অ.দা.) 

অঞ্চল-৮ 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১১১১৪৮১৩ 

mailto:to4@dscc.gov.bd
mailto:to5@dscc.gov.bd
mailto:to6@dscc.gov.bd
mailto:to7@dscc.gov.bd


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

to8@dscc.gov.bd 

৪৯ যহাভডং কর পৃিকীকরণ 

(অঞ্চল-৯) 

অঞ্চল-৯ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

হাল সন প িন্ত কর পভরনশানের রভসনদর 

ফনটাকভপ এিং সহ-অংশীদারনদর 

অনাপভতসহ কর কম িকিিা িরাির সাদা 

কােনজ আনিদন করনি হয়।  

 

ভিনা মূনে ৭(সাি) কা িভদিস জনাব সশখ কুদ্দুি আযরিদ 

কর কম িকিিা (অ.দা.) 

অঞ্চল-৯ 

যফান:  

০২২২৩৩৮1706 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১১৩৫০১২৫ 

to9@dscc.gov.bd 

৫০ যহাভডং কর পৃিকীকরণ 

(অঞ্চল-১০) 

অঞ্চল-১০ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

হাল সন প িন্ত কর পভরনশানের রভসনদর 

ফনটাকভপ এিং সহ-অংশীদারনদর 

অনাপভতসহ কর কম িকিিা িরাির সাদা 

কােনজ আনিদন করনি হয়।  

 

ভিনা মূনে ৭(সাি) কা িভদিস জনাব সদওয়ান আলীি আল োক্ষজ 

কর কম িকিিা (অ.দা.) 

অঞ্চল- ১০ 

যফান:  

০২২২৩৩৮4904 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১৫৩১২১১১ 

to10@dscc.gov.bd 

৫১ যেে লাইনসন্স প্রদান 

(অঞ্চল-১) 

অঞ্চল-১ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

 

ব্যিসার স্থান িাড়ায় যনয়া হনল িাড়ার 

চুভিপে/িাড়ার রভসনদর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপ ও ব্যিসার স্থান ভননজর হনল 

হাল সন প িন্ত কর পভরনশানের রভসনদর 

ফনটাকভপ,  জািীয় পভরেয়পে/জন্ম 

সনদ/পাসনপাট ি এর সিযাভয়ি ফনটাকভপ, 

যমািাইল নম্বর, ইনমইল নম্বর ( ভদ িানক) 

এিং ০৩(ভিন) কভপ সিযাভয়ি ছভিসহ 

‘‘৫০/= টাকা মূনের ভনে িাভরি আনিদন 

ফরনম’’ কর কম িকিিা িরাির আনিদন 

করনি হয়। আনিদন ফরম িান্ডার ও ক্রয় 

ভিিাে যিনক ক্রয় করা  ানি। 

ভসটি কনপ িানরশন আদশ ি কর িফভসল, 

২০১৬ এ উনেখকৃি 

(www.dscc.gov.bd) 

 ব্যিসার েরন অনু ায়ী 

সাোরণ যেে লাইনসন্স 

০৩ (ভিন) কা িভদিস 

 

অন্যান্য যেে লাইনসন্স 

কারখানা/ভশল্প প্রভিষ্ঠান, 

হাসপািাল, ভিভনক, 

ব্যাংক, িীমা ইিযাভদর 

যেে লাইনসন্স প্রন াজয 

যক্ষ্নে ফায়ার সাভি িস, 

স্বাস্থয ভিিাে ও পভরনিশ 

অভেদিনরর ছাড়পে 

প্রাভির পর হনি ৩(ভিন) 

কা িভদিস। 

জনাব সিাোঃ আরনায়াে সযারিন 

কে কি পকিপা  

স্ৌে কে শাখা , অঞ্চল-১ 

যফান:  

০২২২৩৩৮৪৯০৪ 

যমািাইলঃ 

+৮৮০১৫১৭৯০৯৪৬২ 

ই-সিইলোঃ 

 to1@dscc.gov.bd 

৫২ যেে লাইনসন্স প্রদান 

(অঞ্চল-২) 

অঞ্চল-২ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

 

ব্যিসার স্থান িাড়ায় যনয়া হনল িাড়ার 

চুভিপে/িাড়ার রভসনদর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপ ও ব্যিসার স্থান ভননজর হনল 

হাল সন প িন্ত কর পভরনশানের রভসনদর 

ফনটাকভপ,  জািীয় পভরেয়পে/জন্ম 

ভসটি কনপ িানরশন আদশ ি কর িফভসল, 

২০১৬ এ উনেখকৃি 

(www.dscc.gov.bd) 

 ব্যিসার েরন অনু ায়ী 

সাোরণ যেে লাইনসন্স 

০৩ (ভিন) কা িভদিস 

 

অন্যান্য যেে লাইনসন্স 

কারখানা/ভশল্প প্রভিষ্ঠান, 

হাসপািাল, ভিভনক, 

জনাব কাজী সুিনা ইয়ািক্ষিন 

কর কম িকিিা 

অঞ্চল-২(ভখলোঁও) 

যফান:  

০২২২৩৩৮০৭৯০ 

mailto:to8@dscc.gov.bd
mailto:to9@dscc.gov.bd
mailto:to10@dscc.gov.bd
http://www.dscc.gov.bd/
mailto:to1@dscc.gov.bd
http://www.dscc.gov.bd/


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

সনদ/পাসনপাট ি এর সিযাভয়ি ফনটাকভপ, 

যমািাইল নম্বর, ইনমইল নম্বর ( ভদ িানক) 

এিং ০৩(ভিন) কভপ সিযাভয়ি ছভিসহ 

‘‘৫০/= টাকা মূনের ভনে িাভরি আনিদন 

ফরনম’’ কর কম িকিিা িরাির আনিদন 

করনি হয়। আনিদন ফরম িান্ডার ও ক্রয় 

ভিিাে যিনক ক্রয় করা  ানি। 

ব্যাংক, িীমা ইিযাভদর 

যেে লাইনসন্স প্রন াজয 

যক্ষ্নে ফায়ার সাভি িস, 

স্বাস্থয ভিিাে ও পভরনিশ 

অভেদিনরর ছাড়পে 

প্রাভির পর হনি ৩(ভিন) 

কা িভদিস। 

যমািাইলঃ 

+৮৮০১৩১৯৯২৯৯৩১ 

to2@dscc.gov.bd 

৫৩ যেে লাইনসন্স প্রদান 

(অঞ্চল-৩) 

অঞ্চল-৩ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

 

ব্যিসার স্থান িাড়ায় যনয়া হনল িাড়ার 

চুভিপে/িাড়ার রভসনদর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপ ও ব্যিসার স্থান ভননজর হনল 

হাল সন প িন্ত কর পভরনশানের রভসনদর 

ফনটাকভপ,  জািীয় পভরেয়পে/জন্ম 

সনদ/পাসনপাট ি এর সিযাভয়ি ফনটাকভপ, 

যমািাইল নম্বর, ইনমইল নম্বর ( ভদ িানক) 

এিং ০৩(ভিন) কভপ সিযাভয়ি ছভিসহ 

‘‘৫০/= টাকা মূনের ভনে িাভরি আনিদন 

ফরনম’’ কর কম িকিিা িরাির আনিদন 

করনি হয়। আনিদন ফরম িান্ডার ও ক্রয় 

ভিিাে যিনক ক্রয় করা  ানি। 

ভসটি কনপ িানরশন আদশ ি কর িফভসল, 

২০১৬ এ উনেখকৃি 

(www.dscc.gov.bd) 

 ব্যিসার েরন অনু ায়ী 

সাোরণ যেে লাইনসন্স 

০৩ (ভিন) কা িভদিস 

 

অন্যান্য যেে লাইনসন্স 

কারখানা/ভশল্প প্রভিষ্ঠান, 

হাসপািাল, ভিভনক, 

ব্যাংক, িীমা ইিযাভদর 

যেে লাইনসন্স প্রন াজয 

যক্ষ্নে ফায়ার সাভি িস, 

স্বাস্থয ভিিাে ও পভরনিশ 

অভেদিনরর ছাড়পে 

প্রাভির পর হনি ৩(ভিন) 

কা িভদিস। 

জনাব সিাযাম্মদ ওয়াক্ষযদুল্লায 

কর কম িকিিা 

অঞ্চল-৩(আভজমপুর) 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১১১১৪৮১৩ 

to3@dscc.gov.bd 

৫৪ যেে লাইনসন্স প্রদান 

(অঞ্চল-৪) 

অঞ্চল-৪ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

 

ব্যিসার স্থান িাড়ায় যনয়া হনল িাড়ার 

চুভিপে/িাড়ার রভসনদর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপ ও ব্যিসার স্থান ভননজর হনল 

হাল সন প িন্ত কর পভরনশানের রভসনদর 

ফনটাকভপ,  জািীয় পভরেয়পে/জন্ম 

সনদ/পাসনপাট ি এর সিযাভয়ি ফনটাকভপ, 

যমািাইল নম্বর, ইনমইল নম্বর ( ভদ িানক) 

এিং ০৩(ভিন) কভপ সিযাভয়ি ছভিসহ 

‘‘৫০/= টাকা মূনের ভনে িাভরি আনিদন 

ফরনম’’ কর কম িকিিা িরাির আনিদন 

করনি হয়। আনিদন ফরম িান্ডার ও ক্রয় 

ভিিাে যিনক ক্রয় করা  ানি। 

ভসটি কনপ িানরশন আদশ ি কর িফভসল, 

২০১৬ এ উনেখকৃি 

(www.dscc.gov.bd) 

 ব্যিসার েরন অনু ায়ী 

সাোরণ যেে লাইনসন্স 

০৩ (ভিন) কা িভদিস 

 

অন্যান্য যেে লাইনসন্স 

কারখানা/ভশল্প প্রভিষ্ঠান, 

হাসপািাল, ভিভনক, 

ব্যাংক, িীমা ইিযাভদর 

যেে লাইনসন্স প্রন াজয 

যক্ষ্নে ফায়ার সাভি িস, 

স্বাস্থয ভিিাে ও পভরনিশ 

অভেদিনরর ছাড়পে 

প্রাভির পর হনি ৩(ভিন) 

কা িভদিস। 

জনাব সদওয়ান আলীি আল োক্ষজ 

কর কম িকিিা 

অঞ্চল-৪(নের িিন) 

যফান:  

০২২২৩৩৮4904 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১৫৩১২১১১ 

to4@dscc.gov.bd 

mailto:todscczone2@gmail.com
http://www.dscc.gov.bd/
mailto:to3@dscc.gov.bd
http://www.dscc.gov.bd/
mailto:to4@dscc.gov.bd


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

৫৫ যেে লাইনসন্স প্রদান 

(অঞ্চল-৫) 

অঞ্চল-৫ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

 

ব্যিসার স্থান িাড়ায় যনয়া হনল িাড়ার 

চুভিপে/িাড়ার রভসনদর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপ ও ব্যিসার স্থান ভননজর হনল 

হাল সন প িন্ত কর পভরনশানের রভসনদর 

ফনটাকভপ,  জািীয় পভরেয়পে/জন্ম 

সনদ/পাসনপাট ি এর সিযাভয়ি ফনটাকভপ, 

যমািাইল নম্বর, ইনমইল নম্বর ( ভদ িানক) 

এিং ০৩(ভিন) কভপ সিযাভয়ি ছভিসহ 

‘‘৫০/= টাকা মূনের ভনে িাভরি আনিদন 

ফরনম’’ কর কম িকিিা িরাির আনিদন 

করনি হয়। আনিদন ফরম িান্ডার ও ক্রয় 

ভিিাে যিনক ক্রয় করা  ানি। 

ভসটি কনপ িানরশন আদশ ি কর িফভসল, 

২০১৬ এ উনেখকৃি 

(www.dscc.gov.bd) 

 ব্যিসার েরন অনু ায়ী 

সাোরণ যেে লাইনসন্স 

০৩ (ভিন) কা িভদিস 

 

অন্যান্য যেে লাইনসন্স 

কারখানা/ভশল্প প্রভিষ্ঠান, 

হাসপািাল, ভিভনক, 

ব্যাংক, িীমা ইিযাভদর 

যেে লাইনসন্স প্রন াজয 

যক্ষ্নে ফায়ার সাভি িস, 

স্বাস্থয ভিিাে ও পভরনিশ 

অভেদিনরর ছাড়পে 

প্রাভির পর হনি ৩(ভিন) 

কা িভদিস। 

 

 

জনাব সশখ কুদ্দুি আযরিদ 

কর কম িকিিা 

অঞ্চল-৫(সানয়দািাদ), 

যফান:  

০২২২৩৩৮1706 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১১৩৫০১২৫ 

to5@dscc.gov.bd 

৫৬ যেে লাইনসন্স প্রদান 

(অঞ্চল-৬) 

অঞ্চল-৬ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

 

ব্যিসার স্থান িাড়ায় যনয়া হনল িাড়ার 

চুভিপে/িাড়ার রভসনদর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপ ও ব্যিসার স্থান ভননজর হনল 

হাল সন প িন্ত কর পভরনশানের রভসনদর 

ফনটাকভপ,  জািীয় পভরেয়পে/জন্ম 

সনদ/পাসনপাট ি এর সিযাভয়ি ফনটাকভপ, 

যমািাইল নম্বর, ইনমইল নম্বর ( ভদ িানক) 

এিং ০৩(ভিন) কভপ সিযাভয়ি ছভিসহ 

‘‘৫০/= টাকা মূনের ভনে িাভরি আনিদন 

ফরনম’’ কর কম িকিিা িরাির আনিদন 

করনি হয়। আনিদন ফরম িান্ডার ও ক্রয় 

ভিিাে যিনক ক্রয় করা  ানি। 

ভসটি কনপ িানরশন আদশ ি কর িফভসল, 

২০১৬ এ উনেখকৃি 

(www.dscc.gov.bd) 

 ব্যিসার েরন অনু ায়ী 

সাোরণ যেে লাইনসন্স 

০৩ (ভিন) কা িভদিস 

 

অন্যান্য যেে লাইনসন্স 

কারখানা/ভশল্প প্রভিষ্ঠান, 

হাসপািাল, ভিভনক, 

ব্যাংক, িীমা ইিযাভদর 

যেে লাইনসন্স প্রন াজয 

যক্ষ্নে ফায়ার সাভি িস, 

স্বাস্থয ভিিাে ও পভরনিশ 

অভেদিনরর ছাড়পে 

প্রাভির পর হনি ৩(ভিন) 

কা িভদিস। 

 

 

জনাব কাজী সুিনা ইয়ািক্ষিন 

কর কম িকিিা (অ.দা.) 

অঞ্চল-৬ 

যফান:  

০২২২৩৩৮০৭৯০ 

যমািাইলঃ 

+৮৮০১৩১৯৯২৯৯৩১ 

to6@dscc.gov.bd 

http://www.dscc.gov.bd/
mailto:to5@dscc.gov.bd
http://www.dscc.gov.bd/
mailto:to6@dscc.gov.bd


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

৫৭ যেে লাইনসন্স প্রদান 

(অঞ্চল-৭) 

অঞ্চল-৭ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

 

ব্যিসার স্থান িাড়ায় যনয়া হনল িাড়ার 

চুভিপে/িাড়ার রভসনদর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপ ও ব্যিসার স্থান ভননজর হনল 

হাল সন প িন্ত কর পভরনশানের রভসনদর 

ফনটাকভপ,  জািীয় পভরেয়পে/জন্ম 

সনদ/পাসনপাট ি এর সিযাভয়ি ফনটাকভপ, 

যমািাইল নম্বর, ইনমইল নম্বর ( ভদ িানক) 

এিং ০৩(ভিন) কভপ সিযাভয়ি ছভিসহ 

‘‘৫০/= টাকা মূনের ভনে িাভরি আনিদন 

ফরনম’’ কর কম িকিিা িরাির আনিদন 

করনি হয়। আনিদন ফরম িান্ডার ও ক্রয় 

ভিিাে যিনক ক্রয় করা  ানি। 

ভসটি কনপ িানরশন আদশ ি কর িফভসল, 

২০১৬ এ উনেখকৃি 

(www.dscc.gov.bd) 

 ব্যিসার েরন অনু ায়ী 

সাোরণ যেে লাইনসন্স 

০৩ (ভিন) কা িভদিস 

 

অন্যান্য যেে লাইনসন্স 

কারখানা/ভশল্প প্রভিষ্ঠান, 

হাসপািাল, ভিভনক, 

ব্যাংক, িীমা ইিযাভদর 

যেে লাইনসন্স প্রন াজয 

যক্ষ্নে ফায়ার সাভি িস, 

স্বাস্থয ভিিাে ও পভরনিশ 

অভেদিনরর ছাড়পে 

প্রাভির পর হনি ৩(ভিন) 

কা িভদিস। 

 

 

জনাব সিাোঃ আরনায়াে সযারিন 

কে কি পকিপা (অ.দা.) 

  অঞ্চল-৭ 

যফান:  

০২২২৩৩৮৪৯০৪ 

যমািাইলঃ 

+৮৮০১৫১৭৯০৯৪৬২ 

ই-সিইলোঃ 

 to7@dscc.gov.bd 

৫৮ যেে লাইনসন্স প্রদান 

(অঞ্চল-৮) 

অঞ্চল-৮ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

 

ব্যিসার স্থান িাড়ায় যনয়া হনল িাড়ার 

চুভিপে/িাড়ার রভসনদর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপ ও ব্যিসার স্থান ভননজর হনল 

হাল সন প িন্ত কর পভরনশানের রভসনদর 

ফনটাকভপ,  জািীয় পভরেয়পে/জন্ম 

সনদ/পাসনপাট ি এর সিযাভয়ি ফনটাকভপ, 

যমািাইল নম্বর, ইনমইল নম্বর ( ভদ িানক) 

এিং ০৩(ভিন) কভপ সিযাভয়ি ছভিসহ 

‘‘৫০/= টাকা মূনের ভনে িাভরি আনিদন 

ফরনম’’ কর কম িকিিা িরাির আনিদন 

করনি হয়। আনিদন ফরম িান্ডার ও ক্রয় 

ভিিাে যিনক ক্রয় করা  ানি। 

ভসটি কনপ িানরশন আদশ ি কর িফভসল, 

২০১৬ এ উনেখকৃি 

(www.dscc.gov.bd) 

 ব্যিসার েরন অনু ায়ী 

সাোরণ যেে লাইনসন্স 

০৩ (ভিন) কা িভদিস 

 

অন্যান্য যেে লাইনসন্স 

কারখানা/ভশল্প প্রভিষ্ঠান, 

হাসপািাল, ভিভনক, 

ব্যাংক, িীমা ইিযাভদর 

যেে লাইনসন্স প্রন াজয 

যক্ষ্নে ফায়ার সাভি িস, 

স্বাস্থয ভিিাে ও পভরনিশ 

অভেদিনরর ছাড়পে 

প্রাভির পর হনি ৩(ভিন) 

কা িভদিস। 

 

 

জনাব সিাযাম্মদ ওয়াক্ষযদুল্লায 

কর কম িকিিা (অ.দা.) 

অঞ্চল-৮ 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১১১১৪৮১৩ 

to8@dscc.gov.bd 

http://www.dscc.gov.bd/
mailto:to7@dscc.gov.bd
http://www.dscc.gov.bd/
mailto:to8@dscc.gov.bd


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

৫৯ যেে লাইনসন্স প্রদান 

(অঞ্চল-৯) 

অঞ্চল-৯ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

 

ব্যিসার স্থান িাড়ায় যনয়া হনল িাড়ার 

চুভিপে/িাড়ার রভসনদর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপ ও ব্যিসার স্থান ভননজর হনল 

হাল সন প িন্ত কর পভরনশানের রভসনদর 

ফনটাকভপ,  জািীয় পভরেয়পে/জন্ম 

সনদ/পাসনপাট ি এর সিযাভয়ি ফনটাকভপ, 

যমািাইল নম্বর, ইনমইল নম্বর ( ভদ িানক) 

এিং ০৩(ভিন) কভপ সিযাভয়ি ছভিসহ 

‘‘৫০/= টাকা মূনের ভনে িাভরি আনিদন 

ফরনম’’ কর কম িকিিা িরাির আনিদন 

করনি হয়। আনিদন ফরম িান্ডার ও ক্রয় 

ভিিাে যিনক ক্রয় করা  ানি। 

ভসটি কনপ িানরশন আদশ ি কর িফভসল, 

২০১৬ এ উনেখকৃি 

(www.dscc.gov.bd) 

 ব্যিসার েরন অনু ায়ী 

সাোরণ যেে লাইনসন্স 

০৩ (ভিন) কা িভদিস 

 

অন্যান্য যেে লাইনসন্স 

কারখানা/ভশল্প প্রভিষ্ঠান, 

হাসপািাল, ভিভনক, 

ব্যাংক, িীমা ইিযাভদর 

যেে লাইনসন্স প্রন াজয 

যক্ষ্নে ফায়ার সাভি িস, 

স্বাস্থয ভিিাে ও পভরনিশ 

অভেদিনরর ছাড়পে 

প্রাভির পর হনি ৩(ভিন) 

কা িভদিস। 

 

 

জনাব সশখ কুদ্দুি আযরিদ 

কর কম িকিিা (অ.দা.) 

অঞ্চল-৯ 

যফান:  

০২২২৩৩৮1706 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১১৩৫০১২৫ 

to9@dscc.gov.bd 

৬০ যেে লাইনসন্স প্রদান 

(অঞ্চল-১০) 

অঞ্চল-১০ এর রাজস্ব ভিিাে যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

 

ব্যিসার স্থান িাড়ায় যনয়া হনল িাড়ার 

চুভিপে/িাড়ার রভসনদর সিযাভয়ি 

ফনটাকভপ ও ব্যিসার স্থান ভননজর হনল 

হাল সন প িন্ত কর পভরনশানের রভসনদর 

ফনটাকভপ,  জািীয় পভরেয়পে/জন্ম 

সনদ/পাসনপাট ি এর সিযাভয়ি ফনটাকভপ, 

যমািাইল নম্বর, ইনমইল নম্বর ( ভদ িানক) 

এিং ০৩(ভিন) কভপ সিযাভয়ি ছভিসহ 

‘‘৫০/= টাকা মূনের ভনে িাভরি আনিদন 

ফরনম’’ কর কম িকিিা িরাির আনিদন 

করনি হয়। আনিদন ফরম িান্ডার ও ক্রয় 

ভিিাে যিনক ক্রয় করা  ানি। 

ভসটি কনপ িানরশন আদশ ি কর িফভসল, 

২০১৬ এ উনেখকৃি 

(www.dscc.gov.bd) 

 ব্যিসার েরন অনু ায়ী 

সাোরণ যেে লাইনসন্স 

০৩ (ভিন) কা িভদিস 

 

অন্যান্য যেে লাইনসন্স 

কারখানা/ভশল্প প্রভিষ্ঠান, 

হাসপািাল, ভিভনক, 

ব্যাংক, িীমা ইিযাভদর 

যেে লাইনসন্স প্রন াজয 

যক্ষ্নে ফায়ার সাভি িস, 

স্বাস্থয ভিিাে ও পভরনিশ 

অভেদিনরর ছাড়পে 

প্রাভির পর হনি ৩(ভিন) 

কা িভদিস। 

 

 

জনাব সদওয়ান আলীি আল োক্ষজ 

কর কম িকিিা (অ.দা.) 

অঞ্চল- ১০ 

যফান:  

০২২২৩৩৮4904 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১৫৩১২১১১ 

to10@dscc.gov.bd 

৬১ যেে লাইনসন্স প্রদান 

(িাজার শাখা-২) 

নের িিনস্থ  িাজার শাখা-২ যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

 

িরাদ্দগ্রহীিার যক্ষ্নে  

িরাদ্দগ্রহীিার জািীয় পভরেয়পে/জন্ম 

সনদ/পাসনপাট ি এর সিযাভয়ি ফনটাকভপ, 

িরাদ্দপনের ফনটাকভপ, যমািাইল নম্বর, 

ইনমইল নম্বর ( ভদ িানক) এিং ০৩(ভিন) 

কভপ সিযাভয়ি ছভিসহ ‘‘৫০/= টাকা 

মূনের ভনে িাভরি আনিদন ফরনম’’ কর 

কম িকিিা িরাির আনিদন করনি হয়। 

আনিদন ফরম িান্ডার ও ক্রয় ভিিাে যিনক 

ভসটি কনপ িানরশন আদশ ি কর িফভসল, 

২০১৬ এ উনেখকৃি 

(www.dscc.gov.bd) 

 ব্যিসার েরন অনু ায়ী িাড়াটিয়ার নানম 

যেে লাইনসন্স ইস্যযর যক্ষ্নে লাইনসন্স ভফ 

এর অভিভরি ‘‘অনুমভি ভফ’’ ভহনসনি ০৩ 

(ভিন) মানসর িাড়ার সমপভরমাণ টাকা 

সংভিষ্ট যরন্ট এভসসট্যান্ট এর ভনকট নেদ 

পভরনশাে কনর রভশদ গ্রহণ করনি হয়)। 

০৩ (ভিন) কা িভদিস 

 

জনাব ক্ষিয়া সিাোঃ জুনারয়দ আক্ষিন 

রাজস্ব কম িকিিা 

িাজার শাখা-২ (নের িিন), 

যফান:  

০২২২৩৩৮৬০১৯ 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৬৭৪৫৬৭০৮৭ 

rom@dscc.gov.bd 

 

http://www.dscc.gov.bd/
mailto:to9@dscc.gov.bd
http://www.dscc.gov.bd/
mailto:to10@dscc.gov.bd
http://www.dscc.gov.bd/
mailto:rom@dscc.gov.bd


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

ক্রয় করা  ানি। 

 

িাড়াটিয়ার যক্ষ্নে  

িরাদ্দগ্রহীিার যনাটারীকৃি অনাপভতপে, 

িাড়ার চুভিপনের সিযাভয়ি ফনটাকভপ, 

িাড়াটিয়ার অঙ্গীকারনামা, জািীয় 

পভরেয়পে/জন্ম সনদ/পাসনপাট ি এর 

সিযাভয়ি ফনটাকভপ, যমািাইল নম্বর, 

ইনমইল নম্বর ( ভদ িানক) এিং ০৩(ভিন) 

কভপ সিযাভয়ি ছভিসহ ‘‘৫০/= টাকা 

মূনের ভনে িাভরি আনিদন ফরনম’’ কর 

কম িকিিা িরাির  আনিদন করনি হয়। 

আনিদন ফরম িান্ডার ও ক্রয় ভিিাে যিনক 

ক্রয় করা  ানি। 

৬২ যেে লাইনসন্স প্রদান 

(িাজার শাখা-৩) 

নের িিনস্থ  িাজার শাখা-৩ যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

 

িরাদ্দগ্রহীিার যক্ষ্নে  

িরাদ্দগ্রহীিার জািীয় পভরেয়পে/জন্ম 

সনদ/পাসনপাট ি এর সিযাভয়ি ফনটাকভপ, 

যমািাইল নম্বর, ইনমইল নম্বর ( ভদ িানক) 

এিং ০৩(ভিন) কভপ সিযাভয়ি ছভিসহ 

‘‘৫০/= টাকা মূনের ভনে িাভরি আনিদন 

ফরনম’’ কর কম িকিিা িরাির আনিদন 

করনি হয়। আনিদন ফরম িান্ডার ও ক্রয় 

ভিিাে যিনক ক্রয় করা  ানি। 

 

িাড়াটিয়ার যক্ষ্নে  

িরাদ্দগ্রহীিার যনাটারীকৃি অনাপভতপে, 

িাড়ার চুভিপনের সিযাভয়ি ফনটাকভপ, 

িাড়াটিয়ার অঙ্গীকারনামা, জািীয় 

পভরেয়পে/জন্ম সনদ/পাসনপাট ি এর 

সিযাভয়ি ফনটাকভপ, যমািাইল নম্বর, 

ইনমইল নম্বর ( ভদ িানক) এিং ০৩(ভিন) 

কভপ সিযাভয়ি ছভিসহ ‘‘৫০/= টাকা 

মূনের ভনে িাভরি আনিদন ফরনম’’ কর 

কম িকিিা িরাির আনিদন করনি হয়। 

আনিদন ফরম িান্ডার ও ক্রয় ভিিাে যিনক 

ক্রয় করা  ানি। 

ভসটি কনপ িানরশন আদশ ি কর িফভসল, 

২০১৬ এ উনেখকৃি 

(www.dscc.gov.bd) 

 ব্যিসার েরন অনু ায়ী িাড়াটিয়ার নানম 

যেে লাইনসন্স ইস্যযর যক্ষ্নে লাইনসন্স ভফ 

এর অভিভরি ‘‘অনুমভি ভফ’’ ভহনসনি ০৩ 

(ভিন) মানসর িাড়ার সমপভরমাণ টাকা 

সংভিষ্ট যরন্ট এভসসট্যান্ট এর ভনকট নেদ 

পভরনশাে কনর রভশদ গ্রহণ করনি হয়)। 

০৩ (ভিন) কা িভদিস 

 

জনাব ক্ষিয়া সিাোঃ জুনারয়দ আক্ষিন 

রাজস্ব কম িকিিা 

িাজার শাখা-3 (নের িিন), 

যফান:  

০২২২৩৩৮৬০১৯ 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৬৭৪৫৬৭০৮৭ 

rom@dscc.gov.bd 

 

http://www.dscc.gov.bd/
mailto:rom@dscc.gov.bd


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

৬৩ ব্যিসার েরন পভরিিিন 

(িাজার শাখা-২) 

নের িিনস্থ  িাজার শাখা-২ যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

 

িরাদ্দগ্রহীিা যনাটারীকৃি অঙ্গীকারনামা, 

হলফনামা (উিয় যক্ষ্নে পাসনপাট ি সাইজ 

সিযাভয়ি ছভিসহ), পার্শ্িিিী যদাকান 

মাভলকনদর অনাপভতপেসহ প্রোন রাজস্ব 

কম িকিিা িরাির সাদা কােনজ আনিদন 

করনি হনি।  

১২ মানসর িাড়ার সমপভরমাণ টাকা 

সংভিষ্ট যরন্ট এভসসট্যান্ট এর ভনকট নেদ 

পভরনশাে কনর রভশদ গ্রহণ করনি হয়)। 

 

১০(দশ) কা িভদিস 

 

জনাব ক্ষিয়া সিাোঃ জুনারয়দ আক্ষিন 

রাজস্ব কম িকিিা 

িাজার শাখা-২ (নের িিন), 

যফান:  

০২২২৩৩৮৬০১৯ 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৬৭৪৫৬৭০৮৭ 

rom@dscc.gov.bd 

৬৪ ব্যিসার েরন পভরিিিন 

(িাজার শাখা-৩) 

নের িিনস্থ  িাজার শাখা-৩ যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

 

িরাদ্দগ্রহীিা যনাটারীকৃি অঙ্গীকারনামা, 

হলফনামা (উিয় যক্ষ্নে পাসনপাট ি সাইজ 

সিযাভয়ি ছভিসহ), পার্শ্িিিী যদাকান 

মাভলকনদর অনাপভতপেসহ প্রোন রাজস্ব 

কম িকিিা িরাির সাদা কােনজ আনিদন 

করনি হনি। 

১২ মানসর িাড়ার সমপভরমাণ টাকা 

সংভিষ্ট যরন্ট এভসসট্যান্ট এর ভনকট নেদ 

পভরনশাে কনর রভশদ গ্রহণ করনি হয়)। 

 

১০(দশ) কা িভদিস 

 

জনাব ক্ষিয়া সিাোঃ জুনারয়দ আক্ষিন 

রাজস্ব কম িকিিা 

িাজার শাখা-3 (নের িিন), 

যফান:  

০২২২৩৩৮৬০১৯ 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৬৭৪৫৬৭০৮৭ 

rom@dscc.gov.bd 

 

৬৫ যদাকাননর নামাজারী 

(িাজার শাখা-২) 

নের িিনস্থ  িাজার শাখা-২ যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

 

যনাটারীকৃি মাভলকানা দভলল, যক্রিা-

ভিনক্রিা উিনয়র অঙ্গীকারনামা, ভিনক্রিার 

হলফনামা (সকল যক্ষ্নে পাসনপাট ি সাইজ 

সিযাভয়ি ছভিসহ), ভিনক্রিার স্বাক্ষ্র 

শনািকরণ, হালনাোদ নিায়নকৃি যেে 

লাইনসনন্সর ফনটকভপ, হালনাোদ িাড়া 

পভরনশানদর রভসনদর ফনটাকভপ, হালনাোদ 

ভিদ্যযৎ ভিল পভরনশানের ফনটাকভপ 

(প্রন াজয যক্ষ্নে) সংযুি কনর প্রোন রাজস্ব 

কম িকিিা িরাির আনিদন করনি হয়।  

১২ মানসর িাড়ার সমপভরমাণ টাকা 

সংভিষ্ট যরন্ট এভসসট্যান্ট এর ভনকট নেদ 

পভরনশাে কনর রভশদ গ্রহণ করনি হয়)। 

 

২০(ভিশ) কা িভদিস 

 

জনাব ক্ষিয়া সিাোঃ জুনারয়দ আক্ষিন 

রাজস্ব কম িকিিা 

িাজার শাখা-২ (নের িিন), 

যফান:  

০২২২৩৩৮৬০১৯ 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৬৭৪৫৬৭০৮৭ 

rom@dscc.gov.bd 

 

 

৬৬ যদাকাননর নামাজারী 

(িাজার শাখা-৩) 

নের িিনস্থ  িাজার শাখা-৩ যিনক এ যসিা গ্রহণ করা 

য নি পানর। 

 

যনাটারীকৃি মাভলকানা দভলল, যক্রিা-

ভিনক্রিা উিনয়র অঙ্গীকারনামা, ভিনক্রিার 

হলফনামা (সকল যক্ষ্নে পাসনপাট ি সাইজ 

সিযাভয়ি ছভিসহ), ভিনক্রিার স্বাক্ষ্র 

শনািকরণ, হালনাোদ নিায়নকৃি যেে 

লাইনসনন্সর ফনটকভপ, হালনাোদ িাড়া 

পভরনশানদর রভসনদর ফনটাকভপ, হালনাোদ 

১২ মানসর িাড়ার সমপভরমাণ টাকা 

সংভিষ্ট যরন্ট এভসসট্যান্ট এর ভনকট নেদ 

পভরনশাে কনর রভশদ গ্রহণ করনি হয়)। 

২০(ভিশ) কা িভদিস 

 

জনাব ক্ষিয়া সিাোঃ জুনারয়দ আক্ষিন 

রাজস্ব কম িকিিা 

িাজার শাখা-3 (নের িিন), 

যফান:  

০২২২৩৩৮৬০১৯ 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৬৭৪৫৬৭০৮৭ 

mailto:rom@dscc.gov.bd
mailto:rom@dscc.gov.bd
mailto:rom@dscc.gov.bd


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

ভিদ্যযৎ ভিল পভরনশানের ফনটাকভপ 

(প্রন াজয যক্ষ্নে) সংযুি কনর প্রোন রাজস্ব 

কম িকিিা িরাির আনিদন করনি হয়।  

rom@dscc.gov.bd 

 

৬৭ বহুিল 

(আবাক্ষিক/   বাক্ষণক্ষজেক) 

িবন, বৃযদায়িান/ 

ক্ষবরশষ প্রকরেে ছাড়্ত্র প্রদান। 

   চালারনে িাধ্যরি ক্ষনধ পাক্ষেি মূল্য নগে িবনস্থ 

সিানালী ব্যাংরক ্ক্ষেরশাধ পূবক আরবদন  েি  

িংগ্রয কেরি যরব। আরবদন  েি পূেণ করে 

সচকক্ষলষ্ট (www.dscc.gov.bd) 

অনুর্ায়ী (আরবদন  েরিে িারে িংযুি) চাক্ষযি 

কাগজ-্ত্রাক্ষদিয জিা ক্ষদরি যরব।  কাগজ-্ত্রাক্ষদ 

র্াছাই-বাছাই  ও িরেজক্ষিরন ্ক্ষেদশন পূব পক 

কর্তপ্ রিে অনুরিাদনক্ররি নগে ্ক্ষেকেনা ক্ষবিাগ 

সেরক ছাড়্ত্র প্রদান কো যয়। 

 প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র :  

১।  িাদা কাগরজ/প্যারে  আরবদন্ত্র 

(বাধ্যিামূলক নয়)।  

২।  পূেণকৃি আরবদন  েি।  

   ৩। আরবদন  েি ক্ররয়ে চালারনে ১ টি 

কক্ষ্  

৪। ্াওয়াে অব এেটনী (প্ররর্াজে সিরত্র) ।  

৫। আরবদনকােী/ আরবদনকােীগরণে 

প্রক্ষিক্ষনক্ষধ িরনানয়ন্ত্র (প্ররর্াজে 

সিরত্র) ।  

৬। জক্ষিে িাক্ষলকানা িংক্রান্ত 

কাগজ্ত্রাদীে িিোক্ষয়ি  রটাকক্ষ্  ।  

৭। যালনাগাদ সযাক্ষডং ট্যাক্স ্ক্ষেরশারধে 

িিোক্ষয়ি  রটাকক্ষ্।  

৮।  স্থা্িে নকশা। 

৯। ক্ষনধাক্ষেি অঙ্গীকােনািা ।  

১০। ছাড়্ত্র ক্ষ  বাবদ স্ অে পাে। 

১১।  বজে ব্যবস্থা্না জািানি বাবদ স্ 

অে পাে। 

১২। ছাড়্ত্র ক্ষ  এে ১৫% িোট বাবদ 

োজস্ব খারি জিা প্রদান এে োষ্ট্রীয় 

চালান  েি এে িিোক্ষয়ি  রটাকক্ষ্। 
 

আরবদন  েি (সচকক্ষলষ্ট িয) ও চালান 

 েি প্রািীস্থানঃ  

নগে ্ক্ষেকেনা ক্ষবিাগ 

(কি নং ১০১৫, নগে িবন) ক্ষেএিক্ষিক্ষি। 

১। আরবদন  েি এে মূল্য ২৫০/-(টাকা 

দুইশি ্ঞ্চাশ) ।  

২। প্রস্তাক্ষবি িবরনে সটাটাল সলাে এক্ষেয়া 

এে জন্য ছাড়্ত্র ক্ষ  বাবদ ক্ষেএিক্ষিক্ষি 

কর্তপক ক্ষনধ পাক্ষেি অে প (সচকক্ষলষ্ট 

অনুর্ায়ী) ।  

৩। ক্ষনি পাণ বজপে অ্িােণ জািানি 

(স েৎরর্াগ্য) বাবদ ক্ষেএিক্ষিক্ষি কর্তপক 

ক্ষনধ পাক্ষেি অে প (সচকক্ষলষ্ট অনুর্ায়ী) ।  

৪। ছাড়্ত্র গ্রযরণে পূরব প োষ্ট্রীয় চালান 

 েি এে িাধ্যরি ছাড়্ত্র ক্ষ  এে 

১৫% িোট োজস্ব খারি জিা প্রদান 

কেরি যরব এবং চালারনে ১টি কক্ষ্ 

দাক্ষখল কেরি যরব।   

 

 

 

 

 

 

 

 

৩০ (ক্ষত্রশ)  

কার্ক্ষদবি। 

জনাব সিাোঃ নজরুল ইিলাি 

নগে ্ক্ষেকেনাক্ষবদ 

নগে ্ক্ষেকণ্্না ক্ষবিাগ  

নের িিন 

যফান:  

০২২২৩৩৮২৩৩৮ 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭৯০২৩১৯৫২ 

cp@dscc.gov.bd 

 

 

 

 

৬৮ িানক্ষচত্র প্রদান চালারনে িাধ্যরি ক্ষনধ পাক্ষেি মূল্য নগে িবনস্থ 

সিানালী ব্যাংরক ্ক্ষেরশাধ পূেক নগে ্ক্ষেকেনা 

ক্ষবিাগ সেরক ক্ষেএিক্ষিক্ষি’ে পূ পণ পাংগ ও ওয়াে প ক্ষিক্ষিক 

িানক্ষচত্র এে ২৩”*৩৬” িাইরজে িাক্ষিকালাে 

সপ্রিক্ষপ্রন্ট যােকক্ষ্ ও সজক্ষ্ইক্ষজ  েরিরট ি টকক্ষ্ 

(স্ন ড্রাইরি) িংগ্রয কো র্ায়।   

  • চালান  েি প্রািীস্থানঃ নগে ্ক্ষেকেনা 

ক্ষবিাগ, (কি নং ১০১৪, নগে িবন) 

ক্ষেএিক্ষিক্ষি। 

 

 • মূল্য ্ক্ষেরশারধে  ্ে চালারনে ১ টি কক্ষ্ 

দাক্ষখল কেরি যরব। 

  প্রক্ষিটি িানক্ষচত্র : ২০০/- টাকা। ১ (এক) 

কার্ক্ষদবি 

কাজী যাক্ষিবা জাযান 

ভূরগালক্ষবদ 

নগে ্ক্ষেকেনা ক্ষবিাগ,  

নগে িবন (কি নং ১০১৪) । 

যফান:  

০২২২৩৩৮২৩৩৮ 

mailto:rom@dscc.gov.bd
http://www.dscc.gov.bd/
mailto:cp@dscc.gov.bd


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১৫০০৫৯৩১ 
geographer@dscc.gov.bd 

 

৬৯ জন্ম-মৃত্যয ভনিন্ধন কম িসূভে 

(অঞ্চল-১) 

অঞ্চল-১ (নের িিন ৯ম িলা) 

 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ ভসটি কনপ িানরশননর  অঞ্চল-১ এর 

অভেনক্ষ্নে িসিাসকারী  িা জন্ম গ্রহণকারী 

ব্যভিনদর ভনে িাভরি ফরনম প্রনয়াজনীয় িথ্য প্রাভি 

স্বানপনক্ষ্ অনভেক ৭ (সাি) কা িভদিনসর মনধ্য জন্ম 

ভনিন্ধন পূি িক জন্ম সনদ প্রদান করা হয়।  

 ঢাকা দভক্ষ্ণ ভসটি কনপ িানরশননর অঞ্চল-১ এর 

এলাকায় জন্ম ভনিন্ধনকারী ব্যভিনদর িা মৃত্যযর 

অব্যাহি পূনি ি স্থায়ীিানি িসিাসকারী ব্যভির 

ভনে িাভরি ফরনম প্রনয়াজনীয় িথ্য প্রাভি স্বানপনক্ষ্ 

অনভেক ৭ (সাি) কা িভদিনসর মনধ্য মৃত্যয ভনিন্ধন 

পূি িক মৃত্যয সনদ প্রদান করা হয়। 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ ভসটি কনপ িানরশননর যকন্দ্রীয় কা িালয় 

হনি ৩রা জুলাই ২০০৬ পূনি ির জন্ম ভনিন্ধনকারী 

ব্যভির  আনিদননর যপ্রভক্ষ্নি অনলাইন পূি িক জন্ম 

সননদর ভিনকল ও প্রমাণ স্বানপনক্ষ্ ভিদ্যমান 

পদ্ধভিনি মৃত্যয ভনিন্ধন ও মৃত্যয ভিনকল সনদ প্রদান 

করা হয়। 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর আওিােীন 

প্রভিটি অঞ্চল হনি জন্ম ও মৃত্যয ভনিন্ধন আইন 

২০০৪ ও ভিভেমালা ২০১৮ অনু ায়ী জন্ম ও মৃত্যয 

ভনিন্ধন করা হনয় িানক। 

 সরাসভর অঞ্চল হনি অনুনমাদন সানপনক্ষ্ 

আনিনকারীর ভনকট সনদ প্রদান করা হনয় িানক।  

 

 

জনন্মর ৪৫ ভদন যিনক ৫ িছনরর মনধ্য জন্ম 

ভনিন্ধননর জন্য  

জন্ম স্থান ও জন্ম িাভরনখর প্রমাণ ভহসানি 

সংভিষ্ট ভশক্ষ্া প্রভিষ্ঠাননর 

ছাড়পে/সনদপে/িাি ি এনটনন্ডন্ট এর 

প্রিযয়ণ পে িা অন্য যকান প্রমাণপে, 

ইভপআই কাে ি, ইভপআই কমীর প্রিযয়ন 

পনের সিযাভয়ি অনুভলভপ আনিদন পনের 

সানি সংযুি করনি হনি।   

জনন্মর ৫ িছনরর পর   

িয়স প্রমানণর জন্য উপযুিি ভেভকৎসক 

কর্তিক যদয়া প্রিযয়ন পে, ভপএসভস, 

যজএসভস, এসএসভস িা অনুরূপ ভশক্ষ্ােি 

সনদপনের সিযাভয়ি অনুভলভপ।  

স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণ ভহসানি ব্যভির 

ভননজর িা ভপিা িা মািা িা ভপিামহ িা 

ভপিামহীর স্থায়ী ঠিকানার ভিপরীনি 

হালনাোদ কর পভরনশানের রভশদপে, 

জািীয় পভরেয় পে, পাসনপাট ি, জন্ম সনদ 

এ যঘাভিি স্থায়ী ঠিকানা িা অন্য যকান 

প্রমাণ পনের সিযাভয়ি অনুভলভপ আনিদন 

পনের সানি সংযুি করনি হনি।  

 

মৃত্যয ভনিন্ধননর জন্য 

মৃি ব্যভির মৃত্যযর  স্থান, মৃত্যযর িাভরখ ও  

মৃত্যযর  কারণ প্রমাণ ভহসানিঃ- 

ক. ভেভকৎসা প্রভিষ্ঠান িা ভেভকৎসক কর্তিক 

যদয়া মৃত্যয সংক্রান্ত প্রিযয়ন পে। 

খ. সংভিষ্ট স্বাস্থযকমীর প্রিযয়নপ্রে। 

ে. সংভিষ্ট সমাভে িা সৎকারস্থনলর দাফন 

িা সৎকার রভশদ। 

ভফ আদানয়র ভিিরণীঃ- 

 

িািদ হার 

জন্ম িা মৃত্যযর ৪৫ 

ভদন প িন্ত জন্ম িা 

মৃত্যযর ভনিন্ধন ভফ 

ভিনামূনে  

জন্ম িা মৃত্যযর ৪৫ 

ভদন পর হনি ৫ 

িছর প িন্ত ভনিন্ধন 

ভফ (সাকুনে) 

২৫/- টাকা 

জন্ম িা মৃত্যযর ৫ 

িছর পর ভনিন্ধন ভফ 

(সাকুনে) 

৫০/- টাকা 

জন্ম িাভরখ 

সংনশােননর জন্য 

আনিদন ভফ 

১০০/- টাকা 

জন্ম িাভরখ ব্যভিি 

অন্যান্য িথ্য 

সংনশােননর জন্য 

আনিদন ভফ 

৫০/- টাকা 

িাংলা ও ইংনরজী 

উিয় িািার সননদর 

নকল ভফ 

৫০/- টাকা 

 

উভলস্নভখি কা িক্রনমর ভফ নের িিন ৯ম 

িলা অঞ্চল- ১ এর  ৮০১ নং কনক্ষ্ জন্ম ও 

মৃত্যয ভনিন্ধন সহকারীর ভনকট নেদ টাকা 

রভশদ পাওয়া স্বানপনক্ষ্ জমা ভদনি হনি।  

 

৭(সাি) কা িভদিস জনাব সিেীনা নাজনীন  

(ভনিন্ধক) 

আঞ্চভলক ভনি িাহী কম িকিিা, 

অঞ্চল- ১, নগে িবন 

যফান:  

০২২২৩৩৮8453 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১১২৪৭০৭৫ 

zeo1@dscc.gov.bd 

 

 

 

 

mailto:geographer@dscc.gov.bd


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

ঘ. মৃি ব্যভির উতরাভেকার সনদপে। 

ঙ. মৃি ব্যভির জন্ম ভনিন্ধন সনদ। 

ে. মৃত্যয ভনিন্ধননর জন্য আনিদনকারী 

ব্যভির জন্ম ভনিন্ধন সনদ অিিা জািীয় 

পভরেয়পনের কভপ। 

আনিদন ফরম প্রাভির স্থানঃ- 

অঞ্চল-১ (নের িিন ৯ম িলা) স্বাস্থয 

ভিিাোেীন জন্ম ভনিন্ধন, মৃত্যয ভনিন্ধন 

শাখা, কক্ষ্ নং ৮০১- হনি সংগ্রহ করা 

 ানি।  

৭০ জন্ম-মৃত্যয ভনিন্ধন কম িসূভে 

(অঞ্চল-২) 

অঞ্চল-২ (ভখলোঁও) 

 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর  অঞ্চল-১ এর 

অভেনক্ষ্নে িসিাসকারী  িা জন্ম গ্রহণকারী 

ব্যভিনদর ভনে িাভরি ফরনম প্রনয়াজনীয় িথ্য প্রাভি 

স্বানপনক্ষ্ অনভেক ৭ (সািে) কা িভদিনসর মনধ্য জন্ম 

ভনিন্ধন পূি িক জন্ম সনদ প্রদান করা হয়।  

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর অঞ্চল-১ এর 

এলাকায় জন্ম ভনিন্ধনকারী ব্যভিনদর িা মৃত্যযর 

অব্যাহি পূনি ি স্থায়ীিানি িসিাসকারী ব্যভির 

ভনে িাভরি ফরনম প্রনয়াজনীয় িথ্য প্রাভি স্বানপনক্ষ্ 

অনভেক ৭ (সাি) কা িভদিনসর মনধ্য মৃত্যয ভনিন্ধন 

পূি িক মৃত্যয সনদ প্রদান করা হয়। 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর যকন্দ্রীয় কা িালয় 
হনি ৩রা জুলাই ২০০৬ পূনি ির জন্ম ভনিন্ধনকারী 

ব্যভির  আনিদননর যপ্রভক্ষ্নি অনলাইন পূি িক জন্ম 

সননদর ভিনকল ও প্রমাণ স্বানপনক্ষ্ ভিদ্যমান 

পদ্ধভিনি মৃত্যয ভনিন্ধন ও মৃত্যয ভিনকল সনদ প্রদান 

করা হয়। 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর আওিােীন প্রভিটি 

অঞ্চল হনি জন্ম ও মৃত্যয ভনিন্ধন আইন ২০০৪ ও 

ভিভেমালা ২০১৮ অনু ায়ী জন্ম ও মৃত্যয ভনিন্ধন করা 

হনয় িানক। 

 সরাসভর অঞ্চল হনি অনুনমাদন সানপনক্ষ্ 
আনিনকারীর ভনকট সনদ প্রদান করা হনয় িানক।  

 

জনন্মর ৪৫ ভদন যিনক ৫ িছনরর মনধ্য জন্ম 

ভনিন্ধননর জন্য  

জন্ম স্থান ও জন্ম িাভরনখর প্রমাণ ভহসানি 

সংভিষ্ট ভশক্ষ্া প্রভিষ্ঠাননর 

ছাড়পে/সনদপে/িাি ি এনটনন্ডন্ট এর 

প্রিযয়ণ পে িা অন্য যকান প্রমাণপে, 

ইভপআই কাে ি, ইভপআই কমীর প্রিযয়ন 

পনের সিযাভয়ি অনুভলভপ আনিদন পনের 

সানি সংযুি করনি হনি।   

জনন্মর ৫ িছনরর পর   

িয়স প্রমানণর জন্য উপযুিি ভেভকৎসক 

কর্তিক যদয়া প্রিযয়ন পে, ভপএসভস, 

যজএসভস, এসএসভস িা অনুরূপ ভশক্ষ্ােি 

সনদপনের সিযাভয়ি অনুভলভপ।  

স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণ ভহসানি ব্যভির 

ভননজর িা ভপিা িা মািা িা ভপিামহ িা 

ভপিামহীর স্থায়ী ঠিকানার ভিপরীনি 

হালনাোদ কর পভরনশানের রভশদপে, 

জািীয় পভরেয় পে, পাসনপাট ি, জন্ম সনদ 

এ যঘাভিি স্থায়ী ঠিকানা িা অন্য যকান 

প্রমাণ পনের সিযাভয়ি অনুভলভপ আনিদন 

পনের সানি সংযুি করনি হনি।  

মৃত্যয ভনিন্ধননর জন্য 

মৃি ব্যভির মৃত্যযর  স্থান, মৃত্যযর িাভরখ ও  

মৃত্যযর  কারণ প্রমাণ ভহসানিঃ- 

ক. ভেভকৎসা প্রভিষ্ঠান িা ভেভকৎসক কর্তিক 

ভফ আদানয়র ভিিরণীঃ- 

 

িািদ হার 

জন্ম িা মৃত্যযর ৪৫ 

ভদন প িন্ত জন্ম িা 

মৃত্যযর ভনিন্ধন ভফ 

ভিনামূনে  

জন্ম িা মৃত্যযর ৪৫ 

ভদন পর হনি ৫ 

িছর প িন্ত ভনিন্ধন 

ভফ (সাকুনে) 

২৫/- টাকা 

জন্ম িা মৃত্যযর ৫ 

িছর পর ভনিন্ধন ভফ 

(সাকুনে) 

৫০/- টাকা 

জন্ম িাভরখ 

সংনশােননর জন্য 

আনিদন ভফ 

১০০/- টাকা 

জন্ম িাভরখ ব্যভিি 

অন্যান্য িথ্য 

সংনশােননর জন্য 

আনিদন ভফ 

৫০/- টাকা 

িাংলা ও ইংনরজী 

উিয় িািার সননদর 

নকল ভফ 

৫০/- টাকা 

 

উভলস্নভখি কা িক্রনমর ভফ নের িিন ৯ম 

িলা অঞ্চল- ১ এর  ৮০১ নং কনক্ষ্ জন্ম ও 

৭(সাি) কা িভদিস জনাব সুরয় সিন সজা  

(ভনিন্ধক) 

আঞ্চভলক ভনি িাহী কম িকিিা, 

অঞ্চল- 2, ক্ষখলগাঁও 

যফান:  

০২২২৩৩৮২১২৭ 

যমািাইলঃ 

+৮৮০১৫৫৮৩১১০৩৯ 

zeo2@dscc.gov.bd 

 

 

 

 



ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

 

   

যদয়া মৃত্যয সংক্রান্ত প্রিযয়ন পে। 

খ. সংভিষ্ট স্বাস্থযকমীর প্রিযয়নপ্রে। 

ে. সংভিষ্ট সমাভে িা সৎকারস্থনলর দাফন 

িা সৎকার রভশদ। 

ঘ. মৃি ব্যভির উতরাভেকার সনদপে। 

ঙ. মৃি ব্যভির জন্ম ভনিন্ধন সনদ। 

ে. মৃত্যয ভনিন্ধননর জন্য আনিদনকারী 

ব্যভির জন্ম ভনিন্ধন সনদ অিিা জািীয় 

পভরেয়পনের কভপ। 

আনিদন ফরম প্রাভির স্থানঃ- 

অঞ্চল-১ (নের িিন ৯ম িলা) স্বাস্থয 

ভিিাোেীন জন্ম ভনিন্ধন, মৃত্যয ভনিন্ধন 

শাখা, কক্ষ্ নং ৮০১- হনি সংগ্রহ করা 

 ানি।   

মৃত্যয ভনিন্ধন সহকারীর ভনকট নেদ টাকা 

রভশদ পাওয়া স্বানপনক্ষ্ জমা ভদনি হনি।  

৭১ জন্ম-মৃত্যয ভনিন্ধন কম িসূভে 

(অঞ্চল-৩) 

অঞ্চল-৩ (আভজমপুর) 

 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর  অঞ্চল-১ এর 

অভেনক্ষ্নে িসিাসকারী  িা জন্ম গ্রহণকারী 

ব্যভিনদর ভনে িাভরি ফরনম প্রনয়াজনীয় িথ্য প্রাভি 

স্বানপনক্ষ্ অনভেক ৭ (সাি) কা িভদিনসর মনধ্য জন্ম 

ভনিন্ধন পূি িক জন্ম সনদ প্রদান করা হয়।  

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর অঞ্চল-১ এর 

এলাকায় জন্ম ভনিন্ধনকারী ব্যভিনদর িা মৃত্যযর 

অব্যাহি পূনি ি স্থায়ীিানি িসিাসকারী ব্যভির 

ভনে িাভরি ফরনম প্রনয়াজনীয় িথ্য প্রাভি স্বানপনক্ষ্ 

অনভেক ৭ (সাি) কা িভদিনসর মনধ্য মৃত্যয ভনিন্ধন 

পূি িক মৃত্যয সনদ প্রদান করা হয়। 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর যকন্দ্রীয় কা িালয় 
হনি ৩রা জুলাই ২০০৬ পূনি ির জন্ম ভনিন্ধনকারী 

ব্যভির  আনিদননর যপ্রভক্ষ্নি অনলাইন পূি িক জন্ম 

সননদর নকল ও প্রমাণ স্বানপনক্ষ্ ভিদ্যমান পদ্ধভিনি 

মৃত্যয ভনিন্ধন ও মৃত্যয নকল সনদ প্রদান করা হয়। 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর আওিােীন প্রভিটি 

অঞ্চল হনি জন্ম ও মৃত্যয ভনিন্ধন আইন ২০০৪ ও 

ভিভেমালা ২০১৮ অনু ায়ী জন্ম ও মৃত্যয ভনিন্ধন করা 

হনয় িানক। 

জনন্মর ৪৫ ভদন যিনক ৫ িছনরর মনধ্য জন্ম 

ভনিন্ধননর জন্য  

জন্ম স্থান ও জন্ম িাভরনখর প্রমাণ ভহসানি 

সংভিষ্ট ভশক্ষ্া প্রভিষ্ঠাননর 

ছাড়পে/সনদপে/িাি ি এনটনন্ডন্ট এর 

প্রিযয়ণ পে িা অন্য যকান প্রমাণপে, 

ইভপআই কাে ি, ইভপআই কমীর প্রিযয়ন 

পনের সিযাভয়ি অনুভলভপ আনিদন পনের 

সানি সংযুি করনি হনি।   

জনন্মর ৫ িছনরর পর   

িয়স প্রমানণর জন্য উপযুিি ভেভকৎসক 

কর্তিক যদয়া প্রিযয়ন পে, ভপএসভস, 

যজএসভস, এসএসভস িা অনুরূপ ভশক্ষ্ােি 

সনদপনের সিযাভয়ি অনুভলভপ।  

স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণ ভহসানি ব্যভির 

ভননজর িা ভপিা িা মািা িা ভপিামহ িা 

ভপিামহীর স্থায়ী ঠিকানার ভিপরীনি 

হালনাোদ কর পভরনশানের রভশদপে, 

জািীয় পভরেয় পে, পাসনপাট ি, জন্ম সনদ 

এ যঘাভিি স্থায়ী ঠিকানা িা অন্য যকান 

প্রমাণ পনের সিযাভয়ি অনুভলভপ আনিদন 

পনের সানি সংযুি করনি হনি।  

ভফ আদানয়র ভিিরণীঃ- 

 

িািদ হার 

জন্ম িা মৃত্যযর ৪৫ 

ভদন প িন্ত জন্ম িা 

মৃত্যযর ভনিন্ধন ভফ 

ভিনামূনে  

জন্ম িা মৃত্যযর ৪৫ 

ভদন পর হনি ৫ 

িছর প িন্ত ভনিন্ধন 

ভফ (সাকুনে) 

২৫/- টাকা 

জন্ম িা মৃত্যযর ৫ 

িছর পর ভনিন্ধন ভফ 

(সাকুনে) 

৫০/- টাকা 

জন্ম িাভরখ 

সংনশােননর জন্য 

আনিদন ভফ 

১০০/- টাকা 

জন্ম িাভরখ ব্যভিি 

অন্যান্য িথ্য 

সংনশােননর জন্য 

আনিদন ভফ 

৫০/- টাকা 

িাংলা ও ইংনরজী 

উিয় িািার সননদর 
৫০/- টাকা 

৭(সাি) কা িভদিস জনাব বাবে আলী িীে  

(ভনিন্ধক) 

আঞ্চভলক ভনি িাহী কম িকিিা, 

অঞ্চল- 3, আক্ষজিপুে 

যফান:  

০২২২৩৩৮৫৮৮৩ 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭৩১২২০৯২৩ 

Zeo3@dscc.gov.bd 

 

 



ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

 সরাসভর অঞ্চল হনি অনুনমাদন সানপনক্ষ্ 
আনিনকারীর ভনকট সনদ প্রদান করা হনয় িানক।  

 

মৃত্যয ভনিন্ধননর জন্য 

মৃি ব্যভির মৃত্যযর  স্থান, মৃত্যযর িাভরখ ও  

মৃত্যযর  কারণ প্রমাণ ভহসানিঃ- 

ক. ভেভকৎসা প্রভিষ্ঠান িা ভেভকৎসক কর্তিক 

যদয়া মৃত্যয সংক্রান্ত প্রিযয়ন পে। 

খ. সংভিষ্ট স্বাস্থযকমীর প্রিযয়নপ্রে। 

ে. সংভিষ্ট সমাভে িা সৎকারস্থনলর দাফন 

িা সৎকার রভশদ। 

ঘ. মৃি ব্যভির উতরাভেকার সনদপে। 

ঙ. মৃি ব্যভির জন্ম ভনিন্ধন সনদ। 

ে. মৃত্যয ভনিন্ধননর জন্য আনিদনকারী 

ব্যভির জন্ম ভনিন্ধন সনদ অিিা 

জািীয় পভরেয়পনের কভপ। 

আনিদন ফরম প্রাভির স্থানঃ- 

অঞ্চল-১ (নের িিন ৯ম িলা) স্বাস্থয 

ভিিাোেীন জন্ম ভনিন্ধন, মৃত্যয ভনিন্ধন 

শাখা, কক্ষ্ নং ৮০১- হনি সংগ্রহ করা 

 ানি।  

নকল ভফ 

 

উভলস্নভখি কা িক্রনমর ভফ নের িিন ৯ম 

িলা অঞ্চল- ১ এর  ৮০১ নং কনক্ষ্ জন্ম ও 

মৃত্যয ভনিন্ধন সহকারীর ভনকট নেদ টাকা 

রভশদ পাওয়া স্বানপনক্ষ্ জমা ভদনি হনি। 

৭২ জন্ম-মৃত্যয ভনিন্ধন কম িসূভে 

(অঞ্চল-৪) 

অঞ্চল-৪ (নের িিন ১২ িলা) 

 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর  অঞ্চল-১ এর 

অভেনক্ষ্নে িসিাসকারী  িা জন্ম গ্রহণকারী 

ব্যভিনদর ভনে িাভরি ফরনম প্রনয়াজনীয় িথ্য প্রাভি 

স্বানপনক্ষ্ অনভেক ৭ (সাি) কা িভদিনসর মনধ্য জন্ম 

ভনিন্ধন পূি িক জন্ম সনদ প্রদান করা হয়।  

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর অঞ্চল-১ এর 

এলাকায় জন্ম ভনিন্ধনকারী ব্যভিনদর িা মৃত্যযর 

অব্যাহি পূনি ি স্থায়ীিানি িসিাসকারী ব্যভির 

ভনে িাভরি ফরনম প্রনয়াজনীয় িথ্য প্রাভি স্বানপনক্ষ্ 

অনভেক ৭ (সাি) কা িভদিনসর মনধ্য মৃত্যয ভনিন্ধন 

পূি িক মৃত্যয সনদ প্রদান করা হয়। 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর যকন্দ্রীয় কা িালয় 
হনি ৩রা জুলাই ২০০৬ পূনি ির জন্ম ভনিন্ধনকারী 

ব্যভির  আনিদননর যপ্রভক্ষ্নি অনলাইন পূি িক জন্ম 

সননদর ভিনকল ও প্রমাণ স্বানপনক্ষ্ ভিদ্যমান 

পদ্ধভিনি মৃত্যয ভনিন্ধন ও মৃত্যয ভিনকল সনদ প্রদান 

জনন্মর ৪৫ ভদন যিনক ৫ িছনরর মনধ্য জন্ম 

ভনিন্ধননর জন্য  

জন্ম স্থান ও জন্ম িাভরনখর প্রমাণ ভহসানি 

সংভিষ্ট ভশক্ষ্া প্রভিষ্ঠাননর 

ছাড়পে/সনদপে/িাি ি এনটনন্ডন্ট এর 

প্রিযয়ণ পে িা অন্য যকান প্রমাণপে, 

ইভপআই কাে ি, ইভপআই কমীর প্রিযয়ন 

পনের সিযাভয়ি অনুভলভপ আনিদন পনের 

সানি সংযুি করনি হনি।  

  

জনন্মর ৫ িছনরর পর   

িয়স প্রমানণর জন্য উপযুিি ভেভকৎসক 

কর্তিক যদয়া প্রিযয়ন পে, ভপএসভস, 

যজএসভস, এসএসভস িা অনুরূপ ভশক্ষ্ােি 

সনদপনের সিযাভয়ি অনুভলভপ।  

স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণ ভহসানি ব্যভির 

ভননজর িা ভপিা িা মািা িা ভপিামহ িা 

ভপিামহীর স্থায়ী ঠিকানার ভিপরীনি 

ভফ আদানয়র ভিিরণীঃ- 

 

িািদ হার 

জন্ম িা মৃত্যযর ৪৫ 

ভদন প িন্ত জন্ম িা 

মৃত্যযর ভনিন্ধন ভফ 

ভিনামূনে  

জন্ম িা মৃত্যযর ৪৫ 

ভদন পর হনি ৫ 

িছর প িন্ত ভনিন্ধন 

ভফ (সাকুনে) 

২৫/- টাকা 

জন্ম িা মৃত্যযর ৫ 

িছর পর ভনিন্ধন ভফ 

(সাকুনে) 

৫০/- টাকা 

জন্ম িাভরখ 

সংনশােননর জন্য 

আনিদন ভফ 

১০০/- টাকা 

জন্ম িাভরখ ব্যভিি 

অন্যান্য িথ্য 
৫০/- টাকা 

৭(সাি) কা িভদিস জনাব সিাোঃ যায়দে আলী  

(ভনিন্ধক) 

আঞ্চভলক ভনি িাহী কম িকিিা, 

অঞ্চল- 4, নগে িবন 

যফান:  

০২২২৩৩৮৮৭৪৩ 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭২৬৭৭৪৮৪১ 

Zeo4@dscc.gov.bd 

 

 



ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

করা হয়। 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর আওিােীন প্রভিটি 

অঞ্চল হনি জন্ম ও মৃত্যয ভনিন্ধন আইন ২০০৪ ও 

ভিভেমালা ২০১৮ অনু ায়ী জন্ম ও মৃত্যয ভনিন্ধন করা 

হনয় িানক। 

 সরাসভর অঞ্চল হনি অনুনমাদন সানপনক্ষ্ 

আনিনকারীর ভনকট সনদ প্রদান করা হনয় িানক।  

 

হালনাোদ কর পভরনশানের রভশদপে, 

জািীয় পভরেয় পে, পাসনপাট ি, জন্ম সনদ 

এ যঘাভিি স্থায়ী ঠিকানা িা অন্য যকান 

প্রমাণ পনের সিযাভয়ি অনুভলভপ আনিদন 

পনের সানি সংযুি করনি হনি।  

মৃত্যয ভনিন্ধননর জন্য 

মৃি ব্যভির মৃত্যযর  স্থান, মৃত্যযর িাভরখ ও  

মৃত্যযর  কারণ প্রমাণ ভহসানিঃ- 

ক. ভেভকৎসা প্রভিষ্ঠান িা ভেভকৎসক কর্তিক 

যদয়া মৃত্যয সংক্রান্ত প্রিযয়ন পে। 

খ. সংভিষ্ট স্বাস্থযকমীর প্রিযয়নপ্রে। 

ে. সংভিষ্ট সমাভে িা সৎকারস্থনলর দাফন 

িা সৎকার রভশদ। 

ঘ. মৃি ব্যভির উতরাভেকার সনদপে। 

ঙ. মৃি ব্যভির জন্ম ভনিন্ধন সনদ। 

ে. মৃত্যয ভনিন্ধননর জন্য আনিদনকারী 

ব্যভির জন্ম ভনিন্ধন সনদ অিিা 

জািীয় পভরেয়পনের কভপ। 

আনিদন ফরম প্রাভির স্থানঃ- 

অঞ্চল-১ (নের িিন ৯ম িলা) স্বাস্থয 

ভিিাোেীন জন্ম ভনিন্ধন, মৃত্যয ভনিন্ধন 

শাখা, কক্ষ্ নং ৮০১- হনি সংগ্রহ করা 

 ানি।   

সংনশােননর জন্য 

আনিদন ভফ 

িাংলা ও ইংনরজী 

উিয় িািার সননদর 

নকল ভফ 

৫০/- টাকা 

 

উভলস্নভখি কা িক্রনমর ভফ নের িিন ৯ম 

িলা অঞ্চল- ১ এর  ৮০১ নং কনক্ষ্ জন্ম ও 

মৃত্যয ভনিন্ধন সহকারীর ভনকট নেদ টাকা 

রভশদ পাওয়া স্বানপনক্ষ্ জমা ভদনি হনি। 

৭৩ জন্ম-মৃত্যয ভনিন্ধন কম িসূভে 

(অঞ্চল-৫) 

অঞ্চল- ৫ (সানয়দািাদ) 

 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর  অঞ্চল-১ এর 

অভেনক্ষ্নে িসিাসকারী  িা জন্ম গ্রহণকারী 

ব্যভিনদর ভনে িাভরি ফরনম প্রনয়াজনীয় িথ্য প্রাভি 

স্বানপনক্ষ্ অনভেক ৭ (সাি) কা িভদিনসর মনধ্য জন্ম 

ভনিন্ধন পূি িক জন্ম সনদ প্রদান করা হয়।  

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর অঞ্চল-১ এর 

এলাকায় জন্ম ভনিন্ধনকারী ব্যভিনদর িা মৃত্যযর 

অব্যাহি পূনি ি স্থায়ীিানি িসিাসকারী ব্যভির 

ভনে িাভরি ফরনম প্রনয়াজনীয় িথ্য প্রাভি স্বানপনক্ষ্ 

অনভেক ৭ (সাি) কা িভদিনসর মনধ্য মৃত্যয ভনিন্ধন 

পূি িক মৃত্যয সনদ প্রদান করা হয়। 

জনন্মর ৪৫ ভদন যিনক ৫ িছনরর মনধ্য জন্ম 

ভনিন্ধননর জন্য  

জন্ম স্থান ও জন্ম িাভরনখর প্রমাণ ভহসানি 

সংভিষ্ট ভশক্ষ্া প্রভিষ্ঠাননর 

ছাড়পে/সনদপে/িাি ি এনটনন্ডন্ট এর 

প্রিযয়ণ  পে িা অন্য যকান প্রমাণপে, 

ইভপআই কাে ি, ইভপআই কমীর প্রিযয়ন 

পনের সিযাভয়ি অনুভলভপ আনিদন পনের 

সানি সংযুি করনি হনি।   

জনন্মর ৫ িছনরর পর   

িয়স প্রমানণর জন্য উপযুিি ভেভকৎসক 

কর্তিক যদয়া প্রিযয়ন পে, ভপএসভস, 

যজএসভস, এসএসভস িা অনুরূপ ভশক্ষ্ােি 

ভফ আদানয়র ভিিরণীঃ- 

 

িািদ হার 

জন্ম িা মৃত্যযর ৪৫ 

ভদন প িন্ত জন্ম িা 

মৃত্যযর ভনিন্ধন ভফ 

ভিনামূনে  

জন্ম িা মৃত্যযর ৪৫ 

ভদন পর হনি ৫ 

িছর প িন্ত ভনিন্ধন 

ভফ (সাকুনে) 

২৫/- টাকা 

জন্ম িা মৃত্যযর ৫ 

িছর পর ভনিন্ধন ভফ 

(সাকুনে) 

৫০/- টাকা 

৭(সাি) কা িভদিস জনাব সিাযাম্মদ িাখাওয়াি 

সযারিন  (ভনিন্ধক) 

আঞ্চভলক ভনি িাহী কম িকিিা, 

অঞ্চল- ৫, (সানয়দািাদ) 

যফান:  

০২২২৩৩৮৪৫০৫ 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১২৭১৮৩৩৮ 

Zeo5@dscc.gov.bd 

 

 



ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর যকন্দ্রীয় কা িালয় 
হনি ৩রা জুলাই ২০০৬ পূনি ির জন্ম ভনিন্ধনকারী 

ব্যভির  আনিদননর যপ্রভক্ষ্নি অনলাইন পূি িক জন্ম 

সননদর ভিনকল ও প্রমাণ স্বানপনক্ষ্ ভিদ্যমান 

পদ্ধভিনি মৃত্যয ভনিন্ধন ও মৃত্যয ভিনকল সনদ প্রদান 

করা হয়। 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর আওিােীন প্রভিটি 

অঞ্চল হনি জন্ম ও মৃত্যয ভনিন্ধন আইন ২০০৪ ও 

ভিভেমালা ২০১৮ অনু ায়ী জন্ম ও মৃত্যয ভনিন্ধন করা 

হনয় িানক। 

 সরাসভর অঞ্চল হনি অনুনমাদন সানপনক্ষ্ 
আনিনকারীর ভনকট সনদ প্রদান করা হনয় িানক।  

 

সনদপনের সিযাভয়ি অনুভলভপ।  

স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণ ভহসানি ব্যভির 

ভননজর িা ভপিা িা মািা িা ভপিামহ িা 

ভপিামহীর স্থায়ী ঠিকানার ভিপরীনি 

হালনাোদ কর পভরনশানের রভশদপে, 

জািীয় পভরেয় পে, পাসনপাট ি, জন্ম সনদ 

এ যঘাভিি স্থায়ী ঠিকানা িা অন্য যকান 

প্রমাণ পনের সিযাভয়ি অনুভলভপ আনিদন 

পনের সানি সংযুি করনি হনি।  

মৃত্যয ভনিন্ধননর জন্য 

মৃি ব্যভির মৃত্যযর  স্থান, মৃত্যযর িাভরখ ও  

মৃত্যযর  কারণ প্রমাণ ভহসানিঃ- 

ক. ভেভকৎসা প্রভিষ্ঠান িা ভেভকৎসক কর্তিক 

যদয়া মৃত্যয সংক্রান্ত প্রিযয়ন পে। 

খ. সংভিষ্ট স্বাস্থযকমীর প্রিযয়নপ্রে। 

ে. সংভিষ্ট সমাভে িা সৎকারস্থনলর দাফন 

িা সৎকার রভশদ। 

ঘ. মৃি ব্যভির উতরাভেকার সনদপে। 

ঙ. মৃি ব্যভির জন্ম ভনিন্ধন সনদ। 

ে. মৃত্যয ভনিন্ধননর জন্য আনিদনকারী 

ব্যভির জন্ম ভনিন্ধন সনদ অিিা জািীয় 

পভরেয়পনের কভপ। 

আনিদন ফরম প্রাভির স্থানঃ- 

অঞ্চল-১ (নের িিন ৯ম িলা) স্বাস্থয 

ভিিাোেীন জন্ম ভনিন্ধন, মৃত্যয ভনিন্ধন 

শাখা, কক্ষ্ নং ৮০১- হনি সংগ্রহ করা 

 ানি।  

জন্ম িাভরখ 

সংনশােননর জন্য 

আনিদন ভফ 

১০০/- টাকা 

জন্ম িাভরখ ব্যভিি 

অন্যান্য িথ্য 

সংনশােননর জন্য 

আনিদন ভফ 

৫০/- টাকা 

িাংলা ও ইংনরজী 

উিয় িািার সননদর 

নকল ভফ 

৫০/- টাকা 

 

উভলস্নভখি কা িক্রনমর ভফ নের িিন ৯ম 

িলা অঞ্চল- ১ এর  ৮০১ নং কনক্ষ্ জন্ম ও 

মৃত্যয ভনিন্ধন সহকারীর ভনকট নেদ টাকা 

রভশদ পাওয়া স্বানপনক্ষ্ জমা ভদনি হনি।  

 

৭৪ জন্ম-মৃত্যয ভনিন্ধন কম িসূভে 

(অঞ্চল-৬) 

অঞ্চল-৬  

 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর  অঞ্চল-৬ এর 

অভেনক্ষ্নে িসিাসকারী  িা জন্ম গ্রহণকারী 

ব্যভিনদর ভনে িাভরি ফরনম প্রনয়াজনীয় িথ্য প্রাভি 

স্বানপনক্ষ্ অনভেক ৭ (সাি) কা িভদিনসর মনধ্য জন্ম 

ভনিন্ধন পূি িক জন্ম সনদ প্রদান করা হয়।  

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর অঞ্চল-৬ এর 

এলাকায় জন্ম ভনিন্ধনকারী ব্যভিনদর িা মৃত্যযর 

জনন্মর ৪৫ ভদন যিনক ৫ িছনরর মনধ্য জন্ম 

ভনিন্ধননর জন্য  

জন্ম স্থান ও জন্ম িাভরনখর প্রমাণ ভহসানি 

সংভিষ্ট ভশক্ষ্া প্রভিষ্ঠাননর 

ছাড়পে/সনদপে/িাি ি এনটনন্ডন্ট এর 

প্রিযয়ণ পে িা অন্য যকান প্রমাণপে, 

ইভপআই কাে ি, ইভপআই কমীর প্রিযয়ন 

পনের সিযাভয়ি অনুভলভপ আনিদন পনের 

সানি সংযুি করনি হনি।   

ভফ আদানয়র ভিিরণীঃ- 

 

িািদ হার 

জন্ম িা মৃত্যযর ৪৫ 

ভদন প িন্ত জন্ম িা 

মৃত্যযর ভনিন্ধন ভফ 

ভিনামূনে  

জন্ম িা মৃত্যযর ৪৫ 

ভদন পর হনি ৫ 

িছর প িন্ত ভনিন্ধন 

২৫/- টাকা 

৭(সাি) কা িভদিস জনাব সশখ মুক্ষশ পদুল ইিলাি 

(ভনিন্ধক) 

আঞ্চভলক ভনি িাহী কম িকিিা, 

অঞ্চল- ৬ 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১৬২৬৩৯৪৬ 

Zeo6@dscc.gov.bd 

 

 



ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

অব্যাহি পূনি ি স্থায়ীিানি িসিাসকারী ব্যভির 

ভনে িাভরি ফরনম প্রনয়াজনীয় িথ্য প্রাভি স্বানপনক্ষ্ 

অনভেক ৭ (সাি) কা িভদিনসর মনধ্য মৃত্যয ভনিন্ধন 

পূি িক মৃত্যয সনদ প্রদান করা হয়। 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর যকন্দ্রীয় কা িালয় 
হনি ৩রা জুলাই ২০০৬ পূনি ির জন্ম ভনিন্ধনকারী 

ব্যভির  আনিদননর যপ্রভক্ষ্নি অনলাইন পূি িক জন্ম 

সননদর নকল ও প্রমাণ স্বানপনক্ষ্ ভিদ্যমান পদ্ধভিনি 

মৃত্যয ভনিন্ধন ও মৃত্যয নকল সনদ প্রদান করা হয়। 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর আওিােীন প্রভিটি 

অঞ্চল হনি জন্ম ও মৃত্যয ভনিন্ধন আইন ২০০৪ ও 

ভিভেমালা ২০১৮ অনু ায়ী জন্ম ও মৃত্যয ভনিন্ধন করা 

হনয় িানক। 

 সরাসভর অঞ্চল হনি অনুনমাদন সানপনক্ষ্ 
আনিনকারীর ভনকট সনদ প্রদান করা হনয় িানক।  

 

জনন্মর ৫ িছনরর পর   

িয়স প্রমানণর জন্য উপযুিি ভেভকৎসক 

কর্তিক যদয়া প্রিযয়ন পে, ভপএসভস, 

যজএসভস, এসএসভস িা অনুরূপ ভশক্ষ্ােি 

সনদপনের সিযাভয়ি অনুভলভপ।  

স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণ ভহসানি ব্যভির 

ভননজর িা ভপিা িা মািা িা ভপিামহ িা 

ভপিামহীর স্থায়ী ঠিকানার ভিপরীনি 

হালনাোদ কর পভরনশানের রভশদপে, 

জািীয় পভরেয় পে, পাসনপাট ি, জন্ম সনদ 

এ যঘাভিি স্থায়ী ঠিকানা িা অন্য যকান 

প্রমাণ পনের সিযাভয়ি অনুভলভপ আনিদন 

পনের সানি সংযুি করনি হনি।  

মৃত্যয ভনিন্ধননর জন্য 

মৃি ব্যভির মৃত্যযর  স্থান, মৃত্যযর িাভরখ ও  

মৃত্যযর  কারণ প্রমাণ ভহসানিঃ- 

ক. ভেভকৎসা প্রভিষ্ঠান িা ভেভকৎসক কর্তিক 

যদয়া মৃত্যয সংক্রান্ত প্রিযয়ন পে। 

খ. সংভিষ্ট স্বাস্থযকমীর প্রিযয়নপ্রে। 

ে. সংভিষ্ট সমাভে িা সৎকারস্থনলর দাফন 

িা সৎকার রভশদ। 

ঘ. মৃি ব্যভির উতরাভেকার সনদপে। 

ঙ. মৃি ব্যভির জন্ম ভনিন্ধন সনদ। 

ে. মৃত্যয ভনিন্ধননর জন্য আনিদনকারী 

ব্যভির জন্ম ভনিন্ধন সনদ অিিা 

জািীয় পভরেয়পনের কভপ। 

আনিদন ফরম প্রাভির স্থানঃ- 

আঞ্চভলক ভনি িাহী কম িকিিার কা িালয়  

ভফ (সাকুনে) 

জন্ম িা মৃত্যযর ৫ 

িছর পর ভনিন্ধন ভফ 

(সাকুনে) 

৫০/- টাকা 

জন্ম িাভরখ 

সংনশােননর জন্য 

আনিদন ভফ 

১০০/- টাকা 

জন্ম িাভরখ ব্যভিি 

অন্যান্য িথ্য 

সংনশােননর জন্য 

আনিদন ভফ 

৫০/- টাকা 

িাংলা ও ইংনরজী 

উিয় িািার সননদর 

নকল ভফ 

৫০/- টাকা 

 

উভলস্নভখি কা িক্রনমর ভফ আঞ্চভলক 

ভনি িাহী কম িকিিার কা িালয় জন্ম ও মৃত্যয 

ভনিন্ধন সহকারীর ভনকট নেদ টাকা রভশদ 

পাওয়া স্বানপনক্ষ্ জমা ভদনি হনি। 

৭৫ জন্ম-মৃত্যয ভনিন্ধন কম িসূভে 

(অঞ্চল-৭) 

অঞ্চল-৭  

 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর  অঞ্চল-৭ এর 

অভেনক্ষ্নে িসিাসকারী  িা জন্ম গ্রহণকারী 

ব্যভিনদর ভনে িাভরি ফরনম প্রনয়াজনীয় িথ্য প্রাভি 

স্বানপনক্ষ্ অনভেক ৭ (সাি) কা িভদিনসর মনধ্য জন্ম 

ভনিন্ধন পূি িক জন্ম সনদ প্রদান করা হয়।  

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর অঞ্চল-৭ এর 

জনন্মর ৪৫ ভদন যিনক ৫ িছনরর মনধ্য জন্ম 

ভনিন্ধননর জন্য  

জন্ম স্থান ও জন্ম িাভরনখর প্রমাণ ভহসানি 

সংভিষ্ট ভশক্ষ্া প্রভিষ্ঠাননর 

ছাড়পে/সনদপে/িাি ি এনটনন্ডন্ট এর 

প্রিযয়ণ পে িা অন্য যকান প্রমাণপে, 

ইভপআই কাে ি, ইভপআই কমীর প্রিযয়ন 

পনের সিযাভয়ি অনুভলভপ আনিদন পনের 

ভফ আদানয়র ভিিরণীঃ- 

 

িািদ হার 

জন্ম িা মৃত্যযর ৪৫ 

ভদন প িন্ত জন্ম িা 

মৃত্যযর ভনিন্ধন ভফ 

ভিনামূনে  

জন্ম িা মৃত্যযর ৪৫ 

ভদন পর হনি ৫ 
২৫/- টাকা 

৭(সাি) কা িভদিস জনাব সিেীনা নাজনীন  

(ভনিন্ধক) 

আঞ্চভলক ভনি িাহী কম িকিিা, 

অঞ্চল- ৭ (অ.দা.), নগে িবন 

যফান:  

০২২২৩৩৮8453 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১১২৪৭০৭৫ 



ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

এলাকায় জন্ম ভনিন্ধনকারী ব্যভিনদর িা মৃত্যযর 

অব্যাহি পূনি ি স্থায়ীিানি িসিাসকারী ব্যভির 

ভনে িাভরি ফরনম প্রনয়াজনীয় িথ্য প্রাভি স্বানপনক্ষ্ 

অনভেক ৭ (সাি) কা িভদিনসর মনধ্য মৃত্যয ভনিন্ধন 

পূি িক মৃত্যয সনদ প্রদান করা হয়। 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর যকন্দ্রীয় কা িালয় 

হনি ৩রা জুলাই ২০০৬ পূনি ির জন্ম ভনিন্ধনকারী 

ব্যভির  আনিদননর যপ্রভক্ষ্নি অনলাইন পূি িক জন্ম 

সননদর নকল ও প্রমাণ স্বানপনক্ষ্ ভিদ্যমান পদ্ধভিনি 

মৃত্যয ভনিন্ধন ও মৃত্যয নকল সনদ প্রদান করা হয়। 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর আওিােীন প্রভিটি 

অঞ্চল হনি জন্ম ও মৃত্যয ভনিন্ধন আইন ২০০৪ ও 

ভিভেমালা ২০১৮ অনু ায়ী জন্ম ও মৃত্যয ভনিন্ধন করা 

হনয় িানক। 

 সরাসভর অঞ্চল হনি অনুনমাদন সানপনক্ষ্ 
আনিনকারীর ভনকট সনদ প্রদান করা হনয় িানক।  

 

সানি সংযুি করনি হনি।   

জনন্মর ৫ িছনরর পর   

িয়স প্রমানণর জন্য উপযুিি ভেভকৎসক 

কর্তিক যদয়া প্রিযয়ন পে, ভপএসভস, 

যজএসভস, এসএসভস িা অনুরূপ ভশক্ষ্ােি 

সনদপনের সিযাভয়ি অনুভলভপ।  

স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণ ভহসানি ব্যভির 

ভননজর িা ভপিা িা মািা িা ভপিামহ িা 

ভপিামহীর স্থায়ী ঠিকানার ভিপরীনি 

হালনাোদ কর পভরনশানের রভশদপে, 

জািীয় পভরেয় পে, পাসনপাট ি, জন্ম সনদ 

এ যঘাভিি স্থায়ী ঠিকানা িা অন্য যকান 

প্রমাণ পনের সিযাভয়ি অনুভলভপ আনিদন 

পনের সানি সংযুি করনি হনি।  

মৃত্যয ভনিন্ধননর জন্য 

মৃি ব্যভির মৃত্যযর  স্থান, মৃত্যযর িাভরখ ও  

মৃত্যযর  কারণ প্রমাণ ভহসানিঃ- 

ক. ভেভকৎসা প্রভিষ্ঠান িা ভেভকৎসক কর্তিক 

যদয়া মৃত্যয সংক্রান্ত প্রিযয়ন পে। 

খ. সংভিষ্ট স্বাস্থযকমীর প্রিযয়নপ্রে। 

ে. সংভিষ্ট সমাভে িা সৎকারস্থনলর দাফন 

িা সৎকার রভশদ। 

ঘ. মৃি ব্যভির উতরাভেকার সনদপে। 

ঙ. মৃি ব্যভির জন্ম ভনিন্ধন সনদ। 

ে. মৃত্যয ভনিন্ধননর জন্য আনিদনকারী 

ব্যভির জন্ম ভনিন্ধন সনদ অিিা 

জািীয় পভরেয়পনের কভপ। 

আনিদন ফরম প্রাভির স্থানঃ- 

আঞ্চভলক ভনি িাহী কম িকিিার কা িালয়  

িছর প িন্ত ভনিন্ধন 

ভফ (সাকুনে) 

জন্ম িা মৃত্যযর ৫ 

িছর পর ভনিন্ধন ভফ 

(সাকুনে) 

৫০/- টাকা 

জন্ম িাভরখ 

সংনশােননর জন্য 

আনিদন ভফ 

১০০/- টাকা 

জন্ম িাভরখ ব্যভিি 

অন্যান্য িথ্য 

সংনশােননর জন্য 

আনিদন ভফ 

৫০/- টাকা 

িাংলা ও ইংনরজী 

উিয় িািার সননদর 

নকল ভফ 

৫০/- টাকা 

 

উভলস্নভখি কা িক্রনমর ভফ আঞ্চভলক 

ভনি িাহী কম িকিিার কা িালয় জন্ম ও মৃত্যয 

ভনিন্ধন সহকারীর ভনকট নেদ টাকা রভশদ 

পাওয়া স্বানপনক্ষ্ জমা ভদনি হনি। 

zeo7@dscc.gov.bd 

 

 

৭৬ জন্ম-মৃত্যয ভনিন্ধন কম িসূভে 

(অঞ্চল-৮) 

অঞ্চল-৮  

 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর  অঞ্চল-৮ এর 

অভেনক্ষ্নে িসিাসকারী  িা জন্ম গ্রহণকারী 

ব্যভিনদর ভনে িাভরি ফরনম প্রনয়াজনীয় িথ্য প্রাভি 

স্বানপনক্ষ্ অনভেক ৭ (সাি) কা িভদিনসর মনধ্য জন্ম 

ভনিন্ধন পূি িক জন্ম সনদ প্রদান করা হয়।  

জনন্মর ৪৫ ভদন যিনক ৫ িছনরর মনধ্য জন্ম 

ভনিন্ধননর জন্য  

জন্ম স্থান ও জন্ম িাভরনখর প্রমাণ ভহসানি 

সংভিষ্ট ভশক্ষ্া প্রভিষ্ঠাননর 

ছাড়পে/সনদপে/িাি ি এনটনন্ডন্ট এর 

প্রিযয়ণ পে িা অন্য যকান প্রমাণপে, 

ইভপআই কাে ি, ইভপআই কমীর প্রিযয়ন 

ভফ আদানয়র ভিিরণীঃ- 

 

িািদ হার 

জন্ম িা মৃত্যযর ৪৫ 

ভদন প িন্ত জন্ম িা 

মৃত্যযর ভনিন্ধন ভফ 

ভিনামূনে  

জন্ম িা মৃত্যযর ৪৫ ২৫/- টাকা 

৭(সাি) কা িভদিস জনাব শক্ষযদুল ইিলাি 

 (ভনিন্ধক) 

আঞ্চভলক ভনি িাহী কম িকিিা, 

অঞ্চল- ৮  

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৯১৫৯১৮৫০৩ 

zeo8@dscc.gov.bd 



ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর অঞ্চল-৮ এর 

এলাকায় জন্ম ভনিন্ধনকারী ব্যভিনদর িা মৃত্যযর 

অব্যাহি পূনি ি স্থায়ীিানি িসিাসকারী ব্যভির 

ভনে িাভরি ফরনম প্রনয়াজনীয় িথ্য প্রাভি স্বানপনক্ষ্ 

অনভেক ৭ (সাি) কা িভদিনসর মনধ্য মৃত্যয ভনিন্ধন 

পূি িক মৃত্যয সনদ প্রদান করা হয়। 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর যকন্দ্রীয় কা িালয় 
হনি ৩রা জুলাই ২০০৬ পূনি ির জন্ম ভনিন্ধনকারী 

ব্যভির  আনিদননর যপ্রভক্ষ্নি অনলাইন পূি িক জন্ম 

সননদর নকল ও প্রমাণ স্বানপনক্ষ্ ভিদ্যমান পদ্ধভিনি 

মৃত্যয ভনিন্ধন ও মৃত্যয নকল সনদ প্রদান করা হয়। 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর আওিােীন প্রভিটি 

অঞ্চল হনি জন্ম ও মৃত্যয ভনিন্ধন আইন ২০০৪ ও 

ভিভেমালা ২০১৮ অনু ায়ী জন্ম ও মৃত্যয ভনিন্ধন করা 

হনয় িানক। 

 সরাসভর অঞ্চল হনি অনুনমাদন সানপনক্ষ্ 
আনিনকারীর ভনকট সনদ প্রদান করা হনয় িানক।  

 

পনের সিযাভয়ি অনুভলভপ আনিদন পনের 

সানি সংযুি করনি হনি।   

জনন্মর ৫ িছনরর পর   

িয়স প্রমানণর জন্য উপযুিি ভেভকৎসক 

কর্তিক যদয়া প্রিযয়ন পে, ভপএসভস, 

যজএসভস, এসএসভস িা অনুরূপ ভশক্ষ্ােি 

সনদপনের সিযাভয়ি অনুভলভপ।  

স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণ ভহসানি ব্যভির 

ভননজর িা ভপিা িা মািা িা ভপিামহ িা 

ভপিামহীর স্থায়ী ঠিকানার ভিপরীনি 

হালনাোদ কর পভরনশানের রভশদপে, 

জািীয় পভরেয় পে, পাসনপাট ি, জন্ম সনদ 

এ যঘাভিি স্থায়ী ঠিকানা িা অন্য যকান 

প্রমাণ পনের সিযাভয়ি অনুভলভপ আনিদন 

পনের সানি সংযুি করনি হনি।  

মৃত্যয ভনিন্ধননর জন্য 

মৃি ব্যভির মৃত্যযর  স্থান, মৃত্যযর িাভরখ ও  

মৃত্যযর  কারণ প্রমাণ ভহসানিঃ- 

ক. ভেভকৎসা প্রভিষ্ঠান িা ভেভকৎসক কর্তিক 

যদয়া মৃত্যয সংক্রান্ত প্রিযয়ন পে। 

খ. সংভিষ্ট স্বাস্থযকমীর প্রিযয়নপ্রে। 

ে. সংভিষ্ট সমাভে িা সৎকারস্থনলর দাফন 

িা সৎকার রভশদ। 

ঘ. মৃি ব্যভির উতরাভেকার সনদপে। 

ঙ. মৃি ব্যভির জন্ম ভনিন্ধন সনদ। 

ে. মৃত্যয ভনিন্ধননর জন্য আনিদনকারী 

ব্যভির জন্ম ভনিন্ধন সনদ অিিা 

জািীয় পভরেয়পনের কভপ। 

আনিদন ফরম প্রাভির স্থানঃ- 

আঞ্চভলক ভনি িাহী কম িকিিার কা িালয়  

ভদন পর হনি ৫ 

িছর প িন্ত ভনিন্ধন 

ভফ (সাকুনে) 

জন্ম িা মৃত্যযর ৫ 

িছর পর ভনিন্ধন ভফ 

(সাকুনে) 

৫০/- টাকা 

জন্ম িাভরখ 

সংনশােননর জন্য 

আনিদন ভফ 

১০০/- টাকা 

জন্ম িাভরখ ব্যভিি 

অন্যান্য িথ্য 

সংনশােননর জন্য 

আনিদন ভফ 

৫০/- টাকা 

িাংলা ও ইংনরজী 

উিয় িািার সননদর 

নকল ভফ 

৫০/- টাকা 

 

উভলস্নভখি কা িক্রনমর ভফ আঞ্চভলক 

ভনি িাহী কম িকিিার কা িালয় জন্ম ও মৃত্যয 

ভনিন্ধন সহকারীর ভনকট নেদ টাকা রভশদ 

পাওয়া স্বানপনক্ষ্ জমা ভদনি হনি। 

 

 

৭৭ জন্ম-মৃত্যয ভনিন্ধন কম িসূভে 

(অঞ্চল-৯) 

অঞ্চল-৯  

 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর  অঞ্চল-৯ এর 

অভেনক্ষ্নে িসিাসকারী  িা জন্ম গ্রহণকারী 

ব্যভিনদর ভনে িাভরি ফরনম প্রনয়াজনীয় িথ্য প্রাভি 

স্বানপনক্ষ্ অনভেক ৭ (সাি) কা িভদিনসর মনধ্য জন্ম 

জনন্মর ৪৫ ভদন যিনক ৫ িছনরর মনধ্য জন্ম 

ভনিন্ধননর জন্য  

জন্ম স্থান ও জন্ম িাভরনখর প্রমাণ ভহসানি 

সংভিষ্ট ভশক্ষ্া প্রভিষ্ঠাননর 

ছাড়পে/সনদপে/িাি ি এনটনন্ডন্ট এর 

প্রিযয়ণ পে িা অন্য যকান প্রমাণপে, 

ভফ আদানয়র ভিিরণীঃ- 

 

িািদ হার 

জন্ম িা মৃত্যযর ৪৫ 

ভদন প িন্ত জন্ম িা 

মৃত্যযর ভনিন্ধন ভফ 

ভিনামূনে  

৭(সাি) কা িভদিস জনাব সিাোঃ খায়রুল যািান 

 (ভনিন্ধক) 

আঞ্চভলক ভনি িাহী কম িকিিা, 

অঞ্চল- ৯  

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১১২৬২১৯৩ 



ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

ভনিন্ধন পূি িক জন্ম সনদ প্রদান করা হয়।  

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর অঞ্চল-৯ এর 

এলাকায় জন্ম ভনিন্ধনকারী ব্যভিনদর িা মৃত্যযর 

অব্যাহি পূনি ি স্থায়ীিানি িসিাসকারী ব্যভির 

ভনে িাভরি ফরনম প্রনয়াজনীয় িথ্য প্রাভি স্বানপনক্ষ্ 

অনভেক ৭ (সাি) কা িভদিনসর মনধ্য মৃত্যয ভনিন্ধন 

পূি িক মৃত্যয সনদ প্রদান করা হয়। 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর যকন্দ্রীয় কা িালয় 
হনি ৩রা জুলাই ২০০৬ পূনি ির জন্ম ভনিন্ধনকারী 

ব্যভির  আনিদননর যপ্রভক্ষ্নি অনলাইন পূি িক জন্ম 

সননদর নকল ও প্রমাণ স্বানপনক্ষ্ ভিদ্যমান পদ্ধভিনি 

মৃত্যয ভনিন্ধন ও মৃত্যয নকল সনদ প্রদান করা হয়। 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর আওিােীন প্রভিটি 

অঞ্চল হনি জন্ম ও মৃত্যয ভনিন্ধন আইন ২০০৪ ও 

ভিভেমালা ২০১৮ অনু ায়ী জন্ম ও মৃত্যয ভনিন্ধন করা 

হনয় িানক। 

 সরাসভর অঞ্চল হনি অনুনমাদন সানপনক্ষ্ 
আনিনকারীর ভনকট সনদ প্রদান করা হনয় িানক।  

 

ইভপআই কাে ি, ইভপআই কমীর প্রিযয়ন 

পনের সিযাভয়ি অনুভলভপ আনিদন পনের 

সানি সংযুি করনি হনি।   

জনন্মর ৫ িছনরর পর   

িয়স প্রমানণর জন্য উপযুিি ভেভকৎসক 

কর্তিক যদয়া প্রিযয়ন পে, ভপএসভস, 

যজএসভস, এসএসভস িা অনুরূপ ভশক্ষ্ােি 

সনদপনের সিযাভয়ি অনুভলভপ।  

স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণ ভহসানি ব্যভির 

ভননজর িা ভপিা িা মািা িা ভপিামহ িা 

ভপিামহীর স্থায়ী ঠিকানার ভিপরীনি 

হালনাোদ কর পভরনশানের রভশদপে, 

জািীয় পভরেয় পে, পাসনপাট ি, জন্ম সনদ 

এ যঘাভিি স্থায়ী ঠিকানা িা অন্য যকান 

প্রমাণ পনের সিযাভয়ি অনুভলভপ আনিদন 

পনের সানি সংযুি করনি হনি।  

মৃত্যয ভনিন্ধননর জন্য 

মৃি ব্যভির মৃত্যযর  স্থান, মৃত্যযর িাভরখ ও  

মৃত্যযর  কারণ প্রমাণ ভহসানিঃ- 

ক. ভেভকৎসা প্রভিষ্ঠান িা ভেভকৎসক কর্তিক 

যদয়া মৃত্যয সংক্রান্ত প্রিযয়ন পে। 

খ. সংভিষ্ট স্বাস্থযকমীর প্রিযয়নপ্রে। 

ে. সংভিষ্ট সমাভে িা সৎকারস্থনলর দাফন 

িা সৎকার রভশদ। 

ঘ. মৃি ব্যভির উতরাভেকার সনদপে। 

ঙ. মৃি ব্যভির জন্ম ভনিন্ধন সনদ। 

ে. মৃত্যয ভনিন্ধননর জন্য আনিদনকারী 

ব্যভির জন্ম ভনিন্ধন সনদ অিিা 

জািীয় পভরেয়পনের কভপ। 

আনিদন ফরম প্রাভির স্থানঃ- 

আঞ্চভলক ভনি িাহী কম িকিিার কা িালয়  

জন্ম িা মৃত্যযর ৪৫ 

ভদন পর হনি ৫ 

িছর প িন্ত ভনিন্ধন 

ভফ (সাকুনে) 

২৫/- টাকা 

জন্ম িা মৃত্যযর ৫ 

িছর পর ভনিন্ধন ভফ 

(সাকুনে) 

৫০/- টাকা 

জন্ম িাভরখ 

সংনশােননর জন্য 

আনিদন ভফ 

১০০/- টাকা 

জন্ম িাভরখ ব্যভিি 

অন্যান্য িথ্য 

সংনশােননর জন্য 

আনিদন ভফ 

৫০/- টাকা 

িাংলা ও ইংনরজী 

উিয় িািার সননদর 

নকল ভফ 

৫০/- টাকা 

 

উভলস্নভখি কা িক্রনমর ভফ আঞ্চভলক 

ভনি িাহী কম িকিিার কা িালয় জন্ম ও মৃত্যয 

ভনিন্ধন সহকারীর ভনকট নেদ টাকা রভশদ 

পাওয়া স্বানপনক্ষ্ জমা ভদনি হনি। 

zeo9@dscc.gov.bd 

 

 

৭৮ জন্ম-মৃত্যয ভনিন্ধন কম িসূভে 

(অঞ্চল-১০) 

অঞ্চল-১০  

 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর  অঞ্চল-১০ এর 

অভেনক্ষ্নে িসিাসকারী  িা জন্ম গ্রহণকারী 

ব্যভিনদর ভনে িাভরি ফরনম প্রনয়াজনীয় িথ্য প্রাভি 

জনন্মর ৪৫ ভদন যিনক ৫ িছনরর মনধ্য জন্ম 

ভনিন্ধননর জন্য  

জন্ম স্থান ও জন্ম িাভরনখর প্রমাণ ভহসানি 

সংভিষ্ট ভশক্ষ্া প্রভিষ্ঠাননর 

ছাড়পে/সনদপে/িাি ি এনটনন্ডন্ট এর 

ভফ আদানয়র ভিিরণীঃ- 

 

িািদ হার 

জন্ম িা মৃত্যযর ৪৫ 

ভদন প িন্ত জন্ম িা 
ভিনামূনে  

৭(সাি) কা িভদিস জনাব সিাোঃ যায়দে আলী  

(ভনিন্ধক) 

আঞ্চভলক ভনি িাহী কম িকিিা, 

অঞ্চল- ১০ (অ.দা.) নগে িবন 

যফান:  



ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

স্বানপনক্ষ্ অনভেক ৭ (সাি) কা িভদিনসর মনধ্য জন্ম 

ভনিন্ধন পূি িক জন্ম সনদ প্রদান করা হয়।  

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর অঞ্চল-১০ এর 

এলাকায় জন্ম ভনিন্ধনকারী ব্যভিনদর িা মৃত্যযর 

অব্যাহি পূনি ি স্থায়ীিানি িসিাসকারী ব্যভির 

ভনে িাভরি ফরনম প্রনয়াজনীয় িথ্য প্রাভি স্বানপনক্ষ্ 

অনভেক ৭ (সাি) কা িভদিনসর মনধ্য মৃত্যয ভনিন্ধন 

পূি িক মৃত্যয সনদ প্রদান করা হয়। 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর যকন্দ্রীয় কা িালয় 
হনি ৩রা জুলাই ২০০৬ পূনি ির জন্ম ভনিন্ধনকারী 

ব্যভির  আনিদননর যপ্রভক্ষ্নি অনলাইন পূি িক জন্ম 

সননদর নকল ও প্রমাণ স্বানপনক্ষ্ ভিদ্যমান পদ্ধভিনি 

মৃত্যয ভনিন্ধন ও মৃত্যয নকল সনদ প্রদান করা হয়। 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর আওিােীন প্রভিটি 

অঞ্চল হনি জন্ম ও মৃত্যয ভনিন্ধন আইন ২০০৪ ও 

ভিভেমালা ২০১৮ অনু ায়ী জন্ম ও মৃত্যয ভনিন্ধন করা 

হনয় িানক। 

 সরাসভর অঞ্চল হনি অনুনমাদন সানপনক্ষ্ 
আনিনকারীর ভনকট সনদ প্রদান করা হনয় িানক।  

 

প্রিযয়ণ পে িা অন্য যকান প্রমাণপে, 

ইভপআই কাে ি, ইভপআই কমীর প্রিযয়ন 

পনের সিযাভয়ি অনুভলভপ আনিদন পনের 

সানি সংযুি করনি হনি।   

জনন্মর ৫ িছনরর পর   

িয়স প্রমানণর জন্য উপযুিি ভেভকৎসক 

কর্তিক যদয়া প্রিযয়ন পে, ভপএসভস, 

যজএসভস, এসএসভস িা অনুরূপ ভশক্ষ্ােি 

সনদপনের সিযাভয়ি অনুভলভপ।  

স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণ ভহসানি ব্যভির 

ভননজর িা ভপিা িা মািা িা ভপিামহ িা 

ভপিামহীর স্থায়ী ঠিকানার ভিপরীনি 

হালনাোদ কর পভরনশানের রভশদপে, 

জািীয় পভরেয় পে, পাসনপাট ি, জন্ম সনদ 

এ যঘাভিি স্থায়ী ঠিকানা িা অন্য যকান 

প্রমাণ পনের সিযাভয়ি অনুভলভপ আনিদন 

পনের সানি সংযুি করনি হনি।  

মৃত্যয ভনিন্ধননর জন্য 

মৃি ব্যভির মৃত্যযর  স্থান, মৃত্যযর িাভরখ ও  

মৃত্যযর  কারণ প্রমাণ ভহসানিঃ- 

ক. ভেভকৎসা প্রভিষ্ঠান িা ভেভকৎসক কর্তিক 

যদয়া মৃত্যয সংক্রান্ত প্রিযয়ন পে। 

খ. সংভিষ্ট স্বাস্থযকমীর প্রিযয়নপ্রে। 

ে. সংভিষ্ট সমাভে িা সৎকারস্থনলর দাফন 

িা সৎকার রভশদ। 

ঘ. মৃি ব্যভির উতরাভেকার সনদপে। 

ঙ. মৃি ব্যভির জন্ম ভনিন্ধন সনদ। 

ে. মৃত্যয ভনিন্ধননর জন্য আনিদনকারী 

ব্যভির জন্ম ভনিন্ধন সনদ অিিা 

জািীয় পভরেয়পনের কভপ। 

আনিদন ফরম প্রাভির স্থানঃ- 

আঞ্চভলক ভনি িাহী কম িকিিার কা িালয়  

মৃত্যযর ভনিন্ধন ভফ 

জন্ম িা মৃত্যযর ৪৫ 

ভদন পর হনি ৫ 

িছর প িন্ত ভনিন্ধন 

ভফ (সাকুনে) 

২৫/- টাকা 

জন্ম িা মৃত্যযর ৫ 

িছর পর ভনিন্ধন ভফ 

(সাকুনে) 

৫০/- টাকা 

জন্ম িাভরখ 

সংনশােননর জন্য 

আনিদন ভফ 

১০০/- টাকা 

জন্ম িাভরখ ব্যভিি 

অন্যান্য িথ্য 

সংনশােননর জন্য 

আনিদন ভফ 

৫০/- টাকা 

িাংলা ও ইংনরজী 

উিয় িািার সননদর 

নকল ভফ 

৫০/- টাকা 

 

উভলস্নভখি কা িক্রনমর ভফ আঞ্চভলক 

ভনি িাহী কম িকিিার কা িালয় জন্ম ও মৃত্যয 

ভনিন্ধন সহকারীর ভনকট নেদ টাকা রভশদ 

পাওয়া স্বানপনক্ষ্ জমা ভদনি হনি। 

০২২২৩৩৮৮৭৪৩ 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭২৬৭৭৪৮৪১ 

Zeo10@dscc.gov.bd 

 

 



ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

৭৯ জন্ম-মৃত্যয ভনিন্ধন কম িসূভে 

যকন্দ্রীয় স্বাস্থয ভিিাে 

 (নের িিন ১৫ িলা কক্ষ্ নং-

১৪০৬) 

স্বাস্থয ভিিােঃ জন্ম ও মৃত্যয ভনিন্ধন শাখা প্রোন 

কা িালয় 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর যকন্দ্রীয় কা িালয় 
হনি ৩রা জুলাই ২০০৬ সানলর পূনি ির জন্ম 

ভনিন্ধনকারী ব্যভির  আনিদননর যপ্রভক্ষ্নি অনলাইন 

পূি িক জন্ম সননদর ভিনকল ও প্রমাণ স্বানপনক্ষ্ 

ভিদ্যমান পদ্ধভিনি মৃত্যয ভনিন্ধন ও মৃত্যয ভিনকল 

সনদ প্রদান করা হয়। 

 

জন্ম সননদর ভিনকনলর জন্য ইস্যযকৃি জন্ম 

সননদর উিয় পািার ফনটাকভপ।  

ভিদ্যমান পদ্ধভিনি মৃত্যয সনদ প্রাভির 

জন্যঃ- 

মৃি ব্যভির মৃত্যযর  স্থান, মৃত্যযর িাভরখ ও  

মৃত্যযর  কারণ প্রমাণ ভহসানিঃ- 

ক. ভেভকৎসা প্রভিষ্ঠান িা ভেভকৎসক কর্তিক 

যদয়া মৃত্যয সংক্রান্ত প্রিযয়ন পে। 

ে. সংভিষ্ট সমাভে িা সৎকারস্থনলর দাফন 

িা সৎকার রভশদ। 

ঘ. মৃি ব্যভির উতরাভেকার সনদপে। 

মৃি  ব্যভির জন্ম িাভরখ প্রমানণর জন্যঃ 

1. মৃি ব্যভির জন্মসনদ/ ভশক্ষ্া 

সনদ/পাসনপাট ি/ভিিাহ সনদ িা 

অন্য যকান প্রমাণপনের 

সিযাভয়ি অনুভলভপ 

আনিদনপনের সানি সংযুি 

করনি হনি। 

 

আনিদন ফরম প্রাভির স্থানঃ- 

নের িিন ১৫িলা ১৪০৬ নং কক্ষ্। 

ভফ আদানয়র ভিিরণীঃ- 

 

িািদ হার 

ভিদ্যমান পদ্ধভিনি 

মৃত্যযর ভনিন্ধন ভফ 

(সাকুনে) 

৫০/- টাকা 

জন্ম িাভরখ 

সংনশােননর জন্য 

আনিদন ভফ 

১০০/- টাকা 

জন্ম িাভরখ ব্যভিি 

অন্যান্য িথ্য 

সংনশােননর জন্য 

আনিদন ভফ 

৫০/- টাকা 

িাংলা ও ইংনরজী 

উিয় িািার সননদর 

নকল ভফ 

৫০/- টাকা 

 

উভলস্নভখি কা িক্রনমর ভফ নের িিন ১৫ 

িলা এর  ১৪০৬ নং কনক্ষ্ জন্ম ও মৃত্যয 

ভনিন্ধন সহকারীর ভনকট নেদ টাকা রভশদ 

পাওয়া স্বানপনক্ষ্ জমা ভদনি হনি 

৭(সাি) কা িভদিস োোঃ  জরল শািসুল কক্ষবে 

  (ভনিন্ধক) 

প্রধান স্বাস্থে কি পকিপা (অোঃদাোঃ) 

যকন্দ্রীয় স্বাস্থয ভিিাে  

নের িিন  

যফান:  

০২২২৩৩৮৬০১৭ 

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১৪৩৫৮৭৩৬ 

cho@dscc.gov.bd 

 

৮০ যপািা কুকুনরর যরভজনষ্ট্রশন 

প্রদান 

 ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশননর আওিােীন 

এলাকার যপািা কুকুনরর যরভজনষ্ট্রশন ও যটানকন 

প্রদান।  

 যপািা কুকুনরর টিকাদাননর সনদপে প্রাভি স্বানপনক্ষ্ 
যিনটভরনারী শাখা হনি ভনে িাভরি আনিদন ফরম 

পূরণ পূি িক যরভজনষ্ট্রশন ও যটানকন প্রদান । 

আনিদন ফরম  

যিনটভরনারী কম িকিিার দির 

 ১৩ িলা (কক্ষ্ নং- ১২০৫) 

ঢাকা দভক্ষ্ণ  ভসটি কনপ িানরশন 

 

প্রভিটি কুকুনরর যরভজনষ্ট্রশন ও যটানকন 

িািদ ভফ ১০০/- ।  াহা োলাননর মাধ্যনম 

যসানালী ব্যাংক ভলঃ নের িিন শাখায় 

জমা প্রদান করা হয়।  

৫ (পাচঁ) কা িভদিস  ে. এি এি শক্ষ কুল ইিলাি 

যিনটভরনারী কম িকিিা 

১৩ িলা (কক্ষ্ নং- ১২০৫)  

নের িিন  

যমািাইলঃ 

+৮৮ ০১৭১২১২৩০৭৯ 
shafique01534@gmail.com 

৮১ ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্ পারেশরনে 

িাক্ষলকানাধীন জায়গা যরি 

অববধ দখল উরচ্ছদ। 

স্বপ্ররনাক্ষদি যরয় অেবা আরবদন প্রাক্ষিে ্ে িারি পয়াে 

দ্বাো িদন্ত যয় ও উরচ্ছরদে আইনগি ক্ষদক ্েীিা 

কো যয়। ক্ষিটি কর্ পারেশরনে অধ্যারদশ ১১৫ 

ধাোিরি সনাটিশ প্রদান ও উরচ্ছদ কি পসূক্ষচরি 

অন্তভূ পি করে পুক্ষলশ স াি প এে ক্ষেকুইরজশন ও 

ম্যাক্ষজরেট ক্ষনরয়ারগে িাধ্যরি কার্ পক্রি গ্রযণ কো 

যয়।   

ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্ পারেশরনে 

িাক্ষলকানা প্রিারনে জন্য প্ররয়াজনীয় 

দাক্ষলক্ষলক প্রিাণ ্ত্র আরবদরনে িারে 

িংযুি কেরি যরব।   

প্রাক্ষি স্থান: ভূক্ষি সেকে প ও জক্ষে্  

অক্ষধদিে এবং সজলা প্রশািরকে 

কার্ পালয়। 

ক্ষবনামূরল্য ৩০ (ভেশ) 

কা িভদিস 

জনাব সিা. োরিল িাবক্ষেন 

প্রধান িম্পক্ষি কি পকিপা 

িম্পক্ষি ক্ষবিাগ 

স ানোঃ 

০২২২৩৩৮৫৯৮৬ 

সিাবাইলোঃ 

০১৭১৭৪৫৫৫২৯ 



ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

ইরিইলোঃ 

cesto@dscc.gov.bd 

৮২ ক্ষবক্ষিন্ন িংস্থা/ব্যক্ষি যরি প্রাি/ 

যস্তান্তক্ষেি ভূক্ষি/োস্তা বুরে সনয়া।  

 

 

সবিিকাক্ষে ব্যক্ষি/িংস্থাে ভূক্ষি ৩০০/- টাকা 

ননজুক্ষেক্ষশয়াল স্টোরম্প সনাটােী ্াবক্ষলক করে 

স্থানীয় কাউক্ষিলরেে সু্াক্ষেশ িযকারে 

ক্ষেএিক্ষিক্ষি’ে বোবে োস্তা ক্ষনি পাণ ও উন্নয়ন 

কার্ পক্রি গ্রযরণে জন্য যস্তান্তরেে আরবদন কো র্ায়। 

এরিরত্র িারি পয়াে দ্বাো িদন্ত কোে ্ে সকান 

আ্ক্ষি আরছ ক্ষক-না িা জানরি সচরয় সনাটিশ সদয়া 

যয়। অনা্ক্ষি িার্রি উন্নয়রনে জন্য 

ক্ষেএিক্ষিক্ষি’ে িম্পক্ষি ক্ষযরিরব গ্রযণ কো যয়।   

(ক) যস্তান্তক্ষেি ভূক্ষিে িাক্ষলকানা িংক্রান্ত 

িকল কাগজ্ত্র।  
  

(খ) আরবদন ্রত্রে নমুনা িম্পক্ষি 

ক্ষবিাগ যরি িংগ্রয কো র্ারব।  

ক্ষবনামূরল্য ৩০ (ভেশ) 

কা িভদিস 

জনাব সিা. োরিল িাবক্ষেন 

প্রধান িম্পক্ষি কি পকিপা 

িম্পক্ষি ক্ষবিাগ 

স ানোঃ 

০২২২৩৩৮৫৯৮৬ 

সিাবাইলোঃ 

০১৭১৭৪৫৫৫২৯ 

ইরিইলোঃ 

cesto@dscc.gov.bd 

৮৩ অস্থায়ীিারব ক্ষনি পাণ িািগ্রী 

োখাে অনুিক্ষি প্রদান। 

সকান ব্যক্ষি বা িংস্থাে আরবদরনে সপ্রক্ষিরি 

িরেজক্ষিরন িদন্ত কো যয়। োস্তায় প্রক্ষিবন্ধকিা সৃক্ষষ্ট 

যরব না এ ধেরনে সিরত্র শিপ িার্রি িাড়া 

্ক্ষেরশারধে ক্ষনক্ষিরি ক্ষনি পাণ িািগ্রী োখাে অনুিক্ষি 

সদয়া যয়। 

িংস্থা/ব্যক্ষি িাক্ষলকানাধীন ইিােি 

ক্ষনি পারণে জন্য আরবদন কো যয়। সি 

সপ্রক্ষিরি কার্ পক্রি গ্রযণ কো যয়।   

প্রচক্ষলি িাড়াে যাে ১০/- টাকা বগ পফুট। 

িম্পক্ষি ক্ষবিাগ যরি চালান তিক্ষে করে  

সিানালী ব্যাংক, নগে িবন, শাখায় জিা 

সদয়া র্ায়। 

৩০ (ভেশ) 

কা িভদিস 

জনাব সিা. োরিল িাবক্ষেন 

প্রধান িম্পক্ষি কি পকিপা 

িম্পক্ষি ক্ষবিাগ 

স ানোঃ 

০২২২৩৩৮৫৯৮৬ 

সিাবাইলোঃ 

০১৭১৭৪৫৫৫২৯ 

ইরিইলোঃ 

cesto@dscc.gov.bd 

৮৪   কর্ পারেশরনে িাঠ/জায়গা      

  ব্যবযারেে অনুিক্ষি প্রদান। 

কর্ পারেশরনে িাঠ/খাক্ষল জায়গা ক্ষবক্ষিন্ন ধিীয়, 

িািাক্ষজক অনুষ্ঠান, িিা িিারবশ কোে জন্য ঢাকা 

সিররা্ক্ষলটন পুক্ষলশ কর্তপ্ রিে ছাড়্ত্র ্াওয়াে ্ে  

অনুিক্ষি প্রদান কো যয়। 

 িাদা কাগরজ আরবদন কেরি যয় ক্ষবনামূরল্য ১৫ (পনননরা) 

কা িভদিস 

জনাব সিা. োরিল িাবক্ষেন 

প্রধান িম্পক্ষি কি পকিপা 

িম্পক্ষি ক্ষবিাগ 

স ানোঃ 

০২২২৩৩৮৫৯৮৬ 

সিাবাইলোঃ 

০১৭১৭৪৫৫৫২৯ 

ইরিইলোঃ 

cesto@dscc.gov.bd 

৮৫ িথ্য অক্ষধকাে আইন অনুর্ায়ী িথ্য 

িেবোয কো। 

িথ্য অক্ষধকাে আইন অনুর্ায়ী ক্ষনধ পাক্ষেি  েি 

পূেণকেি: িথ্য সচরয় আরবদন কেরি যরব। 

জনিংরর্াগ ও িংক্ষিষ্ট ক্ষবিাগ    রটাকক্ষ্ প্রক্ষি পৃষ্ঠা দুই টাকা ক্ষযরিরব 

চালারনে িাধ্যরি সকাে নং-

১৩৩০১০০০১১৮০৭ এ ্ক্ষেরশাধ কেরি 

যরব। চালারনে মূল কক্ষ্ প্রদান করে িথ্য 

২০ (ক্ষবশ) কার্ পক্ষদবি জনাব সিাোঃ আবু নারছে 

জনিংরর্াগ কি পকিপা 

জনিংরর্াগ ক্ষবিাগ 



ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

িংগ্রয কেরি যরব।   িথ্য প্রদানকােী কি পকিপা 

স ানোঃ 

০২২২৩৩৮৩৪৪৭ 

সিাবাইলোঃ 

০১৯১৪০২১১৬৪ 

ইরিইলোঃ 

pro@dscc.gov.bd 

৮৬ সামাভজক অনুষ্ঠান যকন্দ্র 

িাড়া/ব্যবযাে (অঞ্চল-১)  

 

োনমভন্ড সামাভজক অনুষ্ঠান যকন্দ্র 

সাকিকুলার যরাে, ভূনির েভল 

 

যসগুন িাভেো সামাভজক অনুস্ত্ঠান 

যকন্দ্র, যসগুন িাভেো, ঢাকা 

 

www.dscc.gov.bd হনি 

সামাভজক অনুষ্ঠান যকনন্দ্রর নাম ও 

মূে জানা  ানি)। 

িোিক্ষে 

 

• আরবদন্ত্র।  

• জািীয় ্ক্ষেচয়্রত্রে  রটাকক্ষ্। 

• োজবনক্ষিক িিা-িিারবশ/অনুষ্ঠারনে সিরত্র 

িংক্ষিষ্ট আঞ্চক্ষলক  ক্ষনব পাযী কি পকিপা 

বোবে/সকান িংগঠন প্রক্ষিষ্ঠারনে প্যারে 

আরবদন কেরি যরব।  

• আরবদনকােীরদে আরবদন্রত্র 

সটক্ষলর ান/সিাবাইল নম্বে িংযুি কেরি 

যরব। 

 

প্রাক্ষি স্থান-িংক্ষিষ্ট আঞ্চক্ষলক কার্ পালয় 

অক্ষ ি/কক্ষিউক্ষনটি সিন্টাে। 

• স্ব-স্ব সিন্টারেে ক্ষনধ পাক্ষেি িাড়া ও অন্যান্য 

ইউটিক্ষলটি িাক্ষি পি চাজপ, িোট প্রদান কেরি 

যরব। www.dscc.gov.bd যরি 

সিন্টারেে নাি ও মূল্য জানা র্ারব। 

(রিাগকােী সিবামূল্য স্-অে পারেে িাধ্যরি 

জিা প্রদান কেরি যরব)।  

 

• িোট নগদ প্রদান/িংক্ষিষ্ট অঞ্চরলে আওিাধীন 
িোট সকাে নম্বরে ক্ষনধ পাক্ষেি চালারনে িাধ্যরি 

জিা প্রদান কেরি যরব। স্-অে পাে ও িোরটে 

অে প/চালান িংক্ষিষ্ট সিন্টারেে সকয়াে সটকাে 

(কক্ষিউক্ষনটি সিন্টাে) এে ক্ষনকট দাক্ষখল কেরি 

যরব। 

১(এক) কি পক্ষদবি।  
 

• োজবনক্ষিক িিা-

িিারবশ/অনুষ্ঠারনে 

সিরত্র অনুিক্ষি প্রাক্ষি 

িার্রি ৩(ক্ষিন) 

কার্ পক্ষদবি। 

জনাব িেরি আো সুলিানা 

িিাজকল্যাণ কি পকিপা 

অঞ্চল-১ (নের িিন) 

 

যমািাইলঃ 

০১৭৩২৪৩৫৯৬৫ 

 

৮৭ সামাভজক অনুষ্ঠান যকন্দ্র  

িাড়া/ব্যবযাে (অঞ্চল-২)  

 

(www.dscc.gov.bd হনি 

সামাভজক অনুষ্ঠান যকনন্দ্রর নাম ও 

মূে জানা  ানি)। 

িোিক্ষে 

 

• আরবদন্ত্র।  

• জািীয় ্ক্ষেচয়্রত্রে  রটাকক্ষ্। 

• োজবনক্ষিক িিা-িিারবশ/অনুষ্ঠারনে 

সিরত্র িংক্ষিষ্ট আঞ্চক্ষলক  ক্ষনব পাযী কি পকিপা 

বোবে/সকান িংগঠন প্রক্ষিষ্ঠারনে প্যারে 

আরবদন কেরি যরব।  

• আরবদনকােীরদে আরবদন্রত্র 

সটক্ষলর ান/সিাবাইল নম্বে িংযুি কেরি 

যরব। 

 

প্রাক্ষি স্থান-িংক্ষিষ্ট আঞ্চক্ষলক কার্ পালয় 

অক্ষ ি/কক্ষিউক্ষনটি সিন্টাে। 

• স্ব-স্ব সিন্টারেে ক্ষনধ পাক্ষেি িাড়া ও অন্যান্য 

ইউটিক্ষলটি  িাক্ষি পি চাজপ, িোট প্রদান কেরি 

যরব। www.dscc.gov.bd যরি 

সিন্টারেে নাি ও মূল্য জানা র্ারব। 

(রিাগকােী সিবামূল্য স্-অে পারেে িাধ্যরি 

জিা প্রদান কেরি যরব)।  

 

• িোট নগদ প্রদান/িংক্ষিষ্ট অঞ্চরলে 
আওিাধীন িোট সকাে নম্বরে ক্ষনধ পাক্ষেি 

চালারনে িাধ্যরি জিা প্রদান কেরি যরব। 

স্-অে পাে ও িোরটে অে প/চালান িংক্ষিষ্ট 

সিন্টারেে সকয়াে সটকাে (কক্ষিউক্ষনটি 

সিন্টাে) এে ক্ষনকট দাক্ষখল কেরি যরব। 

• ১(এক) কি পক্ষদবি।  

• োজবনক্ষিক িিা-

িিারবশ/অনুষ্ঠারনে 

সিরত্র অনুিক্ষি প্রাক্ষি 

িার্রি ৩(ক্ষিন) 

কার্ পক্ষদবি। 

জনাব সিাযাম্মদ িক্ষশয়ুে েযিান 

িযকােী িিাজকল্যাণ কি পকিপা 

অঞ্চল-২ (ভখলোঁও)) 

 

যমািাইলঃ 

০১৭১৫০৭০০৬০ 

 

 

৮৮ সামাভজক অনুষ্ঠান যকন্দ্র  

িাড়া/ব্যবযাে  

িোিক্ষে 

 

• আরবদন্ত্র।  

• জািীয় ্ক্ষেচয়্রত্রে  রটাকক্ষ্। 

• স্ব-স্ব সিন্টারেে ক্ষনধ পাক্ষেি িাড়া ও অন্যান্য 

ইউটিক্ষলটি  িাক্ষি পি চাজপ, িোট প্রদান কেরি 

•  ১(এক) কার্ পক্ষদবি। 

• োজবনক্ষিক িিা-

জনাব সিাোঃ িাইদুে েযিান 

িযকােী িিাজকল্যাণ কি পকিপা 

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


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

(অঞ্চল-৩ - আভজমপুর ) 

 

(www.dscc.gov.bd হনি 

সামাভজক অনুষ্ঠান যকনন্দ্রর নাম ও 

মূে জানা  ানি)। 

 

। 

• োজবনক্ষিক িিা-িিারবশ/অনুষ্ঠারনে 

সিরত্র িংক্ষিষ্ট আঞ্চক্ষলক  ক্ষনব পাযী কি পকিপা 

বোবে/সকান িংগঠন প্রক্ষিষ্ঠারনে প্যারে 

আরবদন কেরি যরব।  

• আরবদনকােীরদে আরবদন্রত্র 

সটক্ষলর ান/সিাবাইল নম্বে িংযুি কেরি 

যরব। 

 

প্রাক্ষি স্থান-িংক্ষিষ্ট আঞ্চক্ষলক কার্ পালয় 

অক্ষ ি/কক্ষিউক্ষনটি সিন্টাে। 

যরব। www.dscc.gov.bd যরি 

সিন্টারেে নাি ও মূল্য জানা র্ারব। 

(রিাগকােী সিবামূল্য স্-অে পারেে িাধ্যরি 

জিা প্রদান কেরি যরব)।  

 

• িোট নগদ প্রদান/িংক্ষিষ্ট অঞ্চরলে 
আওিাধীন িোট সকাে নম্বরে ক্ষনধ পাক্ষেি 

চালারনে িাধ্যরি জিা প্রদান কেরি যরব। 

স্-অে পাে ও িোরটে অে প/চালান িংক্ষিষ্ট 

সিন্টারেে সকয়াে সটকাে (কক্ষিউক্ষনটি 

সিন্টাে) এে ক্ষনকট দাক্ষখল কেরি যরব। 

িিারবশ/অনুষ্ঠারনে 

সিরত্র অনুিক্ষি প্রাক্ষি 

িার্রি ৩(ক্ষিন) 

কার্ পক্ষদবি। 

অঞ্চল-৩ (আভজমপুর)) 

 

যমািাইলঃ 

০১৭১১১২৮২৪২ 

 

৮৯ সামাভজক অনুষ্ঠান যকন্দ্র  

িাড়া/ব্যবযাে  

(অঞ্চল-৪ – নের িিন ) 

 

(www.dscc.gov.bd হনি 

সামাভজক অনুষ্ঠান যকনন্দ্রর নাম ও 

মূে জানা  ানি)। 

 

িোিক্ষে 

 

• আরবদন্ত্র।  

• জািীয় ্ক্ষেচয়্রত্রে  রটাকক্ষ্। 

• োজবনক্ষিক িিা-িিারবশ/অনুষ্ঠারনে 

সিরত্র িংক্ষিষ্ট আঞ্চক্ষলক  ক্ষনব পাযী কি পকিপা 

বোবে/সকান িংগঠন প্রক্ষিষ্ঠারনে প্যারে 

আরবদন কেরি যরব।  

• আরবদনকােীরদে আরবদন্রত্র 

সটক্ষলর ান/সিাবাইল নম্বে িংযুি কেরি 

যরব। 

 

প্রাক্ষি স্থান-িংক্ষিষ্ট আঞ্চক্ষলক কার্ পালয় 

অক্ষ ি/কক্ষিউক্ষনটি সিন্টাে। 

• স্ব-স্ব সিন্টারেে ক্ষনধ পাক্ষেি িাড়া ও অন্যান্য 

ইউটিক্ষলটি িাক্ষি পি চাজপ, িোট প্রদান কেরি 

যরব। www.dscc.gov.bd যরি 

সিন্টারেে নাি ও মূল্য জানা র্ারব। 

(রিাগকােী সিবামূল্য স্-অে পারেে িাধ্যরি 

জিা প্রদান কেরি যরব)।  

 

• িোট নগদ প্রদান/িংক্ষিষ্ট অঞ্চরলে 
আওিাধীন িোট সকাে নম্বরে ক্ষনধ পাক্ষেি 

চালারনে িাধ্যরি জিা প্রদান কেরি যরব। 

স্-অে পাে ও িোরটে অে প/চালান িংক্ষিষ্ট 

সিন্টারেে সকয়াে সটকাে (কক্ষিউক্ষনটি 

সিন্টাে) এে ক্ষনকট দাক্ষখল কেরি যরব। 

• ১(এক) কি পক্ষদবি।  

• োজবনক্ষিক িিা-

িিারবশ/অনুষ্ঠারনে 

সিরত্র অনুিক্ষি প্রাক্ষি 

িার্রি ৩(ক্ষিন) 

কার্ পক্ষদবি। 

জনাব সিাযাম্মদ আলী 

িযকােী িিাজকল্যাণ কি পকিপা 

অঞ্চল-৪ (নের িিন)) 

 

যমািাইলঃ 

০১৭১১০১৫২৫৬ 

 

 

৯০ সামাভজক অনুষ্ঠান যকন্দ্র  

িাড়া/ব্যবযাে  

(অঞ্চল-৫ – সানয়দািাদ ) 

 

(www.dscc.gov.bd হনি 

সামাভজক অনুষ্ঠান যকনন্দ্রর নাম ও 

মূে জানা  ানি)। 

 

িোিক্ষে 

 

• আরবদন্ত্র।  

• জািীয় ্ক্ষেচয়্রত্রে  রটাকক্ষ্। 

• োজবনক্ষিক িিা-িিারবশ/অনুষ্ঠারনে 

সিরত্র িংক্ষিষ্ট আঞ্চক্ষলক  ক্ষনব পাযী 

কি পকিপা বোবে/সকান িংগঠন 

প্রক্ষিষ্ঠারনে প্যারে আরবদন কেরি যরব।  

• আরবদনকােীরদে আরবদন্রত্র 

সটক্ষলর ান/সিাবাইল  নম্বে িংযুি 

কেরি যরব।   

 

প্রাক্ষি স্থান-িংক্ষিষ্ট আঞ্চক্ষলক কার্ পালয় 

• স্ব-স্ব সিন্টারেে ক্ষনধ পাক্ষেি িাড়া ও অন্যান্য 

ইউটিক্ষলটি  িাক্ষি পি চাজপ, িোট প্রদান কেরি 

যরব। www.dscc.gov.bd যরি 

সিন্টারেে নাি ও মূল্য জানা র্ারব। 

(রিাগকােী সিবামূল্য স্-অে পারেে িাধ্যরি 

জিা প্রদান কেরি যরব)।  

 

• িোট নগদ প্রদান/িংক্ষিষ্ট অঞ্চরলে 
আওিাধীন িোট সকাে নম্বরে ক্ষনধ পাক্ষেি 

চালারনে িাধ্যরি জিা প্রদান কেরি যরব। 

স্-অে পাে ও িোরটে অে প/চালান িংক্ষিষ্ট 

• ১(এক) কি পক্ষদবি।  

• োজবনক্ষিক িিা-

িিারবশ/অনুষ্ঠারনে 

সিরত্র অনুিক্ষি প্রাক্ষি 

িার্রি ৩(ক্ষিন) 

কার্ পক্ষদবি। 

জনাব মুযাম্মদ িািছুল আলি 

িযকােী িিাজকল্যাণ কি পকিপা 

অঞ্চল-৫ (সানয়দািাদ)) 

 

যমািাইলঃ 

০১৬২১৮৭৫৯০১ 

 

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/


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

অক্ষ ি/কক্ষিউক্ষনটি সিন্টাে। সিন্টারেে সকয়াে সটকাে (কক্ষিউক্ষনটি 

সিন্টাে) এে ক্ষনকট দাক্ষখল কেরি যরব। 

৯১ আভজমপুর কিরস্থানন লাশ দাফন 

(অঞ্চল-৩) 

সরাসভর •  মৃত্যয ব্যভির জািীয় পভরেয়পে।  

•  হাসপািানলর মৃত্যযর সনদপে ( ভদ 

হাসপািানল মারা  ায়)।  

• ভিনশি যক্ষ্নে পুভলনশর ছাড়পে প্রদান 

করনি হনি। 

প্রাভি স্থান - সংভিষ্ট কিরস্থাননর অভফস কক্ষ্। 

 

ভিনামূনে  

 

সকাল ৬.০০ ঘটিকা হনি 

রাি ১১.০০ ঘটিকা প িন্ত 

িাৎক্ষ্ভনক যসিা প্রদান 

করা হনয় িানক। 

 

মাওলানা হাভফজুর রহমান 

যমাহরার 

আভজমপুর কিরস্থান 

যফান:  

+৮৮০২৯৬৬৭৮৬৬ 

যমািাইল: 

+৮৮০১৫৫২-৪৭৯৩০৯ 

৯২ আভজমপুর কিরস্থানন সংরনক্ষ্ি 

কিনর পুনঃ কির প্রদান 

(অঞ্চল-৩) 

(ওয়াভরশেণনক পুনঃ কির যদয়া 

 ায়) 

 

সরাসভর ক) সংরনক্ষ্ি কিনর পুনঃ কির যদয়ার 

যক্ষ্নে কির সংরক্ষ্নণর স্বপনক্ষ্ টাকা 

জমা যদয়ার োলাননর ফনটাকভপ।   

 

খ) ওয়াভরশেনণর অনাপভতপে প্রদান   

     করনি হনি। 

সংরনক্ষ্ি কিনরর পুনঃ কির ভফ 

১৫০০০/- টাকা,  াহা কিরস্থাননর ভসভনয়র 

যমাহরার/নমাহরার িাৎক্ষ্ভনক রভশদ িভহর 

মাধ্যনম আদায় কনর িানক। 

 

সকাল ৬.০০ ঘটিকা হনি 

রাি ১১.০০ ঘটিকা প িন্ত 

িাৎক্ষ্ভনক যসিা প্রদান 

করা হনয় িানক। 

 

মাওলানা হাভফজুর রহমান 

যমাহরার 

আভজমপুর কিরস্থান 

যফান:  

+৮৮০২৯৬৬৭৮৬৬ 

যমািাইল: 

+৮৮০১৫৫২-৪৭৯৩০৯ 

৯৩ আভজমপুর কিরস্থানন অস্থায়ীিানি 

কির সংরক্ষ্ণ। 

অঞ্চল-৩ 

(নীভিমালার আনলানক নত্যনিানি 

সংরক্ষ্নণর যক্ষ্নে কিনরর জায়ো 

খালী িাকা সানপনক্ষ্   মাননীয় 

যময়র িরাির আনিদন করনি হনি 

এিং আনিদন ভিনশি ভিনিেনা 

হনল, ভনে িাভরি ভফ জমা যদয়া 

সানপনক্ষ্ সম্পূন ি অস্থায়ীিানি 

সংরক্ষ্ণ করা  ানি) 

সরাসভর 

 

(জািীয়/আন্তজিাভিক প িানয় স্বীকৃভিপ্রাি/ িনরন্য 

ব্যভিিে ি ও যখিািপ্রাি মুভিন াদ্ধা /সমানজ ভিভশষ্ট 

ভূভমকা/অিদান রাখা ও পদস্থ কম িকিিা /কর্তিপক্ষ্ 

ভিনশি ভিনিেনায় অস্থায়ী সংরক্ষ্ণ করা  ায়) 

ক)  মৃত্যয ব্যভির জািীয় পভরেয়পে।  

খ)  আভজমপুর কিরস্থানন দাফননর 

কােজপে  

ে) যখিািপ্রাি/িনরন্য ব্যভির সনদ প্রদান 

করনি হনি ( প্রন াজয যক্ষ্নে)। 

 

 

 

নীভিমালার  আনলানক যকান কির সংরক্ষ্ণ 

করার অনুমভি যদয়া হনল অনুনমাভদি 

সংরনক্ষ্ি কিনরর যক্ষ্নে ভনে িাভরি ভফ ৫-

২৫ িছনরর ভনে িাভরি ভফ সংভিষ্ট অঞ্চনলর 

ভহসাি নম্বনর োলাননর মাধ্যনম জমা প্রদান 

কনর জমাকৃি োলাননর কভপ যমাহরার-যক 

ভদনি হনি। 

 

ভফ ও নীভিমালা 

www.dscc.gov.bd হনি জানা 

 ানি। 

৩(ক্ষিন) কার্ পক্ষদবি। মাওলানা হাভফজুর রহমান 

যমাহরার 

আভজমপুর কিরস্থান 

যফান:  

+৮৮০২৯৬৬৭৮৬৬ 

যমািাইল: 

+৮৮০১৫৫২-৪৭৯৩০৯  

৯৪ জুরাইন, মুরাদপুর ও েলপুর 

কিরস্থানন লাশ দাফন 

(অঞ্চল-৫) 

 

সরাসভর ক) মৃত্যয ব্যভির জািীয় পভরেয়পে।  

খ) হাসপািানলর মৃত্যযর সনদপে ( ভদ 

হাসপািানল মারা  ায়)।  

ে) ভিনশি যক্ষ্নে পুভলনশর ছাড়পে প্রদান 

করনি হনি। 

 

প্রাভি স্থান-সংভিষ্ট কিরস্থাননর অভফস  

ভিনামূনে 

 

 

 

 

সকাল ৬.০০ ঘটিকা 

হনি রাি ১১.০০ 

ঘটিকা প িন্ত 

িাৎক্ষ্ভনক যসিা 

প্রদান করা হনয় 

িানক।  

 

জনাি যমাঃ হাসান 

যমাহরার (অ.দা.) 

যমািাইল: 

০১৭১২০৮৬২৮২ 

 

 

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


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

           কক্ষ্। 

 

৯৫ জুরাইন, মুরাদপুর ও েলপুর 

কিরস্থানন সংরনক্ষ্ি কিনর পুনঃ 

কির। 

অঞ্চল-৫ 

(ওয়াভরশেণনক পুনঃ কির যদয়া 

 ায়) 

 

সরাসভর   ক) সংরনক্ষ্ি কিনর পুনঃ কির যদয়ার 

যক্ষ্নে কির সংরক্ষ্নণর স্বপনক্ষ্ টাকা জমা 

যদয়ার োলাননর ফনটাকভপ।   

 

 খ) ওয়াভরশেনণর অনাপভতপে প্রদান   

     করনি হনি। 

সংরনক্ষ্ি কিনরর পুনঃ কির ভফ 

১৫০০০/- টাকা,  াহা কিরস্থাননর ভসভনয়র 

যমাহরার/নমাহরার িাৎক্ষ্ভনক রভশদ িভহর 

মাধ্যনম আদায় কনর িানক। 

 

 

সকাল ৬.০০ ঘটিকা হনি 

রাি ১১.০০ ঘটিকা প িন্ত 

িাৎক্ষ্ভনক যসিা প্রদান 

করা হনয় িানক। 

 

জনাি যমাঃ হাসান 

যমাহরার (অ.দা.) 

যমািাইল: 

০১৭১২০৮৬২৮২ 

 

৯৬ জুরাইন, মুরাদপুর ও েলপুর 

কিরস্থানন  অস্থায়ীিানি কির 

সংরক্ষ্ণ। 

অঞ্চল-৫ 

 

(নীভিমালার আনলানক নত্যনিানি 

সংরক্ষ্নণর যক্ষ্নে কিনরর জায়ো 

খালী িাকা সানপনক্ষ্ মাননীয় 

যময়র িরাির আনিদন করনি হনি 

এিং আনিদন ভিনশি ভিনিেনা 

হনল, ভনে িাভরি ভফ জমা যদয়া 

সানপনক্ষ্ সম্পূন ি অস্থায়ীিানি 

সংরক্ষ্ণ করা  ানি। 

সরাসভর 

 

 

 

 

 

(জািীয়/আন্তজিাভিক প িানয় স্বীকৃভিপ্রাি/ িনরন্য 

ব্যভিিে ি ও যখিািপ্রাি মুভিন াদ্ধা /সমানজ ভিভশষ্ট 

ভূভমকা/অিদান রাখা ও পদস্থ কম িকিিা /কর্তিপক্ষ্ 

ভিনশি ভিনিেনায় অস্থায়ী সংরক্ষ্ণ করা  ায়) 

 

ক)  মৃত্যয ব্যভির জািীয় পভরেয়পে।  

খ) আভজমপুর কিরস্থানন দাফননর 

কােজপে  

ে) যখিািপ্রাি ব্যভির সনদ প্রদান করনি 

হনি ( প্রন াজয যক্ষ্নে)। 

 

 

 

 

 

 

নীভিমালার  আনলানক যকান কির সংরক্ষ্ণ 

করার অনুমভি যদয়া হনল অনুনমাভদি 

সংরনক্ষ্ি কিনরর যক্ষ্নে ভনে িাভরি ভফ ৫-

২৫ িছনরর ভনে িাভরি ভফ সংভিষ্ট অঞ্চনলর 

ভহসাি নম্বনর োলাননর মাধ্যনম জমা প্রদান 

কনর জমাকৃি োলাননর কভপ যমাহরার-যক 

ভদনি হনি। 

 

ভফ ও নীভিমালা 

www.dscc.gov.bd  

হনি জানা  ানি)।  

অনুরিাদন িার্রি 

৩(ক্ষিন) কার্ পক্ষদবি। 

জনাি যমাঃ হাসান 

যমাহরার (অ.দা.) 

যমািাইল: 

০১৭১২০৮৬২৮২ 

 

 

৯৭ যপাস্তনোলা শ্মশানঘানট লাশ  দাহ/ 

সমাভে 

অঞ্চল-৫ 

সরাসভর ক)  মৃত্যয ব্যভির জািীয় পভরেয়পে।  

খ)  হাসপািানলর মৃত্যযর সনদপে 

     ( ভদ হাসপািানল মারা  ায়)।  

ে) ভিনশি যক্ষ্নে পুভলনশর ছাড়পে  

    প্রদান করনি হনি। 

 

প্রাভি স্থান - সংভিষ্ট কিরস্থাননর অভফস কক্ষ্। 

 

ভিনামূনে 

 

সকাল ৬.০০ ঘটিকা হনি 

রাি ১২.০০ ঘটিকা প িন্ত 

িাৎক্ষ্ভনক যসিা প্রদান 

করা হনয় িানক। 

 

জনাি অমনরশ মন্ডল 

যমাহরার 

যপাস্তনোলা শ্মশানঘাট 

যমািাইল: 

      ০৭১৫৫-৪৫২২৪৫ 

 

৯৮ যপাস্তনোলা শ্মশানঘানট 

অস্থায়ীিানি সমাভে সংরক্ষ্ণ। 

অঞ্চল-৫ 

 

(নীভিমালার আনলানক নত্যনিানি 

সরাসভর 

 

 

(জািীয়/আন্তজিাভিক প িানয় স্বীকৃভিপ্রাি/ িনরন্য 

ব্যভিিে ি ও যখিািপ্রাি মুভিন াদ্ধা /সমানজ ভিভশষ্ট 

ক)  মৃত্যয ব্যভির জািীয় পভরেয়পে।  

খ)  শ্মশানঘানট দমাভের কােজপে  

ে) যখিািপ্রাি ব্যভির সনদ প্রদান করনি 

হনি  ( প্রন াজয যক্ষ্নে)। 

 

নীভিমালার  আনলানক যকান সমাভের 

অস্থায়ী সংরক্ষ্ণ করার অনুমভি যদয়া হনল 

অনুনমাভদি সংরনক্ষ্ি সমাভের যক্ষ্নে 

ভনে িাভরি ভফ ৫-২৫ িছনরর ভনে িাভরি ভফ 

সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভহসাি নম্বনর োলাননর 

 জনাি অমনরশ মন্ডল 

যমাহরার 

যপাস্তনোলা শ্মশানঘাট 

যমািাইল: 

      ০৭১৫৫-৪৫২২৪৫ 

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


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

সংরক্ষ্নণর যক্ষ্নে সমাভের জায়ো 

খালী িাকা সানপনক্ষ্ মাননীয় 

যময়র িরাির আনিদন করনি হনি 

এিং আনিদন ভিনশি ভিনিেনা 

হনল, ভনে িাভরি ভফ জমা যদয়া 

সানপনক্ষ্ সম্পূন ি অস্থায়ীিানি 

সংরক্ষ্ণ করা  ানি। 

ভূভমকা/অিদান রাখা ও পদস্থ কম িকিিা /কর্তিপক্ষ্ 

ভিনশি ভিনিেনায় সমাভে অস্থায়ী সংরক্ষ্ণ করা  ায়) 

 

মাধ্যনম জমা প্রদান কনর জমাকৃি োলাননর 

কভপ যমাহরার-যক ভদনি হনি। 

 

ভফ ও নীভিমালা 

www.dscc.gov.bd  

হনি জানা  ানি)। 

 

৯৯ কামরাঙ্গীরের শ্মশানঘানট লাশ  

দাহ/ সমাভে 

অঞ্চল-৩ 

সরাসভর ক)  মৃত্যয ব্যভির জািীয় পভরেয়পে।  

খ)  হাসপািানলর মৃত্যযর সনদপে 

     ( ভদ হাসপািানল মারা  ায়)।  

ে) ভিনশি যক্ষ্নে পুভলনশর ছাড়পে  

    প্রদান করনি হনি। 

 

প্রাভি স্থান - সংভিষ্ট কিরস্থাননর অভফস কক্ষ্। 

 

ভিনামূনে 

 

সকাল ৬.০০ ঘটিকা হনি 

রাি ১২.০০ ঘটিকা প িন্ত 

িাৎক্ষ্ভনক যসিা প্রদান 

করা হনয় িানক। 

 

জনাি কাভিিক েন্দ্র শম িা 

যমাহরার 

কামরাঙ্গীরের শ্মশানঘাট 

যমািাইল: 

+৮৮০১৮১৯-২৮৪০৬৯ 

 

১০০ কামরাঙ্গীরের শ্মশানঘানট 

অস্থায়ীিানি সমাভে সংরক্ষ্ণ। 

অঞ্চল-৩ 

 

(নীভিমালার আনলানক নত্যনিানি 

সংরক্ষ্নণর যক্ষ্নে সমাভের জায়ো 

খালী িাকা সানপনক্ষ্ মাননীয় 

যময়র িরাির আনিদন করনি হনি 

এিং আনিদন ভিনশি ভিনিেনা 

হনল, ভনে িাভরি ভফ জমা যদয়া 

সানপনক্ষ্ সম্পূন ি অস্থায়ীিানি 

সংরক্ষ্ণ করা  ানি। 

সরাসভর 

 

 

 

(জািীয়/আন্তজিাভিক প িানয় স্বীকৃভিপ্রাি/ িনরন্য 

ব্যভিিে ি ও যখিািপ্রাি মুভিন াদ্ধা /সমানজ ভিভশষ্ট 

ভূভমকা/অিদান রাখা ও পদস্থ কম িকিিা /কর্তিপক্ষ্ 

ভিনশি ভিনিেনায় সমাভে অস্থায়ী সংরক্ষ্ণ করা  ায়) 

 

ক)  মৃত্যয ব্যভির জািীয় পভরেয়পে।  

খ)  শ্মশানঘানট দমাভের কােজপে  

ে) যখিািপ্রাি ব্যভির সনদ প্রদান করনি 

হনি ( প্রন াজয যক্ষ্নে)। 

 

নীভিমালার আনলানক যকান সমাভের 

অস্থায়ী সংরক্ষ্ণ করার অনুমভি যদয়া হনল 

অনুনমাভদি সংরনক্ষ্ি সমাভের যক্ষ্নে 

ভনে িাভরি ভফ ৫-২৫ িছনরর ভনে িাভরি ভফ 

সংভিষ্ট অঞ্চনলর ভহসাি নম্বনর োলাননর 

মাধ্যনম জমা প্রদান কনর জমাকৃি োলাননর 

কভপ যমাহরার-যক ভদনি হনি। 

 

ভফ ও নীভিমালা 

www.dscc.gov.bd  

হনি জানা  ানি)। 

 জনাি কাভিিক েন্দ্র শম িা 

যমাহরার 

কামরাঙ্গীরের শ্মশানঘাট 

যমািাইল: 

+৮৮০১৮১৯-২৮৪০৬৯ 

 

১০১ পাঠাোর ব্যিহার 

(অঞ্চল-৩) 

 

(www.dscc.gov.bd হনি 

নাম জানা  ানি)। 

 

সরাসভর যকান কােজপে প্রনয়াজন যনই। 

 

ভিনামুনে 

 

িাভড়নি িই ভননি : ২০০/-টাকা ভফ ভদনয় 

সদস্য এিং ৩০/-ভফ ভদনয় সদস্য কাে ি 

ভননি পারনিন। 

 

কাে িোরী পাঠক ২০০/-    

 টাকার অভেক মূনের িই  

িাসায় ভননি পারনিন না। 

প্রভিভদন  

ভিকাল ২.০০   

হনি রাি ৮.০০   

ঘটিকা প িন্ত  

 

(সািাভহক ও 

অন্যান্য সরকারী 

ছুটির ভদন ব্যিীি)  

জনাি আবু যহনা মঞ্জুরুল আহসান 

গ্রন্থাোভরক 

যমািাইল: 

+৮৮০১৭২২৫৭৫৩৩৫ 

 

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


ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

  

১০২ যরাকনপুর পাঠাোর ব্যিহার 

(অঞ্চল-৪ ) 

 

(www.dscc.gov.bd হনি 

নাম জানা  ানি)। 

 

সরাসভর যকান কােজপে প্রনয়াজন যনই। িাভড়নি িই ভননি : ২০০/-টাকা ভফ ভদনয় 

সদস্য এিং ৩০/-ভফ ভদনয় সদস্য কাে ি 

ভননি পারনিন। 

 

কাে িোরী পাঠক ২০০/-    

 টাকার অভেক মূনের িই  

িাসায় ভননি পারনিন না। 

প্রভিভদন  

ভিকাল ২.০০   

হনি রাি ৮.০০   

ঘটিকা প িন্ত  

 

(সািাভহক ও 

অন্যান্য সরকারী 

ছুটির ভদন ব্যিীি)  

 

জনাি ঝণ িা আখিার, 

 গ্রন্থাোভরক 

যমািাইল: 

+৮৮০১৮২৩৮৮৫৩৪৭ 

 

১০৩ নি িব্রুক হল পাঠাোর ব্যিহার 

(অঞ্চল-৪) 

 

(www.dscc.gov.bd  

হনি নাম জানা  ানি)। 

 

সরাসভর যকান কােজপে প্রনয়াজন যনই। িাভড়নি িই ভননি : ২০০/-টাকা ভফ ভদনয় 

সদস্য এিং ৩০/-ভফ ভদনয় সদস্য কাে ি 

ভননি পারনিন। 

 

কাে িোরী পাঠক ২০০/-    

 টাকার অভেক মূনের িই  

িাসায় ভননি পারনিন না। 

 

প্রভিভদন ভিকাল ২.০০   

হনি রাি ৮.০০   ঘটিকা 

প িন্ত  

 

(সািাভহক ও অন্যান্য 

সরকারী ছুটির    

ভদন ব্যিীি)  

 

জনাি যমাঃ জাভহদ্যল আভমন,  

গ্রন্থাোভরক 

যমািাইল: 

+৮৮০১৭১২৯৭৫৮৯১ 

 

১০৪ িাজউভদ্দন স্মৃভি পাঠাোর ব্যিহার 

(ওয়ারী টিপু স্যলিান যরাে,  

অঞ্চল-৫) 

 

(www.dscc.gov.bd  

হনি নাম জানা  ানি)। 

 

সরাসভর যকান কােজপে প্রনয়াজন যনই। িাভড়নি িই ভননি : ২০০/-টাকা ভফ ভদনয় 

সদস্য এিং ৩০/-ভফ ভদনয় সদস্য কাে ি 

ভননি পারনিন। 

 

কাে িোরী পাঠক ২০০/-    

 টাকার অভেক মূনের িই  

িাসায় ভননি পারনিন না। 

 

প্রভিভদন ভিকাল ২.০০   

হনি রাি ৮.০০   ঘটিকা 

প িন্ত  

 

(সািাভহক ও অন্যান্য 

সরকারী ছুটির    

ভদন ব্যিীি)  

জনাি যমাঃ আশরাফ উভদ্দন  

গ্রন্থাোভরক  

যমািাইল: 

০১৯১২৯১৩৩০৮ 

 

১০৫ জভহর রায়হান সাংস্কৃভিক যকন্দ্র 

পাঠাোর ব্যিহার 

(সূোপুর,অঞ্চল-৫) 

 

(www.dscc.gov.bd  

হনি নাম জানা  ানি)। 

 

সরাসভর যকান কােজপে প্রনয়াজন যনই। িাভড়নি িই ভননি : ২০০/-টাকা ভফ ভদনয় 

সদস্য এিং ৩০/-ভফ ভদনয় সদস্য কাে ি 

ভননি পারনিন। 

 

কাে িোরী পাঠক ২০০/-    

 টাকার অভেক মূনের িই  

িাসায় ভননি পারনিন না। 

 

প্রভিভদন ভিকাল ২.০০   

হনি রাি ৮.০০   ঘটিকা 

প িন্ত  

 

(সািাভহক ও অন্যান্য 

সরকারী ছুটির    

ভদন ব্যিীি)  

জনাি যমাঃ আশরাফ উভদ্দন  

গ্রন্থাোভরক  

যমািাইল: 

০১৯১২৯১৩৩০৮ 

 

১০৬ শরীরেে িা যকন্দ্র ব্যিহার সরাসভর যকান কােজপে প্রনয়াজন যনই। িভিি ভফ ২০০/- টাকা,     সকাল ৭.০০ ঘটিকা হনি জনাব িেরি আো সুলিানা 

http://www.dscc.gov.bd/
http://www.dscc.gov.bd/
http://www.dscc.gov.bd/
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ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

(অঞ্চল-১ ) 

(www.dscc.gov.bd  

হনি নাম জানা  ানি)। 

 

 

মাভসক যিিন ২০/-টাকা     

     

যকনন্দ্র রভশদ িভহর  মাধ্যনম িাৎক্ষ্ভনক 

জমা  প্রদান করা  ায়। 

 

৯.০০ ঘটিকা এিং 

ভিকাল ৪.০০ ঘটিকা 

যিনক রাি ৯.০০ ঘটিকা 

প িন্ত   

 

(সািাভহক ও অন্যান্য 

সরকারী ছুটির ভদন 

ব্যিীি)  

 

িিাজকল্যাণ কি পকিপা 

অঞ্চল-১ (নের িিন) 

 

যমািাইলঃ 

০১৭৩২৪৩৫৯৬৫ 

 

 

১০৭ শরীরেে িা যকন্দ্র ব্যিহার 

(অঞ্চল-২ ) 

(www.dscc.gov.bd  

হনি নাম জানা  ানি)। 

 

 

সরাসভর যকান কােজপে প্রনয়াজন যনই। িভিি ভফ ২০০/- টাকা,     

মাভসক যিিন ২০/-টাকা     

     

যকনন্দ্র রভশদ িভহর  মাধ্যনম িাৎক্ষ্ভনক 

জমা  প্রদান করা  ায়। 

 

সকাল ৭.০০ ঘটিকা হনি 

৯.০০ ঘটিকা এিং 

ভিকাল ৪.০০ ঘটিকা 

যিনক রাি ৯.০০ ঘটিকা 

প িন্ত   

 

(সািাভহক ও অন্যান্য 

সরকারী ছুটির ভদন 

ব্যিীি)  

 

জনাব সিাযাম্মদ িক্ষশয়ুে েযিান 

িযকােী িিাজকল্যাণ কি পকিপা 

অঞ্চল-২  

 

যমািাইলঃ 

০১৭১৫০৭০০৬০ 

 

 

১০৮ শরীরেে িা যকন্দ্র ব্যিহার 

(অঞ্চল-৩ ) 

(www.dscc.gov.bd  

হনি নাম জানা  ানি)। 

 

 

সরাসভর যকান কােজপে প্রনয়াজন যনই। িভিি ভফ ২০০/- টাকা,     

মাভসক যিিন ২০/-টাকা     

     

যকনন্দ্র রভশদ িভহর  মাধ্যনম িাৎক্ষ্ভনক 

জমা  প্রদান করা  ায়। 

 

সকাল ৭.০০ ঘটিকা হনি 

৯.০০ ঘটিকা এিং 

ভিকাল ৪.০০ ঘটিকা 

যিনক রাি ৯.০০ ঘটিকা 

প িন্ত   

 

(সািাভহক ও অন্যান্য 

সরকারী ছুটির ভদন 

ব্যিীি)  

 

জনাব সিাোঃ িাইদুে েযিান 

িযকােী িিাজকল্যাণ কি পকিপা 

অঞ্চল-৩ (আভজমপুর)) 

 

যমািাইলঃ 

০১৭১১১২৮২৪২ 

 

 

১০৯ শরীরেে িা যকন্দ্র ব্যিহার 

(অঞ্চল-৪ ) 

(www.dscc.gov.bd  

হনি নাম জানা  ানি)। 

 

সরাসভর যকান কােজপে প্রনয়াজন যনই। িভিি ভফ ২০০/- টাকা,     

মাভসক যিিন ২০/-টাকা     

     

যকনন্দ্র রভশদ িভহর  মাধ্যনম িাৎক্ষ্ভনক 

জমা  প্রদান করা  ায়। 

 

সকাল ৭.০০ ঘটিকা হনি 

৯.০০ ঘটিকা এিং 

ভিকাল ৪.০০ ঘটিকা 

যিনক রাি ৯.০০ ঘটিকা 

প িন্ত   

 

(সািাভহক ও অন্যান্য 

সরকারী ছুটির ভদন 

ব্যিীি)  

 

জনাি আভরফুল হক অপু, 

শরীরেে িা প্রভশক্ষ্ক 

যমািাইল: 

+৮৮০১৯১৩৬৬৬৪৭৫ 

 

 

১১০ শরীরেে িা যকন্দ্র ব্যিহার 

(অঞ্চল-৫ ) 

সরাসভর যকান কােজপে প্রনয়াজন যনই। িভিি ভফ ২০০/- টাকা,     

মাভসক যিিন ২০/-টাকা     

সকাল ৭.০০ ঘটিকা হনি 

৯.০০ ঘটিকা এিং 

জনাব সিাোঃ নুরুল ইিলাি খান 

শরীরেে িা প্রভশক্ষ্ক 

http://www.dscc.gov.bd/
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ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

(www.dscc.gov.bd  

হনি নাম জানা  ানি)। 

 

     

যকনন্দ্র রভশদ িভহর  মাধ্যনম িাৎক্ষ্ভনক 

জমা  প্রদান করা  ায়। 

 

ভিকাল ৪.০০ ঘটিকা 

যিনক রাি ৯.০০ ঘটিকা 

প িন্ত   

 

(সািাভহক ও অন্যান্য 

সরকারী ছুটির ভদন 

ব্যিীি)  

 

যমািাইল: 

        ০১৯১৪৪৪৪৩৩০ 

 

জনাি যমাঃ রভফকুল ইসলাম 

শরীরেে িা প্রভশক্ষ্ক 

যমািাইল: 

        ০১৯১৭২৭৮০৫০ 

 

১১১ পল্টন সামাভজক অনুষ্ঠান যকন্দ্র 

সঙ্গীি ভশক্ষ্া যকন্দ্র 

অঞ্চল-২ 

(৬-১৪ িছর িয়নসর যছনল-

যমনয়নদর  ২ িছনরর জন্য সংেীি 

ও নৃিয ভশক্ষ্া প্রদান) 

 

সরাসভর (১)  আনিদনপে  

(২) জন্মসনদ 

(৩) মা/িািার আইভে কানে ির ফনটাকভপ  

 

প্রািী স্থান : সংেীি ভশক্ষ্া যকনন্দ্র  

িভিি ভফ ১০০/- টাকা, মাভসক যিিন ২৫/-

টাকা, িভিি ফরম ৫/-টাকা,  

 

 াহা যকনন্দ্র রভশদ িভহর মাধ্যনম 

িাৎক্ষ্ভনক জমা প্রদান করা  ায়। 

 

সিানহ যসামিার ও  

বুেিার ভিকাল 

৩.০০ ঘটিকা হনি 

৫.০০ ঘটিকা প িন্ত  

 

 

জনাব সিাযাম্মদ িক্ষশয়ুে েযিান 

িযকােী িিাজকল্যাণ কি পকিপা 

অঞ্চল-২  

যমািাইলঃ 

০১৭১৫০৭০০৬০ 

 

১১২ িাসানিা  সামাভজক অনুষ্ঠান যকন্দ্র 

সঙ্গীি ভশক্ষ্া যকন্দ্র 

অঞ্চল-২ 

(৬-১৪ িছর িয়নসর যছনল-

যমনয়নদর  ২ িছনরর জন্য সংেীি 

ও নৃিয ভশক্ষ্া প্রদান) 

 

সরাসভর (১)  আনিদনপে  

(২) জন্মসনদ 

(৩) মা/িািার আইভে কানে ির ফনটাকভপ  

 

প্রািী স্থান : সংেীি ভশক্ষ্া যকনন্দ্র  

িভিি ভফ ১০০/- টাকা, মাভসক যিিন ২৫/-

টাকা, িভিি ফরম ৫/-টাকা,  

 

 াহা যকনন্দ্র রভশদ িভহর মাধ্যনম 

িাৎক্ষ্ভনক জমা প্রদান করা  ায়। 

 

সিানহ যসামিার ও  

বুেিার ভিকাল 

৩.০০ ঘটিকা হনি 

৫.০০ ঘটিকা প িন্ত  

 

 

জনাব সিাোঃ িাসুদুে েযিান 

সকয়ােরটকাে (অ.দা.) 

যমািাইলঃ 

০১৮১৬৩৯০৩৪৩ 

 

১১৩ মুেদাপাড়া সামাভজক অনুষ্ঠান যকন্দ্র 

সঙ্গীি ভশক্ষ্া যকন্দ্র 

অঞ্চল-২ 

(৬-১৪ িছর িয়নসর যছনল-

যমনয়নদর  ২ িছনরর জন্য সংেীি 

ও নৃিয ভশক্ষ্া প্রদান) 

 

সরাসভর (১)  আনিদনপে  

(২) জন্মসনদ 

(৩) মা/িািার আইভে কানে ির ফনটাকভপ  

 

প্রািী স্থান : সংেীি ভশক্ষ্া যকনন্দ্র  

িভিি ভফ ১০০/- টাকা, মাভসক যিিন ২৫/-

টাকা, িভিি ফরম ৫/-টাকা,  

 

 াহা যকনন্দ্র রভশদ িভহর মাধ্যনম 

িাৎক্ষ্ভনক জমা প্রদান করা  ায়। 

 

সিানহ যসামিার ও  

বুেিার ভিকাল ৩.০০ 

ঘটিকা হনি ৫.০০ ঘটিকা 

প িন্ত  

 

 

জনাব শাযানাজ সবগি 

ক্ষন্নিান িযকােী কাি কক্ষম্পউটাে 

মুদ্রািক্ষেক 

যমািাইলঃ 

০১৯৭৮০১০৪০০ 

 

১১৪ হাজী যোলাম যমানশ িদা সামাভজক 

অনুষ্ঠান যকন্দ্র সঙ্গীি ভশক্ষ্া যকন্দ্র 

অঞ্চল-৩ 

(৬-১৪ িছর িয়নসর যছনল-

যমনয়নদর  ২ িছনরর জন্য সংেীি 

সরাসভর (১)  আনিদনপে  

(২) জন্মসনদ 

(৩) মা/িািার আইভে কানে ির ফনটাকভপ  

 

প্রািী স্থান : সংেীি ভশক্ষ্া যকনন্দ্র  

িভিি ভফ ১০০/- টাকা, মাভসক যিিন ২৫/-

টাকা, িভিি ফরম ৫/-টাকা,  

 

 াহা যকনন্দ্র রভশদ িভহর মাধ্যনম 

িাৎক্ষ্ভনক জমা প্রদান করা  ায়। 

সিানহ যসামিার ও  

বুেিার ভিকাল ৩.০০ 

ঘটিকা হনি ৫.০০ ঘটিকা 

প িন্ত  

 

 

জনাব সিাোঃ িাইদুে েযিান 

িযকােী িিাজকল্যাণ কি পকিপা 

অঞ্চল-৩ (আভজমপুর)) 

যমািাইলঃ 

০১৭১১১২৮২৪২ 
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ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

ও নৃিয ভশক্ষ্া প্রদান) 

 

 

১১৫ ইসলামিাে সামাভজক অনুষ্ঠান যকন্দ্র 

সঙ্গীি ভশক্ষ্া যকন্দ্র 

অঞ্চল-৩ 

(৬-১৪ িছর িয়নসর যছনল-

যমনয়নদর  ২ িছনরর জন্য সংেীি 

ও নৃিয ভশক্ষ্া প্রদান) 

 

সরাসভর (১)  আনিদনপে  

(২) জন্মসনদ 

(৩) মা/িািার আইভে কানে ির ফনটাকভপ  

 

প্রািী স্থান : সংেীি ভশক্ষ্া যকনন্দ্র  

িভিি ভফ ১০০/- টাকা, মাভসক যিিন ২৫/-

টাকা, িভিি ফরম ৫/-টাকা,  

 

 াহা যকনন্দ্র রভশদ িভহর মাধ্যনম 

িাৎক্ষ্ভনক জমা প্রদান করা  ায়। 

 

সিানহ যসামিার ও  

বুেিার ভিকাল ৩.০০ 

ঘটিকা হনি ৫.০০ ঘটিকা 

প িন্ত  

 

 

জনাব সিাোঃ িাইদুে েযিান 

িযকােী িিাজকল্যাণ কি পকিপা 

অঞ্চল-৩ (আভজমপুর)) 

যমািাইলঃ 

০১৭১১১২৮২৪২ 

 

১১৬ নিািেঞ্জ সাি শহীদ সামাভজক 

অনুষ্ঠান যকন্দ্র সঙ্গীি ভশক্ষ্া যকন্দ্র 

অঞ্চল-৩ 

(৬-১৪ িছর িয়নসর যছনল-

যমনয়নদর  ২ িছনরর জন্য সংেীি 

ও নৃিয ভশক্ষ্া প্রদান) 

 

সরাসভর (১)  আনিদনপে  

(২) জন্মসনদ 

(৩) মা/িািার আইভে কানে ির ফনটাকভপ  

 

প্রািী স্থান : সংেীি ভশক্ষ্া যকনন্দ্র  

িভিি ভফ ১০০/- টাকা, মাভসক যিিন ২৫/-

টাকা, িভিি ফরম ৫/-টাকা,  

 

 াহা যকনন্দ্র রভশদ িভহর মাধ্যনম 

িাৎক্ষ্ভনক জমা প্রদান করা  ায়। 

 

সিানহ যসামিার ও  

বুেিার ভিকাল ৩.০০ 

ঘটিকা হনি ৫.০০ ঘটিকা 

প িন্ত  

 

 

জনাব সিাোঃ িারজদুল কক্ষেি 

সকয়ােরটকাে (অ.দা.) 

যমািাইলঃ 

০১৯১৮১৭৯৫১৫ 

 

১১৭ মহানের মভহলা কনলজ সঙ্গীি 

ভশক্ষ্া যকন্দ্র 

অঞ্চল-৪ 

(৬-১৪ িছর িয়নসর যছনল-

যমনয়নদর  ২ িছনরর জন্য সংেীি 

ও নৃিয ভশক্ষ্া প্রদান) 

 

সরাসভর (১)  আনিদনপে  

(২) জন্মসনদ 

(৩) মা/িািার আইভে কানে ির ফনটাকভপ  

 

প্রািী স্থান : সংেীি ভশক্ষ্া যকনন্দ্র  

িভিি ভফ ১০০/- টাকা, মাভসক যিিন ২৫/-

টাকা, িভিি ফরম ৫/-টাকা,  

 

 াহা যকনন্দ্র রভশদ িভহর মাধ্যনম 

িাৎক্ষ্ভনক জমা প্রদান করা  ায়। 

 

সিানহ যসামিার ও  

বুেিার ভিকাল ৩.০০ 

ঘটিকা হনি ৫.০০ ঘটিকা 

প িন্ত  

 

 

জনাব সিাোঃ জাক্ষযদুল আক্ষিন 

লাইরেক্ষেয়ান 

যমািাইলঃ 

০১৬৭০২৯১৪৬৮ 

 

১১৮ হাজী জুম্মন সামাভজক অনুষ্ঠান 

যকন্দ্র সঙ্গীি ভশক্ষ্া যকন্দ্র 

অঞ্চল-৪ 

(৬-১৪ িছর িয়নসর যছনল-

যমনয়নদর  ২ িছনরর জন্য সংেীি 

ও নৃিয ভশক্ষ্া প্রদান) 

 

সরাসভর (১)  আনিদনপে  

(২) জন্মসনদ 

(৩) মা/িািার আইভে কানে ির ফনটাকভপ  

 

প্রািী স্থান : সংেীি ভশক্ষ্া যকনন্দ্র  

িভিি ভফ ১০০/- টাকা, মাভসক যিিন ২৫/-

টাকা, িভিি ফরম ৫/-টাকা,  

 

 াহা যকনন্দ্র রভশদ িভহর মাধ্যনম 

িাৎক্ষ্ভনক জমা প্রদান করা  ায়। 

 

সিানহ যসামিার ও  

বুেিার ভিকাল ৩.০০ 

ঘটিকা হনি ৫.০০ ঘটিকা 

প িন্ত  

 

 

জনাব সিাোঃ আক্ষেফুল কক্ষেি 

শেীেচচ পা প্রক্ষশিক 

যমািাইলঃ 

০১৯১৩৬৬৬৪৭৫ 

 

১১৯ েলপুর সামাভজক অনুষ্ঠান যকন্দ্র 

সঙ্গীি ভশক্ষ্া যকন্দ্র 

অঞ্চল-৫ 

(৬-১৪ িছর িয়নসর যছনল-

যমনয়নদর  ২ িছনরর জন্য সংেীি 

সরাসভর (১)  আনিদনপে  

(২) জন্মসনদ 

(৩) মা/িািার আইভে কানে ির ফনটাকভপ  

 

প্রািী স্থান : সংেীি ভশক্ষ্া যকনন্দ্র  

িভিি ভফ ১০০/- টাকা, মাভসক যিিন ২৫/-

টাকা, িভিি ফরম ৫/-টাকা,  

 

 াহা যকনন্দ্র রভশদ িভহর মাধ্যনম 

িাৎক্ষ্ভনক জমা প্রদান করা  ায়। 

সিানহ যসামিার ও  

বুেিার ভিকাল ৩.০০ 

ঘটিকা হনি ৫.০০ ঘটিকা 

প িন্ত  

 

 

জনাব সিাোঃ ইিোন োজীব 

সকয়ােরটকাে (অ.দা.) 

যমািাইলঃ 

০১৬২০৬০২৭৪০ 

 



ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

ও নৃিয ভশক্ষ্া প্রদান) 

 

  

 

১২০ সূোপুর সামাভজক অনুষ্ঠান যকন্দ্র 

সঙ্গীি ভশক্ষ্া যকন্দ্র 

অঞ্চল-৫ 

(৬-১৪ িছর িয়নসর যছনল-

যমনয়নদর  ২ িছনরর জন্য সংেীি 

ও নৃিয ভশক্ষ্া প্রদান) 

 

সরাসভর (১)  আনিদনপে  

(২) জন্মসনদ 

(৩) মা/িািার আইভে কানে ির ফনটাকভপ  

 

প্রািী স্থান : সংেীি ভশক্ষ্া যকনন্দ্র  

িভিি ভফ ১০০/- টাকা, মাভসক যিিন ২৫/-

টাকা, িভিি ফরম ৫/-টাকা,  

 

 াহা যকনন্দ্র রভশদ িভহর মাধ্যনম 

িাৎক্ষ্ভনক জমা প্রদান করা  ায়। 

 

সিানহ যসামিার ও  

বুেিার ভিকাল ৩.০০ 

ঘটিকা হনি ৫.০০ ঘটিকা 

প িন্ত  

 

 

জনাব  ক্ষেদা ইয়ািক্ষিন 

কোটালগাে 

যমািাইলঃ 

০১৭৭৭১৬৯৮৪৮ 

১২১ ফভকরোঁন সামাভজক অনুষ্ঠান যকন্দ্র 

সঙ্গীি ভশক্ষ্া যকন্দ্র 

অঞ্চল-৫ 

(৬-১৪ িছর িয়নসর যছনল-

যমনয়নদর  ২ িছনরর জন্য সংেীি 

ও নৃিয ভশক্ষ্া প্রদান) 

 

সরাসভর (১)  আনিদনপে  

(২) জন্মসনদ 

(৩) মা/িািার আইভে কানে ির ফনটাকভপ  

 

প্রািী স্থান : সংেীি ভশক্ষ্া যকনন্দ্র  

িভিি ভফ ১০০/- টাকা, মাভসক যিিন ২৫/-

টাকা, িভিি ফরম ৫/-টাকা,  

 

 াহা যকনন্দ্র রভশদ িভহর মাধ্যনম 

িাৎক্ষ্ভনক জমা প্রদান করা  ায়। 

 

সিানহ যসামিার ও  

বুেিার ভিকাল ৩.০০ 

ঘটিকা হনি ৫.০০ ঘটিকা 

প িন্ত  

 

 

জনাব সিাোঃ নুরুল ইিলাি খান 

যকয়ারনটকার (অ.দা.) 

যমািাইল: 

        ০১৯১৪৪৪৪৩৩০ 

 

১২২  াোিাড়ী সামাভজক অনুষ্ঠান যকন্দ্র 

সঙ্গীি ভশক্ষ্া যকন্দ্র 

অঞ্চল-৫ 

(৬-১৪ িছর িয়নসর যছনল-

যমনয়নদর  ২ িছনরর জন্য সংেীি 

ও নৃিয ভশক্ষ্া প্রদান) 

 

সরাসভর (১)  আনিদনপে  

(২) জন্মসনদ 

(৩) মা/িািার আইভে কানে ির ফনটাকভপ  

 

প্রািী স্থান : সংেীি ভশক্ষ্া যকনন্দ্র  

িভিি ভফ ১০০/- টাকা, মাভসক যিিন ২৫/-

টাকা, িভিি ফরম ৫/-টাকা,  

 

 াহা যকনন্দ্র রভশদ িভহর মাধ্যনম 

িাৎক্ষ্ভনক জমা প্রদান করা  ায়। 

 

সিানহ যসামিার ও  

বুেিার ভিকাল ৩.০০ 

ঘটিকা হনি ৫.০০ ঘটিকা 

প িন্ত  

 

 

জনাি যমাঃ রভফকুল ইসলাম 

শরীরেে িা প্রভশক্ষ্ক 

যমািাইল: 

        ০১৯১৭২৭৮০৫০ 

 

১২৩ নগে জাদুঘে 

(ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্ পারেশরনে 

ক্ষনয়ন্ত্রণাধীন নগে িবন ৬ষ্ঠ িলায় 

নগে জাদুঘে েরয়রছ)। 

 

সরাসভর যকান কােজ পে প্রনয়াজন যনই প্রনিশ মূে ২/- টাকা  

 

নেনদ  

সকাল ৯.০০টা হনি 

ভিকাল ৫.০০ টা প িন্ত   

(ছুটির ভদন ব্যভিি)  

 

জনাি ভূনপন্দ্র নাি েক্রিতী 

িত্ত্বাবধায়ক 

যমািাইল: 

       ০১৬৭৮১১৫৭১০ 

 

১২৪ আভি িক অনুদান প্রদান 

 

 

(মাননীয় যময়নরর ঐভিক িহভিল খাি ও অন্যান্য 

উপখাি হনি নেরিাভসর জটিল ভেভকৎসা, যমনয়র ভিিাহ, 

আভি িক অস্বিলিা, েরীি যমোিী ও প্রভিিন্ধী 

ভশক্ষ্ািীনদর ব্যয় ভনি িানহর জন্য আনিদন গ্রহণ এিং 

 াোই-িাছাই সানপনক্ষ্ অনুদান প্রদান করা হনয় িানক।) 

 

আনিদননর  স্বপনক্ষ্ কােজপেসহ মাননীয় 

যময়র এঁর িরাির সাদা কােনজ আনিদন 

করনি হয়।  

 

 

 অনুনমাদন সানপনক্ষ্ ৩-

১০   কম িভদিস  

 

সমাজকোণ ও সাংস্কৃভিক ভিিাে 

 

যফান: +৮৮০২৯৫৬৭৬০৯ 



ক্রি সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ ্িক্ষি 
সিবা প্রদারনে 

িিয়িীিা 

দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব, স ান ও 

ইরিইল) 

 (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

১২৫ ফরম ভিক্রয়ঃ  

 

১) যেেলাইনসন্স ফরম ‘‘নক’’ 

২) যেেলাইনসন্স ফরম ‘‘আই’’ 

৩) সড়ক খনননর আনিদন ফরম 

৪) আভপল ফরম ‘‘ভপ’’ 

৫) নামজারীর ফরম ‘‘এম’’ 

৬) নকল োভহিার আনিদন ফরম 

৭) সড়ক খনননর আনিদন    

ফরম(ভিভিন্ন সংস্থা) 

৮) ভরোর নামজাভরর ফরম 

৯) ভিজ্ঞাপন ফলক ছাপাননার 

িাভলকা ভুভির ফরম  

১০) ভিজ্ঞাপন আনিদন ফরম (িথ্য 

ফরমসহ) 

১১) ভিজ্ঞাপন নীভিমালা িই  

১২) যদাকান িরাদ্দ আনিদন ফরম  

ভিভিন্ন ফরনমর  ভনে িাভরি মূে নেদ পভরনশানের 

মাধ্যনম(প্রন াজয যক্ষ্নে প্রকাভশি ভিজ্ঞভির শিিািলী 

অনু ায়ী) নের িিনন ভিক্রয় যকন্দ্র হনি সরাসভর ভিক্রয় 

করা হনয় িানক।   

িান্ডার ও ক্রয় ভিিানের ‘ভিক্রয় যকন্দ্র’ 

নেরিিন।  

১নং কলানমর ভনে িাভরি ফরমসমুনহর মূে 

ভনমণরূপঃ 

 

১) প্রভিপািা ৳ ৫০/- 

২) প্রভিপািা ৳ ৫০/- 

৩) প্রভিপািা ৳ ৫০/- 

৪) প্রভিপািা ৳ ৫০/- 

৫) প্রভিপািা ৳ ৫০/- 

৬) প্রভিপািা ৳ ৬০/- 

৭) প্রভিপািা ৳ ৫০/- 

৮) প্রভিপািা ৳ ১০/- 

৯) প্রভিপািা ৳ ৫০/- 

১০) প্রভিপািা ৳ ১০০/- 

১১) প্রভিিই ৳ ২০০/- 

১২) প্রভিপািা ৳ ২০০০/- 

সকাল ৯.০০টা হনি 

ভিকাল ৪.০০টা 

প িন্ত।  

ফরম ভিক্রয়ঃ 

যমাঃ আব্দুর রভশদ ভময়া 

ভনমণমান সহকারী কাম- 

মুদ্াা্ক্ষ্ভরক। 

যফান: +৮৮০২৯৫৬৫৯৭৭(অভফস) 

 



২.২) প্রাক্ষিষ্ঠাক্ষনক সিবা: প্ররর্াজে নয় 

 

২.৩) অিেন্তেীণ সিবা: 

ক্রোঃ 

নং 

সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ 

্িক্ষি 

সিবা প্রদারনে িিয়িীিা দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব ও ইরিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ কি পকিপা-কি পচােীরদে শ্রাক্ষন্তক্ষবরনাদন ছুটি 

(িংস্থা্ন শাখা-১) 

ছুটি ক্ষবক্ষধিালা অনুর্ায়ী 

আরবদনকােী যরি প্রাি ছুটিে 

আরবদরনে (ক্ষনয়ন্তণকােী 

কি পকিপাে সু্াক্ষেশক্ররি) সপ্রক্ষিরি 

র্োর্ে কর্তপ্ রিে  

অনুরিাদনক্ররি ছুটি অনুরিাদন। 

১। িাদা কাগরজ আরবদন ্ত্র।  

 

 

ক্ষবনামূরল্য ৭ (িাি) কার্ পক্ষদবি জনাব কািাল সযারিন 

িযকােী িক্ষচব  

িংস্থা্ন শাখা-১ 

সিাবাইলোঃ  

০১৯১৪৬৯৩৩০১  

ইরিইলোঃ 

as1@dscc.gov.bd 

২ কি পকিপা-কি পচােীরদে শ্রাক্ষন্তক্ষবরনাদন ছুটি 

(িংস্থা্ন শাখা-২) 

ছুটি ক্ষবক্ষধিালা অনুর্ায়ী 

আরবদনকােী যরি প্রাি ছুটিে 

আরবদরনে (ক্ষনয়ন্তণকােী 

কি পকিপাে সু্াক্ষেশক্ররি) সপ্রক্ষিরি 

র্োর্ে কর্তপ্ রিে  

অনুরিাদনক্ররি ছুটি অনুরিাদন। 

১। িাদা কাগরজ আরবদন ্ত্র।  

 

 

ক্ষবনামূরল্য ৭ (িাি) কার্ পক্ষদবি জনাব সিাযাম্মদ শাহ জাযান  

িযকােী িক্ষচব  

িংস্থা্ন শাখা-২ 

সিাবাইলোঃ  

০১৭১১১৭৬৩৬৫  

ইরিইলোঃ 

as2@dscc.gov.bd 

৩ কি পকিপা-কি পচােীরদে শ্রাক্ষন্তক্ষবরনাদন ছুটি 

(িংস্থা্ন শাখা-৩) 

ছুটি ক্ষবক্ষধিালা অনুর্ায়ী 

আরবদনকােী যরি প্রাি ছুটিে 

আরবদরনে (ক্ষনয়ন্তণকােী 

কি পকিপাে সু্াক্ষেশক্ররি) সপ্রক্ষিরি 

র্োর্ে কর্তপ্ রিে  

অনুরিাদনক্ররি ছুটি অনুরিাদন। 

১। িাদা কাগরজ আরবদন ্ত্র।  

 

 

ক্ষবনামূরল্য ৭ (িাি) কার্ পক্ষদবি জনাব সিাযাোঃ সোকনুজ্জািান  

িযকােী িক্ষচব  

িংস্থা্ন শাখা-3 

সিাবাইলোঃ  

০১৯৭২৫৮৭০৮৭  

ইরিইলোঃ 

as3@dscc.gov.bd 

৪ কি পকিপা-কি পচােীরদে িার্তত্বকালীন ছুটি 

(িংস্থা্ন শাখা-১) 

িেকারেে িার্তত্বকালীন ছুটি 

িংক্রান্ত প্রজ্ঞা্ন অনুর্ায়ী 

আরবদনকােী যরি প্রাি ছুটিে 

আরবদরনে (ক্ষনয়ন্তণকােী 

কি পকিপাে সু্াক্ষেশক্ররি) সপ্রক্ষিরি 

র্োর্ে কর্তপ্ রিে  

অনুরিাদনক্ররি ছুটি অনুরিাদন। 

১। ক্ষনধ পাক্ষেি  েরি আরবদন  

 েি প্রাক্ষি স্থান : িান্ডাে ও ক্রয় ক্ষবিাগ 

 

২। ছুটি গ্রযরণে কােণ িংক্ষিষ্ট 

কাগজ্ত্র(োিােী িনদ্ত্র) 

 

ক্ষবনামূরল্য ৭ (িাি) কার্ পক্ষদবি জনাব কািাল সযারিন 

িযকােী িক্ষচব  

িংস্থা্ন শাখা-১ 

সিাবাইলোঃ  

০১৯১৪৬৯৩৩০১  

ইরিইলোঃ 



ক্রোঃ 

নং 

সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ 

্িক্ষি 

সিবা প্রদারনে িিয়িীিা দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব ও ইরিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

as1@dscc.gov.bd 

৫ কি পকিপা-কি পচােীরদে িার্তত্বকালীন ছুটি 

(িংস্থা্ন শাখা-২) 

িেকারেে িার্তত্বকালীন ছুটি 

িংক্রান্ত প্রজ্ঞা্ন অনুর্ায়ী 

আরবদনকােী যরি প্রাি ছুটিে 

আরবদরনে (ক্ষনয়ন্তণকােী 

কি পকিপাে সু্াক্ষেশক্ররি) সপ্রক্ষিরি 

র্োর্ে কর্তপ্ রিে  

অনুরিাদনক্ররি ছুটি অনুরিাদন। 

১। ক্ষনধ পাক্ষেি  েরি আরবদন  

 েি প্রাক্ষি স্থান : িান্ডাে ও ক্রয় ক্ষবিাগ 

 

২। ছুটি গ্রযরণে কােণ িংক্ষিষ্ট 

কাগজ্ত্র(োিােী িনদ্ত্র) 

 

ক্ষবনামূরল্য ৭ (িাি) কার্ পক্ষদবি জনাব সিাযাম্মদ শাহ জাযান  

িযকােী িক্ষচব  

িংস্থা্ন শাখা-২ 

সিাবাইলোঃ  

০১৭১১১৭৬৩৬৫  

ইরিইলোঃ 

as2@dscc.gov.bd 

৬ কি পকিপা-কি পচােীরদে িার্তত্বকালীন ছুটি 

(িংস্থা্ন শাখা-৩) 

িেকারেে িার্তত্বকালীন ছুটি 

িংক্রান্ত প্রজ্ঞা্ন অনুর্ায়ী 

আরবদনকােী যরি প্রাি ছুটিে 

আরবদরনে (ক্ষনয়ন্তণকােী 

কি পকিপাে সু্াক্ষেশক্ররি) সপ্রক্ষিরি 

র্োর্ে কর্তপ্ রিে  

অনুরিাদনক্ররি ছুটি অনুরিাদন। 

১। ক্ষনধ পাক্ষেি  েরি আরবদন  

 েি প্রাক্ষি স্থান : িান্ডাে ও ক্রয় ক্ষবিাগ 

 

২। ছুটি গ্রযরণে কােণ িংক্ষিষ্ট 

কাগজ্ত্র(োিােী িনদ্ত্র) 

 

ক্ষবনামূরল্য ৭ (িাি) কার্ পক্ষদবি জনাব সিাযাোঃ সোকনুজ্জািান  

িযকােী িক্ষচব  

িংস্থা্ন শাখা-3 

সিাবাইলোঃ  

০১৯৭২৫৮৭০৮৭  

ইরিইলোঃ 

as3@dscc.gov.bd 

৭ কি পকিপা-কি পচােীরদে অক্ষজপি ছুটি 

(িংস্থা্ন শাখা-১) 

ছুটি ক্ষবক্ষধিালা অনুর্ায়ী 

আরবদনকােী যরি প্রাি ছুটিে 

আরবদরনে (র্োর্ে কর্তপ্ রিে 

সু্াক্ষেশক্ররি) সপ্রক্ষিরি প্রাপ্যিা 

অনুর্ায়ী কর্তপ্ রিে 

অনুরিাদনক্ররি ছুটি িঞ্জুেকেণ 

১। ক্ষনধ পাক্ষেি  েরি ছুটি সিারগে ১৫ক্ষদন 

পূরব প আরবদন কেরি যরব। 

     েি প্রাক্ষি স্থান : িান্ডাে ও ক্রয় 

ক্ষবিাগ। 

২। ছুটি গ্রযরণে কােণ িংক্ষিষ্ট কাগজ্ত্র 

ক্ষবনামূরল্য ৭ (িাি) কার্ পক্ষদবি জনাব কািাল সযারিন 

িযকােী িক্ষচব  

িংস্থা্ন শাখা-১ 

সিাবাইলোঃ  

০১৯১৪৬৯৩৩০১  

ইরিইলোঃ 

as1@dscc.gov.bd 

৮ কি পকিপা-কি পচােীরদে অক্ষজপি ছুটি 

(িংস্থা্ন শাখা-২) 

ছুটি ক্ষবক্ষধিালা অনুর্ায়ী 

আরবদনকােী যরি প্রাি ছুটিে 

আরবদরনে (র্োর্ে কর্তপ্ রিে 

সু্াক্ষেশক্ররি) সপ্রক্ষিরি প্রাপ্যিা 

অনুর্ায়ী কর্তপ্ রিে 

অনুরিাদনক্ররি ছুটি িঞ্জুেকেণ 

১। ক্ষনধ পাক্ষেি  েরি ছুটি সিারগে ১৫ক্ষদন 

পূরব প আরবদন কেরি যরব। 

     েি প্রাক্ষি স্থান : িান্ডাে ও ক্রয় 

ক্ষবিাগ। 

২। ছুটি গ্রযরণে কােণ িংক্ষিষ্ট কাগজ্ত্র 

ক্ষবনামূরল্য ৭ (িাি) কার্ পক্ষদবি জনাব সিাযাম্মদ শাহ জাযান  

িযকােী িক্ষচব  

িংস্থা্ন শাখা-২ 

সিাবাইলোঃ  

০১৭১১১৭৬৩৬৫  

ইরিইলোঃ 



ক্রোঃ 

নং 

সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ 

্িক্ষি 

সিবা প্রদারনে িিয়িীিা দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব ও ইরিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

as2@dscc.gov.bd 

৯ কি পকিপা-কি পচােীরদে অক্ষজপি ছুটি 

(িংস্থা্ন শাখা-৩) 

ছুটি ক্ষবক্ষধিালা অনুর্ায়ী 

আরবদনকােী যরি প্রাি ছুটিে 

আরবদরনে (র্োর্ে কর্তপ্ রিে 

সু্াক্ষেশক্ররি) সপ্রক্ষিরি প্রাপ্যিা 

অনুর্ায়ী কর্তপ্ রিে 

অনুরিাদনক্ররি ছুটি িঞ্জুেকেণ 

১। ক্ষনধ পাক্ষেি  েরি ছুটি সিারগে ১৫ক্ষদন 

পূরব প আরবদন কেরি যরব। 

     েি প্রাক্ষি স্থান : িান্ডাে ও ক্রয় 

ক্ষবিাগ। 

২। ছুটি গ্রযরণে কােণ িংক্ষিষ্ট কাগজ্ত্র 

ক্ষবনামূরল্য ৭ (িাি) কার্ পক্ষদবি জনাব সিাযাোঃ সোকনুজ্জািান  

িযকােী িক্ষচব  

িংস্থা্ন শাখা-3 

সিাবাইলোঃ  

০১৯৭২৫৮৭০৮৭  

ইরিইলোঃ 

as3@dscc.gov.bd 

১০ কি পকিপা-কি পচােীরদে ক্ষচক্ষকৎিা ছুটি 

(িংস্থা্ন শাখা-১) 

ছুটি ক্ষবক্ষধিালা অনুর্ায়ী 

আরবদনকােী যরি প্রাি 

আরবদরনে (ক্ষনয়ন্ত্রণকােী 

কি পকিপাে সু্াক্ষেশক্ররি) সপ্রক্ষিরি 

প্রাপ্যিা অনুর্ায়ী কর্তপ্ রিে 

অনুরিাদনক্ররি ছুটি িঞ্জুেকেণ। 

১। ক্ষনধ পাক্ষেি  েরি ছুটিে আরবদন 

 েি প্রাক্ষি স্থান : িান্ডাে ও ক্রয় ক্ষবিাগ 

 

২। ছুটি গ্রযরণে কােণ িংক্ষিষ্ট 

কাগজ্ত্র(োিােী িনদ্ত্র) 

 

ক্ষবনামূরল্য ৭ (িাি) কার্ পক্ষদবি জনাব কািাল সযারিন 

িযকােী িক্ষচব  

িংস্থা্ন শাখা-১ 

সিাবাইলোঃ  

০১৯১৪৬৯৩৩০১  

ইরিইলোঃ 

as1@dscc.gov.bd 

১১ কি পকিপা-কি পচােীরদে ক্ষচক্ষকৎিা ছুটি 

(িংস্থা্ন শাখা-২) 

ছুটি ক্ষবক্ষধিালা অনুর্ায়ী 

আরবদনকােী যরি প্রাি 

আরবদরনে (ক্ষনয়ন্ত্রণকােী 

কি পকিপাে সু্াক্ষেশক্ররি) সপ্রক্ষিরি 

প্রাপ্যিা অনুর্ায়ী কর্তপ্ রিে 

অনুরিাদনক্ররি ছুটি িঞ্জুেকেণ। 

১। ক্ষনধ পাক্ষেি  েরি ছুটিে আরবদন 

 েি প্রাক্ষি স্থান : িান্ডাে ও ক্রয় ক্ষবিাগ 

 

২। ছুটি গ্রযরণে কােণ িংক্ষিষ্ট 

কাগজ্ত্র(োিােী িনদ্ত্র) 

 

ক্ষবনামূরল্য ৭ (িাি) কার্ পক্ষদবি জনাব সিাযাম্মদ শাহ জাযান  

িযকােী িক্ষচব  

িংস্থা্ন শাখা-২ 

সিাবাইলোঃ  

০১৭১১১৭৬৩৬৫  

ইরিইলোঃ 

as2@dscc.gov.bd 

১২ কি পকিপা-কি পচােীরদে ক্ষচক্ষকৎিা ছুটি 

(িংস্থা্ন শাখা-৩) 

ছুটি ক্ষবক্ষধিালা অনুর্ায়ী 

আরবদনকােী যরি প্রাি 

আরবদরনে (ক্ষনয়ন্ত্রণকােী 

কি পকিপাে সু্াক্ষেশক্ররি) সপ্রক্ষিরি 

প্রাপ্যিা অনুর্ায়ী কর্তপ্ রিে 

অনুরিাদনক্ররি ছুটি িঞ্জুেকেণ। 

১। ক্ষনধ পাক্ষেি  েরি ছুটিে আরবদন 

 েি প্রাক্ষি স্থান : িান্ডাে ও ক্রয় ক্ষবিাগ 

 

২। ছুটি গ্রযরণে কােণ িংক্ষিষ্ট 

কাগজ্ত্র(োিােী িনদ্ত্র) 

 

ক্ষবনামূরল্য ৭ (িাি) কার্ পক্ষদবি জনাব সিাযাোঃ সোকনুজ্জািান  

িযকােী িক্ষচব  

িংস্থা্ন শাখা-3 

সিাবাইলোঃ  

০১৯৭২৫৮৭০৮৭  

ইরিইলোঃ 



ক্রোঃ 

নং 

সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ 

্িক্ষি 

সিবা প্রদারনে িিয়িীিা দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব ও ইরিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

as3@dscc.gov.bd 

১৩ কি পকিপা-কি পচােীরদে বক্ষযোঃবাংলারদশ ছুটি 

(িংস্থা্ন শাখা-১) 

প্রেি সশ্রনীে কি পকিপারদে বক্ষয পোঃ 

বাংলারদশ ছুটি স্থানীয় িেকাে 

িন্ত্রণালরয়ে অনুরিাদনক্ররি ছুটি 

িঞ্জুেীে আরদশ জােী কো যয়।  

এছাড়া ক্ষদ্বিীয়, র্তিীয় ও চতুে প 

সশ্রনীে কি পকিপা-কি পচােীরদে 

বক্ষয পোঃ বাংলারদশ ছুটি 

কর্ পারেশরনে প্রধান ক্ষযরিরব 

িাননীয় সিয়ে ছুটি িঞ্জুে করে 

োরকন। এরিরত্র স্থানীয় িেকাে 

িন্ত্রণালরয়ে অনুরিাদন প্ররয়াজন 

যয় না। 

১। ক্ষনধ পাক্ষেি  েরি ছুটিে আরবদন 

 েি প্রাক্ষি স্থান : িান্ডাে ও ক্রয় ক্ষবিাগ 

২। ক্ষবরদরশ সকান কি পশালা বা সিক্ষিনাে বা 

প্রক্ষশিরন অংশগ্রযরণে সিরত্র 

Invitation (প্ররর্াজে সিরত্র) 

৩। ক্ষবগি ১ বছরেে ভ্রিণ ক্ষববেণী 

৪। ক্ষচক্ষকৎিা িদন (প্ররর্াজে সিরত্র) 

 

ক্ষবনামূরল্য ৩০ (ক্ষত্রশ) কার্ পক্ষদবি জনাব কািাল সযারিন 

িযকােী িক্ষচব  

িংস্থা্ন শাখা-১ 

সিাবাইলোঃ  

০১৯১৪৬৯৩৩০১  

ইরিইলোঃ 

as1@dscc.gov.bd 

১৪ কি পকিপা-কি পচােীরদে বক্ষযোঃবাংলারদশ ছুটি 

(িংস্থা্ন শাখা-২) 

প্রেি সশ্রনীে কি পকিপারদে বক্ষয পোঃ 

বাংলারদশ ছুটি স্থানীয় িেকাে 

িন্ত্রণালরয়ে অনুরিাদনক্ররি ছুটি 

িঞ্জুেীে আরদশ জােী কো যয়।  

এছাড়া ক্ষদ্বিীয়, র্তিীয় ও চতুে প 

সশ্রনীে কি পকিপা-কি পচােীরদে 

বক্ষয পোঃ বাংলারদশ ছুটি 

কর্ পারেশরনে প্রধান ক্ষযরিরব 

িাননীয় সিয়ে ছুটি িঞ্জুে করে 

োরকন। এরিরত্র স্থানীয় িেকাে 

িন্ত্রণালরয়ে অনুরিাদন প্ররয়াজন 

যয় না। 

১। ক্ষনধ পাক্ষেি  েরি ছুটিে আরবদন 

 েি প্রাক্ষি স্থান : িান্ডাে ও ক্রয় ক্ষবিাগ 

২। ক্ষবরদরশ সকান কি পশালা বা সিক্ষিনাে বা 

প্রক্ষশিরন অংশগ্রযরণে সিরত্র 

Invitation (প্ররর্াজে সিরত্র) 

৩। ক্ষবগি ১ বছরেে ভ্রিণ ক্ষববেণী 

৪। ক্ষচক্ষকৎিা িদন (প্ররর্াজে সিরত্র) 

 

ক্ষবনামূরল্য ৩০ (ক্ষত্রশ) কার্ পক্ষদবি জনাব সিাযাম্মদ শাহ জাযান  

িযকােী িক্ষচব  

িংস্থা্ন শাখা-২ 

সিাবাইলোঃ  

০১৭১১১৭৬৩৬৫  

ইরিইলোঃ 

as2@dscc.gov.bd 

১৫ কি পকিপা-কি পচােীরদে বক্ষযোঃ বাংলারদশ ছুটি 

(িংস্থা্ন শাখা-৩) 

প্রেি সশ্রনীে কি পকিপারদে বক্ষয পোঃ 

বাংলারদশ ছুটি স্থানীয় িেকাে 

িন্ত্রণালরয়ে অনুরিাদনক্ররি ছুটি 

িঞ্জুেীে আরদশ জােী কো যয়।  

এছাড়া ক্ষদ্বিীয়, র্তিীয় ও চতুে প 

সশ্রনীে কি পকিপা-কি পচােীরদে 

বক্ষয পোঃ বাংলারদশ ছুটি 

কর্ পারেশরনে প্রধান ক্ষযরিরব 

িাননীয় সিয়ে ছুটি িঞ্জুে করে 

োরকন। এরিরত্র স্থানীয় িেকাে 

িন্ত্রণালরয়ে অনুরিাদন প্ররয়াজন 

১। ক্ষনধ পাক্ষেি  েরি ছুটিে আরবদন 

 েি প্রাক্ষি স্থান : িান্ডাে ও ক্রয় ক্ষবিাগ 

২। ক্ষবরদরশ সকান কি পশালা বা সিক্ষিনাে বা 

প্রক্ষশিরন অংশগ্রযরণে সিরত্র 

Invitation (প্ররর্াজে সিরত্র) 

৩। ক্ষবগি ১ বছরেে ভ্রিণ ক্ষববেণী 

৪। ক্ষচক্ষকৎিা িদন (প্ররর্াজে সিরত্র) 

 

ক্ষবনামূরল্য ৩০ (ক্ষত্রশ) কার্ পক্ষদবি জনাব সিাযাোঃ সোকনুজ্জািান  

িযকােী িক্ষচব  

িংস্থা্ন শাখা-3 

সিাবাইলোঃ  

০১৯৭২৫৮৭০৮৭  

ইরিইলোঃ 

as3@dscc.gov.bd 



ক্রোঃ 

নং 

সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ 

্িক্ষি 

সিবা প্রদারনে িিয়িীিা দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব ও ইরিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

যয় না। 

১৬ লাম্পগ্রোন্ট, অবিে ও ক্ষ্আেএল 

(িংস্থা্ন শাখা-১) 

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলারদশ িেকারেে 

অবিে গ্রযণ িংক্রান্ত ক্ষবক্ষধক্ষবধারনে 

আরলারক কর্তপ্ রিে 

অনুরিাদনক্ররি অবিে প্রদান, ছুটি 

প্রাপ্যিা স্বার্রি ক্ষ্আেএল িঞ্জুে 

ও ১৮ িারিে ছুটি নগদায়ন 

(লাম্পগ্রোন্ট) িংক্রান্ত প্রশািক্ষনক 

আরদশ জােীকেণ। 

১। প্রাক্ষে পি আরবদন 

২। ছুটিে প্রাপ্যিা 

ক্ষবনামূরল্য ৭ (িাি) কার্ পক্ষদবি জনাব কািাল সযারিন 

িযকােী িক্ষচব  

িংস্থা্ন শাখা-১ 

সিাবাইলোঃ  

০১৯১৪৬৯৩৩০১  

ইরিইলোঃ 

as1@dscc.gov.bd 

১৭ লাম্পগ্রোন্ট, অবিে ও ক্ষ্আেএল 

(িংস্থা্ন শাখা-২) 

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলারদশ িেকারেে 

অবিে গ্রযণ িংক্রান্ত ক্ষবক্ষধক্ষবধারনে 

আরলারক কর্তপ্ রিে 

অনুরিাদনক্ররি অবিে প্রদান, ছুটি 

প্রাপ্যিা স্বার্রি ক্ষ্আেএল িঞ্জুে 

ও ১৮ িারিে ছুটি নগদায়ন 

(লাম্পগ্রোন্ট) িংক্রান্ত প্রশািক্ষনক 

আরদশ জােীকেণ। 

১। প্রাক্ষে পি আরবদন 

২। ছুটিে প্রাপ্যিা 

ক্ষবনামূরল্য ৭ (িাি) কার্ পক্ষদবি জনাব সিাযাম্মদ শাহ জাযান  

িযকােী িক্ষচব  

িংস্থা্ন শাখা-২ 

সিাবাইলোঃ  

০১৭১১১৭৬৩৬৫  

ইরিইলোঃ 

as2@dscc.gov.bd 

১৮ লাম্পগ্রোন্ট, অবিে ও ক্ষ্আেএল 

(িংস্থা্ন শাখা-৩) 

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলারদশ িেকারেে 

অবিে গ্রযণ িংক্রান্ত ক্ষবক্ষধক্ষবধারনে 

আরলারক কর্তপ্ রিে 

অনুরিাদনক্ররি অবিে প্রদান, ছুটি 

প্রাপ্যিা স্বার্রি ক্ষ্আেএল িঞ্জুে 

ও ১৮ িারিে ছুটি নগদায়ন 

(লাম্পগ্রোন্ট) িংক্রান্ত প্রশািক্ষনক 

আরদশ জােীকেণ। 

১। প্রাক্ষে পি আরবদন 

২। ছুটিে প্রাপ্যিা 

ক্ষবনামূরল্য ৭ (িাি) কার্ পক্ষদবি জনাব সিাযাোঃ সোকনুজ্জািান  

িযকােী িক্ষচব  

িংস্থা্ন শাখা-3 

সিাবাইলোঃ  

০১৯৭২৫৮৭০৮৭  

ইরিইলোঃ 

as3@dscc.gov.bd 

১৯ বদলী, ্রদান্নক্ষি, উচ্চিে সগ্রে প্রদান  

(িংস্থা্ন শাখা-১) 

১।  প্রশািক্ষনক স্বারে প ক্ষবক্ষিন্ন 

শাখাে কি পকিপা-কি পচােীরদে  

প্ররয়াজন সিািারবক বদক্ষল কো 

যরয় োরক।  

২। কর্ পারেশরনে ক্ষবক্ষধ ক্ষবধারনে 

আরলারক িিরয় িিরয় িেকাে 

ক্ষনধ পাক্ষেি বাছাই কক্ষিটিে িাধ্যরি 

সর্াগ্য কি পকিপা-কি পচােীরদে 

্রদান্নক্ষি সদয়া যয়। 

িংক্ষিষ্ট ক্ষবক্ষধ/আইন/জািীয় সবিনরেরল 

বক্ষণ পি ক্ষনরদ পশনািরি 

ক্ষবনামূরল্য বদলী, উচ্চিে সগ্রে : ১৫ 

কার্ পক্ষদবি 

্রদান্নক্ষি : ক্ষবক্ষধরিািারবক 

বাছাই কক্ষিটিে সু্াক্ষেশক্ররি  

জনাব কািাল সযারিন 

িযকােী িক্ষচব  

িংস্থা্ন শাখা-১ 

সিাবাইলোঃ  

০১৯১৪৬৯৩৩০১  

ইরিইলোঃ 

as1@dscc.gov.bd 



ক্রোঃ 

নং 

সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ 

্িক্ষি 

সিবা প্রদারনে িিয়িীিা দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব ও ইরিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩। জািীয় সবিনরেল এে উচ্চিে 

সগ্রে প্রদান িংক্রান্ত ক্ষবক্ষধ ক্ষবধারনে 

আরলারক প্রাপ্যিা অনুর্ায়ী 

কর্তপ্ রিে অনুরিদনক্ররি 

কি পকিপা-কি পচােীরদে উচ্চিে সগ্রে 

প্রদান কো যয়। 

২০ বদলী, প্ররিাশন, উচ্চিে সগ্রে প্রদান 

(িংস্থা্ন শাখা-২)  

১।  প্রশািক্ষনক স্বারে প ক্ষবক্ষিন্ন 

শাখাে কি পকিপা-কি পচােীরদে  

প্ররয়াজন সিািারবক বদক্ষল কো 

যরয় োরক।  

২। কর্ পারেশরনে ক্ষবক্ষধ ক্ষবধারনে 

আরলারক িিরয় িিরয় িেকাে 

ক্ষনধ পাক্ষেি বাছাই কক্ষিটিে িাধ্যরি 

সর্াগ্য কি পকিপা-কি পচােীরদে 

্রদান্নক্ষি সদয়া যয়। 

৩। জািীয় সবিনরেল এে উচ্চিে 

সগ্রে প্রদান িংক্রান্ত ক্ষবক্ষধ ক্ষবধারনে 

আরলারক প্রাপ্যিা অনুর্ায়ী 

কর্তপ্ রিে অনুরিদনক্ররি 

কি পকিপা-কি পচােীরদে উচ্চিে সগ্রে 

প্রদান কো যয়। 

িংক্ষিষ্ট ক্ষবক্ষধ/আইন/জািীয় সবিনরেরল 

বক্ষণ পি ক্ষনরদ পশনািরি 

ক্ষবনামূরল্য বদলী, উচ্চিে সগ্রে : ১৫ 

কার্ পক্ষদবি 

প্ররিাশন : ক্ষবক্ষধরিািারবক 

বাছাই কক্ষিটিে িাধ্যরি 

জনাব সিাযাম্মদ শাহ জাযান  

িযকােী িক্ষচব  

িংস্থা্ন শাখা-২ 

সিাবাইলোঃ  

০১৭১১১৭৬৩৬৫  

ইরিইলোঃ 

as2@dscc.gov.bd 

২১ বদলী, প্ররিাশন, উচ্চিে সগ্রে প্রদান  

(িংস্থা্ন শাখা-৩) 

১।  প্রশািক্ষনক স্বারে প ক্ষবক্ষিন্ন 

শাখাে কি পকিপা-কি পচােীরদে  

প্ররয়াজন সিািারবক বদক্ষল কো 

যরয় োরক।  

২। কর্ পারেশরনে ক্ষবক্ষধ ক্ষবধারনে 

আরলারক িিরয় িিরয় িেকাে 

ক্ষনধ পাক্ষেি বাছাই কক্ষিটিে িাধ্যরি 

সর্াগ্য কি পকিপা-কি পচােীরদে 

্রদান্নক্ষি সদয়া যয়। 

৩। জািীয় সবিনরেল এে উচ্চিে 

সগ্রে প্রদান িংক্রান্ত ক্ষবক্ষধ ক্ষবধারনে 

আরলারক প্রাপ্যিা অনুর্ায়ী 

কর্তপ্ রিে অনুরিদনক্ররি 

কি পকিপা-কি পচােীরদে উচ্চিে সগ্রে 

প্রদান কো যয়। 

িংক্ষিষ্ট ক্ষবক্ষধ/আইন/জািীয় সবিনরেরল 

বক্ষণ পি ক্ষনরদ পশনািরি 

ক্ষবনামূরল্য বদলী, উচ্চিে সগ্রে : ১৫ 

কার্ পক্ষদবি 

প্ররিাশন : ক্ষবক্ষধরিািারবক 

বাছাই কক্ষিটিে িাধ্যরি 

জনাব সিাযাোঃ সোকনুজ্জািান  

িযকােী িক্ষচব  

িংস্থা্ন শাখা-3 

সিাবাইলোঃ  

০১৯৭২৫৮৭০৮৭  

ইরিইলোঃ 

as3@dscc.gov.bd 



ক্রোঃ 

নং 

সিবাে নাি সিবা প্রদান ্িক্ষি প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবং প্রাক্ষিস্থান সিবামূল্য এবং ্ক্ষেরশাধ 

্িক্ষি 

সিবা প্রদারনে িিয়িীিা দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা 

(নাি,্দক্ষব ও ইরিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২২ যে-যকয়ার যসন্টার 

 

 

 

নের িিনস্থ  ১০১৯ নং কনক্ষ্ ভশশু 

ভদিা  ত্ন যকন্দ্র রনয়নছ 

(ভেএসভসভস’র কম িকিিা কম িোরীর 

০৬ মাস হনি ০৪ িছর প িন্ত 

িয়নসর ভশশুনদর জন্য)। 

 

(১) ভশশুর জন্মভনিন্ধন সনদপে  

(২) ভপিা/মািা কনপ িানরশনন কম িরি 

আনছন মনম ি ভিিােীয় প্রোননর প্রিযয়ন 

পেসহ  

(৩) ভপিা/মািার আইভে কানে ির ফনটাকভপ 

 

িভিি ভফ ২৫০/- টাকা। 

মাভসক যিিন ৩০০/- 

 

সকাল ৯.০০ ঘটিকা হনি ভিকাল 

৫.০০ ঘটিকা প িন্ত 

 

আনমনা মাহমুদা, 

ভশশু ভদিা  ত্ন কম িকিিা 

যমািাইল: 

০১৮১৯-১৪১৭৫১ 

 

২৩ আভি িক অনুদান প্রদান 

 

 

মাননীয় যময়নরর ঐভিক িহভিল 

খাি ও অন্যান্য উপখাি হনি 

কম িকিিা/কম িোরীেনণর জটিল 

ভেভকৎসা, যমনয়র ভিিাহ, আভি িক 

অস্বিলিা, েরীি যমোিী ও 

প্রভিিন্ধী ভশক্ষ্ািীনদর ব্যয় 

ভনি িানহর জন্য আনিদন গ্রহণ এিং 

 াোই-িাছাই সানপনক্ষ্ অনুদান 

প্রদান করা হনয় িানক। 

 

আনিদননর  স্বপনক্ষ্ কােজপেসহ মাননীয় 

যময়র এঁর িরাির সাদা কােনজ আনিদন 

করনি হয়।  

 

 

ক্ষবনামূরল্য অনুনমাদন সানপনক্ষ্ ৩-১০   

কার্ পক্ষদবি 

 

আকন্দ সিাযাম্মদ  য়িাল উদ্দীন  

      প্রধান িিাজকল্যাণ ও 

      বক্ষস্তউন্নয়ন কি পকিপা 

যফানঃ  

০২২২৩৩৮০৯৬৬ 

সিাবাইলোঃ 

০১৭৯১১২৪২৪৪ 

dscc.csso@gmail.com 

 

 

৩. আ্নাে কারছ আিারদে প্রিোশা : 

 

ক্রক্ষিক প্রক্ষিশ্রুি/কাক্ষিি সিবা প্রাক্ষিে লরিে কেণীয় 

১.  স্বয়ং িম্পূণ প আরবদন জিা প্রদান।  

২.  র্োর্ে প্রক্ষক্রয়ায় প্ররয়াজনীয় চাজ/ক্ষ ি ্ক্ষেরশাধ কো। 

৩.  িািারিে জন্য ক্ষনধ পাক্ষেি িিরয়ে পূরব পই উ্ক্ষস্থি োকা।  

৪. িংক্ষিষ্ট অন্যান্য ওরয়ব িাই্ ক্ষিক্ষজট কো। 

৫.  প্ররর্াজে সিরত্র ক্ষলংক ঠিকানায় ক্ষনরদ পশনা অনুিেণ কো। 

 

 

 

 

 

 



 

৪. অক্ষিরর্াগ প্রক্ষিকাে ব্যবস্থা্না (GRS):  

 

     সিবা প্রাক্ষিরি অিন্তুষ্ট যরল দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপাে িরঙ্গ সর্াগারর্াগ করুন। িাে কাছ সেরক িিাধান ্াওয়া না সগরল ক্ষনরনাি ্িক্ষিরি সর্াগারর্াগ করে আ্নাে িিস্যা অবক্ষযি করুন। 

 

ক্রক্ষিক কখন সর্াগারর্াগ কেরবন কাে িরঙ্গ সর্াগারর্াগ কেরবন সর্াগারর্ারগে ঠিকানা ক্ষনষ্পক্ষিে িিয়িীিা 

১.  দাক্ষয়ত্বপ্রাি কি পকিপা িিাধান ক্ষনরি না ্ােরল।  অক্ষিরর্াগ ক্ষনষ্পক্ষি কি পকিপা (অক্ষনক)  আহাম্মদি ফভরদ জনা  

প্রধান ক্ষনব পাযী কি পকিপা, ক্ষেএিক্ষিক্ষি।  

স ান: ০২২২৩৩৮৩৫১০ 

সিাবাইলোঃ ০১৭০৯৯৪০০০০ 

ইরিইলোঃ ceo@dscc.gov.bd  

ওরয়ব: www.dscc.gov.bd 

৩০ (ক্ষত্রশ) কার্ক্ষদবি। 

২.  অক্ষিরর্াগ ক্ষনষ্পক্ষি কি পকিপা ক্ষনক্ষদ পষ্ট িিরয় িিাধান ক্ষদরি 

না ্ােরল  

আক্ষ্ল কি পকিপা  নািোঃ কািাল সযারিন 

যুগ্মিক্ষচব (্ক্ষলক্ষি িার্ পাট অক্ষধশাখা) 

স ান (অক্ষ ি) ০২৫৫১০০৮৭২ 

সিাবাইলোঃ ০১৭১৬১৪৮৪৭৯ 

ই-সিইলোঃ psbr@lgd.gov.bd 

ওরয়ব: www.lgd.gov.bd 

২০ (ক্ষবশ) কার্ক্ষদবি। 

৩.  আক্ষ্ল কি পকিপা ক্ষনক্ষদ পষ্ট িিরয় িিাধান ক্ষদরি না ্ােরল  িক্ষন্ত্র্ক্ষেষদ ক্ষবিারগে অক্ষিরর্াগ 

ব্যবস্থা্না সিল।  

অক্ষিরর্াগ গ্রযণ সকন্দ্র, ৫নং সগইট, বাংলারদশ িক্ষচবালয়, ঢাকা  

ওরয়ব: www.grs.gov.bd 

৬০ (ষাট) কার্ক্ষদবি। 

  

mailto:psbr@lgd.gov.bd

