
জলা শাসেকর কাযালয়, গাপালগ
নাগিরক সনদ ( Citizen Charter)

(িশ া শাখা) 
িমক 

নং

সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা

সময় 

েয়াজনীয় 

কাগজপ

েয়াজনীয় 

কাগজপ

াি ান

িফ/চােজস দািয় া  কমকতা (কমকতার নাম, পদবী, 

বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ 

টিলেফান ন র, ই- মইল) 

উ তন কমকতা য র কােছ আপীল করা যােব 

(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র, ই- মইল)

০1 

িশ া 

ম ণালেয় 

িবিভ

অ দান/আিথক 

বরা াি র 

আেবদন রণ

০৩ (িতন) 

কাযিদবস

১। িনধািরত 

ফরেম 

আেবদন।(ফরম 

নং- জ েভা: 

২৭) 

২. িশ া 

িত ান ধান 

ক ক ত য়ন।

৩. এক কিপ 

পাসেপাট

সাইেজর ছিব। 

১. 

ড

শাখা।

২.  িশ া 

শাখা।

েযাজ

নয়

ভার া  কমকতা, িশ া শাখা,

ফান নং-   

ই- মইল: 

educationsectiongop@gmail.com

জলা শাসক, গাপালগ

ফান নং- +৮100-02-6685521 

মাবাইল নং- +৮100-০১৭১৫-168498 

ই-

মইল:dcgopalganj@mopa.gov.bd

০2 িশ া ম ণালয় ০৩ (িতন) ১. সংি ১. েযাজ



হেত া

অ দান/আিথক 

বরাে র চক 

িত ানেক 

দান।

কাযিদবস িত ান ধান 

ক ক 

িত ােনর 

ােড 

আেবদন। 

২. উপেজলা 

িনবাহী 

অিফসােরর 

পািরশসহ 

অ গামী প ।

ড

শাখা।

২.  িশ া 

শাখা।

নয়

০3 

িশ া ম ণালয় 

হেত া

অ দান/আিথক 

বরাে র চক 

ি েক 

দান।

০৩(িতন) 

কাযিদবস

১। িনধািরত 

ফরেম 

আেবদন।(ফরম 

নং- জ েভা: 

২৮) 

২. িশ া 

িত ান ধান 

ক ক ত য়ন।

১. 

ড

শাখা।

২.  িশ া 

শাখা।

েযাজ

নয়



৩. এক কিপ 

পাসেপাট

সাইেজর 

সত ািয়ত ছিব।

শাখার নামঃসািবক
নাগিরক সবা

জলা শাসেকর কাযালয়, গাপালগ

িস েজন চাটার (Citizen Charter)

সাধারণ শাখা 

িমক সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা

সময় (ঘ া/ 

িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয়

কাগজপ

াি র ান

সবা

/িফ/চােজস ( 

জাির 

চালােনর খাত 

বা কাডসহ 

কখন, িকভােব 

জমা দয়া যােব 

তার উেল খ 

দািয় া

কমকতা(কমকতার

পদবী, বাংলােদেশর 

কাড, জলা/উপেজলা 

কাডসহ টিলেফান / 

মাবাইল ন র, ইেমইল  

এে স উেল খ করেত 

হেব) 

ঊ তন কমকতা/যার 

কােছ  অিভেযাগ 

জানােনা /আপীলকরা 

যােব (কমকতার 

পদবী, বাংলােদেশর 

কাড, জলা/ উপেজলা 

কাডসহ টিলেফান , 

মাবাইল,ন র, 



নাগিরক সবা

থােকেত হেব) ইেমইল এে স 

উেল খ করেত হেব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

1 ইট ভাটা 

াপেনর 

লাইেস দান

১০ (দশ) 

কাযিদবস

১। িনধািরত ফরেম আেবদন 

(ফরমনং- জ েগাঃ: ৩৩) 

২। পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প

৩। লাইেস  িফ জমার ল 

চালােনর কিপ।

৪। উৎস কর জমার ল কিপ

৫। হাল সেনর ড লাইেস

৬। হাল সেনর  আয়কর 

পিরেশােধর ত য়ণ প ।

৭। হাল সেনর  ভ াট ত য়ন প

। 

৮। হাল সেনর  জিমর খাজনার 

দািখলা 

9| জলা শাসক ক ক গ ত 

১। ড

২। জলা শাসেকর কাযালয়,         সাধারণ 

শাখা (ক  নং 211) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 

৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 5| 

হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.gopalganj.gov.bd 

উৎসকর-

৪৫,০০০/- 

চালান কাড- 

১-১১৪১-০০৭৫-

০১১১ 

সানালী াংক, 

গাপালগ  শাখা

লাইেস  িফ-

৫,0০০/- 

চালান কাড 

নং- 

১-0742-0001-

2681 

১৫% ভ াট-

সহকারী কিমশনার, 

সাধারণ শাখা, 

ফান নং- +৮৮-০২-

৬৬৮১০২৩ 

ই- মইল:  

অিতির জলা 

শাসক (সািবক), 

গাপালগ

 +৮৮০২-

০৬৬৮৫৪৮২ 



নাগিরক সবা

কিম র তদম িতেবদন ৭৫০/-

চালান কাড 

নং- 

১-১১৩৩-

০০০5-০৩১১ 

2 ইট ভাটা 
াপেনর 

লাইেস  নবায়ন

১০ (দশ) 
কাযিদবস

১। িনধািরত ফরেম আেবদন 

(ফরমনং- জ েগাঃ: ৩৩) 

২। পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প

৩। লাইেস  িফ জমার ল 

চালােনর কিপ।

৪। উৎস কর জমার ল কিপ

৫। হাল সেনর ড লাইেস

৬। হাল সেনর  আয়কর 

পিরেশােধর ত য়ণ প ।

৭। হাল সেনর  ভ াট ত য়ন প

। 

৮। হাল সেনর  জিমর খাজনার 
দািখলা 

১। ড

২। জলা শাসেকর কাযালয়,         সাধারণ 

শাখা (ক  নং 211) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস

৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 5| 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.gopalganj.gov.bd 

উৎসকর-

৪৫,০০০/- 

চালান কাড- 

১-১১৪১-০০৭৫-

০১১১ 

সানালী াংক, 

গাপালগ  শাখা

লাইেস  িফ-

৫,0০০/- 

চালান কাড 

নং- 

১-০৭৪২-০০০১-

সহকারী কিমশনার, 

সাধারণ শাখা, 

ফান নং- +৮৮-০২-

৬৬৮১০২৩ 

ই- মইল:  

অিতির জলা 

শাসক (সািবক), 

গাপালগ

 +৮৮০২-
০৬৬৮৫৪৮২ 



নাগিরক সবা

২৬৮১

১৫% ভ াট-

৭৫০/- 

চালান কাড 

নং- 

১-১১৩৩-
০০০5-০৩১১ 

3 ইট ভাটা 
াপেনর 
ি েকট 

লাইেস দান

০৩ 
(িতন)    
কাযিদবস

১। িনধািরত ফরেম আেবদন 

(ফরম নং- জ েগাঃ ৩৪) 

২। লাইেস  িফ জমার ল 

চালান।

৩। থানায় এি ত  িজিডর 
কিপ।

১। ড

২। জলা শাসেকর কাযালয়, সাধারণ শাখা 

(ক  নং 211) 

৩। ইউিপ/ পৗরসভা অিফস

৪।  চালান ফরম- সানালী াংক/ 5| 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.gopalganj.gov.bd 

ি েকট 

লাইেস  িফ-

৫,0০০/- টাকার 

৫%=২৫০/- 

চালান কাড 

নং- 

1-0742-0001-

2681 

 ১৫% ভ াট

চালান কাড 

নং- 

সহকারী কিমশনার, 

সাধারণ শাখা, 

ফান নং- +৮৮-০২-

৬৬৮১০২৩ 

ই- মইল:  

অিতির জলা 

শাসক (সািবক), 

গাপালগ

 +৮৮০২-

০৬৬৮৫৪৮২ 



নাগিরক সবা

১-১১৩৩-

০০০5-০৩১১ 

সানালী াংক, 
গাপালগ  শাখা

4 বাসীেদর 
অিভেযাগ 
িন ি

২০ িদন াথ র আেবদন, তদম
িতেবদন

- হ েড / জলা ওেয়ব 
পাটাল www.gopalganj.gov.bd

নাই সহকারী কিমশনার, 

সাধারণ শাখা, 

ফান নং- +৮৮-০2-

6৬81023 

ই- মইল:  

অিতির জলা 

শাসক (সািবক), 

গাপালগ

 +৮৮০২-

০৬৬৮৫৪৮২ 

৫ 

এনিজও 
কায ম 
স িকত 

ত য়ন

০৭ িদন আেবদন, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর ত য়ন প

উপেজলা িনবাহী অিফস 
স েহ www.gopalganj.gov.bd 

েযাজ  নয় সহকারী কিমশনার, 

সাধারণ শাখা, 

ফান নং- +৮৮-০2-

6৬81023 

ই- মইল: 

অিতির জলা 

শাসক (সািবক), 

গাপালগ

 +৮৮০২-

০৬৬৮৫৪৮২ 

৬ তঃ বীর 
ি েযা ােদর 

দাফন কাফেন 
অ দান দান

০২িদন ি েযা া কমাে র আেবদন জলা ওেয়ব 
পাটাল www.gopalganj.gov.bd

েযাজ  নয় সহকারী কিমশনার, 

সাধারণ শাখা, 

ফান নং- +৮৮-০2-

বতমােন উপেজলা 
িনবাহী অিফসার দান 
কেরন।



নাগিরক সবা

6৬81023

ই- মইল:- 
৭ বীর 

ি েযা ােদর 
নাম সংেশাধেনর 
আেবদন  

০5 
(cuvP) 
কাযিদবস

1. ি েযা া সনেদর সত ািয়ত 

কিপ, 

২. গেজেটর সত ািয়ত কিপ

৩. জাতীয় পিরচয় পে র 

সত ািয়ত কিপ

৪. পৗরসভা/ইউিপ দ

নাগিরক  সনদ।

5. জলা ও উপেজলা ি েযা া 
কমাে র পািরশ

১. জলা সমাজ সবা কাযালয়, গাপালগ ।

২. সংি পৗরসভা/ইউিপ কাযালয়।

3. জলা ওেয়ব 

পাটাল www.gopalganj.gov.bd 

৪. . জলা ও উপেজলা ি েযা া কমাে র 
অিফস 

েযাজ  নয় সহকারী কিমশনার, 

সাধারণ শাখা, 

ফান নং- +৮৮-০2-

6৬81023 

ই- মইল: 

অিতির জলা 

শাসক (সািবক), 

গাপালগ

 +৮৮০২-

০৬৬৮৫৪৮২ 

৮ বীর 

ি েযা ােদর 

সনদপে র 

আেবদন 

ম ণালেয় 

অ ায়ণ।

০4 (Pvর 

 ) 

কাযিদবস

১। িনধািরত ফরেম 

আেবদন।(ফরম নং-  ২৪) 

২. গেজেটর সত ািয়ত কিপ

৩. লাল ি  বাতা/ ভারতীয়    

তািলকার সত ািয়ত অ িলিপ

৪. জলা ি েযা া সংসেদর 

পািরশ। 

১. জলা ওেয়ব 

পাটাল www.gopalganj.gov.bd 

২. সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 

কাযালয়।

৩. জলা সমাজ সবা কাযালয়, গাপালগ  ।

৪. জলা ি েযা া সংসদ অিফস

েযাজ  নয় সহকারী কিমশনার, 

সাধারণ শাখা, 

ফান নং- +৮৮-০2-

6৬81023 

ই- মইল:  

অিতির জলা 

শাসক (সািবক), 

গাপালগ

 +৮৮০২-

০৬৬৮৫৪৮২ 



নাগিরক সবা

৯ বীর 
ি েযা ােদর 
গেজেটর ল 
াি  সংেশাধন 

িবষেয় আেবদন 
মতামতসহ 
ম ণালেয় 

রণ।

০4 (Pvর 
 ) 
কাযিদবস

১। িনধািরত ফরেম 

আেবদন।(ফরম নং- : ২৫) 

২. ি েযা া সনেদর সত ািয়ত 

কিপ, 

৩. গেজেটর সত ািয়ত কিপ

৪. জাতীয় পিরচয় পে র 

সত ািয়ত কিপ

৫. পৗরসভা/ইউিপ দ
নাগিরক  সনদ।

১. জলা সমাজ সবা কাযালয়, গাপালগ  ।

২. সংি পৗরসভা/ইউিপ কাযালয়।

3. জলা ওেয়ব 
পাটাল www.gopalganj.gov.bd

েযাজ  নয় সহকারী কিমশনার, 

সাধারণ শাখা, 

ফান নং- +৮৮-০2-

6৬81023 

ই- মইল:  

অিতির জলা 

শাসক (সািবক), 

গাপালগ

 +৮৮০২-

০৬৬৮৫৪৮২ 

10 

বীর 

ি েযা ােদর 

ভাতা াি র 

ান পিরবতন 

সং া  আেবদন 

মতামতসহ 

ম ণালেয় 

রণ।

০4 (Pvর 

 ) 

কাযিদবস

১। িনধািরত ফরেম 

আেবদন।(ফরম নং-  ২৬) 

২. জাতীয় পিরচয় পে র 

সত ািয়ত কিপ

৩. পৗরসভা/ইউিপ দ

নাগিরক  সনদ

৪. ান পিরবতেনর মান প ।

1.সংি পৗরসভা/ইউিপ কাযালয়।

2. জলা ওেয়ব 

পাটাল www.gopalganj.gov.bd

েযাজ  নয় m nKvix 

Kwgkbvi, 

mvaviY kvLv, 

ফান নং- +৮৮-০2-

6৬81023 

ই- মইল:  

অিতির জলা 

শাসক (সািবক), 

গাপালগ

 +৮৮০২-

০৬৬৮৫৪৮২ 



নাগিরক সবা

১২ ÿ◌ু - গা ীর 

সনদপ রণ

০4 (Pvর 

 ) 

কাযিদবস

ইউিপ, উপেজলা িনবাহী অিফস 

স েহ

আেবদন, উপেজলা িনবাহী 

অিফসাের পািরশ, ইউ,িপ , 

চয়ার ান এর ত য়ন

১. ড  শাখা।

২. সাধারণ শাখা। 

েযাজ  নয় সহকারী কিমশনার, 

সাধারণ শাখা, 

ফান নং- +৮৮-০2-

6৬81023 

ই- মইল:  

অিতির জলা 

শাসক (সািবক), 

গাপালগ

 +৮৮০২-

০৬৬৮৫৪৮২ 

১৩ ÿ◌ু - গা ীর 

জিম িব েয়র 

অ মিত দান

০4 (Pvর 

 ) 

কাযিদবস

ইউিপ, উপেজলা িনবাহী অিফস 

স েহ

আেবদন, উপেজলা িনবাহী 

অিফসাের পািরশ, ইউ,িপ , 

চয়ার ান এর ত য়ন

১. ড  শাখা।

২. সাধারণ শাখা। 

েযাজ  নয় সহকারী কিমশনার, 

সাধারণ শাখা, 

ফান নং- +৮৮-০2-

6৬81023 

ই- মইল:  

অিতির জলা 

শাসক (সািবক), 

গাপালগ

 +৮৮০২-

০৬৬৮৫৪৮২ 

১৪ িশ া ম ণালেয় 

িবিভ  অ দান 

দান

০৩ (িতন) 

কাযিদবস

১। িনধািরত ফরেম 

আেবদন।(ফরম নং- ২৭) 

২. িশ া িত ান ধান ক ক 

ত য়ন।

৩. এক কিপ পাসেপাট সাইেজর 

১. ড  শাখা।

২. সাধারণ শাখা। 

েযাজ  নয় সহকারী কিমশনার, 

সাধারণ শাখা, 

ফান নং- +৮৮-০2-

6৬81023 

ই- মইল:  

অিতির জলা 

শাসক (সািবক), 

গাপালগ

 +৮৮০২-

০৬৬৮৫৪৮২ 



নাগিরক সবা

ছিব।

১৫ মাননীয় 

ধানম ীর াণ 

ও ক াণ 

তহিবল হেত 

দ  অনদােনর

চক িবতরণ

০৩ (িতন)

কাযিদবস

১. িত ােনর িনধািরত ােড

আেবদন। 

২.সংি  উপেজলা িনবাহী 

অিফসােরর িনকট হেত 

সনা করণ মাণক প সহ 

পািরশ।

১. ড  শাখা

২. সাধারণ শাখা 

৩. সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 

কাযালয়।

েযাজ  নয় সহকারী কিমশনার, 

সাধারণ শাখা, 

ফান নং- +৮৮-০2-

6৬81023 

ই- মইল:  

অিতির জলা 

শাসক (সািবক), 

গাপালগ

 +৮৮০২-

০৬৬৮৫৪৮২ 

১৬. মসিজদ/মি র 

এর অ েল ধম

ম ণালয় হেত 

া  বরা

িবতরণ 

০৩ (িতন) 

কাযিদবস

১. ম ণালেয়র িনধািরত ফরেম 

আেবদন। 

২. উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 

পািরশসহ অ গামী প ।

১. ড  শাখা

২. সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 

কাযালয়।

েযাজ  নয় সহকারী কিমশনার, 

সাধারণ শাখা, 

ফান নং- +৮৮-০2-

6৬81023 

ই- মইল:  

অিতির জলা 

শাসক (সািবক), 

গাপালগ

 +৮৮০২-

০৬৬৮৫৪৮২ 

১৭ মহামা

রা পিতর 

াধীন 

তহিবল হেত 

০৩ (িতন)

কাযিদবস

১. িত ােনর িনধািরত ােড

আেবদন। 

২.সংি  উপেজলা িনবাহী 

অিফসােরর িনকট হেত 

১. ড  শাখা

২. সাধারণ শাখা 

৩. সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 

কাযালয়।

েযাজ  নয় সহকারী কিমশনার, 

সাধারণ শাখা, 

ফান নং- +৮৮-০2-

6৬81023 

অিতির জলা 

শাসক (সািবক), 

গাপালগ

 +৮৮০২-



নাগিরক সবা

িত ােনর 

অ েল া

আিথকঅ দােনর 

চক িবতরণ।

সনা করণ মাণক প সহ 

পািরশ।

ই- মইল: ০৬৬৮৫৪৮২

১৮ মহামা

রা পিতর 

াধীন 

তহিবল হেত 

ি র অ েল 

া  আিথক 

অ দােনর চক 

িবতরণ। 

০৩ (িতন)

কাযিদবস

১। িনধািরত ফরেম 

আেবদন।(ফরম নং-  ৩০) 

২.সংি  উপেজলা িনবাহী 

অিফসােরর িনকট হেত 

সনা করণ মাণক প সহ 

পািরশ।

১. ড  শাখা

২. সাধারণ শাখা 

৩. সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 

কাযালয়।

েযাজ  নয় সহকারী কিমশনার, 

সাধারণ শাখা, 

ফান নং- +৮৮-০2-

6৬81023 

ই- মইল:  

অিতির জলা 

শাসক (সািবক), 

গাপালগ

 +৮৮০২-

০৬৬৮৫৪৮২ 

১৯ মসিজদ/মি র 

এর অ েল 

মাননীয় ম ীর

াধীন 

তহিবল হেত 

০৩ (িতন)

কাযিদবস

১. ম ণালেয়র িনধািরত ফরেম 

আেবদন। 

২. উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 

পািরশসহ অ গামী প ।

১. ড  শাখা

২. সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 

কাযালয়।

েযাজ  নয় সহকারী কিমশনার, 

সাধারণ শাখা, 

ফান নং- +৮৮-০2-

6৬81023 

ই- মইল:  

অিতির জলা 

শাসক (সািবক), 

গাপালগ

 +৮৮০২-

০৬৬৮৫৪৮২ 



নাগিরক সবা

া চক 

িবতরণ 

২০ িশ া ম ণালয় 

হেত া

অ দান/ আিথক 

বরাে র চক 

িত ানেক 

দান।

০৩ (িতন) 

কাযিদবস

১. সংি িত ান ধান 

ক ক িত ােনর ােড 

আেবদন। 

২. উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 

পািরশসহ অ গামী প ।

১. ড  শাখা।

২. সাধারণ শাখা। 

েযাজ  নয় সহকারী কিমশনার, 

সাধারণ শাখা, 

ফান নং- +৮৮-০2-

6৬81023 

ই- মইল:  

অিতির জলা 

শাসক (সািবক), 

গাপালগ

 +৮৮০২-

০৬৬৮৫৪৮২ 

২১ িশ া ম ণালয় 

হেত া

অ দান/আিথক 

বরাে র চক 

ি েক দান।

০৩(িতন) 

কাযিদবস

১। িনধািরত ফরেম 

আেবদন।(ফরম নং-  ২৮) 

২. িশ া িত ান ধান ক ক 

ত য়ন।

৩. এক কিপ পাসেপাট সাইেজর 

সত ািয়ত ছিব।

১. ড  শাখা।

২. সাধারণ শাখা। 

েযাজ  নয় সহকারী কিমশনার, 

সাধারণ শাখা, 

ফান নং- +৮৮-০2-

6৬81023 

ই- মইল:  

অিতির জলা 

শাসক (সািবক), 

গাপালগ

 +৮৮০২-

০৬৬৮৫৪৮২ 

২২ সং িত িবষয়ক 

ম ণালেয় 

িবিভ অ দান 

০৩ (িতন) 

কাযিদবস

১। িনধািরত ফরেম 

আেবদন।(ফরম নং- ২৯) 

১. ড  শাখা

২. সাধারণ শাখা 

৩. জলা ওেয়ব 

েযাজ  নয় সহকারী কিমশনার, 

সাধারণ শাখা, 

ফান নং- +৮৮-০2-

অিতির জলা 

শাসক (সািবক), 

গাপালগ



নাগিরক সবা

াি র আেবদন 

অ গামীকরণ

২. উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 

পািরশসহ অ গামী প ।

পাটাল www.gopalganj.gov.bd

৪. সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 

কাযালয়।

6৬81023

ই- মইল:  

+৮৮০২-

০৬৬৮৫৪৮২ 

২৩ ব ও ীড়া 

ম ণালয় হেত 

অ দান াি র 

আেবদন রণ।

০৩ (িতন) 

কাযিদবস

১. সংি িত ান ধান ক ক 

িত ােনর ােড আেবদন।

২. উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 

পািরশসহ অ গামী প ।

১. ড  শাখা

২. সাধারণ শাখা 

৩. সংি  িশ া িত ান।

৪. সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 

কাযালয়।

জলা ওেয়ব 

পাটাল www.gopalganj.gov.bd

েযাজ  নয় সহকারী কিমশনার, 

সাধারণ শাখা, 

ফান নং- +৮৮-০2-

6৬81023 

ই- মইল:  

অিতির জলা 

শাসক (সািবক), 

গাপালগ

 +৮৮০২-

০৬৬৮৫৪৮২ 

শাখার নামঃসািবক , সং াপন
নাগিরক সবা

জলা শাসেকর কাযালয়, গাপালগ

িস েজন চাটার (Citizen Charter) 

(সং াপন শাখা) 

িমক সবার নাম সবা দােনর েয়াজনীয় েয়াজনীয় সবা শাখার নামসহ উ তন কমকতার 



নাগিরক সবা

নং সেবা  সময় কাগজপ কাগজপ /

আেবদন 

াি র 

ান

এবং 

পিরেশাধ 

প িত(যিদ 

থােক) 

দািয় া

কমকতার পদবী, 

র ম ন র, 

জলা/উপেজলার 

কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও 

ইেমইল 

পদবী, র ম 

ন র, জলা/উপেজলার 

কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮

০১ কমকতা/কমচারীেদর 

বতন-ভাতা িবল 

সংিশ

মােসর ২২ 

তািরেখর 

মে

তকরণ

িনধািরতেবতন িবল 

ফরম

নজারত 

শাখা

-- ভার া  কমকতা/ 

শাসিনক কমকতা

র ম ন র : ২১২ 

অিতির জলা শা্সক 

(সািবক), গাপালগ

+৮৮০২-৬৬৮৫৪৮২ 

০২ কমকতা/কমচারীেদর মণ 

ভাতা িবল উপ াপন

াি র ০৩ 

(িতন) িদেনর 

মে

(১) মণ িবল

(২) মণ িববরণী

(৩) মেণর 

অিফস    

নজারত 

শাখা

-- ভার া  কমকতা/ 

শাসিনক কমকতা

র ম ন র : ২১২  

অিতির জলা শা্সক 

(সািবক), গাপালগ

+৮৮০২-৬৬৮৫৪৮২ 



নাগিরক সবা

আেদশ/অ া

     সহায়ক 

কাগজপ

০৩ কমকতা/কমচারীেদর 

িবর ে  অিভেযাগ

০৩(িতন) 

িদেনর মে

উপ াপন

-- -- -- ভার া  কমকতা/ 

শাসিনক কমকতা

র ম ন র : ২১২ 

অিতির জলা শা্সক 

(সািবক), গাপালগ

+৮৮০২-৬৬৮৫৪৮২ 

০৪ কমকতা/কমচারীেদর 

িশ ণ

০৩(িতন) 

িদেনর মে

উপ াপন

িশ ণ স িকত 

আেদশ/মেনানয়ন 

াি র সােপ

-- -- ভার া  কমকতা/ 

শাসিনক কমকতা

র ম ন র : ২১২  

অিতির জলা শা্সক 

(সািবক), গাপালগ

+৮৮০২-৬৬৮৫৪৮২ 

০৫ ৩য় ণীর কমচারীেদর 

পনশন স িকত কায ম

০৩(িতন) 

িদেনর মে

উপ াপন

পনশন সং াম

সরকার িনধািরত 

ফরম ও াসি ক 

কাগজপ

জলা 

শাসেকর 

কাযালয়, 

নজারত 

শাখা

-- ভার া  কমকতা/ 

শাসিনক কমকতা

র ম ন র : ২১২  

অিতির জলা শা্সক 

(সািবক), গাপালগ

+৮৮০২-৬৬৮৫৪৮২ 

০৬ কমকতা/কমচারীেদর 

ািম  িবেনাদন  ও 

ভাতা ম েরর আেবদন 

০৩(িতন) 

িদেনর মে

উপ াপন

আেবদন ও অ া

সহায়ক কাগাজপ

-- -- ভার া  কমকতা/ 

শাসিনক কমকতা

র ম ন র : ২১২  

অিতির জলা শা্সক 

(সািবক), গাপালগ

+৮৮০২-৬৬৮৫৪৮২ 



নাগিরক সবা

স িকত িবষয়

০৭ কমকতােদর সাধারণ 

ভিব  তহিবল হেত অি ম 

উে ালেনর আেবদন 

স িকত িবষয়

০৩(িতন) 

িদেনর মে

উপ াপন

িহসাবর ণ 

অিফেসর জমা 

রিসদ এবং

আেবদনপ ।

-- -- ভার া  কমকতা/ 

শাসিনক কমকতা

র ম ন র : ২১২  

অিতির জলা শা্সক 

(সািবক), গাপালগ

+৮৮০২-৬৬৮৫৪৮২ 

০৮ কমচারীেদর লাম া / 

সাধারণ ভিব  তহিবল 

হেত অি ম উে ালেনর 

আেবদন স িকত িবষয়

০৩(িতন) 

িদেনর মে

উপ াপন

আেবদন ও 

িনধািরত ফরম জমা 

সােপ

-- -- ভার া  কমকতা/ 

শাসিনক কমকতা

র ম ন র : ২১২  

অিতির জলা শা্সক 

(সািবক), গাপালগ

+৮৮০২-৬৬৮৫৪৮২ 

০৯ কমচারীেদর পেদা িত 

সং াম

০৩(িতন) 

িদেনর মে

উপ াপন

পদ  হওয়া 

সােপ

-- -- ভার া  কমকতা/ 

শাসিনক কমকতা

র ম ন র : ২১২  

অিতির জলা শা্সক 

(সািবক), গাপালগ

+৮৮০২-৬৬৮৫৪৮২ 

-০২-

িমক 

নং

সবার নাম সবা দােনর 

সেবা  সময়

েয়াজনীয় 

কাগজপ

েয়াজনীয়

কাগজপ / 

আেবদন 

াি র 

সবা 

এবং 

পিরেশাধ 

প িত(যিদ 

শাখার নামসহ 

দািয় া  কমকতার 

পদবী, র ম ন র, 

জলা/উপেজলার 

উ তন কমকতার পদবী, 

র ম 

ন র, জলা/উপেজলার 

কাডসহ অিফিসয়াল 



নাগিরক সবা

ান থােক) কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ইেমইল

টিলেফান ও ইেমইল

১০ 

কমকতােদর অিজত / 

নিমি ক 

০১(এক) িদেনর 

মে  উপ াপন

(১) অিজত 

ভােগর আেবদন 

ও অ া

(২)  নিমি ক 

র আেবদন

-- -- ভার া  কমকতা/ 

শাসিনক কমকতা

র ম ন র : ২১২  

অিতির জলা শা্সক 

(সািবক), গাপালগ

+৮৮০২-৬৬৮৫৪৮২ 

১১ ৩য়ে ণীর কমচারীেদর 

অিজত 

আেবদন াি র 

০২( ই) িদেনর 

মে

(১) ভােগর 

আেবদন 

(২) র িহসাব

-- -- ভার া  কমকতা/ 

শাসিনক কমকতা

র ম ন র : ২১২  

অিতির জলা শা্সক 

(সািবক), গাপালগ

+৮৮০২-৬৬৮৫৪৮২ 

১২ বােজট ণয়ন অথ বছর 

সমাপনােম

-- -- -- ভার া  কমকতা/ 

শাসিনক কমকতা

র ম ন র : ২১২  

অিতির জলা শা্সক 

(সািবক), গাপালগ

+৮৮০২-৬৬৮৫৪৮২ 

১৩ কমকতােদর িসেলকশন 

ড াি র আেবদন

আেবদন াি র 

০২( ই) িদেনর 

মে  উ তন 

-- -- -- ভার া  কমকতা/ 

শাসিনক কমকতা

র ম ন র : ২১২  

অিতির জলা শা্সক 

(সািবক), গাপালগ

+৮৮০২-৬৬৮৫৪৮২ 



নাগিরক সবা

ক প  বরাবর 

রণ

১৪ কমকতােদর চাকির ায়ী 

করেণর আেবদন 

স িকত

আেবদন াি র 

০৩(িতন) 

িদেনর মে

-- -- -- ভার া  কমকতা/ 

শাসিনক কমকতা

র ম ন র : ২১২  

অিতির জলা শা্সক 

(সািবক), গাপালগ

+৮৮০২-৬৬৮৫৪৮২ 

১৫ কমচারীেদর টাইম ল 

ম রীর ব াকরণ

িসেলকশন 

কিম র 

িস াম  হওয়ার 

০৩(িতন) 

কাযিদবেসর 

মে

-- -- -- ভার া  কমকতা/ 

শাসিনক কমকতা

র ম ন র : ২১২  

অিতির জলা শা্সক 

(সািবক), গাপালগ

+৮৮০২-৬৬৮৫৪৮২ 

১৬ কমচারীেদর দ তা সীমা 

অিত েমর ব া হণ

িবিধেমাতােবক -- -- -- ভার া  কমকতা/ 

শাসিনক কমকতা

র ম ন র : ২১২  

অিতির জলা শা্সক 

(সািবক), গাপালগ

+৮৮০২-৬৬৮৫৪৮২ 

শাখার নামঃঅিতির জলা ািজে ট , জারী
নাগিরক সবা



নাগিরক সবা

িস েজন চাটার

জাির শাখা

িমক 

নং

সবার নাম েয়াজনীয় সেবা

সময় 

(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় 

কাগজপ

েয়াজনীয় 

কাগজ াি

ান

সেবা /িফ/ 

চােজস/( জাির 

চালােনর খাত বা 

কাডসহ কখন, 

িকভােব,জমা 

দওয়া যােব তার 

উেল খ থাকেত 

হেব) 

দািয় া  কমকতা 

(কমকতার পদিব, 

বাংলােদেশর কাড, 

জলা, উপেজলা 

কাডসহ 

টিলেফান/ মাবাইল 

ন র, ই- মইল 

এে স উেল খ 

করেত হেব।) 

ঊ তন কমকতা/ যার কােছ 

অিভেযাগ জানােনা/ আপীল করা 

যােব (কমকতার পদিব, 

বাংলােদেশর কাড, জলা 

/উপেজলা কাড সহ টিলেফান/ 

মাবাইল ন  ই- মইল এে স 

উেল খ করেত হেব।) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

০১ িডিশয়াল নন- িডিশয়াল া

আনয়ন ও িবতরণ 

ক) বাংলােদশ ডাকিবভাগ সরবরাহ 

দান কের।

চালান হণ ও পাস

অিফস চলাকালীন 

িতিদন সকাল 

১০.০০ টা হেত র 

১.০০ টা পযম

বাংলােদশ 

ডাকিবভাগ, 

ডাক অিধদ র, 

ঢাকা।

চালােনর মা েম

১-১১০১-০০২০-

১৩০১, ১-২১৪১-

০০০১-১৮১১ নং 

কােডেসানালী 

জাির কমকতা 

গাপালগ

জলা শাসক

গাপালগ

ফান নং-০২৬৬৮৫৫২১ 

E-mail : 

dcgopalganj@mopa. 



নাগিরক সবা

খ) অিফস চলাকালীন সমেয় িতিদন 

চালান পাস করা হয়। পাশ ত 

চালানস হ ঐিদন বা পেরর িদন সানালী 

াংক ধান শাখায় জমা িদেত হয়।

গ) উিল িখত জাির চালান িহসাব 

স িলত ল সানালী াংক ধান 

শাখা, গাপালগ  হেত জমার িহসাব 

স েক িনি ত হেয় ইেভ রিজ াের 

িলিপব  করা হয় এবং িহসাব অ যায়ী 

া  ডবল লক হেত বর করতঃ 

িবিভ িত ান, জনসাধারণ ও 

ভ ারগণ বরাবর চালান মাতােবক 

িবতরণ করা হয়। 

িবতরণ ও সরবরাহ

িত কাযিদবেস 

অিফস চলাকালীন 

সমেয়। 

াংেকর ধান 

শাখায় জমাদান

gov.bd

০২ জাির শাখার অথ বরা  ও খরেচর 

িহসাব ( অথ ম ণালয় হেত অথ বরা

পাওয়া যায় এবং সরকাির নীিতমালা  

অ য়ায়ী য় করা হয়। খরেচর িহসাব 

সময়সীমা ১ (এক) 

মাস 

অথ ম ণালয় 

এবং 

অভ ম রীণ 

স দ িবভাগ, 

- জাির কমকতা 

গাপালগ

ঐ



নাগিরক সবা

সংিশ  ম ণালেয় যথাসমেয় রণ 

করা হেয় থােক।) 

ঢাকা

০৩ বাংলােদশ ডাকিবভাগ ক ক ারক 

ডাক েকট াি ীকার সং াম

(ডাক িবভাগ, ঢাকা হেত া ড 

সরবরােহর পর াি ীকােরর জ

চালান রণ করা হেল যথা সমেয় াি

ীকার করা হয়।) 

সময়সীমা ১ (এক) 

মাস 

বাংলােদশ 

ডাকিবভাগ, 

ডাক অিধদ র, 

ঢাকা।

চালােনর মা েম

১-৫৪৩১-০০০০-

৩২১১ নং কােড 

সানালী 

াংেকর ধান 

শাখায় জমাদান

জাির কমকতা 

গাপালগ

জলা শাসক

গাপালগ

ফান নং-০২৬৬৮৫৫২১ 

E-mail : 

dcgopalganj@ 

mopa. gov.bd 

০৪ রাজ া  আনয়ন ও িবতরণ(ডাক 

িবভােগর যানবাহন যােগ া

সরবরাহ দান করা হয় এবং উ

া হেণর পর সংিশ রিজ াের 

িলিপব  করা হয়। অতঃপর ানীয় 

ডাকিবভােগর চািহদা মাতােবক 

সংিশ  সরকাির খােত ইেভ  চালােনর 

মা েম জমা হওয়ার পর জাির হেত 

সরবরাহ/ িবতরণ করা হয়।) 

সময়সীমা ১ (এক) 

মাস 

বাংলােদশ 

ডাকিবভাগ, 

ডাক অিধদ র, 

ঢাকা।

চালােনর মা েম

১-১১০১-০০২০-

১৩০১ নং কােড 

সানালী 

াংেকর ধান 

শাখায় জমাদান

ঐ ঐ



নাগিরক সবা

০৫ ডাক িবভােগর িনজ  পিরবহন যােগ 

সরবরাহ দান করা হয়। ানীয় পা

অিফেসর চািহদা মাতােবক সংিশ

সরকাির খােত ইেভ  চালােনর মা েম 

জমা হওয়ার পর জাির হেত সরবরাহ/ 

িবতরণ করা হয়।) 

সময়সীমা ১ (এক) 

মাস 

- - চালােনর মা েম

১-৫৪৩১-০০০০-

৩২১১ নং কােড 

সানালী 

াংেকর ধান 

শাখায় জমাদান

ঐ ঐ

০৬ সকল ধরেণর া  র াণােব ণ সাব িনক - - - ঐ ঐ

০৭ সকল ধরেনর া  িব েয়র সময়সীমা ১৫ 

(পেনর) িদন 

- - - ঐ ঐ

০৮ আর ফরম ন র ও এ াে র চািহদা 

িলখন ও খাতওয়াির উেল খ বক কাড 

ন র দান করা হয়।

েত ক কাযিদবস - - - ঐ ঐ

০৯ জাির হেত া  সরবরাহ(জমা ত 

চালাপেনর িবপরীেত ডাক িবভাগ, িবিভ

িত ান, জনসাধারণ ও ভ ারেদর 

ইেভ মাতােবক া  সরবরাহ করা 

হয়।) 

েত ক কাযিদবস - - - ঐ ঐ



নাগিরক সবা

১০ অ া  িবভােগর েয়াজেন নগদ 

অথেচ  অথবা িসল করা াগ 

ইত ািদে জাির র ল  এর এস.আর. 

িবিধ ৫০ িবিধ মাতােবক সংর ণ করা 

হয়।

সময়সীমা ১ (এক) 

মাস বা ত

- - - ঐ ঐ

১১ ং র েমর িনরাপ া িবধান (িপ.আর.িব 

২য় খে র ৬৯৫ িবিধ এবংে জাির 

র লেসর ৫২ িবিধ মাতােবক জাির 

িনরাপ া িবধান িনি ত করা হয়।) 

ত হ - - - ঐ ঐ

১২ জাির ভিরিফেকশন ( জািরেত 

েয়াজনীয় রিজ ারািদ 

িনয়মতাি কভােব সংর ণ, িহসাব 

িববরণী  যথাযথভােব ণয়ন এবং িবিধ 

মাতেবক ু পিরচালনা িনি ত

করণােথেজলা শাসক জাির র ল

১৯৫৭ (Appendix) এস.আর ২৬ 

এবং া া য়াল ১৮১৯ এর র ল

৬ মাস অম র - - - ঐ ঐ



নাগিরক সবা

৩৩ এর আেলােক বছের ’বার জাির 

পিরদশন কেরন।

১৩ জাল া চলনেরাধ ( জাল া

পাওয়া সােপে  তদম  কের ইহার 

সত তা যাচাইেয়র জ া জাির 

অিফেসর া  িব য় 

সংিশ েরিজ ােরর সােথ িবি

চ াে র িমক ন র, রিজ ােরর 

নাম ইত ািদ পরী া করেত হয় এবং 

জাল িনি ত হওয়ার জ  তােক িবভােগ 

রণ করা হয়।) 

ডাকিবভাগ হেত 

িতেবদন াি

সােপে

- - - জাির কমকতা 

গাপালগ

জলা শাসক

গাপালগ

ফান নং-০২৬৬৮৫৫২১ 

E-mail : 

dcgopalganj@mopa. 

gov.bd 

১৪ িবিভ পরী ার প ও বান

মামলার আলামত সংর ণ-

 (ক) পরী া র র ব ত পযম

িবিভ  পরী ার প  স হ 

গালাসীল াে জািরেত সংর ণ 

করা হয়।

ক) মালামাল িনেয় 

আসার ১ ঘ ার 

মে ে জাির 

কমকতা তা ডবল 

লেক সংর ণ

কেরন।

- - - ঐ ঐ



নাগিরক সবা

(খ) সংর ণ করার সােথ সােথ সংিশ

সং হকারী কমকতার উপি িত ও 

া ের িলিপব   করা হয়। 

গ) িত ােনর িনধািরত কমকতা 

ক ক সময় িচ অ যায়ী জাির 

কমকতার উপি িতেত প  যাচাই 

বাছাই করা হয় ও গালািসল করা হয় ।

ঘ) পরবত েত িত ােনর িনধািরত 

কমকতােক সময় িচ অ সাের জাির 

কমকতার ত াবধােন গালািসল 

পে র ােকট  িবতরণ করা হয়। 

ঙ) জািরর ডবল লক খালা ও ব

করার সময় জািরর গাড বইেত তািরখ 

খ) মালামাল 

সরবরােহর ে

অম তঃ ১ িদন 

েব অবিহত করার 

পরবত

কাযিদবেসে জাির 

কমকতা মালামাল 

সরবরাহ কেরন। 



নাগিরক সবা

ও সময় িলিপব  করা হয়।

চ) জলা শাসক, গাপালগ  মেহাদয় 

এর ব স িত সােপে  জ ত ও 

বান সাম ী/ বািদ িসলগালা ত 

অব ায় জাির কমকতা, গাপালগ

এর ত াবধােন সংর ণ করা হেয় 

থােক। 

ছ) সকল কার সংর ণ ও সরবরাহ 

িনধািরত রিজ ার ও ডবল লক 

খালার ও ব  করার সময় জাির গাড

বইেত তািরখ ও সময় িচ জাির 

কমকতার া ের িলিপব  করা হয়।

নাগিরক সনদ(Citizen’s Charter) 

জাির শাখা



নাগিরক সবা

িমক 

নং

সবার নাম/ধরণ েয়াজনীয় 

সেবা  সময়

েয়াজনীয় 

কাগজপ

েয়াজনীয় 

কাগজ াি ান

িফ/চাজ দািয় া  কমকতা (নাম, পদিব, 

বাংলােদেশর কাড, জলা/ 

উপেজলা কাডসহ টিলেফান 

ন র, ই- মইল ।) 

ঊ তন কমকতা/ যার কােছ 

আপীল করা যােব (কমকতার 

পদিব, বাংলােদেশর কাড, জলা 

/উপেজলা কাড সহ টিলেফান 

ন র ও  ই- মইল ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

১ ভ রেদর িনকট

নন- িডিসয়াল 

া  সরবরাহ

০১ (এক) 

িদন 

টাকা 

জমাদােনর 

চালােনর 

লকিপ 

( .আর,ফরম 

নং-৬ এস.আর 

৩৭ ) 

১। ড

২। জাির শাখা

৩। জলা ত

বাতায়ন

৪। উপেজলা 

িনবাহী

    অিফসেরর 

কাযালয়

কাড নং ১-১১০১-

০০২০-১৩০১ রণ 

করতঃ িনধািরত 

পিরমাণ টাকা উেল খ 

বক জাির াফ 

ক ক া িরত 

চালান ফরম 

বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক 

িল., গাপালগ  শাখায় 

জমা শেষ  চালােনর 

জাির অিফসার

গাপালগ

মাবাইল ন র ০১৫৫৩৫৩৮৩৮০ 

ই- মইল

kumu640@gmail.com

জলা শাসক

গাপালগ

ফান নং-০২৬৬৮৫৫২১ 

E-mail : 

dcgopalganj@mopa. 

gov.bd 



নাগিরক সবা

১ম ( ল) কিপ 

জািরেত জমা দান

২ িডিসয়াল া

সরবরাহ 

০১ (এক) 

িদন 

টাকা 

জমাদােনর 

চালােনর 

লকিপ 

( .আর,ফরম 

নং-৬ এস.আর 

৩৭ ) 

১। ড

২। জাির শাখা

৩। জলা ত

বাতায়ন

৪। উপেজলা 

িনবাহী

    অিফসেরর 

কাযালয়

কাড নং ১-২১৪১-

০০০১-১৮১১ রণ 

করতঃ িনধািরত 

পিরমাণ টাকা উেল খ 

বক জাির াফ 

ক ক া িরত 

চালান ফরম 

বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক 

িল., গাপালগ  শাখায় 

জমা শেষ  চালােনর 

১ম ( ল) কিপ 

জািরেত জমা দান



নাগিরক সবা

০৩ রাজ ( রিভিনউ) 

া  সরবরাহ

০১ (এক) 

িদন 

টাকা 

জমাদােনর 

চালােনর 

লকিপ 

( .আর,ফরম 

নং-৬ এস.আর 

৩৭ ) 

১। ড

২। জাির শাখা

৩। জলা ত

বাতায়ন

৪। উপেজলা 

িনবাহী

    অিফসেরর 

কাযালয়

কাড নং ১-১১০১-

০০২০-১৩০১ রণ 

করতঃ িনধািরত 

পিরমাণ টাকা উেল খ 

বক জাির াফ 

ক ক া িরত 

চালান ফরম 

বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক 

িল., গাপালগ  শাখায় 

জমা শেষ  চালােনর 

১ম ( ল) কিপ 

জািরেত জমা দান

০৪ সাধারণ ডাক েকট, 

পা াল খাম, পা

কাড ও ারক 

০১ (এক) 

িদন 

টাকা 

জমাদােনর 

চালােনর 

১। ড

২। জাির শাখা

৩। জলা ত

কাড নং ১-৫৪৩১-

০০০০-৩২০১ রণ 

করতঃ িনধািরত 



নাগিরক সবা

ডাক েকট লকিপ 

( .আর,ফরম 

নং-৬ এস.আর 

৩৭ ) 

বাতায়ন

৪। উপেজলা 

িনবাহী

    অিফসেরর 

কাযালয়

পিরমাণ টাকা উেল খ 

বক জাির াফ 

ক ক া িরত 

চালান ফরম 

বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক 

িল., গাপালগ  শাখায় 

জমা শেষ  চালােনর 

১ম ( ল) কিপ 

জািরেত জমা দান

। 

০৫ িবেশষ আঠােলা 

া

০১ (এক) 

িদন 

টাকা 

জমাদােনর 

চালােনর 

লকিপ 

( .আর,ফরম 

নং-৬ এস.আর 

১। ড

২। জাির শাখা

৩। জলা ত

বাতায়ন

৪। উপেজলা 

িনবাহী

কাড নং ১-১১০১-

০০২০-১৩০১ রণ 

করতঃ িনধািরত 

পিরমাণ টাকা উেল খ 

বক জাির াফ 

ক ক া িরত 



নাগিরক সবা

৩৭ ) অিফসেরর 

কাযালয়

চালান ফরম 

বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক 

িল., গাপালগ  শাখায় 

জমা শেষ  চালােনর 

১ম ( ল) কিপ 

জািরেত জমা দান

। 

৬ সািভস া

সরবরাহ 

০১ (এক) 

িদন 

টাকা 

জমাদােনর 

চালােনর 

লকিপ 

( .আর,ফরম 

নং-৬ এস.আর 

৩৭ ) 

১। ড

২। জাির শাখা

৩। জলা ত

বাতায়ন

৪। উপেজলা 

িনবাহী

    অিফসেরর 

কাযালয়

কাড নং ১-৫৪৩১-

০০০০-৩২১১ রণ 

করতঃ িনধািরত 

পিরমাণ টাকা উেল খ 

বক জাির াফ 

ক ক া িরত 

চালান ফরম 

বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক 

জাির অিফসার

গাপালগ

মাবাইল ন র ০১৫৫৩৫৩৮৩৮০ 

ই- মইল

kumu640@gmail.com

জলা শাসক

গাপালগ

ফান নং-০২৬৬৮৫৫২১ 

E-mail : 

dcgopalganj@mopa. 

gov.bd 
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িল., গাপালগ  শাখায় 

জমা শেষ  চালােনর 

১ম ( ল) কিপ 

জািরেত জমা দান

। 

৭ কাি জ পপার 

সরবরাহ 

০১ (এক) 

িদন 

টাকা 

জমাদােনর 

চালােনর 

লকিপ 

( .আর,ফরম 

নং-৬ এস.আর 

৩৭ ) 

১। ড

২। জাির শাখা

৩। জলা ত

বাতায়ন

৪। উপেজলা 

িনবাহী

    অিফসেরর 

কাযালয়

কাড নং ১-০৭৫১-

০০০১-২৩১৬ রণ 

করতঃ িনধািরত 

পিরমাণ টাকা উেল খ 

বক জাির াফ 

ক ক া িরত 

চালান ফরম 

বাংলােদশ 

াংক/ সানালী াংক 

িল., গাপালগ  শাখায় 

জমা শেষ  চালােনর 

১ম ( ল) কিপ 



নাগিরক সবা

জািরেত জমা দান

। 

৮ পাবিলক 

পরী াস েহর প

সরবরাহ 

িনধািরত 

তািরখ ও 

সময় 

িবতরণ/ 

সরবরাহ 

১. দা িরক প

২. া র 

সত ায়নসহ

মতাপ

িনয় ণকারী 

অিফস/ িত ান

েযাজ  নয়

৯ িনেয়াগ/ ভিত পরী ার 

প সহ যাবতীয় 

গাপনীয় কাগজপ ািদ 

সরবরাহ 

িনধািরত 

তািরখ ও 

সময় 

িবতরণ/ 

সরবরাহ 

১. দা িরক প

২. া র 

সত ায়নসহ

মতাপ

িনয় ণকারী 

অিফস/ িত ান

েযাজ  নয়

১০ িনবাচন সং াম

সকল গাপনীয় কাগজ 

প ািদ সরবরাহ

িনধািরত 

তািরখ ও 

সময় 

িবতরণ/ 

সরবরাহ 

১. দা িরক প

২. া র 

সত ায়নসহ

মতাপ

িনয় ণকারী 

অিফস/ িত ান

েযাজ  নয়



নাগিরক সবা

১১ সরকাির/ বসরকাির 

িত ােনর মালামাল 

সংর ণ ও সরবরাহ

িনধািরত 

তািরখ ও 

সময় 

িবতরণ/ 

সরবরাহ 

১. দা িরক প

২. া র 

সত ায়নসহ

মতাপ

িনয় ণকারী 

অিফস/ িত ান

েযাজ  নয়

১২ সানালী াংক 

িল., গাপালগ

শাখারেবাে র চািব 

সংর ণ ও সরবরাহ

িনধািরত 

তািরখ ও 

সময় 

িবতরণ/ 

সরবরাহ 

১. দা িরক প

২. া র 

সত ায়নসহ

মতাপ

িনয় ণকারী 

অিফস/ িত ান

েযাজ  নয়

শাখার নামঃরাজ , রকড ম
নাগিরক সবা

শাখার নামঃঅিতির জলা ািজে ট , জএম
নাগিরক সবা



শাখার নামঃরাজ , এলএ 
নাগিরক সবা

জলা শাসেকর কাযালয়, গাপালগ

িম অিধ হণ শাখা

িস েজন চাটার

িমক 

নং

সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময়

(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় 

কাগজপ

েয়াজনীয় 

কাগজ 

াি ান

িফ/চােজস 

(টাকা 

জমাদােনর 

কাড/খাত 

ও কখন 

দান 

করেত 

হেব

দািয় া  কমকতা (নাম, পদবী, 

বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ 

টিলেফান/ মাবাইল ন র ও অিফিসয়াল ই-

মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ অিভেযাগ 

জানােনা/আিপল করা  যােব (কমকতার 

পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 

কাডসহ টিলেফান/ মাবাইল ন র ও 

অিফিসয়াল ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

১ িম অিধ হণ িবিধ মাতােবক - এল.এ. - িম ম দখল কমকতা জলা শাসক



নাগিরক সবা

সং াম

কায ম

শাখা গাপালগ

০২-৬৬৮৫৫২০ 

E-mail: 

dcgopalganj@mopa.gov.bd

গাপালগ

ফানঃ ০২-৬৬৮৫৫২১ 

E-mail: 

dcgopalganj@mopa.gov.bd

২ অিধ হেণর 

সংিশ িমর 

 িনধারণ

িবিধ মাতােবক - এল.এ. 

শাখা

- ঐ ঐ

৩ িত রণ 

পিরেশাধ 

িবিধ মাতােবক - এল.এ. 

শাখা

- ঐ ঐ

৪ িম অিধ হণ 

কায েম 

অিভেযাগ/আপি

িন ি করণ

িবিধ মাতােবক - এল.এ. 

শাখা

- ঐ ঐ

৫ িম অিধ হণ 

িন ি করণ

িবিধ মাতােবক - এল.এ. 

শাখা

- ঐ ঐ



নাগিরক সবা

৬ অিধ হণ ত 

অ ব ত িম

িরিজউমকরণ 

িবিধ মাতােবক - এল.এ. 

শাখা

- ঐ ঐ

৭ িম অিধ হণ 

সং াম  ত

সরবরাহ 

১৫ িদন - এল.এ. 

শাখা

- ঐ ঐ

শাখার নামঃরাজ
নাগিরক সবা

িস েজন চাটার

রাজ  শাখা

জলা : গাপালগ

শাখা : রাজ  শাখা                                                                                                                                                                                                                          নাগিরক সনদ 

িমক

ন র

সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা

সময় 

দরকারী কাগজপ েয়াজনীয়

কাগজপ

াি র ান

িফ/চাজ দািয় া  কমকতা(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর 

কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র, 

ইেমইল) 

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীলকরা যা

(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর 

কাড, জলা/উপেজলা 

কাডসহ টিলেফান ন



নাগিরক সবা

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ কাযালয় ৭ ৮

০১ িমহীনেদর মে

িষ খাস জিম 

বে াব াব 

অ েমাদন

৩০ 

(ি শ) 

কাযিদবস

১. উপেজলা িনবাহী 

অিফসার/সহকারী 

কিমশনার ( িম) ক ক 

আেদশ পে

াবস িলত কস 

নিথ।

( কস নিথেত যসকল

কাগজ প সং

করেত হেব) :

ক.  উপেজলা িষ খাস 

জিম ব াপনা ও 

বে াব  কিম র 

সভার কাযিববরণীর 

কিপ

খ. সহকারী 

১. সংি  উপেজলা 

িনবাহী অিফসােরর 

কাযালয়

২. সংি  সহকারী 

কিমশনার ( িম) এর 

কাযালয়

-- 

জলা শাসক-৬৬৮৫৫২১

dcgopalganj@mopa.gov.bd

িবভাগীয় কিমশনার

০২-৮৩১৫০৮৫ (অিফস

০২-৮৩১৫০৮৪ (বাসা)

ইেমইল-

w.w.w.dhakadiv.gov.bd



নাগিরক সবা

কিমশনার( িম)র তদ

িতেবদন

গ. তফিসল জিমর 

খিতয়ােনর কিপ 

ঘ. ইউএনও, এিস া

এবং ইউএলএও এর 

যৗথ া িরত 

রণ ত াব ফরম

ঙ. ািবত জিমর চ 
াপ

২. আেবদনকারী ক ক 

দািখল ত কাগজপ : 

ক. জিমর তফিসল 

উে খ বক রণ ত 

িম ম ণালেয়র 

িনধািরত ফরেম 

আেবদনপ



নাগিরক সবা

খ. পাসেপাট সাইেজর 

২ কিপ সত ািয়ত ছিব 

( ামী- ীর যৗথ 

ছিব/িবধবা হেল-স ম

সহ যৗথ 

ছিব/ িতব ী হেল 

একক ছিব) 

গ. জাতীয় 

পিরচয়পে র সত ািয়ত 

ফেটাকিপ

ঘ. িমহীন সনেদর 

সত ািয়ত ফেটাকিপ



নাগিরক সবা

০২ সরকাির দ েরর 

অ েল অ িষ 

খাসজিম  

বে াব দান

৬০ (ষাট) 

কাযিদবস

িনে া  কাগজপ সহ 

জলা শাসক বরাবর 

আেবদন করেত হেবঃ 

১. বে াব  পাওয়ার 

কারণ ভােব

উে খ কের জিমর 

তফসীলসহ ণা

আেবদনপ ।

২.  ম ণালেয়র 

শাসিনক 

অ েমাদনপ

৩. নতম জিমর 

চািহদাপ

৪. ভবেনর ল-আউট 

ান

৫. বােজট বরা

১. সংি

দ র/ িত ান

২-৬. সংি  সং ার 

িনয় ণকারী ম ণালয়/ 

িবভাগ/ কাযালয়

-- জলা শাসক-৬৬৮৫৫২১

dcgopalganj@mopa.gov.bd

িবভাগীয় কিমশনার

০২-৮৩১৫০৮৫ (অিফস

০২-৮৩১৫০৮৪ (বাসা)

ইেমইল-

w.w.w.dhakadiv.gov.bd



নাগিরক সবা

সং া  প

৬. ২৫০/-টাকা ে র 

নন িডিসয়াল াে

আেবদনকারীর 

হলফনামা

[বে াব কস নিথ 

অ েমাদেনর পর ১-

৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ 

নং কােড ধায ত 

সলািমর টাকা জমা 

িদেত হেব]



নাগিরক সবা

০৩ সরকাির িশ া 

িত ােনর অ েল 

অ িষ খাসজিম

বে াব দান

৬০ (ষাট) 

কাযিদবস

িনে া  কাগজপ সহ 

জলা শাসক বরাবর 

আেবদন করেত হেবঃ 

১. বে াব  পাওয়ার 

কারণ ভােব

উে খ কের জিমর 

তফসীলসহ ণা

আেবদনপ ।

২.  ম ণালেয়র 

শাসিনক 

অ েমাদনপ

৩. নতম জিমর 

চািহদাপ

৪. ভবেনর ল-

আউট ান

৫. বােজট বরা

১. সংি

দ র/ িত ান

২-৬. সংি  সং ার 

িনয় ণকারী ম ণালয়/ 

িবভাগ/ কাযালয়

--



নাগিরক সবা

সং া  প

৬.  ২৫০/-টাকা ে র 

নন িডিসয়াল াে

আেবদনকারীর 

হলফনামা

[বে াব কস নিথ

অ েমাদেনর পর ১-

৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ 

নং কােড ধায ত 

সলািমর টাকা জমা 

িদেত হেব]

০৪ বসরকাির িশ া 

িত ােনর অ েল 

অ িষ খাসজিম

বে াব দান

৬০ (ষাট)

কাযিদবস

িনে া  কাগজপ সহ 

জলা শাসক বরাবর 

আেবদন করেত হেবঃ 

১. িনধািরত ফরেম ১. সংি

-- জলা শাসক-৬৬৮৫৫২১

dcgopalganj@mopa.gov.bd

িবভাগীয় কিমশনার

০২-৮৩১৫০৮৫ (অিফস

০২-৮৩১৫০৮৪ (বাসা)

ইেমইল-

w.w.w.dhakadiv.gov.bd



নাগিরক সবা

আেবদন ( জ েভা: 

ফরম নং- ৬৬) 

২. ােনিজং কিম র 

র েলশেনর কিপ

৩. নতম জিমর 

চািহদাপ

৪. ভবেনর ল-আউট 

ান

৫. বােজট বরা

সং া  প

৬.  ২৫০/-টাকা ে র 

নন িডিসয়াল াে

আেবদনকারীর 

হলফনামা

[বে াব কস নিথ 

অ েমাদেনর পর ১-

৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ 

দ র/ িত ান

২-৬. সংি  সং ার 

িনয় ণকারী ম ণালয়/ 

িবভাগ/ কাযালয়



নাগিরক সবা

নং কােড ধায ত 

সলািমর টাকা জমা 

িদেত হেব]

০৫ িবিশ  িশ ািবদ, 

কিব, সািহিত ক বা 

জাতীয় পযােয়র 

িনজ অবদােনর 

জ  িবেশষ ভােব 

ী ত ি র 

অ েল অ িষ 

খাসজিম   

বে াব দান

৬০ (ষাট) 

কাযিদবস

জলা শাসক বরাবর 

দািখল ত েয়াজনীয় 

কাগজপ : 

--- 

২০/- টাকার কাটিফ

১. িনধািরত ফরেম 

আেবদন ( জ েভা: 

ফরম নং- ৬৭) 

২. জাতীয় পিরচয় 

পে র সত ািয়ত ফেটা 

কিপ

৩. ০২ কিপ পাসেপাট

সাইেজর সত ািয়ত 



নাগিরক সবা

রিঙন ছিব।

৪. জিমর উপ

পিরেশাধ করেত 

স মতা স িকত 

ত য়ন প / াংক 

সলেভি  সনদ ।

৫. ২৫০/-টাকা ে র 

নন িডিসয়াল াে

আেবদনকারীর 

হলফনামা

৬. িনজ অবদােনর 

ী িত স িকত 

সনদপে র সত ািয়ত 

    ছায়ািলিপ। 

[বে াব কস নিথ 

অ েমাদেনর পর ১-

৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ 



নাগিরক সবা

নং কােড ধায ত 

সলািমর টাকা জমা 

িদেত হেব]

০৬ া িতক 

েযাগজিনত 

কারেণ িত  ও 

সরকার ক ক 

বধভােব নবািসত 

পিরবােরর অ েল 

৬০ (ষাট)

কাযিদবস 

জলা শাসক বরাবর 

দািখল ত েয়াজনীয় 

কাগজপ : 

২০/- টাকার কাটিফ জলা শাসক-৬৬৮৫৫২১

dcgopalganj@mopa.gov.bd

িবভাগীয় কিমশনার

০২-৮৩১৫০৮৫ (অিফস

০২-৮৩১৫০৮৪ (বাসা)

ইেমইল-

w.w.w.dhakadiv.gov.bd



নাগিরক সবা

অ িষ খাসজিম

বে াব দান

১. িনধািরত ফরেম 

আেবদন ( জ েভা: 

ফরম নং- ৬৮) 

২. জাতীয় পিরচয় 

পে র সত ািয়ত ফেটা 

কিপ

৩.  ০২ কিপ পাসেপাট

সাইেজর সত ািয়ত 

রিঙন ছিব।

৪. জিমর উপ

পিরেশাধ করেত 

স মতা স িকত 

ত য়ন প

৫. ২৫০/-টাকা ে র 

নন িডিসয়াল াে

আেবদনকারীর 

হলফনামা

২. াংক/আিথক 

িত ান



নাগিরক সবা

৬. া িতক 

েযাগজিনত কারেণ 

িত  ও সরকার 

ক ক বধভােব 

নবািসত মেম

ী ত সনদপে র 

সত ািয়ত ছায়ািলিপ।

[বে াব কস নিথ 

অ েমাদেনর পর ১-

৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ 

নং কােড ধায ত 

সলািমর টাকা জমা 

িদেত হেব]

০৭ বাসীেদর সমবায় 

সিমিতর মা েম 

ব তল ভবণ 

৬০ (ষাট) 

কাযিদবস

জলা শাসক বরাবর 

দািখল ত েয়াজনীয় 

কাগজপ : 

২০/- টাকার কাটিফ



নাগিরক সবা

িনমােণর জ

অ িষ খাসজিম

বে াব দান

১. িনধািরত ফরেম 

আেবদন ( জ েভা: 

ফরম নং- ৬৯) 

২. বাসী বাংলােদশী 

মেম

মাণপ / ত য়নপ

৩. নতম জিমর 

চািহদাপ

৪. ভবেনর ল-আউট 

ান

৫.  াংক সলেভি

সনদপ

৬. ২৫০/-টাকা ে র 

নন িডিসয়াল াে

আেবদনকারীর 

হলফনামা

--- 



নাগিরক সবা

৭. সমবায় সিমিতর 

িনব ন সনেদর 

সত ািয়ত কিপ

৮. পিরচালনা কিম র 

সদ ে র নােমর 

তািলকা

৯. সিমিতর অ িষ 

খাসজিম বে াব াি

সং া  সভার কায

িববরণীর কিপ 

[বে াব কস নিথ 

অ েমাদেনর পর ১-

৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ 

নং কােড ধায ত 

সলািমর টাকা জমা 

িদেত হেব]

০৮ গবািদ প  বা ৬০ (ষাট) জলা শাসক বরাবর ২০/- টাকার কাটিফ জলা শাসক-৬৬৮৫৫২১ িবভাগীয় কিমশনার



নাগিরক সবা

খামার

হ স রিগ খামার 

াপেনর ে  িশ

কারখানা াপেনর 

জ  অ িষ 

খাসজিম   বে াব

দান

কাযিদবস দািখল ত েয়াজনীয় 

কাগজপ : 

dcgopalganj@mopa.gov.bd ০২-৮৩১৫০৮৫ (অিফস

০২-৮৩১৫০৮৪ (বাসা)

ইেমইল-

w.w.w.dhakadiv.gov.bd

১. িনধািরত ফরেম 

আেবদন ( জ েভা: 

ফরম নং- ৭০) 

২. জাতীয় পিরচয় 

পে র সত ািয়ত 

ফেটাকিপ

৩. ০২ কিপ পাসেপাট

সাইেজর সত ািয়ত 

রিঙন ছিব।

৪. ২৫০/-টাকা ে র 

নন িডিসয়াল াে

আেবদনকারীর 

হলফনামা

৫. খামােরর ল-আউট 

ান



নাগিরক সবা

৬. াংক সলেভি

সনদপ

৭. বে াব কস নিথ 

অ েমাদেনর পর ১-

৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ 

নং কােড ধায ত 

সলািমর টাকা জমা 

িদেত হেব। 

০৯ ি র অ েল 

অ িষ খাসজিম

বে াব দান 

(একসনা লীজ েল 

দখেল থাকা ি )

৬০ (ষাট) 

কাযিদবস

জলা শাসক বরাবর 

দািখল ত েয়াজনীয় 

কাগজপ : 

২. উপেজলার িম 

অিফস 

২০/- টাকার কাটিফ

১. িনধািরত ফরেম 

আেবদন ( জ েভা: 

ফরম নং- ৭১) 

২. একসনা লীজ 

থাকেল কমপে ১০ 

বছেরর িডিসআর এর 



নাগিরক সবা

কিপ

৩. জিমর উপ

পিরেশাধ করেত স ম 

স িকত ত য়ন প

৪. জাতীয় পিরচয় 

পে র সত ািয়ত 

ফেটাকিপ

৫.  ০২ কিপ পাসেপাট

সাইেজর সত ািয়ত 

রিঙন ছিব।

৬. ২৫০/-টাকা ে র 

নন িডিসয়াল াে

আেবদনকারীর 

হলফনামা

[বে াব কস নিথ 
অ েমাদেনর পর ১-
৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ 
নং কােড ধায ত 
সলািমর টাকা জমা 

িদেত হেব]

৩. াংক/আিথক 

িত ান



নাগিরক সবা

১০ ি র অ েল 

অ িষ খাসজিম

বে াব দান 

(অিধ হেণর ফেল 

িত ি ) 

৬০ (ষাট) 

কাযিদবস

জলা শাসক বরাবর 

দািখল ত েয়াজনীয় 

কাগজপ : 

২. িম মদখল 

শাখা

৩. াংক/আিথক 

িত ান

২০/- টাকার কাটিফ জলা শাসক-৬৬৮৫৫২১

dcgopalganj@mopa.gov.bd

িবভাগীয় কিমশনার

০২-৮৩১৫০৮৫ (অিফস

০২-৮৩১৫০৮৪ (বাসা)

ইেমইল-

w.w.w.dhakadiv.gov.bd
১. িনধািরত ফরেম 

আেবদন ( জ েভা: 

ফরম নং- ৭২) 

২. অিধ হেণর ফেল 

িত  হেল মাণ 

প ।

৩. জিমর উপ

পিরেশাধ করেত স ম 

স িকত ত য়ন প

৪. জাতীয় পিরচয় 

পে র সত ািয়ত 

ফেটাকিপ

৫.  ০২ কিপ পাসেপাট



নাগিরক সবা

সাইেজর রিঙন ছিব।

৬. ২৫০/-টাকা ে র 

নন িডিসয়াল াে

আেবদনকারীর 

হলফনামা

[বে াব কস নিথ 

অ েমাদেনর পর ১-

৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ 

নং কােড ধায ত 

সলািমর টাকা জমা 

িদেত হেব]

১১ ি র অ েল 

অ িষ খাসজিম

বে াব দান 

(খাস জিম সংল

বািড় বা কারখানার 

মািলক) 

৬০ (ষাট) 

কাযিদবস

জলা শাসক বরাবর 

দািখল ত েয়াজনীয় 

কাগজপ : 

২. উপেজলার িম 

২০/- টাকার কাটিফ

১. িনধািরত ফরেম 

আেবদন ( জ েভা: 

ফরম নং- ৭৩) 



নাগিরক সবা

২. বাড়ী বা কারখানার 

সি কটবত  খাস জিম 

হেল পা বত  জিমর

মািলকানা সং া

কাগজপ ।

৩. জিমর উপ

পিরেশাধ করেত 

স মতা স িকত 

ত য়ন প

৪. জাতীয় পিরচয় 

পে র সত ািয়ত 

ফেটাকিপ

৫.  ০২ কিপ পাসেপাট

সাইেজর সত ািয়ত 

রিঙন ছিব।

৬. ২৫০/-টাকা ে র 

নন িডিসয়াল াে

অিফস

৩. াংক/আিথক 

িত ান



নাগিরক সবা

আেবদনকারীর 

হলফনামা

[বে াব কস নিথ 
অ েমাদেনর পর ১-
৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ 
নং কােড ধায ত 
সলািমর টাকা জমা 

িদেত হেব]
১২ ধম য় াপনার 

অ েল অ িষ 

খাসজিম   বে াব

দান

৬০ (ষাট) 

কাযিদবস

জলা শাসক বরাবর 

দািখল ত েয়াজনীয় 

কাগজপ : 

--- 

২০/- টাকার কাটিফ

১. িনধািরত ফরেম 

আেবদন ( জ েভা: 

ফরম নং- ৭৪) 

২. নতম জিমর 

চািহদাপ

৩. ভবেনর ল-

আউট ান

৪. বােজট বরা

সং া  প



নাগিরক সবা

৫. ২৫০/-টাকা ে র 

নন িডিসয়াল াে

আেবদনকারীর 

হলফনামা

৬. সংি িত ােনর 

বধ কিম র 

র েলশন কিপ

৭. িত ােনর অ িষ 

খাস জিম বে াব

াি  সং া  সভার 

কায িববরণী 

[বে াব কস নিথ 

অ েমাদেনর পর ১-

৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ 

নং কােড ধায ত 

সলািমর টাকা জমা 

িদেত হেব]



নাগিরক সবা

১৩ িশ কারখানা 

াপেনর জ

অ িষ খাস জিম 

বে াব দান

৬০ (ষাট) 

কাযিদবস

জলা শাসক বরাবর 

দািখল ত েয়াজনীয় 

কাগজপ : 

১. িনধািরত ফরেম

আেবদন ( জ েভা: 

ফরম নং- ৭৫) 

২. জাতীয় পিরচয়পে র 

সত ািয়ত ফেটাকিপ

৩.  ০২ কিপ পাসেপাট

সাইেজর সত ািয়ত 

রিঙন ছিব।

৪. কারখানার ল-আউট 

ান

৫. ২৫০/-টাকা ে র 

নন িডিসয়াল াে

আেবদনকারীর 

হলফনামা

--- 

২০/- টাকার কাটিফ জলা শাসক-৬৬৮৫৫২১

dcgopalganj@mopa.gov.bd

িবভাগীয় কিমশনার

০২-৮৩১৫০৮৫ (অিফস

০২-৮৩১৫০৮৪ (বাসা)

ইেমইল-

w.w.w.dhakadiv.gov.bd



নাগিরক সবা

৬. াংক সলেভি

সনদপ

[বে াব কস নিথ 

অ েমাদেনর পর ১-

৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ 

নং কােড ধায ত 

সলািমর টাকা জমা 

িদেত হেব]

১৪ জলমহাল ইজারা 

দান

৩০ (ি শ) 

কাযিদবস

জলা শাসক বরাবর 

দািখল ত েয়াজনীয় 

কাগজপ : ০১. জলা শাসেকর 

কাযালয়, রাজ  শাখা

০২. ইউএনও অিফস 

০৩. সহকারী কিমশনার 

( িম) এর কাযালয়

আেবদন/

দরপ

                            ফরেমর 

৫০০/- 

জলা শাসক-৬৬৮৫৫২১

dcgopalganj@mopa.gov.bd

িবভাগীয় কিমশনার

০২-৮৩১৫০৮৫ (অিফস

০২-৮৩১৫০৮৪ (বাসা)

ইেমইল-

w.w.w.dhakadiv.gov.bd

১. ৫০০ (প চশত) 

টাকার িবিনমেয় জলা 

শাসেকর কাযালয় 

থেক িনিদ  ফরম 

সং হ কের আেবদন

২. ত মৎ জীিব 



নাগিরক সবা

সমবায় সিমিত িনিদ

ফরেম জলা শাসক 

বরাবের নাম ও 

পদবী া র িদেয় 

আেবদন    

৩. সংগঠন/সিমিতর 

রিজে শন এর কাগজ 

৪. সংগঠন/সিমিতর 

গঠনতে র কিপ

৫. সংগঠন/সিমিতর 

সভাপিত ও সাধারণ 

স াদকসহ 

কাযিনবািহ কিম র 

সদে র  ছিব ও 

কানা সহ নােমর 

তািলকা

৬. সিমিতর সভার 



নাগিরক সবা

কাযিববরনীর কিপ

৭.জলমহােলর মৎ

চাষ/উৎপাদন/ ু 

ব াপনার 

পিরক না/ পেরখা এর 

িববরণ স িলত 

কাগজপ

৮. াংক সলেভি

সা িফেকট

৯. সিমিতর অিডট 

িরেপাট

১০.জামানত িহেসেব 

ইজারা ে র ২০% 

াংক াফট/ প-অডার

[অ েমাদেনর পর 

১৫(পেনর কমিদবেসর 

মে ১-৪৬৩১-০০০০-



নাগিরক সবা

১২৬১ নং কােড 

ধায ত সলািমর টাকা 

জমা িদেত হেব]

আেবদন করার 

জ েয়াজনীয় ত : 

[০১. কান মৎ জীবী 

সমবায় 

সিমিত/সিমিত/ িত ান 

’ র অিধক জলমহাল 

ইজারা/বে াব  পােব 

না।

০২. ইজারা া ত 
মৎ জীবী 
সংগঠন/সিমিত থম 
বছেরর সা  ইজারা 

 িস া দােনর 
১৫ কম িদবেসর মে
জমা দান করেত হেব 
এবং ২য় বছেরর স ণ
ইজারা ১ম বছেরর 
১৫ চে র মে



নাগিরক সবা

পিরেশাধ করেত হেব। 
পরবত  বছরস েহর 
ইজারা  একইভােব 
১৫ চে র মে
পিরেশাধ করেত হেব।]

১৫ জলমহাল ইজারা 

নবায়ন

০৭ (সাত) 

কাযিদবস

আেবদনপে র সােথ য 
সকল কাগজপ

েয়াজন: 

২০/- টাকার কাট িফ জলা শাসক-৬৬৮৫৫২১

dcgopalganj@mopa.gov.bd

িবভাগীয় কিমশনার

০২-৮৩১৫০৮৫ (অিফস

০২-৮৩১৫০৮৪ (বাসা)

ইেমইল-

w.w.w.dhakadiv.gov.bd

০১. সিমিতর িনধািরত 

ােড 

সভাপিত/স াদেকর 

নাম ও পদিব

া র স িলত 

আেবদন। 

২. সিমিতর হালনাগাদ 

রিজে শেনর কিপ। 

[অ েমাদেনর পর 

১৫(পেনর কমিদবেসর 

মে ১-৪৬৩১-০০০০-

১২৬১ নং কােড 

ধায ত সলািমর টাকা 



নাগিরক সবা

জমা িদেত হেব]

১৬ বা মহাল ইজারায় 

অংশ হেণ 

তািলকা ি ( থম 

িণ) 

২১০ িদন 

অথাৎ ১লা 

বশাখ 

হেত ৩০ 

কািতক

বা মহাল ইজারা 

দরপে  অংশ হেণর 

জ  তািলকা ি র 

শতাবলী : 

১. জলা শাসেকর 

কাযালয় রাজ  শাখা। 

ক  নং-৩০৭ ও -

ইউএনও অিফস 

সদ ি : থম িণর জ ৫০০০/ টাকার াংক 

াফট।

িত বছর নবায়ন করার ে থম িণর জ

৫০০/ টাকার াংক াফট।১. িম ম ণালয় 

িনধািরত আেবদন ফরম 

। 

২. সংি

পৗরসভা/ইউিনয়ন 

পিরষদ ক ক ড 

লাইেস  এর সত ািয়ত 

ফেটাকিপ।

৩. জাতীয় 

পিরচয়পে র সত ািয়ত 

ফেটাকিপ।



নাগিরক সবা

৪. আইএন ও সবেশষ 

আয়কর পিরেশােধর 

মাণপ

৫. াংক সলেভি

সা িফেকট।

৬. ভ াট দােনর 

সা িফেকট।

৭. পাসেপাট সাইেজর 

সত ািয়ত ০৩ কিপ ছিব 

[অ েমাদেনর পর 

১৫(পেনর কমিদবেসর 

মে ১-৪৬৩১-০০০০-

১২৬৩ নং কােড 

ধায ত সলািমর টাকা 

জমা িদেত হেব]

১৭ বা মহাল ইজারায় ২১০ িদন বা মহাল ইজারা সদ ি : ২য় ণীর জ ৫০০/ টাকার াংক 



নাগিরক সবা

অংশ হেণ 

তািলকা ি (ি তীয় 

িণ) 

অথাৎ ১লা 

বশাখ 

হেত ৩০ 

কািতক

দরপে  অংশ হেণর 

জ  তািলকা ি র 

শতাবলী : 

১. জলা শাসেকর 

কাযালয় রাজ  শাখা। 

ক  নং-৩০৭ 

াফট।

িত বছর নবায়ন করার ে ২য় ণীর জ ২০০/ 

টাকার াংক াফট।১. িম ম ণালয় 

িনধািরত আেবদন ফরম 

। 

২. সংি

পৗরসভা/ইউিনয়ন 

পিরষদ ক ক ড 

লাইেস  এর সত ািয়ত 

ফেটাকিপ।

৩. জাতীয় 

পিরচয়পে র সত ািয়ত 

ফেটাকিপ।

৪. আইএন ও সবেশষ 

আয়কর পিরেশােধর 

মাণপ



নাগিরক সবা

৫. াংক সলেভি

সা িফেকট।

৬. ভ াট দােনর 

সা িফেকট।

৭. পাসেপাট সাইেজর 

সত ািয়ত ০৩ কিপ ছিব 

[অ েমাদেনর পর 
১৫(পেনর কমিদবেসর 
মে ১-৪৬৩১-০০০০-
১২৬৩ নং কােড 
ধায ত সলািমর টাকা 
জমা িদেত হেব]

১৮ বা মহােলর 

ইজারায় অংশ 

হেণর লাইেস

নবায়ন

০৩ (িতন) 

কাযিদবস

১. িনধািরত ফরেম 

আেবদন ( জ েভা: 

ফরম নং- ৭৬) 

২. ২০/ টাকার কাট

িফসহ আেবদন 

৩. েবর লাইেস

িত বছর নবায়ন করার ে থম ণী -৫০০/ টাকা ও ২য় িণর জ

২০০/ টাকার াংক াফট। িনিদ  সমেয়র মে  নবায়ন করেত থ হেল িত 

মােসর জ ১০০/ টাকার িবল  িফ জমা িদেত হেব।

রিভিনউ ড  কােল র

৬৬৮৫৩৪১

Emil: rdcgopalganj8100 @gmail.com

জলা শাসক-৬৬৮৫৫২১

dcgopalganj@mopa.gov.bd



নাগিরক সবা

১৯ বা মহাল ইজারা 

দান

১৫ 

(পেনেরা) 

কাযিদবস

১. দরপ  ফরম য় ও 

জমা দান।

২. জামানত িহেসেব 

ইজারা ে র ২৫% 

াংক াফট।

৩. ড লাইেসে র 

সত ািয়ত ফেটাকিপ।

৪. হালসন পয

আয়কর দােনর 

সনদপ ।

৫. ভ াট ক প  ক ক 

সনদপে র সত ািয়ত 

ফেটাকিপ।

৬. পাসেপাট সাইেজর 

সত ািয়ত ছিব।

৭.  ৩০০ টাকার নন 

িডিশয়াল া ।

১. জলা 

শাসেকর 

কাযালয়, রাজ

শাখা। ক  নং-

৩০৭ ও সংি

উপেজলা িনবািহ 

অিফসােরর 

কাযালয়।

রিভিনউ ড  কােল র

৬৬৮৫৩৪১

Emil: rdcgopalganj8100 @gmail.com



নাগিরক সবা

২০ জলা শহেরর

পৗরসভায় অবি ত 

অিপত স ি র 

ইজারা নবায়ন 

০৩ (িতন) 

কাযিদবস

১. সহকারী 

কিমশনার( িম) বরাবর 

২০/- টাকা ে র 

কাট িফ স িলত 

ইজারা নবায়েনর 

আেবদন। 

২. েব নবায়ন ত 

িডিসআেরর কিপ। 

উপেজলা িম 

অিফস 

২১ জলা শহেরর 
পৗরসভায় অবি ত 

অিপত স ি র
ইজারাদােরর নাম 
পিরবতন

০৭ (সাত) 
কাযিদবস

১. সহকারী 

কিমশনার( িম) বরাবর 

২০/- টাকা ে র 

কাট িফ স িলত 

আেবদন। 

২. া ন ইজারা 

িহতার নাদাবী প ।

৩. া ন ইজারা 
িহতা ত হেল 

ওয়ািরশ সনদপ

উপেজলা িম 
অিফস 

কাট িফ ২০/- টাকা



নাগিরক সবা

২২ জলা শহেরর 

পৗরসভায় অবি ত 

ইজারা স ি র 

মরামেতর 

অ েমাদন

০৭ (সাত) 

কাযিদবস

১. সহকারী 

কিমশনার( িম) বরাবর 

২০/- টাকা ে র 

কাট িফ স িলত

আেবদন। 

২. া ন ইজারা 

িহতার নাদাবী প ।

৩. া ন ইজারা 

িহতা ত হেল 

ওয়ািরশ সনদপ

উপেজলা িম 

অিফস 

কাট িফ ২০/- টাকা

শাখার নামঃরাজ , রিভিনউ ীখানা (আরএম) 
নাগিরক সবা

জলা শাসেকর কাযালয়, গাপালগ

রিভিনউ ি খানা

িস েজন চাটার (Citizen Charter)



নাগিরক সবা

িমক

ন র

সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  সময়

দরকারী কাগজপ েয়াজনীয়

কাগজপ

াি র ান

িফ/চাজ দািয় া  কমকতা 

(কমকতার নাম, পদবী, 

বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাডসহ 

টিলেফান ন র, ইেমইল) 

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল

করা যােব (কমকতার পদবী, বাংলােদেশর 

কাড, জলা/উপেজলা 

কাডসহ টিলেফান ন র,ইেমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

০১. া ভ ার 

লাইেস দান।

১০ (দশ)

কাযিদবস

১. ২০ টাকার কাট িফ সহ 

হে  িলিখত আেবদন প

২.আেবদনকারীর 

নাগিরক সনদ/জাতীয় 

পিরচয়পে র সত ািয়ত 

ছায়ািলিপ

৩. িশ াগত যা তার

সনদ এর সত ািয়ত 

ছায়ািলিপ 

৪. জারী চালােনর ল 

কিপ।

১. সংি

ইউিনয়ন/ 

পৗরসভা

২.  সংি

াংক

তন ভ ার 

লাইেস   িফ- 

৭৫০/- টাকা 

কাড নং- ১-

২১৬১-০০০০-

১৮৫৪। 

( সানালী 

াংক) 

চালােনর 

মা েম জমা 

দান করেত 

ভার া  কমকতা

রিভিনউ ি খানা শাখা

জলা শাসেকর 

কাযালয়, গাপালগ

ফান -০২-৬৬৮২২৪৫ 

অিতির জলা শাসক (রাজ ), গাপালগ

ফান:+৮৮-০২-৬৬৮৫৪৭৩ 

জলা শাসক, গাপালগ ।

ফান+ :৮৮-০২-৬৬৮৫৫২১ (অিফস) 

মাবাইল+ :৮৮-০১৭১৫-১৬৮৪৯৮ 

ই -

মইল:dcgopalganj@mopa.gov.bd



নাগিরক সবা

৫. াংক সলেভি  সনদ হেব।

০২ া ভ ার 

লাইেস  নবায়ন।  ০৩ (িতন) 

কাযিদবস

১. ২০ টাকার কাট িফ সহ 

হে  িলিখত আেবদন প

২. েবর ল লাইেস

৩. জারী চালােনর ল 

কিপ।

---- কাড নং- ১-

২১৬১-০০০০-

১৮৫৪। ভ ার 

লাইেস

নবায়ন িফ-

৭৫০/- 

( সানালী 

াংক)। 

চালােনর 

মা েম জমা 

দান করেত 

হেব।



নাগিরক সবা

০৩. আমেমা ার নামা 

বধকরণ।

৩০ (ি শ)

কাযিদবস

১. ২০ টাকার কাট িফ সহ 

হে  িলিখত আেবদন প

২. ল আম- মা ারনামা

---

১.িবেশষ 

আঠােলা 

া

১০০০/- টাকা 

০৪ িব

িজ.িপ/এিজিপেদর 

স ানীভাতা

দান।

০৩ (িতন) 

কাযিদবস

সংি  িবচারক ক ক 

ত ািয়ত স ানীভাতা িবল।

১০% উৎেস কর

১৫% ভ াট 

কতন

--- ভার া  কমকতা

রিভিনউ ি খানা শাখা

জলা শাসেকর 

কাযালয়, গাপালগ

ফান -০২-৬৬৮২২৪৫ 

জলা শাসক, গাপালগ ।

ফান+ :৮৮-০২-৬৬৮৫৫২১ (অিফস) 

মাবাইল+ :৮৮-০১৭১৫-১৬৮৪৯৮ 

ই -

মইল:dcgopalganj@mopa.gov.bd

শাখার নামঃঅিতির জলা ািজে ট , ানীয় সরকার
নাগিরক সবা

িস েজন চাটার



নাগিরক সবা

ানীয় সরকার শাখা

জলা শাসেকর কাযালয়

গাপালগ ।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

িম

ক

সবার

নাম

সবা 

দােন 

সেবা

সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয় কাগজপ াি ান িফ/চােজ

স (টাকা 

জমাদােন

র 

কাড/খা

ত ও 

কখন 

দান 

করেত 

হেব তা 

উেল খ 

করেত 

হেব।) 

দািয় া  কমকতা(কমকতার 

পদিব ,বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাডসহ 

টিলেফান ন র ও ই- মইল) 

উ তন কমকতা, যার কােছ আপীল বা অিভেযাগ করা 

যােব (কমকতার পদিব, বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ই- মইল) 



নাগিরক সবা

০১ জ  সনদ 

সংেশাধেনর 

আেবদন অ ায়ণ

১৫ 

(পেনর) 

কাযিদব

স 

১. িনব ক দ র ক ক িনধািরত 

ফরেম আেবদন

২. ইেতা েব সং িহত জ  সনদপে র 

ল কিপ

৩. মাণক িহেসেব এখিতয়ার স

ডা ােরর/হাসপাতােলর/ি িনেকর/ইউ

িনয়ন পিরষেদর চয়ার ান দ

সনেদর ল কিপ।

জলা শাসেকর কাযালয়, ানীয় 

সরকার শাখা (ক  নং-২২১, ২য় 

তলা) 

(www.gopalgonj.gov.b

d) 

িফ/চাজ সহকারী কিমশনার

ানীয় সরকার শাখা

গাপালগ , র ম নং ২২১, 

জলা কাড ০২ 

মাবাইল নং ০১৭০৫৪০৫৫৩১ 

Email:aclg.gopalg

onj 321 

@gmail,com 

উপপিরচালক

ানীয় সরকার , গাপালগ , র ম নং ২২০, 

জলা কাড ০২, ফান-০২-৬৬৮৫৫৫২ 

Email:.ddlggopalganj@.mopa.go

v.bd 

০২  সনদ 

সংেশাধেনর 

আেবদন অ ায়ণ

১৫(পেন

র) 

কাযিদব

স 

১. িনধািরত ফরেম আেবদনপ

  ( জ েগা: ফরম নং-৬৪) 

২. ইেতা েব সং িহত  সনদপে র 

ল কিপ

৩. মাণক িহেসেব এখিতয়ার স

ডা ােরর/হাসপাতােলর/ি িনেকর/ইউ

িনয়ন পিরষেদর চয়ার ান দ

সনেদর ল কিপ।

জলা শাসেকর কাযালয়, ানীয় 

সরকার শাখা (ক  নং-২২১, ২য় 

তলা) 

(www.gopalgonj.gov.b

d) 

িফ/চাজ সহকারী কিমশনার

ানীয় সরকার শাখা

গাপালগ , র ম নং ২২১, 

জলা কাড ০২ 

মাবাইল নং ০১৭০৫৪০৫৫৩১ 

Email:aclg.gopalg

onj 321 

@gmail,com 

উপপিরচালক

ানীয় সরকার , গাপালগ , র ম নং ২২০, 

জলা কাড ০২, ফান-০২-৬৬৮৫৫৫২ 

Email:.ddlggopalganj@.mopa.go

v.bd 

০৩ ানীয় সরকার ১০ ( ১. ম ণালেয়র িনধািরত ফরেম ১। ানীয় সরকার শাখা িফ/চাজ সহকারী কিমশনার উপপিরচালক



নাগিরক সবা

িত ােনর 

জন িতিনিধেদর

( ইউিপ 

চয়ার ান/সদ

দর 

বিহ:বাংলােদশ 

র আেবদন 

অ ায়ণ

দশ) িদন আেবদনপ ।

২. ইউিপ সভার র েলশেনর 

সত ািয়ত কিপ।

৩. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ৪ 

কিপ ছিব।

৪. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত 

কিপ।

৫. পাসেপােটর সত ািয়ত ফেটাকিপ।

২। েড

৩। ওেয়ব সাইট 

(www.gopalgonj.gov.b

d)) 

ানীয় সরকার শাখা

গাপালগ , র ম নং ২২১, 

জলা কাড ০২ 

মাবাইল নং ০১৭০৫৪০৫৫৩১ 

Email:aclg.gopalg

onj 321 

@gmail,com 

ানীয় সরকার , গাপালগ , র ম নং ২২০,

জলা কাড ০২, ফান-০২-৬৬৮৫৫৫২ 

Email:.ddlggopalganj@.mopa.go

v.bd 

চলমানপাতা-২- 

পাতা-২- 

০৪ ইউিনয়ন 

পিরষদ 

সিচবেদর  

পাসেপাট ই / 

নবায়েনর 

ছাড়প

১০ (দশ) 

িদন 

১।পাস পাট

অিফেসর িনধািরত 

আেবদন ফরম 

২।সিচব এর 

আেবদেনর 

ি েত জলা 

শাসক ক ক 

পাসেপাট অিফস

ওেয়ব সাইট 

(www.gopalgonj.gov.bd)

িফ/চাজ সহকারী কিমশনার

ানীয় সরকার শাখা

গাপালগ , র ম নং ২২১, জলা 

কাড ০২ 

মাবাইল নং ০১৭০৫৪০৫৫৩১ 

Email:aclg.gopalgonj 

321 @gmail,com 

উপপিরচালক

ানীয় সরকার , গাপালগ , র ম নং ২২০, 

জলা কাড ০২, ফান-০২-৬৬৮৫৫৫২ 

Email:.ddlggopalganj@.mopa.gov.bd



নাগিরক সবা

এনওিস দান

০৫ িবেশষ 

উপলে

অ ায়ীহাট 

াপেন

অ মিত দান

০৭ (সাত) 

িদন 

আেবদনকারীর 

আেবদন,এিস 

( া ) ও ইউএন ও 

িতেবদন

ওেয়ব সাইট 

(www.gopalgonj.gov.bd)

িফ/চাজ সহকারী কিমশনার

ানীয় সরকার শাখা

গাপালগ , র ম নং ২২১, জলা 

কাড ০২ 

মাবাইল নং ০১৭০৫৪০৫৫৩১ 

Email:aclg.gopalgonj 

321 @gmail,com 

উপপিরচালক

ানীয় সরকার , গাপালগ , র ম নং ২২০, 

জলা কাড ০২, ফান-০২-৬৬৮৫৫৫২ 

Email:.ddlggopalganj@.mopa.gov.bd

০৬ ইউিপ 

সিচবেদর 

িপআরএল 

ম র

১৫

(পেনর) 

িদন 

১. িনধািরত ফরেম 

আেবদনপ

    ( জ েগা: ফরম 

নং-৬০ 

১. ানীয় সরকার শাখা

২. ড

৩. ওেয়ব সাইট 

(www.gopalgonj.gov.bd)

িফ/চাজ সহকারী কিমশনার

ানীয় সরকার শাখা 

গাপালগ , র ম নং ২২১, জলা 

কাড ০২ 

মাবাইল নং ০১৭০৫৪০৫৫৩১ 

Email:aclg.gopalgonj 

321 @gmail,com 

উপপিরচালক

ানীয় সরকার , গাপালগ , র ম নং ২২০, 

জলা কাড ০২, ফান-০২-৬৬৮৫৫৫২ 

Email:.ddlggopalganj@.mopa.gov.bd

০৭ ইউিপ 

সিচবেদর 

১৫

(পেনর) 

১. িনধািরত ফরেম 

আেবদনপ

১. ানীয় সরকার শাখা

২. ড

িফ/চাজ সহকারী কিমশনার

ানীয় সরকার শাখা

উপপিরচালক

ানীয় সরকার , গাপালগ , র ম নং ২২০, 



নাগিরক সবা

আ েতািষক 

ভাতা দান।

িদন ( জ েগা: ফরম 

নং-৬১ 

৩. ওেয়ব সাইট 

(www.gopalgonj.gov.bd)

গাপালগ , র ম নং ২২১, জলা 

কাড ০২ 

মাবাইল নং ০১৭০৫৪০৫৫৩১ 

Email:aclg.gopalgonj 

321 @gmail,com 

জলা কাড ০২, ফান-০২-৬৬৮৫৫৫২

Email:.ddlggopalganj@.mopa.gov.bd

০৮ ইউিনয়ন 

পিরষদ 

কমেপ

ভবন িনমান।

১৫

(পেনর) 

িদন 

১. ইউিনয়ন পিরষদ 

সভার কাযিববরণীর 

কিপ

২. জিমর 

দিলল/পচা যা 

ইউিনয়ন পিরষেদও 

অ কহেল

    নামজারী 

খিতয়ােনর কিপ। 

৩.  অবকাঠােমাগত 

ও যাগােযাগ 

িবধািদ িচি ত 

১. ানীয় সরকার শাখা

২. ড

৩. ওেয়ব সাইট 

(www.gopalgonj.gov.bd)

সহকারী কিমশনার

ানীয় সরকার শাখা

গাপালগ , র ম নং ২২১, জলা 

কাড ০২ 

মাবাইল নং ০১৭০৫৪০৫৫৩১ 

Email:aclg.gopalgonj 

321 @gmail,com 

উপপিরচালক

ানীয় সরকার , গাপালগ , র ম নং ২২০, 

জলা কাড ০২, ফান-০২-৬৬৮৫৫৫২ 

Email:.ddlggopalganj@.mopa.gov.bd



নাগিরক সবা

কের স ািবত 

ােনর চ াপ।


