
 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

জলা শাসেকর কায ালয় 
নীলফামারী 

www.nilphamari.gov.bd 

 
সবা দান িত িত (িস েজ  স চাট ার) 

০১. িভশন ও িমশন 
 িভশন:  দ  ও কায কর শাসন এবং িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার ত েয় সরকাির সবা সহজলভ  কের জনগেণর জীবনমােনর উ য়ন সাধন। 
 

  িমশন:  সবা দােনর প িতগত উৎকষ  সাধেনর মা েম সবা হণকারীর স ি  অজন ও জনবা ব শাসন ব ার িবকাশ ঘটােনা।  
 

০২ িত ত সবাস হ: 
২.১ নাগিরক সবা:  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
µিমক সবার 

 নাম 
 

সবা দােন 
সেব া  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  cÖ‡qvRbxq কাগজপ /আেবদন 
ফরম াি র ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কম কতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল 

D Zb Kg©KZ©vর c`িব, ম ন র, জলা ও উপেজলার 

†KvWmn †Uwj‡dvb b¤̂i I  

B-‡gBj 

০১ জলা/উপেজলা রাজ  
শাসেনর ৩য় ও ৪থ িণর 

কম চারীেদর 
িপআরএল/ পনশন িন ি  

১০ কায িদবস ১) িনধ ািরত ফরেম আেবদন 
২) ইএলিপিস 
৩) বধ উ রািধকার ঘাষণাপ  
৪) ন না া র ও প চ আ েলর ছাপ 
৫) না-দাবী ত য়ন প  
৬) ছিব পাসেপাট  সাইজ 
৭) িপআরএল আেদশ 
৮) চাকিরর খিতয়ান বিহ 

১) এস.এ শাখা  
২) এস.এ শাখা 
৩) িনজ উে াগ 
৪) িনজ উে াগ 
৫) এস.এ শাখা 
৬) িনজ উে াগ 
৭) এস.এ শাখা 
৮) এস.এ শাখা 

webvg~‡j¨ ‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i 

bxjdvgvix 

২য় তলা, ক  নং-৩০৮ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161316 

মাবাইল: 
+8801৭৩৩-৩৯০৬৫০ 

B-‡gBj : sa.nilphamari@ gmail. com 
 

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

০২ জলা/উপেজলা সাধারণ 
শাসেনর ৩য় িণর 

কম চারীেদর 
িপআরএল/ পনশন িন ি  

১০ কায িদবস ১) িনধ ািরত ফরেম আেবদন 
২) ইএলিপিস 
৩) বধ উ রািধকার ঘাষণাপ  
৪) ন না া র ও প চ আ েলর ছাপ 
৫) না-দাবী ত য়ন প  
৬) ছিব পাসেপাট  সাইজ 
৭) িপআরএল আেদশ 
৮) চাকিরর খিতয়ান বিহ 

১) সং াপন শাখা  
২) সং াপন শাখা 
৩) িনজ উে াগ 
৪) িনজ উে াগ 
৫) সং াপন শাখা 
৬) িনজ উে াগ 
৭) সং াপন শাখা 
৮) সং াপন শাখা 

webvg~‡j¨ শাসিনক কম কতা 
সং াপন শাখা 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৫ 

‡dvb: +88055161৮৪৫ 
মাবাইল: +88০১৭৩৩৩৯০৬৫৯ 

B-‡gBj: 

establishment.nilphamari@gmail.com   

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 



০৩ জলা/উপেজলা সাধারণ 
শাসেনর ৪থ িণর 

কম চারীেদর 
িপআরএল/ পনশন িন ি  

১০ কায িদবস ১) িনধ ািরত ফরেম আেবদন 
২) ইএলিপিস 
৩) বধ উ রািধকার ঘাষণাপ  
৪) ন না া র ও প চ আ েলর ছাপ 
৫) না-দাবী ত য়ন প  
৬) ছিব পাসেপাট  সাইজ 
৭) িপআরএল আেদশ 
৮) চাকিরর খিতয়ান বিহ 

১) নজারত শাখা  
২) নজারত শাখা 
৩) িনজ উে াগ 
৪) িনজ উে াগ 
৫) সং াপন শাখা 
৬) িনজ উে াগ 
৭) নজারত শাখা 
৮) নজারত শাখা 

webvg~‡j¨ †bRviZ †WcyywU Kv‡j±i  

bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৬ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161320 

মাবাইল: 
+8801759-730679 

B-‡gBj : ndc.nilphamari@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

০৪ সাধারণ ভিব  তহিবল হেত 
অি ম ম রী ( জলা/উপেজলা 

শাসেনর ৩য় িণর 
কম চারী) 

৫ কায িদবস ১) িনধ ািরত ফরেম আেবদন 
২) িহসাবর ণ অিফেসর ত য়নপ  

১) সং াপন শাখা 
২) িহসাবর ণ     
     অিফস 

webvg~‡j¨ শাসিনক কম কতা 
সং াপন শাখা 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৫ 

‡dvb: +88055161৮৪৫ 
মাবাইল: 

+88০১৭৩৩৩৯০৬৫৯ 
B-‡gBj: 

establishment.nilphamari@gmail.com   

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 

০৫ সাধারণ ভিব  তহিবল হেত 
অি ম ম রী 
( জলা/উপেজলার রাজ  

শাসেনর ৩য় ও ৪থ িণর  
কম চারী) 

৫ কায িদবস ১) িনধ ািরত ফরেম আেবদন 
২) িহসাবর ণ অিফেসর ত য়নপ  

১) এসএ শাখা 
২) িহসাবর ণ     
     অিফস 

webvg~‡j¨ ‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i 

bxjdvgvix 

২য় তলা, ক  নং-৩০৮ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161316 

মাবাইল: 
+8801৭৩৩-৩৯০৬৫০ 

B-‡gBj : sa.nilphamari@ gmail. com 
 

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

০৬ সাধারণ ভিব  তহিবল হেত 
অি ম ম রী ( জলা/উপেজলা 

শাসেনর ৪থ িণর 
কম চারী) 

৫ কায িদবস ১) িনধ ািরত ফরেম আেবদন 
২) িহসাবর ণ অিফেসর ত য়নপ  

১) নজারত শাখা 
২) িহসাবর ণ     
     অিফস 

webvg~‡j¨ †bRviZ †WcyywU Kv‡j±i  

bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৬ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161320 

মাবাইল: 
+8801759-730679 

B-‡gBj : ndc.nilphamari@gmail.com  

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 



০৭ জলা ও উপেজলা শাসেন 
কম রত িবিসএস ( শাসন) 
ক াডােরর কম কতাগণ, 
সাধারণ শাসেনর ৩য় িণর 
কম চাির এবং তােদর 
পিরবােরর সদ েদর 
পাসেপাট হেণর 
অ মিত/অনাপি  দান। 

৩ কায িদবস ১) আেবদন 
২) ব তন পাসেপাট (যিদ থােক)  
    ফেটাকিপ। 
৩) জ  িনব ন/জাতীয় পিরচয় পে র  
    ফেটাকিপ। 

১) সং াপন শাখা 
 

webvg~‡j¨ শাসিনক কম কতা 
সং াপন শাখা 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৫ 

‡dvb: +88055161৮৪৫ 
মাবাইল: 

+88০১৭৩৩৩৯০৬৫৯ 
B-‡gBj: 

establishment.nilphamari@gmail.com   

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 

০৮ জলা ও উপেজলার সাধারণ 
শাসেন কম রত ৪থ িণর 

কম চাির এবং তােদর 
পিরবােরর সদ েদর 
পাসেপাট হেণর 
অ মিত/অনাপি  দান। 

৩ কায িদবস ১) আেবদন 
২) ব তন পাসেপাট (যিদ থােক)  
    ফেটাকিপ। 
৩) জ  িনব ন/জাতীয় পিরচয় পে র  
    ফেটাকিপ। 

১) নজারত শাখা 
 

webvg~‡j¨ †bRviZ †WcyywU Kv‡j±i  

bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৬ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161320 

মাবাইল: 
+8801759-730679 

B-‡gBj : ndc.nilphamari@gmail.com  

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

০৯ জলা ও উপেজলা শাসেন 
কম রত রাজ  শাসেনর ৩য় 
ও ৪থ িণর কম চাির এবং 
তােদর পিরবােরর সদ েদর 
পাসেপাট হেণর 
অ মিত/অনাপি  দান। 

৩ কায িদবস ১) আেবদন 
২) ব তন পাসেপাট (যিদ থােক)  
    ফেটাকিপ। 
৩) জ  িনব ন/জাতীয় পিরচয় পে র  
    ফেটাকিপ। 

১) এসএ শাখা 
 

webvg~‡j¨ ‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i 

bxjdvgvix 

২য় তলা, ক ষ নং-৩০৮ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161316 

মাবাইল: 
+8801৭৩৩-৩৯০৬৫০ 

B-‡gBj : sa.nilphamari@ gmail. com 
 

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

১০ জলা/উপেজলা সাধারণ 
শাসেনর ৩য় ও ৪থ িণর 

কম চারীেদর হ িনম ান/ হ 
মরামত/ মাটর কার/ মাটর 

সাইেকল/কি উটার য় ঋন 
দান। 

১০ কায িদবস ১) িনধ ািরত ফরেম আেবদন 
 

১) সং াপন শাখা  
 

webvg~‡j¨ শাসিনক কম কতা 
সং াপন শাখা 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৫ 

‡dvb: +88055161৮৪৫ 
মাবাইল: +88০১৭৩৩৩৯০৬৫৯ 

B-‡gBj: 

establishment.nilphamari@gmail.com   

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 



১১ জলা ও উপেজলা শাসেন 
কম রত িবিসএস ( শাসন) 
ক াডােরর কম কতাগেণর এবং 
সাধারণ শাসেনর ৩য় িণর 
কম চারীেদর িব ে  লা ও 
আচরণজিণত অিভেযাগ এবং 
িবিবধ অিভেযাগ উপ াপন ও 
আেদশ বা বায়ন 

১৫ কায িদবস ১)  অিভেযােগর সমথ েন উপ   
     মাণািদ 

১) সং াপন শাখা। webvg~‡j¨ শাসিনক কম কতা 
সং াপন শাখা 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৫ 

‡dvb: +88055161৮৪৫ 
মাবাইল: +88০১৭৩৩৩৯০৬৫৯ 

B-‡gBj: 

establishment.nilphamari@gmail.com   

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

১২ জলা ও উপেজলা শাসেন 
কম রত রাজ  শাসেনর ৩য় 
ও ৪থ িণর কম চারীেদর 
িব ে  লা ও 
আচরণজিণত অিভেযাগ এবং 
িবিবধ অিভেযাগ উপ াপন ও 
আেদশ বা বায়ন 

১৫ কায িদবস ১)  অিভেযােগর সমথ েন উপ   
     মাণািদ 

১) এসএ শাখা। webvg~‡j¨ ‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i 

bxjdvgvix 

২য় তলা, ক  নং-৩০৮ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161316 

মাবাইল: 
+8801৭৩৩-৩৯০৬৫০ 

B-‡gBj : sa.nilphamari@ gmail. com 
 

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

১৩ জলা ও উপেজলা শাসেন 
কম রত সাধারণ শাসেনর  
৪থ িণর কম চারীেদর 
িব ে  লা ও 
আচরণজিণত অিভেযাগ এবং 
িবিবধ অিভেযাগ উপ াপন ও 
আেদশ বা বায়ন 

১৫ কায িদবস ১)  অিভেযােগর সমথ েন উপ   
     মাণািদ 

১) নজারত শাখা। িবনা ে  †bRviZ †WcyywU Kv‡j±i  

bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৬ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161320 

মাবাইল: 
+8801759-730679 

B-‡gBj : ndc.nilphamari@gmail.com  

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

১৪ জলা ও উপেজলা শাসেন 
কম রত রাজ  শাসেনর ৩য় 
ও ৪থ িণর কম চারীেদর 

ায় পদত ােগর িবষেয় 
কায ম হণ 

৫ কায িদবস ১।  পদত াগ প  
 

১) এসএ শাখা। webvg~‡j¨ ‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i 

bxjdvgvix 

২য় তলা, ক  নং-৩০৮ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161316 

মাবাইল: 
+8801৭৩৩-৩৯০৬৫০ 

B-‡gBj : sa.nilphamari@ gmail. com 
 

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 



১৫ জলা ও উপেজলা শাসেন 
কম রত সাধারণ শাসেনর  
৪থ িণর কম চারীেদর 

ায় পদত ােগর িবষেয় 
কায ম হণ 

৫ কায িদবস ১।  পদত াগ প  
 

১) নজারত শাখা। িবনা ে  †bRviZ †WcyywU Kv‡j±i  

bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৬ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161320 

মাবাইল: 
+8801759-730679 

B-‡gBj : ndc.nilphamari@gmail.com  

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

১৬ জলা ও উপেজলা শাসেন 
কম রত সাধারণ শাসেনর  
৩য় িণর কম চারীেদর 

ায় পদত ােগর িবষেয় 
কায ম হণ 

৫ কায িদবস ১।  পদত াগ প  
 

১) সং াপন শাখা। webvg~‡j¨ শাসিনক কম কতা 
সং াপন শাখা 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৫ 

‡dvb: +88055161৮৪৫ 
মাবাইল: +88০১৭৩৩৩৯০৬৫৯ 

B-‡gBj: 

establishment.nilphamari@gmail.com   

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

১৭ জলা ও উপেজলা শাসেন 
কম রত সাধারণ শাসেনর 
৩য় িণর কম চারীেদর াি  
িবেনাদন / িত 

/অিজত  

০৭ কায িদবস ১।  আেবদন প  
২।  যথাযথ ক পে র অ ায়ণ প  ও  
     পািরশ। 
৩।  র িহসাব ( েয়াজন অ সাের) 

১) সং াপন শাখা। webvg~‡j¨ শাসিনক কম কতা 
সং াপন শাখা 
 bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৫ 

‡dvb: +88055161৮৪৫ 
মাবাইল: +88০১৭৩৩৩৯০৬৫৯ 

B-‡gBj: 

establishment.nilphamari@gmail.com   

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

১৮ জলা ও উপেজলা শাসেন 
কম রত সাধারণ শাসেনর ৪থ 

িণর কম চারীেদর াি  
িবেনাদন / িত 

/অিজত  

০৭ কায িদবস ১।  আেবদন প  
২।  যথাযথ ক পে র অ ায়ণ প  ও  
     পািরশ। 
৩।  র িহসাব ( েয়াজন অ সাের) 

১) নজারত শাখা। িবনা ে  †bRviZ †WcyywU Kv‡j±i  

bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৬ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161320 

মাবাইল: 
+8801759-730679 

B-‡gBj : ndc.nilphamari@gmail.com  

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 



১৯ জলা ও উপেজলা শাসেন 
কম রত রাজ  শাসেনর ৩য় 
ও ৪থ িণর কম চারীেদর 

াি  িবেনাদন / িত 
/অিজত  

০৭ কায িদবস ১।  আেবদন প  
২।  যথাযথ ক পে র অ ায়ণ প  ও  
     পািরশ। 
৩।  র িহসাব ( েয়াজন অ সাের) 

১) এসএ শাখা। িবনা ে  ‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i 

bxjdvgvix 

২য় তলা, ক  নং-৩০৮ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161316 

মাবাইল: 
+8801৭৩৩-৩৯০৬৫০ 

B-‡gBj : sa.nilphamari@ gmail. com 
 

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



২.২ ািত ািনক সবা:  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

µিমক সবার 
 নাম 

 

সবা দােন 
সেব া  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  cÖ‡qvRbxq কাগজপ /আেবদন 
ফরম াি র ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কম কতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও ই-

মইল 

D Zb Kg©KZ©vর c`িব, ম ন র, জলা ও উপেজলার 

†KvWmn †Uwj‡dvb b¤̂i I  

B-‡gBj 

০১ BU fvUvi 

jvB‡mÝ 

cÖ̀ vb 

 

 

 

 

 

৩০ Kvh©w`em 

 
 

1) wba©vwiZ di‡g Av‡e`b (Awdm KZ©„K mieivnK…Z) 

2) cwi‡ekMZ QvocÎ (nvjbvMv`) 

3) †UªW jvB‡mÝ (nvjbvMv`) 

4) BDwc †Pqvig¨vb KZ©„K দ  AbvcwËcÎ 

5) jvB‡mÝ wd Rgvi g~j Pvjvb 

6) Dr‡m Ki Rgvi g~j Pvjvb,  
7) e¨vsK m”QjZvi mb` 
8) AvqKi cÖZ¨qbcÎ (nvjbvMv`) 

9) fvUvi Kv‡R e¨eüZ Rwgi evwYwR¨K nv‡i f~wg Dbœqb       

    Ki cwi‡kv‡ai `vwLjvi d‡UvKwc 

10) fvUvq e¨eüZ Rwgi `wjj/fvov n‡j 

Pzw³cÎ/ পি ক হেল না-দাবী প । 

1) †bRviZ kvLv  

2) cwi‡ek Awa`ßi, e¸ov 

3) BDwc/‡cŠimfv Awdm 

4) BDwc/‡cŠimfv Awdm 

5) †mvbvjx e¨vsK  
6) †mvbvjx e¨vsK  
7) তফিসলী াংক 
8) AvqKi Awdm 

9)  BDwbqb/ পৗর f~wg Awdm 

10)  wbR D‡`¨vM 

500/- টাকা 
 

জমাদােনর কাড 
১-০৭৪২-০০০০-

২৬৮১ 
 

 

   

 

†bRviZ †WcyywU Kv‡j±i  

bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৬ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161320 

মাবাইল: 
+8801759-730679 

B-‡gBj : ndc.nilphamari@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল: 
+8801715-081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa. gov.bd 

০২ BU fvUvi 

jvB‡mÝ 

bevqb 

 

 

 

 

 

১০ Kvh©w`em 

 

1) wba©vwiZ di‡g Av‡e`b (Awdm KZ©„K mieivnK…Z) 

2) cwi‡ekMZ QvocÎ (nvjbvMv`) 

3) †UªW jvB‡mÝ (nvjbvMv`) 

4) BDwc †Pqvig¨vb KZ©„K দ  AbvcwËcÎ 

5) jvB‡mÝ bevqb wd Rgvi g~j Pvjvb I jvB‡mÝ Gi  

    g~j Kwc,  
6) Dr‡m Ki Rgvi g~j Pvjvb,  
7) e¨vsK m”QjZvi mb`cÎ,  
8) AvqKi cÖZ¨qbcÎ (nvjbvMv`) 
9) fvটায় ব ত Rwgi evwYwR¨K nv‡i f~wg Dbœqb Ki  

     cwi‡kv‡ai `vwLjvi d‡UvKwc 

10) fvUvq e¨eüZ Rwgi `wjj/fvov n‡j Pzw³cÎ 

11) f¨vU cwi‡kv‡ai cÖZ¨qbcÎ (nvjbvMv`) 

1) †bRviZ kvLv 

2) cwi‡ek Awa`ßi, e¸ov 

3) BDwc/‡cŠimfv Awdm 

4) BDwc/‡cŠimfv Awdm 

5) †mvbvjx e¨vsK ও িনজ    
     উে াগ 
6) †mvbvjx e¨vsK  

7) তফিসলী e¨vsK 

8) AvqKi Awdm 

9)  BDwbqb/ পৗর f~wg Awdm 

10) wbR D‡`¨vM 

11) AvqKi Awdm  

500/- টাকা 
 

জমাদােনর কাড 
১-০৭৪২-০০০০-

২৬৮১ 
 

 

 

 

 

†bRviZ †WcyywU Kv‡j±i  

bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৬ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161320 

মাবাইল: 
+8801759-730679 

B-‡gBj : ndc.nilphamari@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল: 
+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa. gov.bd 

  

 

 

 



 

০৩ AZ¨vek¨Kxq c‡Y¨i jvB‡mÝ 

cÖ̀ vb ও নবায়ন 
লাইেস  

দান  
30 Kvh©w`em 

 
 
 
 
 
 
 
 

লাইেস  
নবায়ন 

৫ কায  িদবস 
 

লাইেস  
1) 10/- UvKvi †KvU© wdসহ wba©vwiZ di‡g   
    Av‡e`b 

২) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত Kwc 

৩) 2 Kwc পাসেপাট সাইেজর রি ন সত িয়ত      
     ছিব  

৪) †UªW jvB‡mÝ এর সত ািয়ত কিপ। 
৫) e¨emv ’̄‡ji Rwgi gvwjKvbv/fvovi iwk`  
 
নবায়ন 
১। ল লাইেস  
২। জারী চালােন সরকার িনধ ািরত িফ      
     জমাদােনর কিপ। 

1) ÷¨v¤ú †fÛvi I †Rjv I‡qe †cvU©vj 

(www.nilphamari.gov.bd) 
২)  িনজ উেদাগ ও জলা িনব াচন অিফস 
3)  wbR D‡`¨vM 

4) BDwc/‡cŠimfv Awdm 

5)  wbR D‡`¨vM 

 

 

 

1)  wbR D‡`¨vM 

2)  †mvbvjx e¨vsK 

jvB‡mÝ wd bevqb wd Wzwcø‡KU 

jvB‡mÝ 

†bRviZ †WcyywU Kv‡j±i  

 bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৬ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161320 

মাবাইল: 
+8801759-730679 

B-‡gBj : 
ndc.nilphamari@gmail.com 

 

 

 

 

 

‡Rjv cÖkvmK  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল: 
+8801715081480 

B-‡gBj: 

dcnilphamari@ 
mopa.gov.bd 

†jŠn I B¯úvZ mvgMÖx 3000/- 1,500/- 600/- 

wm‡g›U 1,500/- 750/- 300/- 

mywZ Kvco (cvBKvix) 

3,000/- 1,500/- 600/- 

1,000/- 500/- 200/- 

mywZ Kvco (LyPiv) 1,200/- 600/- 240/- 

mywZ myZv (cvBKvix) 500/- 250/- 100/- 

 

mywZ myZv (LyPiv) 

জমাদােনর কাড 
১০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ 

Ry‡qjvix 3,000/- 3,000/- - 

¯̂Y© KvwiMix 500/- 500/- - 

জমাদােনর কাড 
১০৭৪২-০০০১-২৬৮১ 

ỳ»RvZ Lvevi 

300/- 150/- 60/- 

wmMv‡iU (cvBKvix I 

cwi‡ekK) 

 

 

3,000/- 1,500/- 600/- 

 

জমাদােনর কাড 
১০৭৪২-০০০০-১৮৭৬ 

০৪ ‡nv‡U‡ji jvB‡mÝ দান ও 
নবায়ন 

 লাইেস  
দান 

30 Kvh©w`em 
 
 
 
 

নবায়ন 
৫ কায  িদবস 

 
 

লাইেস  
1) wba©vwiZ di‡g Av‡e`b (dig bs- K, L, M, N) 
2) 2 Kwc পাসেপাট সাইেজর রি ন সত িয়ত ছিব 

3) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত Kwc 

4) †UªW jvB‡mÝ Gi সত ািয়ত কিপ 

5) e¨emv ’̄‡ji gvwjKvbv/ fvov n‡j Zvi iwk` 

৬) াংক সলেভ ী সনদ 
 ৭) আয়কর সনদ। 
নবায়ন 
১। ল লাইেস  
২। জারী চালােন সরকার িনধ ািরত িফ  
    জমাদােনর কিপ। 
 

1) †bRviZ kvLv 

2) wbR D‡`¨vM  

3)  wbR D‡`¨vM ও জলা িনব াচন অিফস 
4) িনজ উে াগ ও BDwc/‡cŠimfv Awdm  

5)  wbR D‡`¨vM 

6) †mvbvjx e¨vsK  

7)  AvqKi Awdm 

 

1) wbR D‡`¨vM  

2) †mvbvjx e¨vsK/ হ েড  /‡Rjv I‡qe 

†cvU©vj (www.nilphamari.gov.bd) 

‡iwR‡÷ªkb wd jvB‡mÝ wd bevqb wd 

†bRviZ †WcyywU Kv‡j±i  

bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৬ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161320 

মাবাইল: 
+8801759-730679 

B-‡gBj : 
ndc.nilphamari@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল: 
+8801715081480 

B-‡gBj: 

dcnilphamari@ 
mopa.gov.bd 

GK ZviKv 500/- 10,000/- 3,750/- 

ỳB ZviKv 1,000/- 25,000/- 7,500/- 

wZb ZviKv 1,500/- 75,000/- 20,000/- 

Pvi ZviKv 

2,000/- 1,00,000/- 25,000/- 

cvuP ZviKv 2,500/- 1,25,000/- 30,000/- 

 

 

জমাদােনর কাড 
১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 

 
 
 
 
 



০৫ †i÷z‡i›U Gi jvB‡mÝ দান 
ও নবায়ন 

লাইেস  দান 
30 Kvh©w`em 

 
 
 
 
 

লাইেস  নবায়ন-  
৫ কায  িদবস 

 
 
 

লাইেস  
1) wba©vwiZ di‡g Av‡e`b (dig bs- K, L, M, N) 
2) 02 Kwc সত ািয়ত রি ন ছিব  

3) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত Kwc 

4) †UªW jvB‡mÝ Gi সত ািয়ত Kwc 

5) e¨emv ’̄‡ji gvwjKvbv/ fvov n‡j Zvi iwk` 

৬) াংক সলেভ ী সনদ 
৭) আয়কর সনদ। 
 
নবায়ন 
১। ল লাইেস  
২। জারী চালােন সরকার িনধ ািরত িফ জমাদােনর   
    কিপ। 

1) †bRviZ kvLv 

2)  wbR D‡`¨vM 

3)  wbR D‡`¨vM ও জলা িনব াচন 
অিফস 
4) BDwc/‡cŠimfv Awdm ও িনব 
উে াগ 
5)  wbR D‡`¨vM 

6) †mvbvjx e¨vsK  

7)  AvqKi Awdm 

 

 

1) wbR D‡`¨vM  

2) †mvbvjx e¨vsK  

রিজে শন 
িফ 

jvB‡mÝ 

wd 

bevqb wd 

†bRviZ †WcyywU Kv‡j±i 

bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৬ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161320 

মাবাইল:+8801759-730679 

B-‡gBj : 
ndc.nilphamari@ 

gmail.com  

‡Rjv cÖkvmK  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল: 
+8801715081480 

B-‡gBj: 

dcnilphamari@ 
mopa.gov.bd 

 
 

Avmb msL¨v 30-70 (Gwm) ২৫০/- 4,000/

- 

1,500/- 

Avmb msL¨v 30-70 (bb 

Gwm) 

২৫০/- 2,000/

- 

1,250/- 

Avmb msL¨v 70 Gi E‡×© 

(Gwm) 

২৫০/- 5,000/

- 

2,500/- 

Avmb msL¨v 70 Gi E‡×© 

(bb Gwm) 

 

 

  

২৫০/- 2,500/

- 

1,250/- 

জমাদােনর কাড 
১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 

০৬ িফিলং শন াপেনর 
অনাপি  দান 
 
 
 
 
 
 
 

৩০ কায িদবস ১। ১০/- টাকার কাট  িফসহ সাদা কাগেজ  
    আেবদন  
২।  2 Kwc পাসেপাট সাইেজর রি ন সত িয়ত ছিব 
৩। ৪ কিপ  ি  চ াপ  
৪। ড লাইেস   
৫। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত Kwc  
৬। AvqKi cÖZ¨qbcÎ (nvjbvMv`)  
৭। াংক সলেভ ী সনদ 
 ৮। ািবত জিমর নামজারী/ না-দাবী বা  
    মতা প   
৯। ািবত জিমর হালনাগাদ িম উ য়ন  
    কর পিরেশােধর দািখলার কিপ।  

1) ÷¨v¤ú †fÛvi I wbR 

D‡`¨vM  

2) wbR D‡`¨vM 

3) wbR D‡`¨vM 

4) BDwc/‡cŠimfv Awdm 

5)  wbR D‡`¨vM  ও জলা  
     িনব াচন অিফস 

6)  AvqKi Awdm 

7)  †mvbvjx e¨vsK  

8) উপেজলা f~wg Awdm/  

    ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
9) BDwbqb/‡cŠi িম Awdm 

১০/- টাকার কাট  িফ †bRviZ †WcyywU Kv‡j±i 

bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৬ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161320 

মাবাইল:+8801759-730679 

B-‡gBj : 
ndc.nilphamari@ 

gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

 নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল: 
+8801715081480 

B-‡gBj: 

dcnilphamari@ 
mopa.gov.bd 

 
 

০৭ Av‡Mœqv‡ ¿̄i jvB‡mÝ cÖ̀ vb 

 

 

 

 

 

 

 

৯০ কায িদবস 

 

 

 

 

 

 

 

১। wba©vwiZ di‡g Av‡e`b (Awdm KZ©„K mieivnK…Z) 

২। ২ কিপ পাসেপাট  সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব 
৩। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ/Rb¥ িনব ন mb`  
৪। DËivwaKvi m~‡Î n‡j g~j gvwj‡Ki Gwd‡WwfU  

৫। আেবদেনর বছরসহ িবগত ৩ বছেরর AvqKi পিরেশােধর  

   cÖZ¨qbcÎ  
৬। আেবদেনর কর বছের িপ ল/িরভলভােরর ে     
    নতম ৩ ল , শট গান/রাইেফল এর ে  নতম ১  
    ল  টাকা আয়কর দােনর মাণপ । 
৭। Av‡e`bKvixi cÖvK-cwiwPwZ I jvB‡mÝ MÖn‡Yi Dchy³Zv 

m¤ú‡K© m‡šÍvlRbK cywjkx cÖwZ‡e`b cÖvwßi ci miKvi wba©vwiZ 

wd Rgv`vb mv‡c‡ÿ jvB‡mÝ Bmy¨ n‡e। িপ ল/িরভলভােরর 
লাইেস  এর আেবদেনর উপর জলা ািজে ট এর পািরেশর 

ি েত রা  ম ণালেয়র ব া মিত দান করা হেল সংি  
জলা ািজে ট লাইেস  ই  করেবন ।                     

1) হ েড /‡Rjv I‡qe 

†cvU©vj 

www.nilphamari.gov.bd 
2)  wbR D‡`¨vM 

3) wbR D‡`¨vM I জলা 
িনব াচন অিফস/BDwc /‡cŠimfv 

অিফস 
4) wbR D‡`¨vM 

5) AvqKi Awdm 

6) wbR D‡`¨vM 
7)  িলশ পােরর কায ালয়, 

রা  ম ণালয় ও জ.এম শাখা 

 

e›`yK/kU©Mvb 1,500/- mnKvix Kwgkbvi  

†R.Gg. kvLv 

২য় তলা, ক  নং-৩০৩ 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq 

bxjdvgvix 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161489 

মাবাইল: 
 +8801৭৩৩-৩৯০৬৫৩ 

B-‡gBj : 
acjm_nilphamari@ 

yahoo.com  

‡Rjv g¨vwR‡÷ªU 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল: 
+8801715-081480 

B-‡gBj: 

dcnilphamari@ 
mopa.gov.bd 

 
 

wc Í̄j/wifjevi 5,000/- 

ivB‡dj 

 

2,000/- 

 

জমাদােনর কাড 
১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 



 

 

০৮ Av‡Mœqv‡ ¿̄i 

jvB‡mÝ bevqন   

 

 

 

 

০১ 
Kvh©w`em 

 

১। সরকাির িফ চালান েল জমাদােনর কিপ 
২। অ  দশ ন,  জ.এম. শাখা 

1) িনজ উে াগ ও সানালী 
াংক 

২)  িনজ উে াগ ও জ.এম. শাখা 

(e›`yK/kU©Mvb) 1,000/- 

 

mnKvix Kwgkbvi  

†R.Gg. kvLv 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq bxjdvgvix 

২য় তলা, ক  নং-৩০৩ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161489 

মাবাইল: 
 +8801৭৩৩-৩৯০৬৫৩ 

B-‡gBj : acjm_nilphamari@ 
yahoo.com 

‡Rjv g¨vwR‡÷ªU  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল: 
+8801715081480 

B-‡gBj: 

dcnilphamari@mopa.go
v.bd 

 

(wc Í̄j/wifjevi) 3,000/- 

(ivB‡dj) 1,500/- 

জমাদােনর কাড 
১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

০৯ GwmW e¨env‡ii 

jvB‡mÝ cÖ̀ vb 

 

 

 

 

 

২৫ 

Kvh©w`em 

 
  
 

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন  
২। 2 Kwc পাসেপাট সাইেজর রি ন সত িয়ত ছিব  
৩।  RvZxq পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ। 
৪। আয়কর সনদ 
৫। ড লাইেস  
৬। †`vKvbNi wbR¯̂ n‡j Zvi `wjj/fvov n‡j 

Pzw³প  ও রিশদ 
৭। িত ান/ দাকান ও দােমর নকশা 
৮। †Rjv cÖkvmK KZ©„K g‡bvbxZ Kg©KZ©vi 

m‡šÍvlRbK Z`šÍ cÖwZ‡e`b (cÖvwßi ci miKvwi 

wd Rgv`vb mv‡c‡ÿ jvB‡mÝ Bmy¨ n‡e) 
 

1) হ েড /‡Rjv I‡qe †cvU©vj 

(www.nilphamari.gov.bd) 
2) wbR D‡`¨vM   

3) wbR D‡`¨vM  ও জলা িনব াচন 
অিফস 

4) AvqKi Awdm 

5) BDwc/‡cŠimfv অিফস 
6) wbR D‡`¨vM 

7) wbR D‡`¨vM  

8)  †RGg kvLv 

(K) evwYwR¨K e¨env‡ii  Rb¨ 

(L) mvavib- 10 wj: ch©šÍ 
25,000/- mnKvix Kwgkbvi  

†R.Gg. kvLv 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq bxjdvgvix 

২য় তলা, ক  নং-৩০৩ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161489 

মাবাইল: 
 +8801৭৩৩-৩৯০৬৫৩ 

B-‡gBj : acjm_nilphamari@ 
yahoo.com 

‡Rjv g¨vwR‡÷ªU  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল: 
 +8801715081480 

B-‡gBj: 

dcnilphamari@mopa.go
v.bd 

 
 

wkÿv I M‡elbv cÖwZôv‡bi Rb¨ 3,000/- 

Ab¨vb¨  

 

5,000/- 

(M) mvavib e¨envi- 10  

     wj: E‡×© 

7,000/- 

(2) GwmW weµq jvB‡mÝ  

     cÖ̀ vb 

5,000/- 

(3) GwmW cwienb  

     jvB‡mÝ cÖ̀ vb 

100/- 

জমাদােনর কাড 
১-২২০১-০০০০-১৮৫৪ 

১০ GwmW e¨env‡ii 

jvB‡mÝ bevqb 

 
 

 

 

 

০৫ 
কায িদবস 

 

১। ১০/- টাকার কাট  িফসহ সাদা কাগেজ আেবদন 
২। লাইেস  এর ল কিপর সত ািয়ত অ িলিপ। 
৩। miKvwi wd Rgv`v নর মানপ  

৪।  RvZxq পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ,  
৫। আয়কর সনদ,  
৬। ড লাইেস  
৭। †`vKvbNi wbR¯̂ n‡j Zvi `wjj/fvov n‡j     

    Pzw³প  ও রিশদ 

1) wbR D‡`¨vM I ÷¨v¤ú †fÛvi  

2) wbR D‡`¨vM   

3) wbR D‡`¨vM 

4) wbR D‡`¨vM 

5) AvqKi Awdm 

6) BDwc/‡cŠimfv 

7) wbR D‡`¨vM  

লাইেস  wd Gi 5% 

 

জমাদােনর কাড 
১-২২০১-০০০০-১৮৫৪ 

mnKvix Kwgkbvi  

†R.Gg. kvLv  

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq bxjdvgvix 

২য় তলা, ক  নং-৩০৩ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 880551 61489 

মাবাইল: 
 +8801৭৩৩-৩৯০৬৫৩ 

B-‡gBj : acjm_nilphamari 
@yahoo.com 

‡Rjv g¨vwR‡÷ªU  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল: 
+8801715081480 

B-‡gBj: 

dcnilphamari@mopa.go
v.bd 

 
 

 



 

  
১১ 

cwÎKv/ 
ছাপাখানাi 

wWK¬v‡ikb cÖ̀ vb 

 
 

 

 

 

 

90 Kvh©w`em 

 
 

১। wba©vwiZ di‡g Av‡e`b 
২। ২ কিপ সত ািয়ত ছিব, 
৩। RvZxq পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ 
৪। †cÖm Pzw³ 
৫। e¨vsK m”QjZvi mbদ 
৬। AwfÁZvi mb` 
৭। িশ াগত যা তার সনদ 
৮। আয়কর সনদ 
৯। m‡šÍvlRbK cywjkx Z`šÍ cÖwZ‡e`b cÖvwßi ci Pjw”PÎ  

    cÖKvkbv Awa`ßi KZ©„K দান ত QvocÎ cÖvwßi ci we-    

    dig `vwLj mv‡c‡ÿ এবং cwÎKv cÖKv‡ki এ-dig `vwLj  

    mv‡c‡ÿ ছাপাখানা াপেনর অ মিত দান করা হেব।  

1) হ েড /‡Rjv 

I‡qe †cvU©vj    

    
(www.nilphama
ri.gov.bd) 
2) wbR D‡`¨vM   

3) wbR D‡`¨vM  ও 
জলা িনব াচন অিফস 

4) wbR D‡`¨vM  

5) ‡mvbvjx e¨vsK 

6) wbR D‡`¨vM 

7) wbR D‡`¨vM  

১০/- টাকার 
কাট  িফ 

mnKvix Kwgkbvi  

†R.Gg. kvLv  

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq bxjdvgvix 

২য় তলা, ক  নং-৩০৩ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 880551 61489 

মাবাইল: 
 +8801৭৩৩-৩৯০৬৫৩ 

B-‡gBj : acjm_nilphamari @yahoo.com 

‡Rjv g¨vwR‡÷ªU  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল: 
+8801715081480 

B-‡gBj: 

dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 
 

১২ িসেনমা হেলর 
লাইেস  দান 
 
 
 
 
 
 

২০ Kvh©w`em 

 
 

 

 

 

১। ১০/- টাকার কাট  িফসহ সাদা কাগেজ আেবদন 
২। 2 Kwc পাসেপাট সাইেজর রি ন সত িয়ত ছিব  
৩। RvZxq পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ 
৪। িশ াগত সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৫। াংক সলেভ ী সনদ 
৬। ািবত জিমর নামজারী/ না-দাবী বা মতা প  
৭। ািবত জিমর হালনাগাদ িম উ য়ন কর পিরেশােধর  
    দািখলার কিপ। 

1) wbR D‡`¨vM I 

÷¨v¤ú †fÛvi  

2) wbR D‡`¨vM   

3) wbR D‡`¨vM  ও 
জলা িনব াচন  

     অিফস 

4) wbR D‡`¨vM  

5) ‡mvbvjx e¨vsK 

6) Dc‡Rjv f~wg 

Awdm, ইউিপ/ 
    পৗরসভা অিফস 

১,০০০/-টাকা 

 

 

 

 

mnKvix Kwgkbvi  

†R.Gg. kvLv  

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq bxjdvgvix 

২য় তলা, ক  নং-৩০৩ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 880551 61489 

মাবাইল: 
 +8801৭৩৩-৩৯০৬৫৩ 

B-‡gBj : acjm_nilphamari @yahoo.com  

‡Rjv g¨vwR‡÷ªU 

  নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল: 
+8801715081480 

B-‡gBj: 

dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 
 

১৩ িসেনমা হেলর 
লাইেস  নবায়ন 
 
 
 
 
 

০৫ Kvh©w`em 

 
 

 

 

 

১। ১০/- টাকার কাট  িফ সহ সাদা কাগেজ আেবদন 
২। 2 Kwc পাসেপাট সাইেজর রি ন সত িয়ত ছিব  
৩। িশ াগত যা তার সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৪। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত Kwc 
৫। াংক সলেভ ী সনদ 

1) wbR D‡`¨vM I 

÷¨v¤ú †fÛvi  

2) wbR D‡`¨vM   

3) wbR D‡`¨vM 

4) wbR D‡`¨vM  ও 
জলা িনব াচন  

    অিফস 

5) ‡mvbvjx e¨vsK 

 

২৫০/-টাকা 

 

 

 

 

mnKvix Kwgkbvi  

†R.Gg. kvLv  

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq bxjdvgvix 

২য় তলা, ক  নং-৩০৩ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 880551 61489 

মাবাইল: 
 +8801৭৩৩-৩৯০৬৫৩ 

B-‡gBj : acjm_nilphamari @yahoo.com  

‡Rjv g¨vwR‡÷ªU  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল: 
+8801715081480 

B-‡gBj: 

dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

 
 

 

 

 



১৪ মলার অ মিত 
দান 

 
 
 
 
 

১৫ কায  িদবস ১। ১০/- টাকার কাট  িফসহ সাদা কাগেজ আেবদন। 1) wbR D‡`¨vM   

 

১০/-টাকার 
কাট িফ 

 

mnKvix Kwgkbvi  

†RGg kvLv  

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq bxjdvgvix 

২য় তলা, ক  নং-৩০৩ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 880551 61489 

মাবাইল: 
 +8801৭৩৩-৩৯০৬৫৩ 

B-‡gBj : acjm_nilphamari @yahoo.com  

‡Rjv g¨vwR‡÷ªU  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল: 
+8801715081480 

B-‡gBj: 

dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

 
১৫ সাকােসর 

লাইেস  
দান/নবায়ন 

 
 
 
 
 

লাইেস  দান 
৩০ কায িদবস 
 
 
লাইেস  নবায়ন 
৫ কায িদবস 
 
 
 

১) িনধ ািরত ফরেম আেবদন 
২) জাতীয়তা/নাগিরক  সনদ 
৩) চািরি ক সনদপ  
৪) াংক স লতার সনদ 
৫) সাকােসর অিভ তার সনদ 
 
নবায়ন 
১) ২০/- টাকার কাট িফসহ সাদা কাগেজ আেবদন 
২) ল লাইেসে র ফেটাকিপ  

১) জ.এম শাখা 
২) ইউিপ/ পৗরসভা 
অিফস 
৩) িনজ উে াগ 
৪) তফিসলী াংক 
৫) সাকাস ক প  
ও িনজ উে াগ 
 
১) িনজ উে াগ ও 

া  ভ ার 
২) িনজ উে াগ 

১০০/- টাকা 
  
 

জমাদােনর 
কাড 

১-২২১১-
০০০০-২৬৮১ 

mnKvix Kwgkbvi  

†RGg kvLv  

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq bxjdvgvix 

২য় তলা, ক  নং-৩০৩ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 880551 61489 

মাবাইল: 
 +8801৭৩৩-৩৯০৬৫৩ 

B-‡gBj : acjm_nilphamari @yahoo.com 

‡Rjv g¨vwR‡÷ªU  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল: 
+8801715081480 

B-‡gBj: 

dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 
 

১৬ ভ ার লাইেস  
দান 

 
 
 
 
 
 
 

৩০ কায িদবস 
 
 
 
 
 
 
 

১।  ১০/- টাকার কাট  wdসহ আেবদন 
২। ৩ কিপ পাসেপাট  সাইেজর সত ািয়ত ছিব (ইউিপ  
    চয়ার ান/ গেজেটড কম কতা ক ক) 
৩। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত Kwc 
৪। াংক সলেভ ী সনদ 
৫। গেজেটড কম কতা ক ক দ  চািরি ক সনদ 
৬। িশ াগত যা তার সনদ 
৭। সে াষজনক িলশী িতেবদন। 
 

1) wbR D‡`¨vM I 

÷¨v¤ú †fÛvi  
2)  wbR D‡`¨vM 

3) wbR D‡`¨vM ও 
জলা িনব াচন 

অিফস 
4) তফিসলী াংক 
5) wbR D‡`¨vM 

6) wbR D‡`¨vM 

7) †UªRvix kvLv I 

৭৫০/- টাকা ‡UªRvix Awdmvi 

bxjdvgvix 

†Rjv †KvW bs: 0551 

িনচ তলা, ক  নং-১১০ 
‡dvb: + 88055161320 

মাবাইল: 
+88 0১৭৫৯-৭৩০৬৭৯ 

B-‡gBj : treasury.nilphamari@ 
gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল: 
+8801715081480 

B-‡gBj: 

dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 
 ১৭ ভ ার লাইেস  

নবায়ন 
 
 
 
 
 
 
 

৫ কায িদবস 
 
 
 
 
 
 
 

১। ১০/- টাকার কাট  িফসহ আেবদন  
২। ল লাইেস  
৩। নবায়ন িফ ৫০০/- চালােনর মা েম াংেক জমার চালােনর কিপ 

1) wbR D‡`¨vM I 

÷¨v¤ú †fÛvi  

2) wbR D‡`¨vM 

3) wbR D‡`¨vM ও 
সানালী াংক 

 

৫০০/- টাকা 
 

‡UªRvix Awdmvi 

bxjdvgvix 

িনচ তলা, ক  নং-১১০ 
†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161320 

মাবাইল: 
+88 0712-509099 

B-‡gBj : treasury.nilphamari@ 
gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল: 
+8801715081480 

B-‡gBj: 

dcnilphamari@mopa.gov.bd 

 
 



 

১৮ জিমর 
খিতয়ােনর 
জােবদা নকল 
সরবরাহ  

৩ কায িদবস 
 

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন  
২। কাট  িফ ৫০/- টাকা এবং িত পাতা খিতয়ােনর জ  কাট  িফ ২/- টাকা 

1) হ েড /‡Rjv I‡qe  †cvU©vj 

(www.nilphamari.gov.bd) 
2)  wbR D‡`¨vM ও া  ভ ার 

জ রী-   ৫২/- 
টাকা 

সহকারী Kwgkbvi 

‡iKW©iæg kvLv 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq bxjdvgvix 

†Rjv †KvW bs: 0551 

মাবাইল: 
+88017৩৩-৩৯০৬৪৪ 

B-‡gBj : 
recordroom.nilphamari@ 

gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল: 
+8801715081480 

B-‡gBj: 

dcnilphamari@mopa.gov.b
d 
 

(১) জলা ই-
সবা কে  

আেবদেনর ে  
 
 
 

৭ কায িদবস 

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন 
২। কাট  িফ ৩০/- টাকা এবং িত পাতা খিতয়ােনর জ  কাট  িফ ১/- টাকা 
 
 
 
 

1) হ েড /‡Rjv I‡qe  †cvU©vj 

(www.nilphamari.gov.bd) 
2)  wbR D‡`¨vM ও া  ভ ার 

 

সাধারণ- ৩১/- 
টাকা 

১৯ (২) ইউিনয়ন  
িডিজটাল 
কে র মা েম 

আেবদেনর ে  
 
 
 
 
 
 

০১ কায িদবস 

 

 

 

 

 

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন 
২। কাট  িফ ৫০/- টাকা এবং িত পাতা খিতয়ােনর জ  কাট  িফ ২/- টাকা 
হাের, মাবাইল সািভ স িফ ৫/- হাের এবং তৎসহ উে া ার সািভ স চাজ ৩০/- 
টাকা  ও ডাক মা ল ১০/- টাকা 
 

1) হ েড /‡Rjv I‡qe  †cvU©vj 

(www.nilphamari.gov. bd) 
2)  wbR D‡`¨vM ও া  ভ ার 

জ রী- ৯৭/- 
টাকা 

সহকারী Kwgkbvi 

‡iKW©iæg kvLv 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq bxjdvgvix 

†Rjv †KvW bs: 0551 

মাবাইল: 
+88017৩৩-৩৯০৬৪৪ 

B-‡gBj : 
recordroom.nilphamari@ 

gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল: 
+8801715081480 

B-‡gBj: 

dcnilphamari@mopa.gov.b
d 

 

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন 
২। কাট  িফ ৩০/- টাকা এবং িত পাতা খিতয়ােনর জ  কাট  িফ ১/- টাকা 
হাের, মাবাইল সািভ স িফ ৫/- হাের এবং তৎসহ উে া ার সািভ স চাজ ৩০/- 
টাকা  ও ডাক মা ল ১০/- টাকা 
 

1) হ েড /‡Rjv I‡qe  †cvU©vj 

(www.nilphamari.gov. bd) 
2)  wbR D‡`¨vM ও া  ভ ার 

সাধারন- ৭৬/-
টাকা 

 

২০ মামলার জােবদা 
নকল সরবরাহ 
 
 
 
 
 
 

৭ কায িদবস 

 

 

 

 

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন 
২। ৩২/- টাকার কাট  িফসহ সােথ  ২/- টাকা মােনর েয়াজনীয় সং ক 
ফিলও িদেত হেব।  

1) হ েড /‡Rjv I‡qe  †cvU©vj 

(www.nilphamari.gov.bd) 
2)  wbR D‡`¨vM I ÷¨v¤ú †fÛvi 

জ রী- ৩৪/- 
টাকা 

সহকারী Kwgkbvi 

‡iKW©iæg kvLv 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq bxjdvgvix 

†Rjv †KvW bs: 0551 

মাবাইল: 
+88017৩৩-৩৯০৬৪৪ 

B-‡gBj : 
recordroom.nilphamari@ 

gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল: 
+8801715081480 

B-‡gBj: 

dcnilphamari@mopa.gov.b
d 
 

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন 
২। ২১/- টাকার কাট  িফসহ সােথ  ২/- টাকা মােনর েয়াজনীয় সং ক 
ফিলও িদেত হেব।  

1) হ েড /‡Rjv I‡qe  †cvU©vj 

(www.nilphamari.gov.bd) 
2)  wbR D‡`¨vM I ÷¨v¤ú †fÛvi 

সাধারণ- ২৩/- 
টাকা 

 

 

 

 



 

২১ মৗজা াপ 
সরবরাহ 
 
 
 
 
 

০৩কায িদবস 

 

 

 

 

 

১। সাদা কাগেজ/নীল ডিমেত ১০/- 
টাকার কাট  িফ সহ আেবদন 
২। িত শীট ােপর জ  সরকার 
িনধ ািরত িফ ৫০০/- টাকা চালােনর 
মা েম  সানালী াংেক জমাদােনর 
কিপ। 

1) wbR D‡`¨vM I ÷¨v¤ú 

†fÛvi 

2)  wbR D‡`¨vM ও সানালী 
াংক 

৫০০/-টাকা 
( িত শীট) 

 
 

জমাদােনর কাড 
১-৪৬০১-০০০০-২৬৮১ 

 
 
 
 
 

সহকারী Kwgkbvi 

‡iKW©iæg kvLv 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq bxjdvgvix 

†Rjv †KvW bs: 0551 

মাবাইল: 
+88017৩৩-৩৯০৬৪৪ 

B-‡gBj : 
recordroom.nilphamari@ 

gmail.com 

‡Rjv  cÖkvmK  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল: 
+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 
 
 

২২ িষ খাস জিম 
বে াব   
 
 
 
 
 
 

৬০ কায িদবস 

 
১।  ২০/- টাকার কাট িফ ও প 
ছিবসহ িনধ ািরত ফরেম সহকারী 
কিমশনার( িম), বরাবর   আেবদন 
২।জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ 
৩।ইউিপ চয়ার ান দ    
   নাগিরক  সনদ 
৪। ইউিপ চয়ার ান দ  িমহীন    
   সনদ 

 

 1) উপেজলা িম অিফেসর 
‡ní‡W·, wbR D‡`¨vM I ÷¨v¤ú 

†fÛvi 

2) wbR D‡`¨vM ও জলা িনব াচন 
অিফস 
3) BDwc 

4) wbR D‡`¨vM ও ইউিপ 

১/- টাকা সলামী 
জমাদােনর খাত/ কাড 

“অ া ” 
জমাদােনর কাড ন র 
১-৪৬৩১-০০০০-১২৭১ 

 
  

‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i 

 bxjdvgvix 

২য় তলা, ক  নং-৩০৮ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161316 

মাবাইল: 
+8801৭৩৩-৩৯০৬৫০ 

B-‡gBj : sa.nilphamari@ gmail. 
com 

 
 

          AwZwi³ ‡Rjv cÖkvmK (ivR¯̂) 

  নীলফামারী 
২য় তলা, ক  নং-৩০৪ 

‡dvb: +88055161595 

মাবাইল: 
: +৮৮০১৭৩৩-৩৯০৬৪৭ 

B-‡gBj: adcr.nilphamari@ 
gmail.com 

 
 

২৩ হাটবাজােরর 
চাি না িভ  
একসনা ইজারা 
বে াব  
 
 
 
 
 
 

৩০ কায িদবস 
 

 

১। ২০/- টাকার কাট  িফসহ সংি     
   সহকারী কিমশনার( িম), বরাবর  
আেবদন 
২। ড লাইেস  
৩। উপেজলা িম অিফস হেত াব  

াি  সােপে  বে াব  দােনর পর 
সরকার  িনধ ািরত সলামী পিরেশাধ 
করেত হেব। 
 

1) wbR D‡`¨vM I ÷¨v¤ú 

†fÛvi 

2) BDwc/†cŠimfv 

3) Dc‡Rjv f~wg Awdm 

বািষক িত বগ  িমটার লাইেস  িফ/ভাড়া 
জলা সদের ৫০০/- 

পৗর এলাকা ( জলা সদর তীত) ২০০/- 
উপেজলা সদের ১০০/- 

অ া  ৫০/- 
জমাদােনর খাত/ কাড 

“অ া ” 
জমাদােনর কাড ন র 
১-৪৬৩১-০০০০-১২৭১ 

 

‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i 

bxjdvgvix 

২য় তলা, ক  নং-৩০৮ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161316 

মাবাইল: 
+8801৭৩৩-৩৯০৬৫০ 

B-‡gBj : sa.nilphamari@ gmail. 
com 

 
 
 

        AwZwi³ ‡Rjv cÖkvmK (ivR¯̂) 

  নীলফামারী 
২য় তলা, ক  নং-৩০৪ 

‡dvb: +88055161595 

মাবাইল: 
: +৮৮০১৭৩৩-৩৯০৬৪৭ 

B-‡gBj: adcr.nilphamari@ 
gmail.com 

 
 

 

 

 

 



 

 
২৪ 

অিপ ত/ 
পিরত  
স ি  লীজ 
নবায়ন/নাম 
পিরবতন 
 
 
 
 
 

১। চলিত নিথ (৩ বছর 
পয  বেকয়া, তদ  
ছাড়া)  
  ২ কায িদবস 
 
২। দীঘ ময়াদী  
বেকয়া/নাম পিরবতন 
(৩ বছেরর উে  বেকয়া, 
তদ  সােপে )  
 
১০ কায িদবস 

১। ২০/- টাকার কাট  িফ 
িদেয় িনধ ািরত ফরেম 
উপেজলার ে  সহকারী 
কিমশনার( িম) ও জলার 

ে   অিতির  জলা 
শাসক(রাজ ), বরাবর  

আেবদন 
২। ব বত  বছেরর সলামী 
পিরেশােধর িডিসআেরর 
কিপ।  
 

1) wbR D‡`¨vM I 

÷¨v¤ú †fÛvi 

2) BDwc/†cŠimfv 

3) Dc‡Rjv f~wg 

Awdm 

সরকার ক ক িনধ ািরত লীজমািন/ সলামী ‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i 

bxjdvgvix 

২য় তলা, ক  নং-৩০৮ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161316 

মাবাইল: 
+8801৭৩৩-৩৯০৬৫০ 

B-‡gBj : sa.nilphamari@ 
gmail. com 

 
 
 

        AwZwi³ ‡Rjv cÖkvmK (ivR¯̂) 

  নীলফামারী 
২য় তলা, ক  নং-৩০৪ 

‡dvb: +88055161595 

মাবাইল: 
: +৮৮০১৭৩৩-৩৯০৬৪৭ 

B-‡gBj: adcr.nilphamari@ 
gmail.com 

 
 

(১) উপেজলার ে  

িবষয়: 
ক) িষ জিম 
খ) অ িষ িভ  জিম 
গ) িশ /বািনিজ ক কােজ ব ত জিম 
ঘ) আবািসক ঘর ও ক চা ঘর( মেঝ ক চা েসর দওয়াল এবং 
ছাদ) 
ঙ) আবািসক ঘর ও আধাপাকা ঘর ( মেঝ পাকা, দয়াল পাকা, 

েনর দ) 
চ) আবািসক ঘর ও পাকা ঘর (দালান) 
ছ) েনর আধাপাকা ঘর/পাকা ঘর যিদ বািনিজ ক উে ে  

বহার হয় 

বতমান িনধ ািরত 
হার (বাৎসিরক) 
৫০০/- একর িত 
২০০০/-  একর িত 
৩০০০/- একর িত 
 

১/- িত বগ ট 
 

১.৫০/- িত বগ ট 
 

৩.৫০/- িত বগ ট 
 

৪/- িত বগ ট 
 

  
 
 

   (২) পৗর শহেরর ে     

িবষয়: 
ক) িষ জিম 
খ) অ িষ িভ  জিম 
গ) িশ /বািনিজ ক কােজ ব ত জিম 
ঘ) আবািসক ঘর ও ক চা ঘর ( মেঝ ক চা েনর দওয়াল এবং 
ছাদ) 
ঙ) আবািসক ঘর ও আধাপাকা ঘর ( মেঝ পাকা, দয়াল পাকা, 

েনর ছাদ) 
চ) আবািসক ঘর ও পাকা ঘর (দালান) 
ছ) বািনিজ ক উে ে  হােরর ে  ( েনর ঘর/ ক চা ঘর) 
জ) বািনিজ ক উে ে  হােরর ে  (আধাপাকা ঘর/পাকা ঘর) 

বতমান িনধ ািরত 
হার (বাৎসিরক) 

১০০০/- একর িত 
৪০০০/-  একর িত 
৫০০০/- একর িত 
 

৩/- িত বগ ট 
 

৪/- িত বগ ট 
 

৬/- িত বগ ট 
 

৮/- িত বগ ট 
 

১২/- িত বগ ট 
জমাদােনর কাড 

 অিপ ত -৬-৪৬৩১-০০০০-৮৪২৩ 
পিরত -১-৪৬৩১-০০০০-১২৪৩ 

  

 

 

 

 

 

 



 

২৫ -তাি ক জনেগাি র 
স ি  িব েয়র 
অ মিতর আেবদন 
িন ি করণ  
 
 
 
 
 
 

৭ কায িদবস 
 

  
 

১) ২০/- টাকার কাট িফ সহ আিদবাসী ক ক 
িনধ ািরত ফরেম আেবদন  
২) সহকারী কিমশনার ( িম) এর িতেবদন  
৩) ওয়ািরশন সনদ/িবি ত দিলেলর কিপ/এস,এ 
খিতয়ােনর কিপ 
৪) আিদবাসী সং ার ত য়ন 
৫) তা-িবে তার পাসেপাট  সাইেজর রি ন ছিব 
৬) িবি ত  জিমর খািরেজর কিপ  
৭) িম উ য়ন কর পিরেশােধর দািখলা 
 

1) া  ভ ার ও হ েড /‡Rjv I‡qe  

†cvU©vj (www.nilphamari.gov.bd) 
2) Dc‡Rjv f~wg Awdm 

৩) wbR D‡`¨vM ও ইউিপ/ পৗরসভা  
৪) wbR D‡`¨vM ও আিদবাসী সং া 
৫) wbR D‡`¨vM 

৬) উপেজলা িম অিফস  

৭) ইউিনয়ন/ পৗর িম অিফস 

২০/- টাকার কাট  িফ সহকারী কিমশনার 
আর.এম শাখা 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq 

bxjdvgvix  

২য় তলা, ক  নং-৩১০ 

মাবাইল: 
+8801৭৩৩-৩৯০৬৫৪ 

B-‡gBj : 
rm.nilphamari@gmail. 

com 

           AwZwi³ ‡Rjv cÖkvmK (ivR¯̂) 

 নীলফামারী 
২য় তলা, ক  নং-৩০৪ 

‡dvb: +88055161595 

মাবাইল: 
: +৮৮০১৭৩৩-৩৯০৬৪৭ 

B-‡gBj: adcr.nilphamari@ 
gmail.com 

 
 

২৬ িম অিধ হেণর 
িত রেণর অথ  দান 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৫ -কায িদবস 
 

ত াশী সং া হেত 
া িলত অথ  াি  
ও  িম মািলক 

ক ক েয়াজনীয় 
কাগজপ  দািখেলর 

পর । 
 
 
 

১) ১০/- টাকার কাট  িফ সহ  আেবদন  
২) ানীয় ইউিপ চয়ার ান/ গেজেটড কম কতা 
ক ক সত ািয়ত ছিব ১ কিপ 
৩) জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ 
৪) এসএ/আরএস খিতয়ােনর জােবদা নকল 
৫) য় ত জিমর ে  এসএ/আরএস খিতয়ােনর 
সােথ ধারাবািহকভােব জিম াি র দিলেলর কিপ 
৬) রকড ে  মািলক হেল েযাজ  ে  
ওয়ািরশন সনদ 
৭) েযাজ  ে  আরএস জিরেপর তসিদক ত 
মাঠপচ া  
৮) য় ত জিমর খািরজ খিতয়ােনর সত ািয়ত 
কিপ 
৯) দাবী ত জিমর হালসন পয  িম উ য়ন কর 
পিরেশােধর দািখলা  
১০) সংি  ইউিপ চয়ার ােনর পািরশপ  
১১) িতিনিধ মেনানয়েনর ে  ১৫০/- টাকা 

 মােনর নন- িডিশয়াল া  এ 
আমেমা ার নামা/ না-দাবী প / মতাপ  
(অিফস ক ক দািখেলর আেদশ দয়ার পর) 
১২) ১০/- টাকা  মােনর রিভিনউ া  
( চক হেণর সময়) 
 

1) wbR D‡`¨vM I ÷¨v¤ú †fÛvi 

 2)  wbR D‡`¨vM 

3) wbR D‡`¨vM ও জলা িনব াচন অিফস 

4) †iKW©iæg 

5) wbR D‡`¨vM ও রিজি  অিফস 

6) ইউিপ/ পৗরসভা 

7) †m‡Uj‡g›U Awdm I wbR D‡`¨vM 

8) wbR D‡`¨vM 

9) BDwbqb/‡cŠi f~wg Awdm I wbR 

D‡`¨vM  

10) wbR D‡`¨vM 

11) GjGI, ÷¨v¤ú †fÛvi I wbR 

D‡`¨vM 

12)  wbR D‡`¨vM I †cv÷ Awdm 

িবনা ে  
 

ত াশী সং া ক ক দ  
জিমর িত রেণর টাকা 

WDPB খােত জমাদােনর 
কাড 

 
৬-০৭৪২-০০০০-৮৪০১ 

 

িম ম দখল কম কতা 
এল.এ. kvLv 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq 

  নীলফামারী 
২য় তলা, ক  নং-৩০৬ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161589 

মাবাইল: 
+৮৮০১৭৩৩-৩৯০৬৫১ 

B-‡gBj :  
la.nilphamari@ 

gmail com 
 
 

          AwZwi³ ‡Rjv cÖkvmK (ivR¯̂) 

 নীলফামারী 
২য় তলা, ক  নং-৩০৪ 

‡dvb: +88055161595 

মাবাইল: 
: +৮৮০১৭৩৩-৩৯০৬৪৭ 

B-‡gBj:  

adcr.nilphamari@ 
gmail.com 

 
 

 

 



২৭ -ZvwË¡K Rb‡Mvwôi mb` cÖ̀ vb 
 

 

 

 

 

১০ Kvh©w`em 
 
  
 

১। ১০/- টাকার কাট  িফ সহ সাদা 
কাগেজ Av‡e`b 

২। ২ কিপ পাসেপাট  সাইেজর 
সত ািয়ত রি ন ছিব 
৩। জাতীয় পিরচয় প / জ  িনব ন 
সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৪। নাগিরক  সনদ 
৫। Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi KZ©„K 

দ  cÖZ¨qbcÎ,  

৬। mfvcwZ, Avw`evmx ms ’̄v KZ©„K 
দ  cÖZ¨qbcÎ 

1) wbR D‡`¨vM I ÷¨v¤ú †fÛvi  

2)  wbR D‡`¨vM   

3) wbR D‡`¨vM  ও জলা িনব াচন 
অিফস/ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 

4) BDwc/‡cŠmfv অিফস 
5)  wbR D‡`¨vM ও উপেজলা 
িনব াহী অিফসার 
 6)  wbR D‡`¨vM/Avw`evmx সং া 

webvg~‡j¨ mnKvix Kwgkbvi 

mvaviY kvLv 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৩ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161280 

মাবাইল: 
+৮৮০১৭৩৩-৩৯০৬৫৫ 

B-‡gBj : acgeneralnil@gmail. 
com 

‡Rjv  cÖkvmK  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল: 
+8801715-081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa. 
gov.bd 

 
 

২৮ সাধারন িবষেয় জনসাধারেণর 
অিভেযাগ 
িন ি  
 
 
 
 
 

২০ কায িদবস 
  

 

অিভেযাগ সংি  কাগজপ   িবনা ে  mnKvix Kwgkbvi 

mvaviY kvLv 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৩ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161280 

মাবাইল: 
+৮৮০১৭৩৩-৩৯০৬৫৫ 

B-‡gBj : acgeneralnil@gmail. com 

AwZwi³ ‡Rjv  cÖkvmK (mvwe©K) bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৪ 
‡dvb: +88055161346 

মাবাইল: 
+88017৩৩-৩৯০৬৪৬ 

B-‡gBj:  

adcgnilphamari@ mopa.gov.bd 
 
 

২৯ 1) cÖevmx Kg©x‡`i Awf‡hvM MÖnY ও 
mgvav‡bi e¨e ’̄v Kiv 

2) বাসী কম েদর †`‡k emevmiZ 

cwiev‡ii Awf‡hvM MÖnY I mgvav‡bi 

e¨e ’̄v Kiv 

১৫ কায িদবস 
 
 

1) evsjv‡`k `~Zvevm/পররা  

gš¿Yvj‡qi gva¨‡g †Rjv cÖkvmK 

eive‡i mv`v KvM‡R Awf‡hvM 

m¤ŵjZ Av‡e`b 

2)  we‡`‡k A ’̄vbiZ cÖevmxi bvg 

D‡jøLc~e©K †Rjv cÖkvmK eive‡i 

(Awfhy³ e¨w³i bvg D‡jøLc~e©K) 

mv`v KvM‡R mywbw`©ó Awf‡hvM 

১। িনজ উে াগ ও evsjv‡`k 

`~Zvevm/পররা  ম ণালয় 
২। িনজ উে াগ 

িবনা ে  mnKvix Kwgkbvi 

বাসী ক াণ kvLv 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০২ 

মাবাইল: 
+৮৮০১৭৩৩-৩৯০৬৫৬ 

B-‡gBj : acprobashikolyan@ gmail.com 

AwZwi³ ‡Rjv  cÖkvmK (mvwe©K) নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৪ 

‡dvb: +88055161346 

মাবাইল: 
+88017৩৩-৩৯০৬৪৬ 

B-‡gBj: 

adcgnilphamari@ mopa.gov.bd 
 ৩০ ামীণ অবকাঠােমা র ণােব ণ 

( আর) 
অ েমাদন 
সােপে  ৭ 
কায িদবস 

১) িনধ ািরত ফরেম আেবদন  
(অিফস ক ক সরবরাহ)  

১) াণ শাখা/ েয াগ ব াপনা 
অিধদ র/উপেজলা 

পিরষদ/ইউিনয়ন পিরষদ 

িবনা ে  জলা াণ ও নব াসন কম কতা 
জলা শাসেকর কায ালয় 

নীলফামারী 
২য় তলা, ক  নং-৩১১ 
ফান নং- ০৫৫১-৬১৪০৬ 

মাবাইল  ০১৭৩৩-৩৯০৬৫৮ 
B-‡gBj: 

drronilphamari@ddm. gov.bd 

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

 



৩১  ামীণ অবকাঠােমা  সং ার (কািবখা) অ েমাদন 
সােপে  ৭ 
কায িদবস 

১) িনধ ািরত ফরেম আেবদন  
(অিফস ক ক সরবরাহ)  

১) াণ শাখা/ েয াগ ব াপনা 
অিধদ র/উপেজলা 

পিরষদ/ইউিনয়ন পিরষদ 

িবনা ে  জলা াণ ও নব াসন কম কতা 
জলা শাসেকর কায ালয় 

নীলফামারী 
২য় তলা, ক  নং-৩১১ 
ফান নং- ০৫৫১-৬১৪০৬ 

মাবাইল  ০১৭৩৩-৩৯০৬৫৮ 
B-‡gBj: 

drronilphamari@ddm. gov.bd 
 

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 
 ৩২ িজআর 

( া িতক েয ােগ িত  জনেগাি েক 
আিথ ক, খা সহায়তা ও হ িনম াণ সাম ী 
িবতরণ)   

তাৎ িণক/ 
আেবদন াি র 

পর ৫ 
কায িদবস 

১) িনধ ািরত ফরেম আেবদন  
(অিফস ক ক সরবরাহ)  

১) াণ শাখা/ েয াগ ব াপনা 
অিধদ র/উপেজলা পিরষদ/ইউিনয়ন 
পিরষদ 

িবনা ে  জলা াণ ও নব াসন কম কতা 
জলা শাসেকর কায ালয় 

নীলফামারী 
২য় তলা, ক  নং-৩১১ 
ফান নং- ০৫৫১-৬১৪০৬ 

মাবাইল  ০১৭৩৩-৩৯০৬৫৮ 
B-‡gBj: 

drronilphamari@ddm. gov.bd 
 

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

৩৩ িভিজএফ 
(অিতদির েদর মােঝ খা সহায়তা  

দান) 

৫ কায িদবস ১) িনধ ািরত ফরেম আেবদন  
(অিফস ক ক সরবরাহ)  

১) াণ শাখা/ েয াগ ব াপনা 
অিধদ র/উপেজলা পিরষদ/ইউিনয়ন 
পিরষদ 

িবনা ে   জলা াণ ও নব াসন কম কতা 
জলা শাসেকর কায ালয় 

নীলফামারী 
২য় তলা, ক  নং-৩১১ 
ফান নং- ০৫৫১-৬১৪০৬ 

মাবাইল  ০১৭৩৩-৩৯০৬৫৮ 
B-‡gBj: 

drronilphamari@ddm. gov.bd 
 

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

৩৪ অিতদির েদর জ  কম সং াপন 
কম িচ 

৫ কায িদবস ১) িনধ ািরত ফরেম আেবদন  
(অিফস ক ক সরবরাহ)  

১) াণ শাখা/ েয াগ ব াপনা 
অিধদ র/উপেজলা পিরষদ/ইউিনয়ন 
পিরষদ 

িবনা ে  জলা াণ ও নব াসন কম কতা 
জলা শাসেকর কায ালয় 

নীলফামারী 
২য় তলা, ক  নং-৩১১ 
ফান নং- ০৫৫১-৬১৪০৬ 

মাবাইল  ০১৭৩৩-৩৯০৬৫৮ 
B-‡gBj: 

drronilphamari@ddm. gov.bd 
 

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

৩৫ চ) অিতদির েদর জ   আয় বধ ক ঋণ 
কম িচ 

৫ কায িদবস ১) িনধ ািরত ফরেম আেবদন  
(অিফস ক ক সরবরাহ)  

১) াণ শাখা/ েয াগ ব াপনা 
অিধদ র/উপেজলা পিরষদ/ইউিনয়ন 
পিরষদ 

িবনা ে  জলা াণ ও নব াসন কম কতা 
জলা শাসেকর কায ালয় 

নীলফামারী 
২য় তলা, ক  নং-৩১১ 
ফান নং- ০৫৫১-৬১৪০৬ 

মাবাইল  ০১৭৩৩-৩৯০৬৫৮ 
B-‡gBj: 

drronilphamari@ddm. gov.bd 
 

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 



 

৩৬ ছ) স /কালভাট 
( ামীণ ছাট ছাট রা ায় অ ধ- ২০ 
িমটার পয  স  িনম াণ)  

কায ােদশ 
দােনর  

সেব া   
৪৫ কায িদবস  

১। িনধ ািরত ফরেম আেবদন (অিফস 
ক ক সরবরাহ) 
 
২। ড লাইেস  
৩। লাইেস  িফ জমার লচালান 
৪। উৎে  কর জমার ল চালান 
৫। াংক লতার সনদ 
৬। আয়কর ত য়নপ  (হালনাগাদ)  

১) াণ শাখা/ েয াগ ব াপনা 
অিধদ র/উপেজলা পিরষদ/ইউিনয়ন 
পিরষদ 
২) ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
৩) সানালী াংক 
৪) সানালী াংক 
৫) তফিসলী াংক 
৬) আয়কর অিফস 

১,০০০/- 
টাকা   

 
 

৫০০/- টাকা   

জলা াণ ও নব াসন কম কতা 
জলা শাসেকর কায ালয় 

নীলফামারী 
২য় তলা, ক  নং-৩১১ 
ফান নং- ০৫৫১-৬১৪০৬ 

মাবাইল  ০১৭৩৩-৩৯০৬৫৮ 
B-‡gBj: 

drronilphamari@ddm. gov.bd 
 

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

                                               
৩৭ 

ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ার ান/সদ েদর  স ানী ভাতা 

এবং ইউিপ সিচব/ইউিপ াম 
িলশেদর বতন ভাতা দান 

 

৫ কায  িদবস ম ণালয় হেত বরা  াি  সােপে  
জলা িহসাব র ণ অিফস, 

নীলফামারী হেত  চক াি র পর 
স ানী ভাতা এবং বতন ভাতা 
পিরেশােধর িনিম  চক িবতরেণর 

ব া হণ। 

-- 

 

webvg~‡j¨ 

 সহকারী কিমশনার  
ানীয় সরকার শাখা 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০১ 

‡dvb: +88055161346  

 মাবাইল: +880173339064৫ 
B-‡gBj: 

lg.nilphamari@gmail.com 
 

উপপিরচালক  
ানীয় সরকার  

জলা শাসেকর কায ালয় ,নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০১ 

‡dvb: +88055161346 

মাবাইল:+880173339064৫ 
B-‡gBj: ddlgnil@gmail.com 

৩৮ ইউিপ সিচবেদর িপআরএল ম রীর 
আেদশ দান 
 
 
 

১০ কায  িদবস ১) সাদা কাগেজ আেবদন । 
 

-- webvg~‡j¨ 

 সহকারী কিমশনার  
ানীয় সরকার শাখা 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০১ 

‡dvb: +88055161346  

 মাবাইল: +880173339064৫ 
B-‡gBj: 

lg.nilphamari@gmail.com 
 

উপপিরচালক  
ানীয় সরকার  

জলা শাসেকর কায ালয় , নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০১ 

‡dvb: +88055161346 

মাবাইল:+880173339064৫ 
B-‡gBj: ddlgnil@gmail.com 

৩৯ ইউিপ সিচবেদর আ েতািষক ভাতা 
দান 

 
 
 

৫ কায  িদবস ১। সাদা কাগেজ আেবদন । 
২।ম ণালয় হেত বরা  াি  
সােপে  জলা িহসাব র ণ অিফস, 
নীলফামারী হেত  চক াি র পর 
আ েতািষক ভাতা পিরেশােধর িনিম  
চক িবতরেণর ব া হণ। 

-- webvg~‡j¨ 

 সহকারী কিমশনার  
ানীয় সরকার শাখা 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০১ 

‡dvb: +88055161346  

 মাবাইল: +880173339064৫ 
B-‡gBj: 

lg.nilphamari@gmail.com 
 

উপপিরচালক  
ানীয় সরকার  

১ম তলা, ক  নং-২০১ 
জলা শাসেকর কায ালয়, নীলফামারী 

‡dvb: +88055161346 

মাবাইল:+880173339064৫ 
B-‡gBj: ddlgnil@gmail.com 

 



৪০ ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান/সদ  
এবং ইউিপ সিচব/ইউিপ াম 

িলশেদর িব ে  অিভেযাগ 
 

১৫ কায  িদবস ১। ২০/- টাকার কাট িফসহ সাদা 
কাগেজ আেবদন । 
২। তদ কারী কম কতা ক ক তদ  

িতেবদন াি র পর েয়াজনীয় 
ব া হণ। 

১) িনজ উে াগ ও া  ভ ার 
 

২০/-টাকার 
কাট িফ 

 সহকারী কিমশনার  
ানীয় সরকার শাখা 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০১ 

‡dvb: +88055161346  

 মাবাইল: +880173339064৫ 
B-‡gBj: 

lg.nilphamari@gmail.com 
 

উপপিরচালক  
ানীয় সরকার  

জলা শাসেকর কায ালয় , নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০১ 

‡dvb: +88055161346 

মাবাইল:+880173339064৫ 
B-‡gBj: ddlgnil@gmail.com 

৪১ রা া ঘাট মরামত/িনম াণ সং া  
আেবদন 

৩ কায  িদবস ১। ২০/-টাকার কাট িফসহ সাদা 
কাগেজ আেবদন । 
২। আেবদন াি র পর েয়াজনীয় 

ব া হেণর জ  আেবদন প  
সংি  িবভােগ রণ।  

১) িনজ উে াগ ও া  ভ ার 
 

২০/-টাকার 
কাট িফ 

 সহকারী কিমশনার  
ানীয় সরকার শাখা 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০১ 

‡dvb: +88055161346  

 মাবাইল: +880173339064৫ 
B-‡gBj: 

lg.nilphamari@gmail.com 
 

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

  



৪২ িশ া ম ণালেয়র 
আওতায় িশ া 
িত ান, িশ ক ও 

ছা -ছা ীেদর অ দান 
দান 

১০ কায িদবস (িশ া ম ণালয় হেত িব ি  জারীর পর িনধ ািরত তািরেখর মে  িন বিণ ত 
ক াটাগরী অ যায়ী আেবদন করা যােব) 

িত ােনর ে  :  
১. িত ােনর ােড িত ান ধান ক ক সিচব, িশ া ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা বরাবর এবং মা ম: জলা শাসক,  নীলফামারী 
বরাবর আেবদন রণ করেত হেব। 

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার  
িশ া শাখা 

জলা শাসেকর কায ালয়  
নীলফামারী 

১ম তলা, ক  নং-২১৩ 
ফান নং-০৫৫১-৬১৮৪১ 

মাবাইল নং-০১৭৩৩-৩৯০৬৫২ 
B-‡gBj: 

edunilphamari@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: 

dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

িশ ক ও ছা -ছা ীেদর ে  : 
২. সাদা কাগেজ িলিখত আেবদন সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা বরাবর এবং মা ম: জলা শাসক, নীলফামারী বরাবর 
আেবদন সরাসির দািখল করেত হেব। 

- 

৩. আেবদেনর সােথ সং  সকল কাগজপ  থম িণর গেজেটড 
কম কতা ক ক সত ািয়ত  কের দািখল  করেত হেব। 

- 

৪. পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব- ১ কিপ । - 

৫. িত ােন অ য়নরত মেম িত ান ধান ক ক ত য়ন আেবদেনর 
সােথ সং  করেত হেব। 

সংি  িত ান 

৬. সংি  ইউিপ/ ময়েরর জাতীয়তা সনদপে র ফেটাকিপ আেবদেনর সােথ 
সং  করেত হেব। 

- 

৭. পাশ ত পরী ার সকল ন রপ  আেবদেনর সােথ সং  করেত হেব - 

িবেশষ : জলা শাসেকর কায ালেয় া  আেবদনস হ াি র পর 
িনধ ািরত কিম র মা েম বাছাই ব ক সংি  ম ণালেয় রণ করা হয়। 
ম ণালয় হেত বরা  াি  সােপে    ি / িত ােনর অ েল চেকর 
মা েম অ দান দান করা হেব 

- 

৪৩ িশ া ম ণালেয়র 
আওতায় িশ া 

িত ােন াবেরটরী 
য পািত সরবরাহ 

১০ কায িদবস িশ া ম ণালেয়র আওতায় িবিভ  িশ া িত ােন িত বছর াবেরটরী 
য পািত সরবরাহ করা হয় :  
১. িত ােনর ােড িত ান ধান ক ক িলিখত আেবদন জলা শাসক, 
নীলফামারী বরাবর দািখল করেত হেব। 

সংি  িত ান িবনা ে  সহকারী কিমশনার  
িশ া শাখা 

জলা শাসেকর কায ালয়  
নীলফামারী 

১ম তলা, ক  নং-২১৩ 
ফান নং-০৫৫১-৬১৮৪১ 

মাবাইল নং-০১৭৩৩-৩৯০৬৫২ 
B-‡gBj: 

edunilphamari@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: 

dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

২. আেবদেনর সােথ সংি  িত ােনর সকল াবেরটরী য পািতর তািলকা 
সং  করেত হেব। 

সংি  িত ান 

৩. আেবদেনর সােথ সংি  িত ােনর য পািতর চািহদাপ  সং  করেত 
হেব। 

সংি  িত ান 

৪. এক  িত ান মা  একবারই আেবদন করেত পারেব। সংি  িত ান 
৫. িত ান িনব াচেনর ে  িশ া ম ণালেয়র নীিতমালা অ সরণ করা 
হয়। 

সংি  িত ান 

৬. িশ া ম ণালেয়র চািহদা মাতােবক সাধারণত সে র-নেভ র মােসর 
মে  আেবদন দািখল করেত হয়। 

সংি  িত ান 

  



 
                  

৪৪ 
  

আিলম, ফািজল ও 
কেলজ পয ােয়র 

ােনিজং/গভিন ং  
বিডর িনব াচন 
পিরচালনার জ  
ি জাইিডং অিফসার 
িনেয়াগ 

৫ কায িদবস ১. িত ান ধান িত ােনর িনধ ািরত ােড জলা শাসক, নীলফামারী 
বরাবর আেবদন প  দািখল করেবন।  
২. আেবদেনর সােথ ব বত এডহক কিম র, গভিন ং বিড/ ােনিজং 
কিম র বাড ক ক অ মিত প  দািখল করেত হেব। 

সংি  িত ান িবনা ে  সহকারী কিমশনার  
িশ া শাখা 

জলা শাসেকর কায ালয়  
নীলফামারী 

১ম তলা, ক  নং-২১৩ 
ফান নং-০৫৫১-৬১৮৪১ 

মাবাইল নং-০১৭৩৩-৩৯০৬৫২ 
B-‡gBj: 

edunilphamari@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: 

dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 িবিভ  িশ া 

িত ােনর িশ কেদর 
িব ে  অিভেযাগ 
িন ি  

৫ কায িদবস ১.  হে  িলিখত আেবদন জলা শাসক, নীলফামারী বরাবর 
অিভেযাগপ  রণ করেত হেব। 
২. দািখল ত অিভেযােগর পে  মাণািদ (যিদ থােক)। 

অিভেযাগকারী িবনা ে  

মা িমক িব ালয়, 
মা রাসা ও কেলজ 
পিরচালনার জ  
িনব াহী কিম র সদ  
মেনানয়ন 

৫ কায িদবস ১. িত ান ধান িত ােনর ােড  জলা শাসক, নীলফামারী বরাবর 
আেবদন রণ করেবন। 
২. আেবদেন মেনানীত ি বেগ র ণ নাম, কানা, িশ াগত যা তা ও 
অিভ তা ইত ািদ উে খ করেত হেব। 

সংি  িত ান িবনা ে  

   ৪৫ জলা শাসেকর 
কায ালয়, নীলফামারী 
সংি  য কান 
িবষেয় ত  দান 
(দা িরক 
নাটিসট/ নাট িসেটর 

অ িলিপ তীত) 
 
 
 

১। জ রী ২৪ ঘ া ( াি র 
জীবন-  , ফতার, 
এবং কারাগার থেক ি  
স িকত ত ) 
২। সাধারণ ২০ কায িদবস 
৩। একািধক ক পে র 
সংি তা থাকেল ৩০ 
কায িদবস 

১। িনধ ািরত ফরেম 
আেবদন 
 

১। ত  দান শাখা/ হ েড / 
জলা I‡qe  †cvU©vj 

(www.nilphamari. 
gov.bd) 
 

িলিখত কান ড েমে র কিপ সরবরােহর ে   
এ-৪ ও এ-৩ মােপর কাগেজর ে  িত া 
২/- টাকা হাের এবং ত  সাইেজর কাগেজর 

ে  ত  
 

 ত  দানকারী কম কতা 
†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq  

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৩ 

মাবাইল: +8801733-3906৫৬  
B-‡gBj: 

info.nilphamari@gmail.com 
 

িবভাগীয় কিমশনার 
রং র িবভাগ 

রং র 
ফান:-০৫২১-৬৭৪০০ 

মাবাইল: 
০১৭৩০-৩২৬৯৭০ 

ই- মইল: divcomrangpur@mopa.gov. 
bd 

 

 
 

 

 

 

 

 



২.৩ অভ রীণ সবা:  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

µিমক সবার 
 নাম 

 

সবা দােন 
সেব া  সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  cÖ‡qvRbxq কাগজপ /আেবদন 
ফরম াি র ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কম কতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও ই-

মইল 

D Zb Kg©KZ©vর c`িব, ম ন র, জলা ও উপেজলার 

†KvWmn †Uwj‡dvb b¤̂i I  

B-‡gBj 

০১ ািধকার া  কম কতা ও 
িভআইিপেদর েটাকল 

তাৎ িনক ১) চািহদার িভি েত ১) িচ /ম িরপ /সরাসির  
   সবা দান 

িবনা ে  †bRviZ †WcyywU Kv‡j±i  

bxjdvgvix 

১ম তলা, ক  নং-২০৬ 

†Rjv †KvW bs: 0551 

‡dvb: + 88055161320 

মাবাইল: 
+8801759-730679 

B-‡gBj : ndc.nilphamari@gmail.com  

‡Rjv cÖkvmK 

নীলফামারী 
১ম তলা, ক  নং-২০৮ 

‡dvb: +88055161329 

মাবাইল:+8801715081480 

B-‡gBj: dcnilphamari@mopa.gov.bd 
 

০২ ওেয়বসাইেট ত  
হালনাগাদকরণ 

সরারিস ১) চািহদাপে র িভি েত ১) আইিস  শাখা িবনা ে  সহকারী া ামার 
আইিস  শাখা 

১ম তলা, ক  নং-২০৮ 
†Rjv †KvW bs: 0551 

মাবাইল: ০১৭১৯৪৩৪৬৭ 
B-‡gBj : acictnilphamari@yahoo.com 

অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), নীলফামারী 
২য় তলা, ক  নং-৩০৪ 

‡dvb: +88055161595 

মাবাইল: 
: +৮৮০১৭৩৩-৩৯০৬৪৭ 

B-‡gBj: adceduictnilphamari@ 
mopa.gov.bd  

০৩ হাড ওয় ার,  
স টওয়ার এবং নটওয়াক 
সম া 

সরারিস ১) চািহদাপে র িভি েত ১) আইিস  শাখা িবনা ে  

০৪ ই ারেনট সংেযাগ এবং 
ওয়াইফাই সম া 

সরারিস ১) চািহদাপে র িভি েত ১) আইিস  শাখা িবনা ে  

০৫ ভাইরাস/এি -ভাইরাস  
স টওয় ার সম া 

সরারিস ১) চািহদাপে র িভি েত ১) আইিস  শাখা িবনা ে  

 

৩. আওতাধীন অ া  িত ান ক ক দ  সবা: 

 উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়স হ এবং উপেজলা িম অিফসস েহর িস েজ স চাট ার   ওেয়বসাইেট আপেলাড করার িনেদ শনা দান করা হেয়েছ। 

৪. আপনার কােছ আমােদর ত াশা: 

িমক িত ত/কাি ত সবা াি র লে  করণীয় 
০১ য়ংস ণ িনিদ  অিভেযাগ দািখল 
০২ যথাযথ ি য়ায় েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা 
০৩ সা ােতর জ  িনধ ািরত সমেয়র েব ই উপি ত থাকা 
০৪  



 

৫. অিভেযাগ িতকার ব াপনা (GRS) 

 সবা াি েত অস  হেল দািয় া  কম কতার সে  যাগােযাগ ক ন। তার কাছ থেক সমাধান পাওয়া না গেল িনে া  প িতেত যাগােযাগ কের আপনার সম া অবিহত ক ন। 

িমক কখন যাগােযাগ করেবন কার সে  যাগােযাগ 
করেবন 

যাগােযােগর কানা িন ি র সময়সীমা 

০১ দািয় া  কম কতা সমাধান 
িদেত থ হেল। 

অিভেযাগ িন ি  কম কতা 
(অিনক) 

জনাব মা: আজাহা ল ইসলাম (১৫৯১৩)   
ফান: ০৫৫১-৬১৩৪৬ 

ই- মইল: adcgnilphamari@mopa.gov.bd 
ওেয়ব:    www.nilphamari.gov.bd 

৩০ কায িদবস 

০২ অিভেযাগ িন ি  কম কতা 
িনিদ  সমেয় সমাধান িদেত 

থ হেল। 

আিপল কম কতা জনাব ক. এম. তাির ল ইসলাম    
ফান: ০৫২১-৬৭৪০০   

ই- মইল: divcomrangpur@mopa.gov.bd 
ওেয়ব:    www.rangpurdiv.gov.bd 

২০ কায িদবস 

০৩ আিপল কম কতা িনিদ  সমেয় 
সমাধান িদেত থ হেল। 

   
 

মি পিরষদ িবভােগর 
অিভেযাগ ব াপনা সল 

মি পিরষদ িবভাগ ৬০ কায িদবস 

 


