
 

 

 

বিভাগীয় কবিশনারেে কার্ যালয়, েংপুে এে শাখাওয়ােী সেিা প্রদান প্রবিশ্রুবি (বেটিরেন চার্ যাে) হালনাগাদকেণ: 

 

 

১. বভশন ও বিশন: 

বভশন: দক্ষ, কার্ যকে ও স্বচ্ছ েিািবদবহমূলক িাঠ প্রশােন গরে সিালা। 

 

 

বিশন: প্রাবিষ্ঠাবনক েক্ষিিা বৃবিে িাধ্যরি একটি দক্ষ, সেিামুখী ও উদ্ভািনমূখী দায়িি িাঠপ্রশােন গরে সিালা। 

 

২. প্রবিশ্রুি সেিামূহ 

 

২.১) নাগবেক সেিা :  

২.২) প্রাবিষ্ঠাবনক সেিা : 

২.৩) অভযন্তেীণ সেিা : 

 

 

 

 



 

 

োধােণ শাখা। 

০১। অভযন্তেীণ সেিা:  

 

ক্রঃ 

নং 

সেিাে নাি সেিা প্রদারন 

েরি যাচ্চ েিয় 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র প্ররয়ােনীয় 

কাগেপত্র/আরিদন ফেি 

প্রাবিস্থান 

সেিা মূল্য এিং 

পবেরশাধ 

পিবি (র্বদ 

থারক) 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি 

কি যকিযাে পদবি, রুি নম্বে, 

সেলা/উপরেলাে সকাড, 

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও 

ইরিইল 

উিযিন কি যকিযাে পদবি, রুি নম্বে, 

সেলা/উপরেলাে সকাডেহ, অবফবেয়াল 

সর্বলরফান ও ইরিইল 

১  দূরর্াগ য ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ 

বিিেণ 

৩ বদন  ১। আরিদনপত্র 

২। আরিদরনে বিষরয় েংবিষ্ট 

প্রিাণক (র্বদ থারক)  

বনধ যাবেি সকান  

ফেি সনই 

বিনামূরল্য বেবনয়ে েহকােী 

কবিশনাে/েহকােী কবিশনাে 

োধােণ শাখা 

রুি নম্বে-৩১৭ 

সফানঃ ০২৫৮-৮৮১২০১৫ 

ই-সিইলঃ 

general.divrangpur@gmail.com 

বিভাগীয় কবিশনাে 

েংপুে বিভাগ, েংপুে 

সফান- ০২৫৮-৮৮১২০০০(অবফে) 

ফযাক্স : ০২৫৮-৮৮১২০০১ (অবফে)। 

ই-সিইলঃ 

divcomrangpur@mopa.gov.bd 

রুি নং-২০১ 

 

অবিবেক্ত বিভাগীয় কবিশনাে (োবি যক) 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

সফান  :০৫২১-৫৩৫৩৫ )অবফে(।  

রুি নং -২১২  

 

 

০২। নাগবেক সেিা:  

 

ক্রঃ 

নং 

সেিাে নাি সেিা প্রদারন 

েরি যাচ্চ েিয় 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র প্ররয়ােনীয় 

কাগেপত্র/আরিদন 

ফেি প্রাবিস্থান 

সেিা মূল্য 

এিং পবেরশাধ 

পিবি (র্বদ 

থারক) 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি 

কি যকিযাে পদবি, রুি নম্বে, 

সেলা/উপরেলাে সকাড, 

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ইরিইল 

উিযিন কি যকিযাে পদবি, রুি নম্বে, 

সেলা/উপরেলাে সকাডেহ, অবফবেয়াল 

সর্বলরফান ও ইরিইল 

১ সিেেকােী কাো 

পবেদশ যক/অবিিবনক ধিীয় 

বশক্ষক বনরয়ারগে অনুিবি প্রদান 

০৭ বদন ১। আরিদনপত্র 

২। সেলা প্রশােকগণ কর্তযক 

সুপাবেশপত্র 

সেলা প্রশােরকে 

কার্ যালয়। 

বিনামূরল্য 

বিনামূরল্য 

 

বেবনয়ে েহকােী 

কবিশনাে/েহকােী কবিশনাে 

োধােণ শাখা 

রুি নম্বে-৩১৭ 

সফানঃ ০২৫৮-৮৮১২০১৫ 

ই-সিইলঃ 

general.divrangpur@gmail.com 

 

 

বিভাগীয় কবিশনাে 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

সফানঃ ০২৫৮-৮৮১২০০০ (অবফে) 

ফযাক্স : ০২৫৮-৮৮১২০০১ (অবফে)। 

ই-সিইলঃ 

divcomrangpur@mopa.gov.

bd 

রুি নং-২০১ 

 

  

 

২.  বশক্ষা বিষয়ক নানা 

অবভরর্ারগে সপ্রবক্ষরি ব্যিস্থা 

গ্রহণ। 

১) িদন্তহীন 

অবভরর্াগ: ৭ 

কার্ যবদিে। 

২) িদরন্তে 

প্ররয়ােনীয়িা 

থাকরল ৩০ বদন।  

 

 

 

 

 

 

১। দাবখলকৃি আরিদনপত্র 

২। আরিদরনে বিষরয় েংবিষ্ট 

প্রিাণক( র্বদ থারক)। 

বনধ যাবেি সকান  

ফেি সনই 

 



ক্রঃ 

নং 

সেিাে নাি সেিা প্রদারন 

েরি যাচ্চ েিয় 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র প্ররয়ােনীয় 

কাগেপত্র/আরিদন 

ফেি প্রাবিস্থান 

সেিা মূল্য 

এিং পবেরশাধ 

পিবি (র্বদ 

থারক) 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি 

কি যকিযাে পদবি, রুি নম্বে, 

সেলা/উপরেলাে সকাড, 

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ইরিইল 

উিযিন কি যকিযাে পদবি, রুি নম্বে, 

সেলা/উপরেলাে সকাডেহ, অবফবেয়াল 

সর্বলরফান ও ইরিইল 

৩.  খাদ্য ও ব্যিো িাবণেয 

েংক্রান্ত বিবিধ িাস্তিায়ন 

০৭ বদন  দাবখলকৃি আরিদন বনধ যাবেি সকান  

ফেি সনই 

 

 

 

 

 

 

বিনামুরল্য 

 

 

 

 

 

 

বেবনয়ে েহকােী 

কবিশনাে/েহকােী কবিশনাে 

োধােণ শাখা 

রুি নম্বে-৩১৭ 

সফানঃ ০২৫৮-৮৮১২০১৫ 

ই-সিইলঃ 

general.divrangpur@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

বিভাগীয় কবিশনাে 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

সফানঃ ০২৫৮-৮৮১২০০০ (অবফে) 

ফযাক্স : ০২৫৮-৮৮১২০০১ (অবফে)। 

ই-সিইলঃ 

divcomrangpur@mopa.gov.

bd 

রুি নং -২০১  

 

৩. বিভাগীয় ক্রীো েংস্থাে বিবভন্ন 

কার্ যক্রি েম্পাদন 

০৫ বদন আরিদনপত্র বনধ যাবেি সকান  

ফেি সনই 

০৫ সেলা ক্রীো েংস্থা / বিভাগীয় 

ক্রীো েংস্থাে বনি যাচন েংক্রান্ত 

আবপল আরিদন বনষ্পবি। 

৭ বদন আপীল আরিদন বনধ যাবেি সকান  

ফেি সনই 

৫.  িন ও পবেরিশ বিষয়ক 

বিবভন্ন কার্ যক্রি 

০৭ বদন ১. পবেরিশ েংেক্ষণ েংক্রান্ত 

আরিদনপত্র। 

২. আরিদরনে োরথ েংবিষ্ট 

প্রিাণক (র্বদ থারক) 

বনধ যাবেি সকান  

ফেি সনই 

 

৩. প্রাবিষ্ঠাবনক সেিা: 

ক্রঃ 

নং 

সেিাে নাি সেিা 

প্রদারন 

েরি যাচ্চ 

েিয় 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র প্ররয়ােনীয় 

কাগেপত্র/আরিদন 

ফেি প্রাবিস্থান 

সেিা মূল্য এিং 

পবেরশাধ 

পিবি (র্বদ 

থারক) 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি 

কি যকিযাে পদবি, রুি নম্বে, 

সেলা/উপরেলাে সকাড, 

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও 

ইরিইল 

উিযিন কি যকিযাে পদবি, রুি নম্বে, 

সেলা/উপরেলাে সকাডেহ, অবফবেয়াল 

সর্বলরফান ও ইরিইল 

১ পুবলশ/ে যাি কর্তযক ি বল িষ যরনে 

বনি যাহী িদন্ত প্রবিরিদন স্বোষ্ট্র 

িন্ত্রণালরয় সপ্রেণ 

০৭ বদন ১) ি বলিষ যণকােী কর্তযপক্ষ কর্তযক সেলা 

প্রশােক িোিে বনি যাহী িদরন্তে 

অনুরোধপত্র ২) বনধ যাবেি ছক সিািারিক 

ব্যিহৃি কার্তযরেে বিিেণ ৩) স্বাক্ষীরদে 

েিানিন্দী (িদন্তকােী কি যকিযা কর্তযক 

েিযাবয়ি) ৩) েংবিষ্ট বেবড/এোহারেে 

কবপ ৫) সুস্পষ্ট িিািি ৫) ি বলিষ যরণ 

সকউ বনহি হরল িয়না িদন্ত বেরপার্ য ও 

সুেিহাল প্রবিরিদন।  

সেলা প্রশােরকে 

কার্ যালয়। 

বিনামূরল্য 

 

 

বেবনয়ে েহকােী 

কবিশনাে/েহকােী কবিশনাে 

োধােণ শাখা 

রুি নম্বে-৩১৭ 

সফানঃ ০২৫৮-৮৮১২০০৮ 

ই-সিইলঃ 

general.divrangpur@gmail.com 

 

 

 

 

 

বিভাগীয় কবিশনাে 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

সফানঃ ০২৫৮-৮৮১২০০০ (অবফে) 

ফযাক্স : ০২৫৮-৮৮১২০০১  (অবফে)। 

ই-সিইলঃ 

divcomrangpur@mopa.gov.bd 

রুি নং -২০১  

 

অবিবেক্ত বিভাগীয় কবিশনাে (োবি যক) 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

সফান : ০২৫৮-৮৮১২০০২ (অবফে)। 

রুি নং-৩০১ 

 

২.  বিভাগ/ সেলা পর্ যারয় বডবের্াল 

িাংলারদশ েংক্রান্ত কার্ যক্ররিে 

েিন্বয় োধন। 

৭ বদন বিভাগাধীন েকল সেলা প্রশােরকে 

কার্ যালয় হরি প্রাি িাস্তিায়ন েংক্রান্ত 

প্রবিরিদন  

বনধ যাবেি সকান  

ফেি সনই 



ক্রঃ 

নং 

সেিাে নাি সেিা 

প্রদারন 

েরি যাচ্চ 

েিয় 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র প্ররয়ােনীয় 

কাগেপত্র/আরিদন 

ফেি প্রাবিস্থান 

সেিা মূল্য এিং 

পবেরশাধ 

পিবি (র্বদ 

থারক) 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি 

কি যকিযাে পদবি, রুি নম্বে, 

সেলা/উপরেলাে সকাড, 

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও 

ইরিইল 

উিযিন কি যকিযাে পদবি, রুি নম্বে, 

সেলা/উপরেলাে সকাডেহ, অবফবেয়াল 

সর্বলরফান ও ইরিইল 

৩.  দ্রুি বিচাে ট্রাইব্যযনারল িািলা 

স্থানান্তে 

৭ বদন  ১. বনধ যাবেি ছক সিািারিক িথ্য। 

২. সেলা কবিটিে েভাে কার্ যবিিেণী 

বেিান্ত। 

৩. অবভরর্াগ পরত্রে ছায়াবলবপ। 

৩. েংবিষ্ট ঘর্নাে উপে সপপাে কাটিং 

(র্বদ থারক) 

বনধ যাবেি সকান  

ফেি সনই 

বিভাগীয় কবিশনাে 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

সফানঃ ০২৫৮-৮৮১২০০০ (অবফে) 

ফযাক্স : ০২৫৮-৮৮১২০০১  (অবফে)। 

ই-সিইলঃ 

divcomrangpur@mopa.gov.bd 

রুি নং -২০১  

 

অবিবেক্ত বিভাগীয় কবিশনাে (োবি যক) 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

সফান : ০২৫৮-৮৮১২০০২ (অবফে)। 

রুি নং-৩০১ 

 

৩.  নর্তন থানা ও পুবলশ ফাবে স্থাপন 

েংক্রান্ত। 

০৭ 

কার্ যবদিে 

১. পুবলশ সুপাে কর্তযক প্রস্তাি েংবিষ্ট 

সেলা ম্যাবেরষ্ট্রর্, সেলা ম্যাবেরষ্ট্রর্ হরি 

বডআইবে সেঞ্জ এিং বডআইবে সেঞ্জ হরি 

বিভাগীয় কবিশনাে এে িাধ্যরি 

িহাপুবলশ পবেদশ যক িোিরে অগ্রায়ণ। 

বনধ যাবেি সকান  

ফেি সনই 

বিনামূরল্য 

                                                                                                        

      েংস্থাপন শাখা: 

০১। আভযন্তেীণ সেিা : 

ক্রবিক 

নম্বে 

 

সেিাে নাি 

 

সেিা প্রদারন 

েরি যাচ্চ েিয় 

 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র / 

আরিদন ফেি প্রাবি  স্থান 

 

সেিাে মূল্য এিং 

পবেরশাধ পিবি 

(র্বদ থারক) 

 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি কি যকিযাে পদবি, 

রুি নম্বে, সেলা/উপরেলাে সকাড, অবফবেয়াল 

সকাড, অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ইরিইল  

উর্ধ্যিন কি যকিযাে পদবি, রুি নম্বে,  

সেলা/উপরেলাে সকাডেহ অবফবেয়াল 

সর্বলরফান ও ইরিইল 

১. এ কার্ যালরয়ে ৩য় ও 

৩থ য সেণীে 

কি যচােীরদে েোেবে 

বনরয়াগ েংক্রান্ত 

ছােপত্র 

পাওয়াে ০১ 

িছরেে িরধ্য 

প্রকাবশি বিজ্ঞবিে শিয 

সিািারিক বনধ যাবেি ফেরি 

আরিদন। 

০১. এ কার্ যালরয়ে ওরয়িোইর্ 

ও ফ্রন্ট সডস্ক। 

 

বিনামূরল্য বেবনয়ে েহকােী কবিশনাে/েহকােী 

কবিশনাে 

 (েংস্থাপন) 

বিভাগীয় কবিশনারেে কার্ যালয়, েংপুে 

রুি নম্বেঃ ৩১৩ 

সফান: ০২৫৮-৮৮১২০০৯ 

ই-সিইল- 

establishment.divrangpur

@gmail.com 

সেলাে সকাড-০২৫৮  

উপরেলাে সকাড- ৮৫৩৯ 

অবফবেয়াল সকাড- ৩৭ 

 

অবিবেক্ত বিভাগীয় কবিশনাে (োবি যক), 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

রুি নম্বেঃ ৩০১ 

সফান : ০২৫৮ -৮৮১২০০২  (অবফে)। 

রুি নং-৩০১ 

 

ই-সিইল- 

divcomrangpur@mopa.gov.

bd 

সেলাে সকাড- ০২৫৮ 

উপরেলাে সকাড- ৮৫৩৯ 

অবফবেয়াল সকাড- ৩৭ 

 

২. োধােণ ভবিষ্য 

িহবিল হরি অবগ্রি 

িঞ্জুে 

০৩ বদন ০১. োধােণ ভবিষ্য িহবিল 

ফেরি আরিদন। 

০২.  বেবপএফ এে বহোি। 

ফেিে ও সেশনাবে শাখা 

(সনোেি) 

বিনামূরল্য 
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ক্রবিক 

নম্বে 

 

সেিাে নাি 

 

সেিা প্রদারন 

েরি যাচ্চ েিয় 

 

 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র 

/ আরিদন ফেি প্রাবি  

স্থান 

 

সেিাে মূল্য এিং 

পবেরশাধ পিবি 

(র্বদ থারক) 

 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি কি যকিযাে 

পদবি, রুি নম্বে, সেলা/উপরেলাে 

সকাড, অবফবেয়াল সকাড, 

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ইরিইল  

উর্ধ্যিন কি যকিযাে পদবি, রুি নম্বে,  

সেলা/উপরেলাে সকাডেহ অবফবেয়াল 

সর্বলরফান ও ইরিইল 

০৩ সপনশন 

(কি যচােীরদে 

বনরেে অিেে 

গ্রহরণে সক্ষরত্র) 

৩০ (চবিশ) 

কার্ য বদিে 

১. নন-সগরেরর্ড কি যচােীরদে সক্ষরত্র োবভ যে ব্যক 

২. বপআেএল-এ গিরনে িঞ্জুবেপত্র 

৩. প্রিযাবশি সশষ সিিরনে প্রিযয়ন পত্র 

৩. সপনশন আরিদন ফেি২.১ 

৫. পােরপার্ য োইরেে ও েযাম্প োইরেে েিযাবয়ি েবিন 

ছবি  

৫. প্রাি সপনশরনে বিধ উিোবধকাে সঘাষণা পত্র 

৭. নমুনা স্বাক্ষে ও হারিে পাঁচ  

   আঙ্গুরলে ছাপ 

৮. না-দািী প্রিযয়ন পত্র 

৯. সপনশন িঞ্জুবে আরদশ 

১০. েেকােী পাওনাবদ পবেরশারধে অিীকাে পত্র 

১১. সপনশন িঞ্জুবে আরদশ 

১২. েেকােী পাওনাবদ পবেরশারধে অিীকাে পত্র 

 

০১.  ইএলবপবে 

েংবিষ্ট একাউন্টে 

অবফে,  

২.োবভ যে সেকড য ও না 

দািী েনদ । 

 

বিনামূরল্য বেবনয়ে েহকােী 

কবিশনাে/েহকােী কবিশনাে 

 (েংস্থাপন) 

বিভাগীয় কবিশনারেে কার্ যালয়, 

েংপুে 

রুি নম্বেঃ ৩১৩ 

সফান: ০২৫৮-৮৮১২০০৯ 

ই-সিইল- 

establishment.divran

gpur@gmail.com 

  

সেলাে সকাড-০২৫৮  

উপরেলাে সকাড- ৮৫৩৯ 

অবফবেয়াল সকাড- ৩৭ 

 

অবিবেক্ত বিভাগীয় কবিশনাে (োবি যক), 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

রুি নম্বেঃ ৩০১ 

সফান-০২৫৮ -৮৮১২০০২  (অবফে)। 

ই-সিইল- 

divcomrangpur@mopa.gov.

bd 

সেলাে সকাড- ০২৫৮ 

উপরেলাে সকাড- ৮৫৩৯ 

অবফবেয়াল সকাড- ৩৭ 

 

০৩ পাবেিাবেক 

সপনশন  

(সপনশন 

িঞ্জুবেে পূরি যই 

সপনশনারেে 

মৃর্তয হরল) 

৩০ বদন ০১.  নন-সগরেরর্ড কি যচােীরদে সক্ষরত্র োবভ যে ব্যক 

০২.  বপআেএল-এ গিরনে িঞ্জুবেপত্র 

০৩.   সশষ সিিরনে প্রিযয়ন পত্র 

০৩.  পাবেিাবেক সপনশরনে আরিদন ফেি ২.১ 

০৫.    ০৩কবপ করে েদ্য সিালা পােরপ যার্  ও েযাম্প 

োইরেে েিযাবয়ি েবিন ছবি 

০৫.  উিোবধকাে েনদ পত্র ও নন ম্যাবেে োটি যবফরকর্  

০৭.  নমুনা স্বাক্ষে ও হারিে পাঁচ আঙ্গুরলে ছাপ 

০৮.  অবভভািক িরনানয়ন এিং অিেে ভািা ও  

আনুরিাবষক উরিালন কোে েন্য ক্ষিিাপত্র অপ যণ েনদ  

০৯.বচবকৎেক/সপৌেেভা/ইউবনয়ন পবেষদ 

সচয়ােম্যান/কাউবিলে কর্তযক প্রদি মৃর্তয েনদ পত্র 

১০.  না-দািী প্রিযয়ন পত্র 

১১.  সপনশন িঞ্জুবে আরদশ 

 

 

 

 

০১. ইএলবপবে েংবিষ্ট 

একাউন্টে অবফে,  

২. োবভ যে সেকড য ও না 

দািী েনদ । 

 

বিনামূরল্য 
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ক্রবিক 

নম্বে 

 

সেিাে নাি 

 

সেিা প্রদারন 

েরি যাচ্চ েিয় 

 

 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র / 

আরিদন ফেি প্রাবি  

স্থান 

 

সেিাে মূল্য 

এিং 

পবেরশাধ 

পিবি 

(র্বদ থারক) 

 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি কি যকিযাে পদবি, রুি 

নম্বে, সেলা/উপরেলাে সকাড, অবফবেয়াল সকাড, 

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ইরিইল  

উর্ধ্যিন কি যকিযাে পদবি, রুি নম্বে,  

সেলা/উপরেলাে সকাডেহ 

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ইরিইল 

০৫ পাবেিাবেক 

সপনশন  

(অিেেভািা 

সভাগেি 

অিস্থায় 

সপনশনরভাগীে 

মৃর্তয হরল) 

৩০ (চবিশ) 

বদন 

০১.  পাবেিাবেক সপনশন আরিদন ফেি ২.২ 

০২.  ০৩কবপ করে েদ্য সিালা পােরপ যার্ োইরেে ও   

    েযাম্প োইরেে েিযাবয়ি েবিন ছবি 

০৩.  উিোবধকাে েনদ পত্র ও নন ম্যাবেে োটি যবফরকর্  

০৩.  নমুনা স্বাক্ষে ও হারিে পাঁচ আঙ্গুরলে ছাপ. 

০৫.  অবভভািক িরনানয়ন এিং অিেে ভািা ও  

     আনুরিাবষক উরিালন কোে েন্য ক্ষিিা অপ যণ  

     েনদ   

০৫.  বচবকৎেক/সপৌেেভা/ইউবনয়ন পবেষদ সচয়ােম্যান/  

     কাউবিলে কর্তযক প্রদি  মৃর্তয েনদ পত্র 

০৭.  বপবপও এিং বড-হাফ 

০১.  ইএলবপবে েংবিষ্ট 

বহোি েক্ষণ অবফে,  

২. োবভ যে সেকড য ও না 

দািী েনদ । 

 

বিনামূরল্য বেবনয়ে েহকােী কবিশনাে/েহকােী 

কবিশনাে 

 (েংস্থাপন) 

বিভাগীয় কবিশনারেে কার্ যালয়, েংপুে 

রুি নম্বেঃ ৩১৩ 

সফান: ০২৫৮-৮৮১২০০৯ 

ই-সিইল- 

establishment.divrangpur@g

mail.com 

সেলাে সকাড-০২৫৮  

উপরেলাে সকাড- ৮৫৩৯ 

অবফবেয়াল সকাড- ৩৭ 

 

 

অবিবেক্ত বিভাগীয় কবিশনাে 

(োবি যক), েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

রুি নম্বেঃ ৩০১ 

সফান-০২৫৮ -৮৮১২০০২  (অবফে)। 

ই-সিইল- 

divcomrangpur@mopa.

gov.bd 

সেলাে সকাড- ০২৫৮ 

উপরেলাে সকাড- ৮৫৩৯ 

অবফবেয়াল সকাড- ৩৭ 

 

 

০৫ চাকুেীেি 

অিস্থায় মৃি 

কি যচােীে 

পবেিােরক 

আবথ যক 

োহারেে 

আরিদন । 

৩০ ( বত্রশ) 

বদন 

০১.   কল্যাণ িহবিরলে অনুদান িঞ্জুেীে েন্য  আরিদন   

     ফেি 

০২.  ০১ (এক) কবপ েদ্যরিালা পােরপার্ য োইরেে  

     েিযাবয়ি েবিন ছবি 

০৩.  অিেে গ্রহরণে আরদশপত্র 

েংবিষ্ট দিে 

( সর্ কার্ালরয় কিেি 

বছরলন)। 

 

 

   বিনামূরল্য 

০৩.  ওয়াবেশ েনদ পত্র 

০৫.  কি যকিযা/কি যচােীে মৃর্তয েনদ পত্র 

০৫.  নাগবেকত্ব েনদ পত্র 

০৭.  স্ত্রীে সক্ষরত্র পুনোয় বিিাহ না হওয়াে এিং কন্যা ও 

ভবিে সক্ষরত্র বিিাহ না হওয়াে েনদ পত্র 

স্থানীয় েেকাে প্রবিষ্ঠান 

০৮.  আরিদনকােীরক েকল েদস্য কর্তযক প্রদি  

   ক্ষিিাপত্র 

০৯.  সশষ সিিরনে প্রিযয়নপত্র 

১০.  কল্যাণ িহবিল/ সর্ৌথিীিাে োহাে পাওয়াে  

    দাবিদােরদে নমুনা স্বাক্ষে 

েংবিষ্ট বহোি েক্ষন 

অবফে 

 

০৭. কি যচােীরদে গৃহ 

বনি যাণ, 

সিোিি, 

কবম্পউর্াে ও 

সিার্েোইরকল 

অগ্রীি ঋণ 

িঞ্জুে 

০৭ (োি) 

বদন 

১. োদা কাগরে আরিদন  িা অগ্রায়নকৃি আরিদন। 

২. কি যকিযা কর্তযক প্রবিশ্রুবি ও োবিননািা 

৩. ৩০০/- র্াকাে নন-জুবডবশয়াল েযারম্প চুবক্তনািা 

১. আরিদন /অগ্রায়নকৃি 

আরিদন। 

সেলা প্রশােরকে 

কার্ালয় 

২. সর্রকান েযাম্প 

সভন্ডাে 
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ক্রবিক 

নম্বে 

 

সেিাে নাি 

 

সেিা প্রদারন 

েরি যাচ্চ েিয় 

 

 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র / 

আরিদন ফেি প্রাবি  স্থান 

 

সেিাে মূল্য এিং 

পবেরশাধ পিবি 

(র্বদ থারক) 

 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি কি যকিযাে 

পদবি, রুি নম্বে, সেলা/উপরেলাে 

সকাড, অবফবেয়াল সকাড, 

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ইরিইল  

উর্ধ্যিন কি যকিযাে পদবি, রুি নম্বে,  

সেলা/উপরেলাে সকাডেহ অবফবেয়াল 

সর্বলরফান ও ইরিইল 

০৮. কি যচােীরদে 

বপ.আে.এল , 

অবেযি ছুটি, োবন্ত 

বিরনাদন ছুটি, 

প্রসুবি ছুটি িঞ্জুবে 

০৭ (োি) 

কার্ যবদিে 

১. আরিদন  পত্র। 

২. বনয়ন্ত্রণকােী কি যকিযা প্রদি প্রিযয়ন। 

৩.সিবডরকল োটি যবফরকর্। 

বনধ যাবেি সকান  

ফেি সনই 

বিনামূরল্য বেবনয়ে েহকােী 

কবিশনাে/েহকােী কবিশনাে 

 (েংস্থাপন) 

বিভাগীয় কবিশনারেে কার্ যালয়, 

েংপুে 

রুি নম্বেঃ ৩১৩ 

সফান: ০২৫৮-৮৮১২০০৯ 

ই-সিইল- 

establishment.divran

gpur@gmail.com 

  

সেলাে সকাড-০২৫৮  

উপরেলাে সকাড- ৮৫৩৯ 

অবফবেয়াল সকাড- ৩৭ 

 

 

অবিবেক্ত বিভাগীয় কবিশনাে (োবি যক), 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

রুি নম্বেঃ ৩০১ 

সফান-০২৫৮ -৮৮১২০০২  (অবফে)। 

ই-সিইল- 

divcomrangpur@mopa.gov.b

d 

সেলাে সকাড- ০২৫৮ 

উপরেলাে সকাড- ৮৫৩৯ 

অবফবেয়াল সকাড- ৩৭ 

 

 

 

০৯. কি যচােীরদে 

চাকুেী স্থায়ীকেণ 

০৭ (োি) 

কার্ যবদিে 

১. োদা কাগরে আরিদন 

২. বনরয়াগপত্র 

৩. সর্াগদানপত্র 

আরিদনকােীে বনে উরদ্যারগ  

 

বিনামূরল্য 

১০. উচ্চ বশক্ষা গ্রহরণে 

অনুিবি েম্পবকযি 

কার্ যক্রি 

(৩য় ও ৩থ য সেণীে 

কি যচােী) 

 

০৭ বদন বিস্তাবেি িণ যনােহ োদা কাগরে আরিদন   আরিদনকােীে বনে উরদ্যারগ 

েংগ্রহ 

বিনামূরল্য 
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২. নাগবেক সেিা:  

ক্রবিক 

নম্বে 

 

সেিাে নাি 

 

সেিা প্রদারন েরি যাচ্চ 

েিয় 

 

 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র 

/ আরিদন ফেি 

প্রাবি  স্থান 

 

সেিাে মূল্য এিং 

পবেরশাধ পিবি 

(র্বদ থারক) 

 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি কি যকিযাে পদবি, রুি 

নম্বে, সেলা/উপরেলাে সকাড, অবফবেয়াল 

সকাড, অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ইরিইল  

উর্ধ্যিন কি যকিযাে পদবি, রুি নম্বে,  

সেলা/উপরেলাে সকাডেহ অবফবেয়াল 

সর্বলরফান ও ইরিইল 

১ কি যকিযাগরণে 

বিরুরি 

েনোধােরণে 

বনকর্ সথরক প্রাি 

অবভরর্াগ বনষ্পবি। 

১) িদন্তহীন 

অবভরর্াগ: ৭ 

কার্ যবদিে। 

২) িদরন্তে 

প্ররয়ােনীয়িা 

থাকরল ৩০ বদন। 

অবভরর্ারগে স্বপরক্ষ প্রািাবনক 

দবললাবদ (র্বদ থারক) 

বনধ যাবেি সকান  

ফেি সনই। 

বিনামূরল্য বেবনয়ে েহকােী কবিশনাে/েহকােী 

কবিশনাে 

 (েংস্থাপন) 

বিভাগীয় কবিশনারেে কার্ যালয়, েংপুে 

রুি নম্বেঃ ৩১৩ 

সফান: ০২৫৮-৮৮১২০০৯ 

ই-সিইল- 

establishment.divrangpur@

gmail.com 

সেলাে সকাড-০২৫৮  

উপরেলাে সকাড- ৮৫৩৯ 

অবফবেয়াল সকাড- ৩৭ 

অবিবেক্ত বিভাগীয় কবিশনাে (োবি যক), 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

রুি নম্বেঃ ৩০১ 

সফান-০২৫৮-৮৮১২০০২ 

ই-সিইল- 

divcomrangpur@mopa.gov.

bd 

সেলাে সকাড- ০২৫৮ 

উপরেলাে সকাড- ৮৫৩৯ 

অবফবেয়াল সকাড- ৩৭ 

 

৩. প্রাবিষ্ঠাবনক সেিােমূহ: 

ক্রবিক 

নম্বে 

 

সেিাে নাি 

 

সেিা প্রদারন 

েরি যাচ্চ েিয় 

 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্ররয়ােনীয় 

কাগেপত্র / 

আরিদন ফেি 

প্রাবি  স্থান 

 

সেিাে মূল্য এিং পবেরশাধ 

পিবি 

(র্বদ থারক) 

 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি কি যকিযাে পদবি, 

রুি নম্বে, সেলা/উপরেলাে সকাড, 

অবফবেয়াল সকাড, অবফবেয়াল সর্বলরফান 

ও ইরিইল  

উর্ধ্যিন কি যকিযাে পদবি, রুি নম্বে,  

সেলা/উপরেলাে সকাডেহ অবফবেয়াল 

সর্বলরফান ও ইরিইল 

১ বিভাগীয় িািলাে 

আপীল গ্রহণ ও বনষ্পবি 

০৩ িাে বনম্ন আদালরিে োরয়ে কবপেহ আরিদন 

এিং বনম্ন আদালরিে সকে সেকড য।  

 

 

 

 

 

 

বনধ যাবেি সকান  

ফেি সনই। 

 

 

 

 

 

 

 

বিনামূরল্য 

 

বেবনয়ে েহকােী কবিশনাে/েহকােী 

কবিশনাে 

 (েংস্থাপন) 

বিভাগীয় কবিশনারেে কার্ যালয়, েংপুে 

রুি নম্বেঃ ৩১৩ 

সফান: ০২৫৮-৮৮১২০০৯ 

ই-সিইল- 

establishment.divrangpur

@gmail.com 

  

সেলাে সকাড-০২৫৮  

উপরেলাে সকাড- ৮৫৩৯ 

অবফবেয়াল সকাড- ৩৭ 

 

অবিবেক্ত বিভাগীয় কবিশনাে (োবি যক), 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

রুি নম্বেঃ ৩০১ 

সফান-০২৫৮-৮৮১২০০২ 

ই-সিইল- 

divcomrangpur@mopa.gov.

bd 

সেলাে সকাড- ০২৫৮ 

উপরেলাে সকাড- ৮৫৩৯ 

অবফবেয়াল সকাড- ৩৭ 

 

২ ৩য় সেনীে কি যচােীরদে 

আন্তঃরেলা িদলী 

০৩ বদন আরিদরনে োরথ েংবিষ্ট কাগেপত্রাবদ। 

৩ উিযিন কর্তযপক্ষ কর্তযক 

চাবহি েংস্থাপন বিষয়ক 

িথ্য সপ্রেণ 

উর্ধ্যিন কর্তযপক্ষ 

কর্তযক প্রদি 

েিয় 

চাবহদা সিািারিক 

৩ বনি যাচনী সিারড যে 

িাধ্যরি 

পরদান্নবি/েোেবে 

বনরয়ারগে েন্য প্রাথী 

িাছাই 

০২ (দুই) িাে েংবিষ্ট দিরেে বনরয়াগ বিবধ অনুর্ায়ী। 

mailto:divcomrangpur@mopa.gov.bd
mailto:divcomrangpur@mopa.gov.bd
mailto:divcomrangpur@mopa.gov.bd
mailto:divcomrangpur@mopa.gov.bd


ক্রবিক 

নম্বে 

 

সেিাে নাি 

 

সেিা প্রদারন 

েরি যাচ্চ েিয় 

 

 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্ররয়ােনীয় 

কাগেপত্র / 

আরিদন ফেি 

প্রাবি  স্থান 

 

সেিাে মূল্য এিং 

পবেরশাধ পিবি 

(র্বদ থারক) 

 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি কি যকিযাে পদবি, 

রুি নম্বে, সেলা/উপরেলাে সকাড, 

অবফবেয়াল সকাড, অবফবেয়াল সর্বলরফান 

ও ইরিইল  

উর্ধ্যিন কি যকিযাে পদবি, রুি নম্বে,  

সেলা/উপরেলাে সকাডেহ অবফবেয়াল 

সর্বলরফান ও ইরিইল 

০৫. উপরেলা বনি যাহী 

অবফোেরদে 

পদায়ন/িদবল 

     ০৩ বদন কি যকিযা ন্যস্তকেণ োরপরক্ষ শূন্য পরদে 

বিপেীরি নীবিিালা অনুেেণক্ররি 

কি যকিযা পদায়ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বনধ যাবেি সকান  

       ফেি সনই। 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিনামূরল্য 

 

 

 

বেবনয়ে েহকােী কবিশনাে/েহকােী 

কবিশনাে 

 (েংস্থাপন) 

বিভাগীয় কবিশনারেে কার্ যালয়, েংপুে 

রুি নম্বেঃ ৩১৩ 

সফান: ০২৫৮-৮৮১২০০৯ 

ই-সিইল- 

establishment.divrangpur

@gmail.com 

  

সেলাে সকাড-০৫২১  

উপরেলাে সকাড- ৮৫৩৯ 

অবফবেয়াল সকাড- ৩৭ 

 

 

 

 

অবিবেক্ত বিভাগীয় কবিশনাে (োবি যক), 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

রুি নম্বেঃ ৩০১ 

সফান: ০২৫৮-৮৮১২০০২ 

ই-সিইল- 

divcomrangpur@mopa.gov.b

d 

সেলাে সকাড- ০৫২১ 

উপরেলাে সকাড- ৮৫৩৯ 

অবফবেয়াল সকাড- ৩৭ 

 

০৫. ইউবনয়ন পবেষদ, 

সপৌেেভা এিং োিীয় 

বনি যাচন উপলরক্ষ বনি যাহী 

ম্যাবেরের্ বনরয়ারগে 

প্রস্তাি েনপ্রশােন 

িন্ত্রণালরয় সপ্রেণ 

০১ বদন সেলা প্রশােরকে কার্ যালয় সথরক প্রস্তাি 

প্রাবি োরপরক্ষ।  

০৭ বনি যাহী ম্যাবেরের্গরণে 

র্ীকা টিপ্পনী  অনুরিাদন 

১৫ বদন বিবধ সিািারিক সৃবেি 

০৮ বেবনয়ে েহকােী 

কবিশনাে/েহকােী 

কবিশনােগরণে চাকুেী 

স্থায়ীকেরণে প্রস্তাি, 

আন্তঃবিভাগীয় িদবলে 

প্রস্তাি এিং 

 িবহঃিাংলারদশ অবেযি 

ছুটি, আন্তেযাবিক 

পােরপার্ য গ্রহরণ 

অনাপবি েনদ প্রাবিে 

বিষরয় িন্ত্রণালরয় প্রস্তাি 

সপ্রেণ 

০৭ বদন  বনরয়াগ বিবধ অনুোরে কাগেপত্র 

েংরর্ােন  
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োেস্ব শাখা: 

 

২.১) নাগবেক সেিা: 

ক্র

নং 

সেিাে নাি সেিা প্রদারনে েরি যাচ্চ 

েিয় 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র প্ররয়ােনীয় 

কাগেপত্র/ 

আরিদনপত্র ফেি 

প্রাবিস্থান 

সেিামূল্য এিং 

পবেরশাধ পিবি 

 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি 

কি যকিযাে  পদবি  ,রুি নম্বে ,

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ই-

সিইল(  

 

ঊর্ধ্যিন কি যকিযাে পদবি ,

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ই-

সিইল 

১ োেস্ব প্রশােরন 

কি যেি কি যকিযা / 

কি যচােীরদে বিরুরি 

অবভরর্াগ 

১) িদন্তবিহীন 

অবভরর্াগ: 

০৭ কার্ যবদিে। 

২) িদরন্তে 

প্ররয়ােনীয়িা থাকরল: 

৩০(বত্রশ) কার্ যবদিে।  

প্ররর্ােয নয় বনধ যাবেি ফেি সনই বিনামূরল্য বেবনয়ে েহকােী কবিশনাে 

োেস্ব শাখা 

রুি নং-৩০৩ 

সফান নং -০ ২৫৮৮৮১২০১১ 

ই-সিইল 

rev.divcomran 

gpur@gmail.com 

 

বিভাগীয় কবিশনাে 

েংপুে বিভাগ, েংপুে 

সফান নং -০ ২৫৮৮৮১২০০১ 

রুি নং-২০১ 

ই-সিইল-divcomran 

gpur@mopa.gov.

bd 

 

 

২ বিবভন্ন অবভরর্ারগে 

উপে ব্যিস্থা গ্রহণ 

১) িদন্তবিহীন 

অবভরর্াগ: 

০৭ কার্ যবদিে। 

২) িদরন্তে 

প্ররয়ােনীয়িা থাকরল: 

৩০(বত্রশ) কার্ যবদিে।  

প্ররর্ােয নয় বনধ যাবেি ফেি সনই বিনামূরল্য 

৩ বিবিধ আরিদন: 

(খাে, অবপ যি, 

পবেিযক্ত, োয়োি 

িহাল, ভূবি উন্নয়ন 

কে ইিযাবদ 

েংক্রান্ত। বিবভন্ন 

আরিদন)। 

শাখায় প্রাবিে পে ০৩ 

কার্ যবদিরেে িরধ্য 

েংবিষ্ট দিরে সপ্রেণ।  

প্ররর্ােয নয় বনধ যাবেি ফেি সনই বিনামূরল্য 

৩ োেস্ব বিে আবপল 

িািলাে োরিদা 

নকল েেিোহ। 

০৭ বদন বনধ যাবেি ফেি  েযাম্প সভন্ডাে প্ররয়ােনীয় 

ফবলও /সকার্ য বফ 

আরিদরনে 

েংরগ দাবখল 

কেরি হয়।   
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২.২) দািবেক সেিা:  

ক্র

নং 

সেিাে নাি সেিা প্রদারনে 

েরি যাচ্চ েিয় 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র প্ররয়ােনীয় 

কাগেপত্র/ 

আরিদনপত্র 

ফেি 

প্রাবিস্থান 

সেিামূল্য এিং 

পবেরশাধ পিবি 

 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি 

কি যকিযাে  পদবি  ,রুি নম্বে ,

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ই-

সিইল(  

 

ঊর্ধ্যিন কি যকিযাে পদবি ,

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ই-

সিইল 

১ েহকােী কবিশনাে(ভূবি),  

কানুনরগা ও োরভ যয়াে 

গরণে পদায়ন/িদবল। 

৭বদন িন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তযক প্রজ্ঞাপন 

/অবফে আরদশ 

োেস্ব 

শাখা, 

বিভাগীয় 

কবিশনারে

ে কার্ যালয় 

প্ররর্ােয নয় বেবনয়ে েহকােী কবিশনাে 

োেস্ব শাখা 

রুি নং-৩০৩ 

সফান নং -০ ২৫৮৮৮১২০১১ 

ই-সিইল 

rev.divcomran 

gpur@gmail.com 

 

বিভাগীয় কবিশনাে 

েংপুে বিভাগ, েংপুে 

সফান নং -০ ২৫৮৮৮১২০০১ 

রুি নং-২০১ 

ই-সিইল-divcomran 

gpur@mopa.gov.bd 

 

 

২ োটি যবফরকর্ অবফোরেে 

ক্ষিিা প্রদান। 

০৩ কার্ যবদিে সেলা প্রশােরকে সপ্রবেি পত্র - প্ররর্ােয নয় 

৩ কানুনরগারদে চাকুবে 

স্থায়ীকেণ।  

০৭ কার্ যবদিে আরিদন, োবভ যেব্যক, িাবষ যক 

সগাপনীয় প্রবিরিদন, চাকুেী 

েরন্তাষেনক িরি য সেলা প্রশােরকে 

িিািি, প্রবশক্ষণ েনদ 

- প্ররর্ােয নয় 

৩ কানুনরগা ও োেস্ব বিভা 

সগে কি যচােীরদে ৫২ িছে 

পূবিযরি  বেবপএফ সথরক 

অরফেিরর্াগ্য অবগ্রি 

উরিালরন অনুরিাদন। 

০৭ কার্ যবদিে ১  .র্থার্থ কর্তযপরক্ষে িাধ্যরি 

সুপাবেশেহ বনধ যাবেি ফেরি 

আরিদন।  

২  .বহোি েক্ষণ অবফোে কর্তযক 

প্রদি বহোি বিিেণী 

- প্ররর্ােয নয় 

৫ ভূবি েংক্রান্ত োেস্ব 

প্রশােরন কি যেি কি যকিযা 

/ কি যচােীে িবহ: 

িাংলারদশ (অবেযি) ছুটি। 

০৭ কার্ যবদিে র্থার্থ কর্তযপরক্ষে িাধ্যরি 

আরিদন, সেলা প্রশােরকে সুপাবেশ, 

ছুটিে বহোি বিিেণী 

- প্ররর্ােয নয় 

৫ ভূবি ব্যিস্থাপনায় প্রবশক্ষণ 

প্রদান  

প্রবি অথ যিছরে 

বত্রিাবেক 

বভবিরি ৩টি 

প্রবশক্ষণ 

০১ কবপ ছবি েংযুক্ত অনলাইন 

সেবেরেশন, েংবিষ্ট দিরেে 

ছােপত্র 

প্ররর্ােয নয় ভূবি প্রশােন প্রবশক্ষণ 

সকন্দ্র সথরক িোদ্দ 

প্রাবি োরপরক্ষ 

৭ োেস্ব প্রশােরন অবডর্ 

আপবি েংক্রান্ত 

০৭-১০ কার্ যবদিে সেলা প্রশােরকে কার্ যালয় হরি প্রাি 

অবডর্ আপবিে কবপ, িক্ষিান 

েিাি, চালারনে কবপ এিং 

অনলাইন চালান র্াচাই কবপ  

- প্ররর্ােয নয়   
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ক্রি

নং 

সেিাে নাি সেিা প্রদারনে 

েরি যাচ্চ েিয় 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র প্ররয়ােনীয় 

কাগেপত্র/ 

আরিদনপত্র ফেি 

প্রাবিস্থান 

সেিামূল্য এিং 

পবেরশাধ পিবি 

 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি 

কি যকিযাে  পদবি  ,রুি নম্বে ,

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ই-

সিইল(  

 

ঊর্ধ্যিন কি যকিযাে পদবি ,

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ই-

সিইল 

৮ ভূবি অবধগ্রহণ (এল.এ) সকরেে 

আবপল শুনানী ও চূোন্ত বেিান্ত 

প্রদান 

১৫ কার্ যবদিে 

(সর্ৌবক্তক 

কােরণ ৩০ 

কার্ যবদিে) 

স্থািে েম্পবি অবধগ্রহণ ও 

হুকুিদখল আইন, ২০১৭ 

অনুেেণপূি যক সেলা 

প্রশােরকে কার্ যালয় হরি 

সপ্রবেি সকে নবথ 

- প্ররর্ােয নয় বেবনয়ে েহকােী কবিশনাে 

োেস্ব শাখা 

রুি নং-৩০৩ 

সফান নং -০ ২৫৮৮৮১২০১১ 

ই-সিইল 

rev.divcomran 

gpur@gmail.com 

 

বিভাগীয় কবিশনাে 

েংপুে বিভাগ, েংপুে 

সফান নং -০ ২৫৮৮৮১২০০১ 

রুি নং-২০১ 

ই-সিইল- divcomran 

gpur@mopa.gov.bd 

 

 

 

৯ িালু িহারলে িাবলকা অনুরিাদন ০৭ বদন িালুিহারলে িাবলকা দুই প্রস্থ 

এিং সেলা িালুিহাল কবিটিে 

কার্ য বিিেণী 

- প্ররর্ােয নয় 

১০ িালু িহাল সঘাষণা ও বিলুবি ১০ কার্ যবদিে িালুিহাল ও িাটি ব্যিস্থাপনা 

আইন-২০১০ এে ৯ ধাো 

অনুেেণপূি যক সেলা 

প্রশােরকে কার্ যালয় হরি প্রাি 

প্রস্তাি। 

- প্ররর্ােয নয় 

১১ ১০ হাোে র্াকাে ঊরর্ধ্য অবপ যি 

পুকুরেে বনলািডাক অনুরিাদন 

১৫ কার্ যবদিে সেলা প্রশােরকে কার্ যালয় 

হরি বভবপ সকে নবথরি প্রস্তাি 

সপ্রেণ (ইোো বিজ্ঞবি, ব্যাংক 

েিা বিপ, বির্ শীর্, র্থার্থ 

আরদশপত্র) 

- প্ররর্ােয নয় 

১২ ২০ একরেে ঊরর্ধ্য েলিহালেমূহ 

িরন্দািরস্তে প্রস্তাি অনুরিাদন 

(১০ লক্ষ র্াকাে ঊরর্ধ্য) 

১৫ কার্ যবদিে েেকাবে েলিহাল ব্যিস্থাপনা 

নীবি, ২০০৯ অনুেেণপূি যক 

সেলা প্রশােরকে কার্ যালয় 

হরি প্রাি প্রস্তাি 

- প্ররর্ােয নয় 

১৩ ভূবি িন্ত্রণালরয়ে বনয়ন্ত্রণাধীন 

োেস্ব প্রশােরন কি যেি 

কানুনরগা, োরভ যয়াে, ৩য় ও ৩থ য 

সেণীে কি যচােীরদে িদবল  

০৭ কার্ যবদিে প্ররয়ােনীয় কাগেপত্রেহ 

েংবিষ্ট কি যচােীে স্বব্যাখ্যাি 

আরিদন 

- প্ররর্ােয নয় 
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ক্র

নং 

সেিাে নাি সেিা 

প্রদারনে 

েরি যাচ্চ 

েিয় 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র প্ররয়ােনীয় 

কাগেপত্র/ 

আরিদনপত্র ফেি 

প্রাবিস্থান 

সেিামূল্য এিং 

পবেরশাধ পিবি 

 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি 

কি যকিযাে  পদবি  ,রুি নম্বে ,

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ই-

সিইল(  

 

ঊর্ধ্যিন কি যকিযাে পদবি ,

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ই-

সিইল 

১৩. এল এ সকে েংক্রান্ত বের্ বপটিশন 

ও বডিান্ড সনাটিরশে কবপ সেলা 

প্রশােক িোিে সপ্রেণ। 

০৭ 

কার্ যবদিে 

হাইরকার্ য বিভাগ হরি প্রাি বের্ 

বপটিশরনে আরদশ/বিজ্ঞ সকৌশুবলে 

বনকর্ হরি প্রাি বডিান্ড সনাটিশ 

প্ররর্ােয নয় প্ররর্ােয নয় বেবনয়ে েহকােী কবিশনাে 

োেস্ব শাখা 

রুি নং-৩০৩ 

সফান নং -০ ২৫৮৮৮১২০১১ 

ই-সিইল 

rev.divcomran 

gpur@gmail.com 

 

বিভাগীয় কবিশনাে 

েংপুে বিভাগ, েংপুে 

সফান নং -০ ২৫৮৮৮১২০০১ 

রুি নং-২০১ 

ই-সিইল- divcomran 

gpur@mopa.gov.bd 

 

 

 

১৫. অবিবেক্ত  ভূবি অবধগ্রহণ 

কি যকিযাগরণে ছুটি, োবন্ত 

বিরনাদন, বপআেএল িঞ্জুে 

েংক্রান্ত পত্র ভূবি িন্ত্রণালরয় 

অগ্রায়ণ 

০৭ 

কার্ যবদিে 

সেলা প্রশােরকে কার্ যালয় হরি 

র্থার্থ কর্তযপরক্ষে িাধ্যরি 

সুপাবেশেহ বনধ যাবেি ফেরি 

আরিদন, বহোি েক্ষণ অবফোে 

কর্তযক প্রদি বহোি বিিেণী 

- প্ররর্ােয নয় 

 

স্থানীয় েেকাে শাখা 

অভযন্তেীণ সেিা:  

ক্র: 

নং: 

সেিাে নাি সেিা প্রদারনে 

েরি যাচ্চ 

েিয়েীিা 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র  প্ররয়ােনীয় 

কাগেপত্র/  

প্রাবিস্থান 

সেিামূল্য এিং 

পবেরশাধ 

পিবি 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি  

কি যকিযাে পদবি  ,রুি নম্বে ,

সেলা/উপরেলাে সকাডেহ 

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ই-

সিইল 

উর্ধ্যিন কি যকিযাে পদবি  ,রুি নম্বে ,

সেলা/উপরেলাে সকাডেহ অবফবেয়াল 

সর্বলরফান ও ই -সিইল  

১. অবফে কি যচােীরদে পােরপ যার্ 

ইসুয/ নিায়রনে ছােপত্র। 

০৭ কার্ যবদিে ১। র্থার্থ কর্তযপরক্ষে িাধ্যরি 

আরিদন। 

২। পােরপ যারর্ে এন ও বে ফেি পূেন।  

  

 

স্থানীয় েেকাে 

শাখা 

 

 

 

বিনামুরল্য 

 

 

উপ-পবেচালক, স্থানীয় 

েেকাে েংপুে বিভাগ, 

েংপুে। 

সফান : ০২৫৮-৮৮১২০০৫ 

(অবফে)। 
 

 

পবেচালক, স্থানীয় েেকাে 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 
সফান : ০২৫৮-৮৮১২০০৫ (অবফে)। 

 

 
বিভাগীয় কবিশনাে 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 
সফানঃ ০২৫৮-৮৮১২০০০ (অবফে) 

ফযাক্স : ০২৫৮-৮৮১২০০১ (অবফে)। 

ই-সিইলঃ 

divcomrangpur@mopa.gov.bd 

 

  

mailto:gpur@gmail.com
mailto:gpur@mopa.gov.bd
mailto:divcomrangpur@mopa.gov.bd


 

 

ক্র: 

নং: 

সেিাে নাি সেিা প্রদারনে 

েরি যাচ্চ 

েিয়েীিা 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র  প্ররয়ােনীয় 

কাগেপত্র/  

প্রাবিস্থান 

সেিামূল্য এিং 

পবেরশাধ 

পিবি 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি  

কি যকিযাে পদবি  ,রুি নম্বে ,

সেলা/উপরেলাে সকাডেহ 

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ই-

সিইল 

উর্ধ্যিন কি যকিযাে পদবি  ,রুি নম্বে ,

সেলা/উপরেলাে সকাডেহ অবফবেয়াল 

সর্বলরফান ও ই -সিইল  

২. সপনশন (কি যচােীরদে বনরেে 

অিেে গ্রহরণে সক্ষরত্র) 

৩০ কার্ যবদিে ১. নন সগরেরর্ড কি যচােীরদে সক্ষরত্র 

োবভ যে ব্যক 

২. বপ আে এল এ গিরনে িন্জজুবে পত্র 

৩. প্রিযাবশি সশষ সিিরনে 

প্রিযয়ণপত্র। 

৩. সপনশন আরিদন ফেি২.১ 

৫. পােরপ যার্ োইরেে ও েযাম্প 

োইরেে েিযাবয়ি েবিন ছবি। 

৫. প্রাি সপনশরনে বিধ উিোবধকাে 

সঘাষণাপত্র। 

৭. নমুনা স্বাক্ষে ও হারিে পাচঁ 

আঙ্গুরলে ছাপ। 

৮. না-দািী প্রিযয়ণ পত্র। 

৯. সপনশন িন্জজুবে আরদশ। 

১০. েেকােী পাওনাবদ পবেরশারধে 

অিীকােপত্র। 

 

  

 

স্থানীয় েেকাে 

শাখা 

 

 

 

বিনামুরল্য 

 

 

উপ-পবেচালক, স্থানীয় 

েেকাে েংপুে বিভাগ, 

েংপুে। 

সফান : ০২৫৮-৮৮১২০০৫ 

(অবফে)। 
 

 

পবেচালক, স্থানীয় েেকাে 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 
সফান : ০২৫৮-৮৮১২০০৫ (অবফে)। 

 

 
বিভাগীয় কবিশনাে 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 
সফানঃ ০২৫৮-৮৮১২০০০ (অবফে) 

ফযাক্স : ০২৫৮-৮৮১২০০১ (অবফে)। 

ই-সিইলঃ 

divcomrangpur@mopa.gov.bd 

 

  

mailto:divcomrangpur@mopa.gov.bd


ক্র: 

নং: 

সেিাে নাি সেিা প্রদারনে 

েরি যাচ্চ 

েিয়েীিা 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র  প্ররয়ােনীয় 

কাগেপত্র/  প্রাবিস্থান 

সেিামূল্য এিং 

পবেরশাধ পিবি 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি  

কি যকিযাে পদবি  ,রুি নম্বে ,

সেলা/উপরেলাে সকাডেহ 

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ই-

সিইল 

উর্ধ্যিন কি যকিযাে পদবি  ,রুি নম্বে ,

সেলা/উপরেলাে সকাডেহ 

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ই -সিইল  

৩. চাকুেীেি অিস্থায় মৃি 

কি যচােীে পবেিােরক 

এককালীন আবথ যক োহারেে 

আরিদন সপ্রেণ। 

১০ কার্ য বদিে ১. কল্যাণ িহবিরলে অনুদান িন্জজুেীে েন্য 

আরিদন ফেি। 

২. ০১ কবপ পােরপ যার্ োইরেে েিযাবয়ি 

কবপ।  

৩. অিেে গ্রহরণে আরদশপত্র। 

৩. ওয়াবেশ েনদপত্র। 

৫. কি যকিযা / কি যচােীে মৃর্তয েনদপত্র। 

৫. নাগবেকত্ব েনদপত্র। 

৭. স্ত্রীে সক্ষরত্র পুনোয় বিিাহ না হওয়াে এিং 

কন্যা ও ভবিে সক্ষরত্র বিিাহ না হওয়াে 

েনদপত্র। 

৮. আরিদনকেীরক েকল েদস্য কর্তযক প্রদি 

ক্ষিিাপত্র 

৯. সশষ সিিরনে প্রিযয়নপত্র। 

১০. কল্যাণ িহবিল/সর্ৌথিীিাে োহাে 

পাওয়াে দাবিদােরদে নমুনা স্বাক্ষে। 

স্থানীয় েেকাে শাখা  

 

 

বিনামূরল্য 

 

 

 

উপ-পবেচালক, স্থানীয় 

েেকাে েংপুে বিভাগ, 

েংপুে। 

সফান : ০২৫৮-৮৮১২০০৫ 

(অবফে)। 
 

 

 

পবেচালক, স্থানীয় েেকাে 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 
সফান : ০২৫৮-৮৮১২০০৫ (অবফে)। 

 
বিভাগীয় কবিশনাে 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 
সফানঃ ০২৫৮-৮৮১২০০০ (অবফে) 

ফযাক্স : ০২৫৮-৮৮১২০০১ (অবফে)। 

ই-সিইলঃ 

divcomrangpur@mopa.go

v.bd 

 

৩. কি যচােীরদে োধােণ ভবিষ্যৎ 

িহবিল হরি অগ্রীি িন্জজুবে । 

১০ কার্ যবদিে ১. বনধ যাবেি ফেরি আরিদন পত্র। 

২. বেবপ এফ েিাে বহোি 

১. আরিদনকােীে 

বনে উরদ্যারগ। 

২. েংবিষ্ট বহোি 

েক্ষণ অবফে। 

৫. কি যচােীরদে বপ.আে.এল, 

অবেযি ছুটি, োবন্ত বিরনাদন 

ছুটি,প্রসূবি ছুটি িন্জজুবে। 

০৭ কার্ যবদিে ১. বপ. আে. এল. োদা কাগরে আরিদন ও 

চাকুেীে খবিয়ান িবহ। 

২. অবেযি, োবন্ত বিরনাদন ছুটি, বনধ যাবেি 

ফেি নং-৩০। 

৩. প্রসূবি ছুটি োদা কাগরে আরিদন ও 

ডাক্তােী েনদপত্র। 

১. স্থানীয় েেকাে 

শাখা 

২. েংবিষ্ট বহোি 

েক্ষন অবফে 

৫. কি যচােীরদে উচ্চ বশক্ষাে 

অনুিবি প্রদান 

০৭ কার্ যবদিে ১. বিস্তাবেি িণ যনােহ োদা কাগরে আরিদন। আরিদনকােীে বনে 

উরদ্যারগ েংগ্রহ। 

৭. কি যচােীরদে চাকুেী স্থায়ীকেণ ১৫ কার্ যবদিে ১. োদা কাগরে আরিদন 

২. বনরয়াগপত্র 

৩. সর্াগদানপত্র। 

আরিদনকােীে বনে 

উরদ্যারগ েংগ্রহ। 

 

 

mailto:divcomrangpur@mopa.gov.bd
mailto:divcomrangpur@mopa.gov.bd


নাগবেক সেিা: 

ক্র: 

নং: 

সেিাে নাি সেিা প্রদারনে েরি যাচ্চ 

েিয়েীিা 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র  প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র/  

প্রাবিস্থান 

সেিামূল্য এিং 

পবেরশাধ পিবি 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি  

কি যকিযাে পদবি  ,রুি 

নম্বে ,সেলা/উপরেলাে 

সকাডেহ অবফবেয়াল 

সর্বলরফান ও ই -সিইল  

উর্ধ্যিন কি যকিযাে পদবি  ,রুি নম্বে ,

সেলা/উপরেলাে সকাডেহ অবফবেয়াল 

সর্বলরফান ও ই -সিইল  

০১. অবভরর্াগ বিষরয় িদন্ত ১) িদন্তহীন অবভরর্াগ: ৭ 

কার্ যবদিে। 

২  (িদরন্তে প্ররয়ােনীয়িা 

থাকরল ৩০ কার্ যবদিে। 

১. বিস্তাবেি িণ যনােহ আরিদন।  - বিনামূরল্য  

 

 

উপ-পবেচালক, স্থানীয় 

েেকাে েংপুে বিভাগ, 

েংপুে। 

সফান : ০২৫৮-৮৮১২০০৫ 

(অবফে)। 
 

 

 

 

পবেচালক, স্থানীয় েেকাে 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 
সফান : ০২৫৮-৮৮১২০০৫ (অবফে)। 

 
বিভাগীয় কবিশনাে 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 
সফানঃ ০২৫৮-৮৮১২০০০ (অবফে) 

ফযাক্স : ০২৫৮-৮৮১২০০১ (অবফে)। 

ই-সিইলঃ 

divcomrangpur@mopa.gov.

bd 

 

০২. আন্তঃ সেলা সফবেঘার্ 

ইোো  

০৭ বদন বিভাগীয় কবিশনারেে 

কার্ যালয়, েংপুে 

 বনধ যাবেি দেপরত্রে 

মূল্য েোেবে ক্ররয়ে 

িাধ্যরি  

 দেপরত্রে বেিান্ত 

সিািারিক েরি যাচ্চ 

০৭ বদন 

০৩. ইউবনয়ন পবেষরদে 

সচয়ােম্যানগরণে বিরদশ 

ভ্রিরনে অনুিবি। 

০৭ বদন বিভাগীয় কবিশনারেে 

কার্ যালয়, েংপুে 

প্ররর্ােয নরহ আরিদন পত্র 

প্রাবিে পে ০৩ 

বদন 

 

প্রাবিষ্ঠাবনক সেিা: 

  

ক্র: 

নং: 

সেিাে নাি সেিা প্রদারনে েরি যাচ্চ 

েিয়েীিা 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র  প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র/  

প্রাবিস্থান 

সেিামূল্য 

এিং 

পবেরশাধ 

পিবি 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি  

কি যকিযাে পদবি  ,রুি নম্বে ,

সেলা/উপরেলাে সকাডেহ 

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ই -সিইল  

উর্ধ্যিন কি যকিযাে পদবি  ,রুি নম্বে ,

সেলা/উপরেলাে সকাডেহ 

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ই -সিইল  

০১. স্থানীয় েেকাে বিভাগ 

সথরক প্রাি পত্রাবদ 

বনষ্পবিকেণ 

০৩ বদন প্ররর্ােয নরহ পবেচালক স্থানীয় 

েেকাে 

 

 

 

বিনামূরল্য 

 

উপ-পবেচালক, স্থানীয় েেকাে 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

সফান : ০২৫৮-৮৮১২০০৫ (অবফে)। 
 

পবেচালক, স্থানীয় েেকাে 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 
সফান : ০২৫৮-৮৮১২০০৫ (অবফে)। 

 
বিভাগীয় কবিশনাে 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 
সফানঃ ০২৫৮-৮৮১২০০০ (অবফে) 

ফযাক্স : ০২৫৮-৮৮১২০০১ 

(অবফে)। 

ই-সিইলঃ 

divcomrangpur@mopa.g

ov.bd 

 

০২. প্রধান বনি যাহী কি যকিযা, 

সেলা পবেষদগরণে ছুটি ও 

কি যস্থল িযারগে অনুিবি 

। 

০২ বদন - পবেচালক স্থানীয় 

েেকাে 

০৩. উপরেলা পবেষদ 

 ভাইে সচয়ােম্যান,  

সপৌেেভাে সিয়ে ও 

কাউবিলেগরণে শপথ 

গ্রহণ। 

বিবে সপ্রে হরি সগরের্ 

প্রকারশে ২০ বদরনে 

িরধ্য। 

- বিভাগীয় কবিশনারেে 

কার্ যালয়, েংপুে। 

০৩. সেলা পবেষদেমূরহে গাছ 

বিক্ররয়ে অনুরিাদন। 

পত্র প্রাবিে পে ০৩ বদন। েংবিষ্ট সেলা পবেষরদে 

িাধ্যরি 

বিভাগীয় কবিশনারেে 

কার্ যালয়, েংপুে। 

mailto:divcomrangpur@mopa.gov.bd
mailto:divcomrangpur@mopa.gov.bd
mailto:divcomrangpur@mopa.gov.bd
mailto:divcomrangpur@mopa.gov.bd


বহোি শাখা। 

 

১। অভযন্তেীণ সেিা:  

 

ক্র 

নং 

 

 

সেিাে নাি সেিা প্রদারনে 

েরি যাচ্চ েিয় 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র প্ররয়ােনীয় 

কাগেপত্র /আরিদনপত্র 

ফেি প্রাবিস্থান 

সেিামূল্য এিং 

পবেরশাধ পিবি 

 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি 

কি যকিযা )নাি ,পদবি ,সফান নম্বে 

ও ই-সিইল নম্বে(  

 

ঊর্ধ্যিন কি যকিযাে পদবি  ,অবফবেয়াল 

সর্বলরফান ও ইরিইল 

০১. কি যকিযা/কি যচােীরদে সিিন ও 

বিবভন্ন ভািাবদ অনুরিাদন 

(অভযন্তেীন সেিা) 

০৭ বদন ভািা প্রাবিে স্বপরক্ষ 

প্ররয়ােনীয় কাগেপত্র ও 

সেবভবনউ েযাম্প।  

বহোি শাখাে ভােপ্রাি 

কি যকিযাে  অবফে কক্ষ। 

বিনামূরল্য বিভাগীয় কবিশনারেে একান্ত 

েবচি 

( েহকােী কবিশনাে ) 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

রুি#২০২ 

সফান: ০২৫৮-৮৮১২০০৭ 

(অবফে) 

ই-সিইল: 

ps2divcomrangpur@gm

ail.com 

 

 

 

বিভাগীয় কবিশনাে, েংপুে বিভাগ, 

েংপুে। 

রুি#২০১ 

সফানঃ ০২৫৮-৮৮১২০০০ (অবফে) 

ফযাক্স : ০২৫৮-৮৮১২০০১ (অবফে)। 

ই-সিইল: 

divcomrangpur@mopa.gov.

bd 

০২. বিভাগীয় কবিশনারেে কার্ যালরয়ে 

অনুকূরল বিবভন্ন উপখারি প্রবি 

অথ যিছরে িারের্ িোদ্দ েংক্রান্ত 

কার্ যক্রি(অভযন্তেীন সেিা) 

০৭ বদন - বনধ যাবেি সকান ফেি 

সনই। 

বিনামূরল্য 

০৩ অবডর্ আপবি বনষ্পবিে প্রস্তাি 

সপ্রেণ(অভযন্তেীন সেিা) 

১৫ বদন েংবিষ্টরদে বনকর্ সথরক 

প্রাি েিাি  

বনধ যাবেি সকান ফেি 

সনই। 

বিনামূরল্য 

 

৭। সনোেি শাখা 

১। অভযন্তেীণ সেিা: 

ক্র: 

নং 

সেিাে নাি সেিা প্রদারনে  

েরিাচ্চ েিয়েীিা 

প্রররয়ােনীয় 

কাগেপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

প্রররয়ােনীয় কাগেপত্র/ প্রাবিস্থান সেিাে মূল্য এিং 

পবেরশাধ পিবি 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি কি যকিযাে 

পদবি, রুি নম্বে, সেলা/ উপরেলাে 

সকাড যেহ অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ই-

সিইল 

ঊধাি যিন কি যকিযাে পদবি,রুি 

নম্বে, সেলা/ উপরেলাে সকাডেহ 

অবফবেয়াল সর্বলরফান নম্বে ও ই-

সিইল নম্বে) 

০১ অত্র কার্ যালরয়ে বিবভন্ন  শাখা 

সথরক প্রাি  চাবহদাে  বভবিরি  

বিবভন্ন খারি েেকােী বনয়ি 

অনুেেণ করে  ব্যয়  এিং ব্যয় 

বনি যাহ কোে বনবিি  বিল 

বিবে 

                  

চাবহদা 

অনুরিাদরনে ০৩ 

বদরনে িরধ্য। 

বিল এে  

প্ররয়ােনীয় 

কাগেপত্র 

সনোেি শাখা। 

সনোেি শাখাে ভােপ্রাি 

েহকােীে বনকর্ সথরক 

বিনামূরল্য  

বিভাগীয় কবিশনারেে একান্ত েবচি 

( েহকােী কবিশনাে ) 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

রুি#২০২ 

সফান: ০২৫৮-৮৮১২০০৭ (অবফে) 

ই-সিইল: 

ps2divcomrangpur@gmail.

com 

 

 

 

 

বিভাগীয় কবিশনাে, েংপুে বিভাগ, 

েংপুে। 

রুি#২০১ 

সফানঃ ০২৫৮-৮৮১২০০০ (অবফে) 

ফযাক্স : ০২৫৮-৮৮১২০০১ 

(অবফে)। 

ই-সিইল: 

divcomrangpur@mopa.g

ov.bd 

 

০২.  অত্র কার্ যালরয়ে  বিবভন্ন  

সিোিি   ও েংস্কাে  কাে।  

০৭ বদন সনোেি শাখা। সনোেি শাখাে ভােপ্রাি 

েহকােীে বনকর্ সথরক 

বিল পবেরশাধপূি যক 

বহোিেক্ষণ অবফে 

সথরক সচক প্রাবিে 

িাধ্যরি। 

  



ক্র: 

নং 

সেিাে নাি সেিা প্রদারনে  

েরিাচ্চ েিয়েীিা 

প্রররয়ােনীয় 

কাগেপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

প্রররয়ােনীয় কাগেপত্র/ প্রাবিস্থান সেিাে মূল্য এিং 

পবেরশাধ পিবি 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি কি যকিযাে 

পদবি, রুি নম্বে, সেলা/ উপরেলাে 

সকাড যেহ অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ই-

সিইল 

ঊধাি যিন কি যকিযাে পদবি,রুি 

নম্বে, সেলা/ উপরেলাে সকাডেহ 

অবফবেয়াল সর্বলরফান নম্বে ও ই-

সিইল নম্বে) 

০৩. পণ্য,  ও েংবিষ্ট সেিা ক্রয়। ১৫ কার্ যবদিে ১। কার্ যারদশ এে 

িাধ্যরি। 

২। সচক প্রদারনে 

িাধ্যরি। 

১। সর্ন্ডাে/ সকারর্শন বিজ্ঞবি। 

২। সর্ন্ডাে /সকারর্শন ডকুরিন্ট 

৩। এনআইবড 

৩। টিন োটি যবফরকর্ 

৫। ভযার্ সেবে: 

৫। ব্যাংক সের্রিন্ট। 

৭। সট্রড লাইরেি্ 

বিনামূরল্য  

বিভাগীয় কবিশনারেে একান্ত েবচি 

( েহকােী কবিশনাে ) 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

রুি#২০২ 

সফান: ০২৫৮-৮৮১২০০৭ (অবফে) 

ই-সিইল: 

ps2divcomrangpur@gmail.

com 

 

 

 

 

বিভাগীয় কবিশনাে, েংপুে বিভাগ, 

েংপুে। 

রুি#২০১ 

সফানঃ ০২৫৮-৮৮১২০০০ (অবফে) 

ফযাক্স : ০২৫৮-৮৮১২০০১ 

(অবফে)। 

ই-সিইল: 

divcomrangpur@mopa.g

ov.bd 

 

০৩. অত্র কার্ যালরয়ে ৩থ য সেণীে  

কি যচােীরদে  বিবভন্ন শাখায়  

িদবল/  পদায়ন এিং কি যিন্টন  

  

 

প্ররয়ােনীয় 

কাগেপত্র/  

সনোেি শাখা। 

    

    সনোেি শাখা 

বিনামূরল্য 

২। নাগবেক সেিা: 

 

ক্র: 

নং 

সেিাে নাি সেিা প্রদারনে  

েরিাচ্চ 

েিয়েীিা 

প্রররয়ােনীয় 

কাগেপত্র  

প্রররয়ােনীয় 

কাগেপত্র/ 

প্রাবিস্থান 

সেিাে মূল্য এিং 

পবেরশাধ পিবি 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি কি যকিযাে পদবি, 

রুি নম্বে, সেলা/ উপরেলাে সকাড যেহ 

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ই-সিইল 

ঊধাি যিন কি যকিযাে পদবি,রুি নম্বে, 

সেলা/ উপরেলাে সকাডেহ অবফবেয়াল 

সর্বলরফান নম্বে ও ই-সিইল নম্বে) 

০১

. 

বিভাগীয় কবিশনাে এে  সস্বচ্ছাধীন  

িহবিল সথরক আবথ যক  োহারেে  

আরিদন বনষ্পবি। 

সচক প্রদান 

ও 

অথ য প্রদান 

সনোেি শাখা বিল 

পবেরশাধপূি যক 

বহোিেক্ষণ অবফে 

সথরক সচক প্রাবিে 

িাধ্যরি। 

বিনামূরল্য বিভাগীয় কবিশনারেে একান্ত েবচি 

( েহকােী কবিশনাে ) 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

রুি#২০২ 

সফান: ০২৫৮-৮৮১২০০৭ (অবফে) 

ই-সিইল: 

ps2divcomrangpur@gmail.com 

 

 

 

বিভাগীয় কবিশনাে,  

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

সফানঃ ০২৫৮-৮৮১২০০০ (অবফে) 

ফযাক্স : ০২৫৮-৮৮১২০০১ (অবফে)। 

ই-সিইল: 

divcomrangpur@mopa.gov.bd 

৩। প্রাবিষ্ঠাবনক সেিা: 

ক্র: 

নং 

সেিাে নাি সেিা প্রদারনে  

েরিাচ্চ 

েিয়েীিা 

প্রররয়ােনীয় 

কাগেপত্র এিং 

প্রাবিস্থান 

প্রররয়ােনীয় 

কাগেপত্র/ 

প্রাবিস্থান 

সেিাে মূল্য এিং 

পবেরশাধ পিবি 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি কি যকিযাে পদবি, 

রুি নম্বে, সেলা/ উপরেলাে সকাড যেহ 

অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ই-সিইল 

ঊধাি যিন কি যকিযাে পদবি,রুি নম্বে, 

সেলা/ উপরেলাে সকাডেহ অবফবেয়াল 

সর্বলরফান নম্বে ও ই-সিইল নম্বে) 

০১ বিদুযৎ, পাবন, সর্বলরফান েংক্রান্তঃ 

 েংরর্াগ, স্থানান্তে, স্থবগি, বিবচ্ছন্নকেণ 

ও বিল পবেরশাধ েংক্রান্ত র্ািিীর়্ 

কার্ যাবদ ।  

০৭ বদন বিল ভাউচাে েংবিষ্ট দিে বিনামূরল্য বিভাগীয় কবিশনারেে একান্ত েবচি 

( েহকােী কবিশনাে ) 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

রুি#২০২ 

সফান: ০২৫৮-৮৮১২০০৭ (অবফে) 

ই-সিইল: 

ps2divcomrangpur@gmail.com 

 

 

 

বিভাগীয় কবিশনাে, েংপুে বিভাগ, 

েংপুে। 

রুি#২০১ 

সফানঃ ০২৫৮-৮৮১২০০০ (অবফে) 

ফযাক্স : ০২৫৮-৮৮১২০০১ (অবফে)। 

ই-সিইল: 

divcomrangpur@mopa.gov.bd 



আইবেটি শাখা 

 ২.১) অভযন্তেীণ সেিা 

ক্রবিক 

নং 

সেিাে নাি সেিা প্রদারনে 

েরি যাচ েিয় 

প্ররয়ােনীয় 

কাগেপত্র 

প্ররয়ােনীয় 

কাগেপত্র/আরিদন 

আরিদরনে ফেি 

প্রাবিস্থান 

সেিামূল্য 

এিং 

পবেরশাধ 

পিবি 

(র্বদ থারক) 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি কি যকিযা 

পদবি, রুি নম্বে, সেলা/উপরেলাে 

সকাড, অবফবেয়াল সর্বলরফান ও ই-

সিইল 

উর্ধ্যিন কি যকিযাে  পদবি, রুি নম্বে, 

সেলা/উপরেলাে সকাড, অবফবেয়াল 

সর্বলরফান ও ই-সিইল 

০১. ওরয়ি সপার্ যাল ও ই-ফাইবলং 

(ওরয়ি সপার্ যারল এ কার্ যালরয়ে 

েকল িথ্য আপরডর্ কো হয় এিং 

বডবের্াল নবথ ব্যিস্থা বিষরয় 

প্রবশক্ষণ প্রদান কো হয়) 

    ০২ বদন  প্ররর্ােয নয় বনধ যাবেি সকান  

ফেি সনই। 

বিনামূরল্য বেবনয়ে েহকােী কবিশনাে/েহকােী 

কবিশনাে 

(আইবেটি শাখা) 

সফানঃ ০২৫৮-৮৮১২০১০ (অবফে) 

ই-সিইল-

acictdivcomrangpur@

mopa.gov.bd 

রুি নং-৩১৩ 

 

অবিবেক্ত বিভাগীয় কবিশনাে 

(োবি যক) 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

সফানঃ ০২৫৮-৮৮১২০০২ (অবফে) 

ই-সিইল-

adldivcomgrangpur@mop

a.gov.bd 
রুি নং-৩০১ 

 
 

.১) নাগবেক সেিা 

ক্রবিক 

নং 

সেিাে নাি সেিা প্রদারনে 

েরি যাচ েিয় 

প্ররয়ােনীয় 

কাগেপত্র 

প্ররয়ােনীয় 

কাগেপত্র/আরিদন 

আরিদরনে ফেি 

প্রাবিস্থান 

সেিামূল্য এিং 

পবেরশাধ 

পিবি 

(র্বদ থারক) 

শাখাে নািেহ দাবয়ত্বপ্রাি কি যকিযা 

পদবি, রুি নম্বে, সেলা/উপরেলাে 

সকাড, অবফবেয়াল সর্বলরফান ও 

ই-সিইল 

উর্ধ্যিন কি যকিযাে  পদবি, রুি নম্বে, 

সেলা/উপরেলাে সকাড, অবফবেয়াল 

সর্বলরফান ও ই-সিইল 

০২ নাগবেক সেিায় উদ্ভািন বিষরয় এ 

বিভারগে বিবভন্ন দিরেে 

কি যকিযারদে নাগবেক সেিা 

েহেীকেরণে লরক্ষয প্রবশক্ষণ 

প্রদান কো হয়। 

িন্ত্রণালরয়ে 

বনরদ যশনা 

পাওয়া িাত্রই 

েম্পন্ন কো 

হয়। 

প্ররর্ােয নয় বনধ যাবেি সকান  

ফেি সনই। 

বিনামূরল্য বেবনয়ে েহকােী 

কবিশনাে/েহকােী কবিশনাে 

(আইবেটি শাখা) 

সফানঃ ০২৫৮-৮৮১২০১০ (অবফে) 

ই-সিইল-

acictdivcomrangpur

@mopa.gov.bd 

রুি নং-৩১৩ 

 

অবিবেক্ত বিভাগীয় কবিশনাে 

(োবি যক) 

েংপুে বিভাগ, েংপুে। 

সফানঃ ০২৫৮-৮৮১২০০২ (অবফে) 

ই-সিইল-

adldivcomgrangpur@mop

a.gov.bd 
রুি নং-৩০১ 

 
 

                                                                                                                              স্বাক্ষবেি/- 

                                                                                                                                ১৯/০৫/২০২২ বি:                                                             

                                                                                                                               সিা: আিদুল ওয়াহাি ভূঞা 

                                                                                                                                            বিভাগীয় কবিশনাে 

                                                                                                                                              েংপুে  বিভাগ, েংপুে। 

                                                                                                                                          সফান: ০৫২১-৫৭৩০০ (অবফে) 

                                                                                                                                            ফযাক্স: ০৫২১-৫১৮৯৯(অবফে) 

     ই-সিইলঃ divcomrangpur@mopa.gov.bd  
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