
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

www.lgd.gov.bd 

সসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত (Citizen’s Charter) 

       

 

 

১. ভিশন ও ভিশন 

ভিশন: জন অংশগ্রহণে কার্ যকর স্থানীয় সরকার 

ভিশন: স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শভিশালীকরে এবং গ্রাি ও শহণর টেকসই, অন্তর্ভ যভিমূলক ও পভরণবশবান্ধব অবকাঠাণিা উন্নয়ন এবং আর্ য- সািাভজক খাণে কি যসূভি বাস্তবায়ণনর িাধ্যণি জনগণের 

জীবনর্াত্রার িান উন্নয়ন 

২. প্রবতশ্রুত সসবা  

 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাবিস্থান 

সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 
সসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২.১ নাগভরক টসবা 

১ তথ্য অবধকার আইন 

২০০৯ অনুযায়ী তথ্য 

প্রোন । 

টসবা প্রেযাশীগণের ভনকে হণে 

ভলভখে বা ইণলক্ট্রভনক িাধ্যণি বা 

ই-টিইণল সুভনভদ যষ্ট েথ্য টিণয় 

আণবদন প্রাভির পর র্াভিে েথ্য 

সংরভিে র্াকণল ো কাভিে 

িাধ্যণি ( ডাকণর্াণগ বা ই-

টিইণল ) প্রদান করে; েণব 

ইভিে েথ্য অধীনস্থ দির /সংস্থা 

/ প্রভেষ্ঠান সংভিষ্ট হণল সংভিষ্ট 

দির /সংস্থা /প্রভেষ্ঠান হণে 

সংগ্রহপূব যক প্রদান করে। 

১. তথ্য অবধকার আইন’ ২০০৯ এ 

উবল্লবিত বনধ মাবরত  রদম / রদমট 

এ আদবেন করদত হদব ।  

 

২. প্রাবিস্থানঃ  

 

( ক ) তথ্য কবমশদনর ওদয়বসাইট          

www.infocom.gov.bd  

 

( ি ) স্থানীয় সরকার ববভাদগর 

ওদয়ব সাইট 

www.lgd.gov.bd 

(১) তথ্য অবধকার আইন’ ২০০৯ 

অনুযায়ী পাতা প্রবত ০২ ( দুই ) 

টাকা অথবা প্রকৃত িরচ সেজাবর 

চালাদনর মাধ্যদম জমা করদত হদব;  

(২) বসবি বা অন্য সকান মাধ্যদম 

তথ্য সরবরাদহর সেদত্র প্রকৃত মূল্য 

জমা বেদত হদব; এবাং  

(৩) সেজাবর চালাদনর সকাি নাং- ১-

৩৩০১-০০০১-১৮০৭ 

১. অনুদরাধ প্রাবির তাবরি হদত 

অনবধক ২০ (ববশ) কায মবেবদসর মদধ্য; 

২. অনুদরাধকৃত তদথ্যর সবহত একাবধক 

তথ্য প্রোন ইউবনট বা কর্তমপদের 

সাংবিষ্টতা থাকদল অনবধক ৩০ (বত্রশ) 

কায মবেবদসর মদধ্য;  

৩. অনুদরাধকৃত তথ্য সকান ব্যবির 

জীবন-মৃত্যু, সে তার এবাং কারাগার 

সথদক মুবি সম্পবকমত হদল অনুদরাধ 

প্রাবির অনবধক ২৪ (চবিশ) ঘণ্টার 

মদধ্য ।  

পঙ্কজ ট াষ 

উপসভিব 

(েথ্য প্রদানকারী কি যকেযা) 

টিাবাইল: ০১৭১৮৩৩০২৩২ 

ট ান:   ০২৯৫১৪৬১১ 

ইণিইল: 

lgmoni1@lgd.gov.

bd 

 

 

 

 

 

 

টশখ হাভসনার মূলনীভে 

  গ্রাি শহণরর উন্নভে 

http://www.lgd.gov.bd/
http://www.infocom.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/


 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২.২ প্রাবতষ্ঠাবনক সসবা 

1|  ইউবনয়ন পবরষে / জাতীয় স্থানীয় 

সরকার ইনবিটিউট / সরবজস্ট্রার 

সজনাদরদলর কায মালয় (জন্ম ও মৃত্যু 

বনবন্ধন) এর    উন্নয়ন সহায়তা ও  

উন্নয়ন প্রকণের ববপরীদত অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

অথ ম ছাড় করণ। 

১. অথ ম ববভাগ জাবরকৃত বনদে মবশকা ও বরাদের 

ববভাজন অনুসাদর অথ ম ছাদড়র প্রস্তাব; 

২. পূব মবতী Quarter (ত্রত্রমাবসক) এর সাংবিষ্ট 

িাদত বরােকৃত অদথ মর ব্যয় বববরণী; 

৩. ব্যাাংক বহসাব বববরণী (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) কম মবেবস। টিাোঃ আকবর টহাণসন 

উপসভিব ( ইউভনয়ন পভরষদ - ২ ) 

টিাবাইল:০১৭১১০১৯৩৮২ 

ট ান: ০২৯৫১৪১৯০ 

ই-টিইল: lgup2@lgd.gov.bd 

2|  ইউভনয়ন পবরষে / জাতীয় স্থানীয় 

সরকার ইনবিটিউট/ সরবজস্ট্রার 

সজনাদরদলর কায মালয় (জন্ম ও মৃত্যু 

বনবন্ধন) এর প্রকল্পবভবিক উন্নয়ন 

বরাে উপদযাজন/ পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকল্পনা 

কবমশদনর সম্মবত 

েহণপূব মক উপদযাজন/ 

পুনঃউপদযাজন/ সাংদশাধন 

করণ।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ 

প্রস্তাব 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) কম মবেবস 

 

টিাোঃ আকবর টহাণসন 

উপসভিব ( ইউভনয়ন পভরষদ - ২ ) 

টিাবাইল:০১৭১১০১৯৩৮২ 

ট ান: ০২৯৫১৪১৯০ 

ই-টিইল: lgup2@lgd.gov.bd 

3|  ইউভনয়ন পভরষদ / জােীয় স্থানীয় 

সরকার ইনভিটিউে/ টরভজস্ট্রার 

টজনাণরণলর কার্ যালয় (জন্ম ও মৃত্যয 

ভনবন্ধন) এর  পবরচালন (রাজস্ব) 

িাদতর অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবির পর ববভাদগর 

বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

অথ মছাড় করণ। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ 

প্রস্তাব (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) কম মবেবস টিাোঃ আকবর টহাণসন 

উপসভিব ( ইউভনয়ন পভরষদ - ২ ) 

টিাবাইল:০১৭১১০১৯৩৮২ 

ট ান: ০২৯৫১৪১৯০ 

ই-টিইল: lgup2@lgd.gov.bd 

4|  ইউবনয়ন পবরষদের  মাবলকানাধীন 

ভবনাবে/ স্থাপনা সমরামদতর বরাে 

আদবেন প্রাবির পর স্থানীয় 

সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

পবরপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা 

েহণ  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. প্রকদল্পর অনুদমাবেত প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদল্পর ববষদয় পবরষদের সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী (প্রকদল্পর তাবলকাসহ); 

৪. কাবরগবর প্রবতদবেন 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

   ববনামূদল্য ৭ (সাত) কম মবেবস সজসমীন প্রধান 

বসবনয়র সহকারী সভিব ( ইউভনয়ন 

পভরষদ - ১ ) 

ট ান:০২-২২৩৩৫৩৩৯৪ 

টিাবাইল:  ০১৭১৯০০২১২১ 

ই-টিইল: lgup1@lgd.gov.bd 

5|  ইউবনয়ন পবরষে কমদেক্স ভবন 

বনম মাদণর স্থান বনব মাচদনর প্রশাসবনক 

অনুদমােন সাংক্রান্ত। 

সজলা প্রশাসকগদণর বনকট 

হদত পবরপত্র অনুযায়ী 

স্বয়াংসম্পূণ ম প্রস্তাব প্রাবির 

পর ব্যবস্থা েহণ। 

পবরপত্র অনুযায়ী প্রস্তাব। ববনামূদল্য ১০ (েশ) কম মবেবস সজসমীন প্রধান 

বসবনয়র সহকারী সভিব ( ইউভনয়ন 

পভরষদ - ১ ) 

টিাবাইল:০১৭১৯০০২১২১ 

ট ান: ০২-২২৩৩৫৩৩৯৪ 

ই-টিইল: lgup1@lgd.gov.bd 

file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/


 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

6|  ইউবনয়ন পবরষদের  

জনপ্রবতবনবধগদণর ৩ (বতন) মাদসর  

উদবম ববদেশ ভ্রমসণর অনুমবত 

প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন 

প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশেহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজু 

সেদত্র); 

৩. ববগত ১(এক) বছদর ববদেশ ভ্রমণ বববরণী; 

৪. বচবকৎসা সনে (প্রদযাজু সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১০ (েশ) কম মবেবস সজসমীন প্রধান 

বসবনয়র সহকারী সভিব ( ইউভনয়ন 

পভরষদ - ১ ) 

ট ান:০২-২২৩৩৫৩৩৯৪ 

টিাবাইল:  ০১৭১৯০০২১২১ 

ই-টিইল: lgup1@lgd.gov.bd 

7|  ইউভনয়ন পভরষদ / জােীয় স্থানীয় 

সরকার ইনভিটিউে/ টরভজস্ট্রার 

টজনাণরণলর কার্ যালয় (জন্ম ও মৃত্যয 

ভনবন্ধন) এর জনবল বনদয়াদগর 

ছাড়পত্র প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন 

প্রোন। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম মবেবস টিাোঃ আকবর টহাণসন 

উপসভিব ( ইউভনয়ন পভরষদ - ২ ) 

টিাবাইল:০১৭১১০১৯৩৮২ 

ট ান: ০২৯৫১৪১৯০ 

ই-টিইল: lgup2@lgd.gov.bd 

8|  ইউবনয়ন পবরষদের সচয়ারম্যাদনর 

অনুপবস্থবতদত প্যাদনল 

সচয়ারম্যানদক আবথ মক েমতা প্রোন 

  

সাংবিষ্ট আইন/বববধ 

অনুযায়ী ব্যবস্থা েহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

  ববনামূদল্য ৭ (সাত) কম মবেবস সজসমীন প্রধান 

বসবনয়র সহকারী সভিব ( ইউভনয়ন 

পভরষদ - ১ ) 

ট ান:০২-২২৩৩৫৩৩৯৪ 

টিাবাইল:  ০১৭১৯০০২১২১ই-টিইল: 

lgup1@lgd.gov.bd 

9|  টরভজষ্ট্রার টজনাণরণলর কার্ যালয়, 

জন্ম ও মৃত্যয ভনবন্ধন এর পে সৃজন / 

পে ববলুবি  

সংস্থা প্রধাণনর পূন যাঙ্গ 

প্রস্তাণবর টপ্রভিণে  সংভিষ্ট 

িন্ত্রোলণয় প্রস্তাব টপ্ররে । 

১. ভনধ যাভরে ছক পূরে। 

২. প্রস্তাভবে সাংগঠভনক কাঠাণিা।   

৩. প্রস্তাব ও প্রস্তাণবর টর্ৌভিকো । 

৪. প্রণয়াজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র ।  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ৩০ (বত্রশ) কি য ভদবস টিাোঃ আকবর টহাণসন 

উপসভিব ( ইউভনয়ন পভরষদ - ২ ) 

টিাবাইল:০১৭১১০১৯৩৮২ 

ট ান: ০২৯৫১৪১৯০ 

ই-টিইল: lgup2@lgd.gov.bd 

10|  টরভজষ্ট্রার টজনাণরণলর কার্ যালয়, 

জন্ম ও মৃত্যয ভনবন্ধন এর (৯ি টগ্রড 

হণে েদুর্ধ্য পর্ যাণয়র কি যকেযা)   

পদোন্নবতর প্রজ্ঞাপন/ আদেশ জাবর  

ভবভধিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাি 

আণবদণনর (যথাযথ 

কর্তমপদের সুপাবরশক্রদম) 

টপ্রভিণে পদোন্নবত 

অনুণিাদন। 

১. পণদান্নভের প্রস্তাব। 

২. পণদান্নভে কভিটির সিার সুপাভরশ।   

৩. বাবষ মক সগাপনীয় অনুদবেন। 

৪.  প্রস্তাদবর পদে সযৌবিকতা । 

৫.  ছক অনুযায়ী চাকবর বৃিান্ত ।  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ৭ (সাে) কি য ভদবস টিাোঃ আকবর টহাণসন 

উপসভিব ( ইউভনয়ন পভরষদ - ২ ) 

টিাবাইল:০১৭১১০১৯৩৮২ 

ট ান: ০২৯৫১৪১৯০ 

ই-টিইল: lgup2@lgd.gov.bd 

http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd


 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

11|  টরভজষ্ট্রার টজনাণরণলর কার্ যালয়, 

জন্ম ও মৃত্যয ভনবন্ধন এর 

কি যিাভরণদর বনদয়াদগর  ছাড়পত্র 

ভবভধিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাি 

আণবদণনর (যথাযথ 

কর্তমপদের সুপাবরশক্রদম) 

টপ্রভিণে বনদয়াদগর 

ছাড়পত্র অনুণিাদন। 

১. ছাড়পণত্রর প্রস্তাব ।  

২. শূন্য পণদর ভববরে ।  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ৭ (সাে) কি য ভদবস টিাোঃ আকবর টহাণসন 

উপসভিব ( ইউভনয়ন পভরষদ - ২ ) 

টিাবাইল:০১৭১১০১৯৩৮২ 

ট ান: ০২৯৫১৪১৯০ 

ই-টিইল: lgup2@lgd.gov.bd 

12|  জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনবিটিউট 
(এনআইএলবজ) / সরবজস্ট্রার 

সজনাদরদলর কায মালয় (জন্ম ও মৃত্যু 

বনবন্ধন) এর সাংগঠভনক 

কাঠাদমাভুি যানবাহন ক্রদয়র 

প্রশাসবনক অনুদমােন 

সাংগঠন ও সরঞ্জাম 

(TO&E) তাবলকায় 

প্রস্তাববত যানবাহদনর 

সাংস্থান সাদপদে যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন 

করণ। 

 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

২. সাংস্থা/েিরসমূদহর হালনাগাে সাংগঠন ও 

সরঞ্জাম (TO&E) তাবলকায় প্রস্তাববত 

যানবাহদনর সাংস্থান; 

৩. সাংস্থা/েিরসমূদহর ববদ্যমান যানবাহন, 

ব্যবহারকারী এবাং প্রস্তাববত যানবাহদনর ব্যবহার 

সম্পবকমত তথ্য।  

৪. ব্যাাংক বববরণী 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর সভার কায মবববরণী 

৬. বাদজট বরাদের কবপ 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

   ভবনামূণে ১৫(পদনর) কম মবেবস টিাোঃ আকবর টহাণসন 

উপসভিব ( ইউভনয়ন পভরষদ - ২ ) 

টিাবাইল:০১৭১১০১৯৩৮২ 

ট ান: ০২৯৫১৪১৯০ 

ই-টিইল: lgup2@lgd.gov.bd 

13|  স্হানীয় সরকার ববভাগ এবাং 
আওতাধীন েির/সাংস্হার যানবাহন 

ব্যবহার অনুপদযাগী সঘাষণা 

কনদিমদনশন কবমটির 

সভার সুপাবরশ যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

ব্যবস্থা েহণ। 

১. কনদিমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতুয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) কম মবেবস  এ. টক. এি ভিজানুর রহিান 

উপসভিব ( প্রশাসন - ১ ) 

ট ান: ০২৯৫৭৫৫৭৩  

টিাবাইল: ০১৭১১৭৩০৩৫৬ 

ইণিইল: lgadmin1@lgd.gov.bd  

14|  জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনবিটিউট 

(এনআইএলবজ) / সরবজস্ট্রার 

সজনাদরদলর কায মালয় (জন্ম ও মৃত্যু 

বনবন্ধন) এর ভবন ব্যবহার 

অনুপদযাগী সঘাষণা 

কনদিমদনশন কবমটির 

সভার সুপাবরশ যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

ব্যবস্থা েহণ। 

১. কনদিমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতুয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) কম মবেবস টিাোঃ আকবর টহাণসন 

উপসভিব ( ইউভনয়ন পভরষদ - ২ ) 

টিাবাইল:০১৭১১০১৯৩৮২ 

ট ান: ০২৯৫১৪১৯০ 

ই-টিইল: lgup2@lgd.gov.bd 

15|  জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনবিটিউট 

(এনআইএলবজ) / সরবজস্ট্রার 

সজনাদরদলর কায মালয় (জন্ম ও মৃত্যু 

বনবন্ধন) এর অনুকূদল বরােকৃত 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর 

সাংবিষ্ট নীবতমালা/পবরপত্র 

অনুয়ায়ী ব্যবস্থা েহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতুয়ন; 

   ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) কম মবেবস টিাোঃ আকবর টহাণসন 

উপসভিব ( ইউভনয়ন পভরষদ - ২ ) 

টিাবাইল:০১৭১১০১৯৩৮২ 

ট ান: ০২৯৫১৪১৯০ 

file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd


 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

যানবাহন সমরামদতর প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

৪. েরপত্র সাংবিষ্ট কাগজাবে 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd  

ই-টিইল: lgup2@lgd.gov.bd 

16|  টরভজষ্ট্রার টজনাণরণলর কার্ যালয়, 
জন্ম ও মৃত্যয ভনবন্ধন এর 

কি যকেযাণদর (ণগ্রড ৩য় হণে েদুর্ধ্য 

পর্ যাণয়র) শ্রাভন্ত ভবণনাদন ছুটি 

ছুটি ভবভধিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাি 

ছুটির আণবদণনর (যথাযথ 

কর্তমপদের সুপাবরশক্রদম) 

টপ্রভিণে যাবচে ছুটি 

অনুণিাদন।  

১. ভনধ যাভরে  রণি আদবেন। 

২. ছুটি গ্রহণের কারণ সংভিষ্ট কাগজপত্র  

৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ৭ (সাে) কি য ভদবস টিাোঃ আকবর টহাণসন 

উপসভিব ( ইউভনয়ন পভরষদ - ২ ) 

টিাবাইল:০১৭১১০১৯৩৮২ 

ট ান: ০২৯৫১৪১৯০ 

ই-টিইল: lgup2@lgd.gov.bd 

17|  টরভজষ্ট্রার টজনাণরণলর কার্ যালয়, 

জন্ম ও মৃত্যয ভনবন্ধন এর 

কি যকেযাণদর (৯ি টগ্রড হণে েদুর্ধ্য 

পর্ যাণয়র কি যকেযা)  অসাধারে ছুটি, 

অভজযে ছুটি, ভিভকৎসা ছুটি, বশো 

ছুটি 

ছুটি ভবভধিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাি 

ছুটির আণবদণনর (যথাযথ 

কর্তমপদের সুপাবরশক্রদম) 

টপ্রভিণে যাবচে ছুটি 

অনুণিাদন। 

১. ভনধ যাভরে  রণি আদবেন। 

২. ছুটি গ্রহণের কারণ সংভিষ্ট কাগজপত্র  

৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ৭ (সাে) কি য ভদবস টিাোঃ আকবর টহাণসন 

উপসভিব ( ইউভনয়ন পভরষদ - ২ ) 

টিাবাইল:০১৭১১০১৯৩৮২ 

ট ান: ০২৯৫১৪১৯০ 

ই-টিইল: lgup2@lgd.gov.bd 

18|  টরভজষ্ট্রার টজনাণরণলর কার্ যালয়, 
জন্ম ও মৃত্যয ভনবন্ধন কি যকেযাণদর 

(৯ি টগ্রড হণে েদুর্ধ্য পর্ যাণয়র 

কি যকেযা)    বভহোঃবাংলাণদশ ছুটি 

িঞ্জুভর। 

স্বয়াংসম্পূণ ম প্রস্তাব প্রাবির 

পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম বজও জাবর 

করণ।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা বা সসবমনার বা 

প্রবশেদণ অাংশেহদণর সেদত্র Invitation 

(প্রদযাজু সেদত্র); 

৩. অবজমত (ববহঃবাাংলাদেশ) ছুটির সেদত্র ছুটি 

প্রাপ্যতার সনে। 

৪. ববগত ১(এক) বছদর ববদেশ ভ্রমণ বববরণী; 

৫. বচবকৎসা সনে (প্রদযাজু সেদত্র) 

৬. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১০(েশ) কম মবেবস টিাোঃ আকবর টহাণসন 

উপসভিব ( ইউভনয়ন পভরষদ - ২ ) 

টিাবাইল:০১৭১১০১৯৩৮২ 

ট ান: ০২৯৫১৪১৯০ 

ই-টিইল: lgup2@lgd.gov.bd 

19|  টরভজষ্ট্রার টজনাণরণলর কার্ যালয়, 

জন্ম ও মৃত্যয ভনবন্ধন এর 

কি যকেযাণদর (৯ি টগ্রড হণে েদুর্ধ্য 

পর্ যাণয়র কি যকেযা) লাম্পেুান্ট, 

অবসর ও বপআরএল 

আদবেন পয মাদলাচনাপূব মক 

লাম্পেুান্ট, অবসর ও 

বপআরএল মঞ্জুর 

১. আদবেন 

২. ছুটির প্রাপ্যতা 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫ (পদনর) কম মবেবস টিাোঃ আকবর টহাণসন 

উপসভিব ( ইউভনয়ন পভরষদ - ২ ) 

টিাবাইল:০১৭১১০১৯৩৮২ 

ট ান: ০২৯৫১৪১৯০ 

ই-টিইল: lgup2@lgd.gov.bd 

20|  টরভজষ্ট্রার টজনাণরণলর কার্ যালয়, বনধ মাবরত  রদম প্রাি ১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন ভবনামূণে ১৫ (পদনর) কম মবেবস টিাোঃ আকবর টহাণসন 

http://www.lgd.gov.bd/
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file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
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ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জন্ম ও মৃত্যয ভনবন্ধন এর 

কি যকেযাণদর (৯ি টগ্রড হণে েদুর্ধ্য 

পর্ যাণয়র কি যকেযা) আনুদতাবষক ও 

সপনশন মঞ্জুর 

আদবেন পয মাদলাচনাপূব মক 

আনুদতাবষক ও সপনশন 

মঞ্জুর  

২. বপআরএল অনুদমােদনর আদেশ 

৩. এলবপবস 

৪. ত্রবধ উিরাবধকার সঘাষণাপত্র 

৫. নমুনা স্বাের ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাপ 

৬. নাোবী পত্র 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

উপসভিব ( ইউভনয়ন পভরষদ - ২ ) 

টিাবাইল:০১৭১১০১৯৩৮২ 

ট ান: ০২৯৫১৪১৯০ 

ই-টিইল: lgup2@lgd.gov.bd 

21|  উপদজলা পবরষদের  উন্নয়ন সহায়তা 
ও  উন্নয়ন প্রকণের ববপরীদত অথ ম 

ছাড়। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

অথ ম ছাড় করণ। 

১. অথ ম ববভাগ জাবরকৃত বনদে মবশকা ও বরাদের 

ববভাজন অনুসাদর অথ ম ছাদড়র প্রস্তাব; 

২. পূব মবতী Quarter (ত্রত্রমাবসক) এর সাংবিষ্ট 

িাদত বরােকৃত অদথ মর ব্যয় বববরণী; 

৩. ব্যাাংক বহসাব বববরণী (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) কম মবেবস। টিাহাম্মদ শািছুল হক 

উপসভিব ( উপণজলা - ২ ) 

ট ান: ০২৯৫১৪৩৬৮  

টিাবাইলোঃ ০১৭১২২৯৫২১৫  

ইণিইলোঃlgdupazila2@lgd.gov

.bd 

22|  উপণজলা পবরষদের প্রকল্পবভবিক 
উন্নয়ন বরাে উপদযাজন/ 

পুনঃউপদযাজন/সাংদশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকল্পনা 

কবমশদনর সম্মবত 

েহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করণ।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ 

প্রস্তাব 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) কম মবেবস 

 

টিাহাম্মদ শািছুল হক 

উপসভিব ( উপণজলা - ২ ) 

ট ান: ০২৯৫১৪৩৬৮  

টিাবাইলোঃ ০১৭১২২৯৫২১৫  

ইণিইলোঃlgdupazila2@lgd.g

ov.bd 

23|  উপণজলা পবরষদের পবরচালন 
(রাজস্ব) িাদতর অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবির পর ববভাদগর 

বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

অথ মছাড় করণ। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ 

প্রস্তাব (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) কম মবেবস িিোজ টবগি 

ভসভনয়র সহকারী সভিব (উপণজলা-১) 

টিাবাইল:০১৭৫৯৮৮৮৮০৫ 

ট ান :০২৯৫৪০৯৯৫ 

ইণিইল:lgdupazila1@lgd.gov.bd 

24|  উপদজলা পবরষদের মাবলকানাধীন 
ভবনাবে/ স্থাপনা সমরামদতর বরাে 

আদবেন প্রাবির পর স্থানীয় 

সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

পবরপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা 

েহণ  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. প্রকদল্পর অনুদমাবেত প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদল্পর ববষদয় পবরষদের সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী (প্রকদল্পর তাবলকাসহ); 

৪. কাবরগবর প্রবতদবেন 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

   ববনামূদল্য ৭ (সাত) কম মবেবস িিোজ টবগি 

ভসভনয়র সহকারী সভিব (উপণজলা-১) 

টিাবাইল:০১৭৫৯৮৮৮৮০৫ 

ট ান :০২৯৫৪০৯৯৫ 

ইণিইল: lgdupazila1@lgd.gov.bd 
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ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

25|  উপদজলা পবরষদের     
জনপ্রবতবনবধগদণর ববদেশ ভ্রমসণর 

অনুমবত প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন 

প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করণ।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশেহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজু 

সেদত্র); 

৩. ববগত ১(এক) বছদর ববদেশ ভ্রমণ বববরণী; 

৪. বচবকৎসা সনে (প্রদযাজু সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১০ (েশ) কম মবেবস িিোজ টবগি 

ভসভনয়র সহকারী সভিব(উপণজলা-১) 

টিাবাইল:০১৭৫৯৮৮৮৮০৫ 

ট ান :০২৯৫৪০৯৯৫ 

ইণিইল: lgdupazila1@lgd.gov.bd 

26|  উপদজলা পবরষদের জনবল 
বনদয়াদগর ছাড়পত্র প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন 

করণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম মবেবস িিোজ টবগি 

ভসভনয়র সহকারী সভিব(উপণজলা -১ ) 

টিাবাইল:০১৭৫৯৮৮৮৮০৫ 

ট ান :০২৯৫৪০৯৯৫ 

ইণিইল: lgdupazila1@lgd.gov.bd 

27|  উপদজলা পবরষদের সাংগঠভনক 
কাঠাদমাভুি যানবাহন ক্রদয়র 

প্রশাসবনক অনুদমােন 

সাংগঠন ও সরঞ্জাম 

(TO&E) তাবলকায় 

প্রস্তাববত যানবাহদনর 

সাংস্থান সাদপদে যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন 

করণ। 

 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

২. সাংস্থা/েিরসমূদহর হালনাগাে সাংগঠন ও 

সরঞ্জাম (TO&E) তাবলকায় প্রস্তাববত 

যানবাহদনর সাংস্থান; 

৩. সাংস্থা/েিরসমূদহর ববদ্যমান যানবাহন, 

ব্যবহারকারী এবাং প্রস্তাববত যানবাহদনর ব্যবহার 

সম্পবকমত তথ্য।  

৪. ব্যাাংক বববরণী 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর সভার কায মবববরণী 

৬. বাদজট বরাদের কবপ 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

   ভবনামূণে ১৫(পদনর) কম মবেবস িিোজ টবগি 

ভসভনয়র সহকারী সভিব(উপণজলা-১) 

টিাবাইল:০১৭৫৯৮৮৮৮০৫ 

ট ান :০২৯৫৪০৯৯৫ 

ইণিইল: lgdupazila1@lgd.gov.bd 

28|  উপদজলা পবরষদের  ভবন ব্যবহার 
অনুপদযাগী সঘাষণা 

কনদিমদনশন কবমটির 

সভার সুপাবরশ যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

ব্যবস্থা েহণ। 

১. কনদিমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতুয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) কম মবেবস িিোজ টবগি 

ভসভনয়র সহকারী সভিব (উপণজলা-১) 

টিাবাইল:০১৭৫৯৮৮৮৮০৫ 

ট ান :০২৯৫৪০৯৯৫ 

ইণিইল: lgdupazila1@lgd.gov.bd 

29|  উপদজলা পবরষদের সচয়ারম্যাদনর 
অনুপবস্থবতদত প্যাদনল 

সাংবিষ্ট আইন/বববধ 

অনুযায়ী ব্যবস্থা েহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

  ববনামূদল্য ৭ (সাত) কম মবেবস িিোজ টবগি 

ভসভনয়র সহকারী সভিব (উপণজলা-১) 

http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd


 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সচয়ারম্যানদক আবথ মক েমতা প্রোন 

  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

টিাবাইল:০১৭৫৯৮৮৮৮০৫ 

ট ান :০২৯৫৪০৯৯৫ 

ইণিইল: lgdupazila1@lgd.gov.bd 

30|  উপদজলা পবরষদের অনুকূদল 

বরােকৃত যানবাহন সমরামদতর 

প্রশাসবনক অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর 

সাংবিষ্ট নীবতমালা/পবরপত্র 

অনুয়ায়ী ব্যবস্থা েহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতুয়ন; 

৪. েরপত্র সাংবিষ্ট কাগজাবে 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd  

   ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) কম মবেবস িিোজ টবগি 

ভসভনয়র সহকারী সভিব (উপণজলা-১) 

টিাবাইল:০১৭৫৯৮৮৮৮০৫ 

ট ান :০২৯৫৪০৯৯৫ 

ইণিইল: lgdupazila1@lgd.gov.bd 

31|  উপদজলা পবরষদের  রাজস্ব 

তহববদলর অথ মায়দন বসবলাং ববহর্ভ মত 

ব্যদয়র সেদত্র গৃহীত বিমসমূদহর 

প্রশাসবনক অনুদমােন  

সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠাদনর উন্নয়ন 

তহববল/রাজস্ব তহববল 

ব্যবহার বনদে মবশকা ও 

বববভন্ন সমদয় জাবরকৃত 

পবরপত্র অনুয়ায়ী ব্যবস্থা 

েহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর  তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদল্পর ববষদয় প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী ও কাবরগবর প্রবতদবেন; 

৪. প্রবতষ্ঠাদনর উন্নয়ন/রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক 

বববরণী 
 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর)    

কম মবেবস 

টিাহাম্মদ শািছুল হক 

উপসভিব ( উপণজলা - ২ ) 

ট ান: ০২৯৫১৪৩৬৮  

টিাবাইলোঃ ০১৭১২২৯৫২১৫  

ইণিইলোঃlgdupazila2@lgd.g

ov.bd 

32|  সজলা পবরষদের  উন্নয়ন সহায়তা ও  
উন্নয়ন প্রকণের ববপরীদত অথ ম ছাড়। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

অথ ম ছাড় করণ। 

১. অথ ম ববভাগ জাবরকৃত বনদে মবশকা ও বরাদের 

ববভাজন অনুসাদর অথ ম ছাদড়র প্রস্তাব; 

২. পূব মবতী Quarter (ত্রত্রমাবসক) এর সাংবিষ্ট 

িাদত বরােকৃত অদথ মর ব্যয় বববরণী; 

৩. ব্যাাংক বহসাব বববরণী (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) কম মবেবস। টিাহাম্মদ োনিীর আজি ভছভিকী 

উপসভিব ( টজলা পভরষদ ) 

টিাবাইল: ০১৭১২-০৯৬২৩৮ 

ট ান: ০২৯৫৭৫৫৬৮ 

ইণিইলোঃ  lgzp@lgd.gov.bd 

33|  সজলা পবরষদের প্রকল্পবভবিক 

উন্নয়ন বরাে উপদযাজন/ 

পুনঃউপদযাজন/সাংদশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকল্পনা 

কবমশদনর সম্মবত 

েহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করণ।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ 

প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) কম মবেবস 

 

টিাহাম্মদ োনিীর আজি ভছভিকী 

উপসভিব ( টজলা পভরষদ ) 

টিাবাইল: ০১৭১২-০৯৬২৩৮ 

ট ান: ০২৯৫৭৫৫৬৮ 

ইণিইলোঃ  lgzp@lgd.gov.bd 

34|  সজলা পবরষদের পবরচালন (রাজস্ব) প্রস্তাব (প্রদযাজু সেদত্র) ১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) কম মবেবস টিাহাম্মদ োনিীর আজি ভছভিকী 

file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
http://www.lgd.gov.bd/
file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/


 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

িাদতর অথ মছাড় প্রাবির পর ববভাদগর 

বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

অথ মছাড় করণ। 

প্রস্তাব (প্রদযাজু সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

উপসভিব ( টজলা পভরষদ ) 

টিাবাইল: ০১৭১২-০৯৬২৩৮ 

ট ান: ০২৯৫৭৫৫৬৮ 

ইণিইলোঃ  lgzp@lgd.gov.bd 

35|  সজলা  পবরষদের  মাবলকানাধীন 

ভবনাবে/ স্থাপনা সমরামদতর বরাে 

আদবেন প্রাবির পর স্থানীয় 

সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

পবরপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা 

েহণ  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. প্রকদল্পর অনুদমাবেত প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদল্পর ববষদয় পবরষদের সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী (প্রকদল্পর তাবলকাসহ); 

৪. কাবরগবর প্রবতদবেন 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

   ববনামূদল্য ৭ (সাত) কম মবেবস টিাহাম্মদ োনিীর আজি ভছভিকী 

উপসভিব ( টজলা পভরষদ ) 

টিাবাইল: ০১৭১২-০৯৬২৩৮ 

ট ান: ০২৯৫৭৫৫৬৮ 

ইণিইলোঃ  lgzp@lgd.gov.bd 

36|  টজলা পভরষণদর    

জনপ্রবতবনবধগদণর ববদেশ ভ্রমসণর 

অনুমবত প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন 

প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করণ।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশেহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজু 

সেদত্র); 

৩. ববগত ১(এক) বছদর ববদেশ ভ্রমণ বববরণী; 

৪. বচবকৎসা সনে (প্রদযাজু সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১০ (েশ) কম মবেবস টিাহাম্মদ োনিীর আজি ভছভিকী 

উপসভিব ( টজলা পভরষদ ) 

টিাবাইল: ০১৭১২-০৯৬২৩৮ 

ট ান: ০২৯৫৭৫৫৬৮ 

ইণিইলোঃ  lgzp@lgd.gov.bd 

37|  সজলা পবরষদের জনবল বনদয়াদগর 
ছাড়পত্র প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন 

করণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম মবেবস টিাহাম্মদ োনিীর আজি ভছভিকী 

উপসভিব ( টজলা পভরষদ ) 

টিাবাইল: ০১৭১২-০৯৬২৩৮ 

ট ান: ০২৯৫৭৫৫৬৮ 

ইণিইলোঃ  lgzp@lgd.gov.bd 

38|  সজলা পবরষদের সাংগঠভনক 

কাঠাদমাভুি যানবাহন ক্রদয়র 

প্রশাসবনক অনুদমােন 

সাংগঠন ও সরঞ্জাম 

(TO&E) তাবলকায় 

প্রস্তাববত যানবাহদনর 

সাংস্থান সাদপদে যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন 

করণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

২. সাংস্থা/েিরসমূদহর হালনাগাে সাংগঠন ও 

সরঞ্জাম (TO&E) তাবলকায় প্রস্তাববত 

যানবাহদনর সাংস্থান; 

৩. সাংস্থা/েিরসমূদহর ববদ্যমান যানবাহন, 

ব্যবহারকারী এবাং প্রস্তাববত যানবাহদনর ব্যবহার 

সম্পবকমত তথ্য।  

   ভবনামূণে ১৫(পদনর) কম মবেবস টিাহাম্মদ োনিীর আজি ভছভিকী 

উপসভিব ( টজলা পভরষদ ) 

টিাবাইল: ০১৭১২-০৯৬২৩৮ 

ট ান: ০২৯৫৭৫৫৬৮ 

ইণিইলোঃ  lgzp@lgd.gov.bd 

http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/


 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 ৪. ব্যাাংক বববরণী 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর সভার কায মবববরণী 

৬. বাদজট বরাদের কবপ 
 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

39|  সজলা পবরষদের ভবন ব্যবহার 
অনুপদযাগী সঘাষণা 

কনদিমদনশন কবমটির 

সভার সুপাবরশ যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

ব্যবস্থা েহণ। 

১. কনদিমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতুয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) কম মবেবস টিাহাম্মদ োনিীর আজি ভছভিকী 

উপসভিব ( টজলা পভরষদ ) 

টিাবাইল: ০১৭১২-০৯৬২৩৮ 

ট ান: ০২৯৫৭৫৫৬৮ 

ইণিইলোঃ  lgzp@lgd.gov.bd 

40|  সজলা পবরষদের সচয়ারম্যাদনর 

অনুপবস্থবতদত প্যাদনল 

সচয়ারম্যানদক আবথ মক েমতা প্রোন 

  

সাংবিষ্ট আইন/বববধ 

অনুযায়ী ব্যবস্থা েহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

  ববনামূদল্য ৭ (সাত) কম মবেবস টিাহাম্মদ োনিীর আজি ভছভিকী 

উপসভিব ( টজলা পভরষদ ) 

টিাবাইল: ০১৭১২-০৯৬২৩৮ 

ট ান: ০২৯৫৭৫৫৬৮ 

ইণিইলোঃ  lgzp@lgd.gov.bd 

41|  সজলা পবরষদের অনুকূদল বরােকৃত 

যানবাহন সমরামদতর প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর 

সাংবিষ্ট নীবতমালা/পবরপত্র 

অনুয়ায়ী ব্যবস্থা েহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতুয়ন; 

৪. েরপত্র সাংবিষ্ট কাগজাবে 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd  

   ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) কম মবেবস টিাহাম্মদ োনিীর আজি ভছভিকী 

উপসভিব ( টজলা পভরষদ ) 

টিাবাইল: ০১৭১২-০৯৬২৩৮ 

ট ান: ০২৯৫৭৫৫৬৮ 

ইণিইলোঃ  lgzp@lgd.gov.bd 

42|  সজলা পবরষদের উন্নয়ন তহববল 
এবাং রাজস্ব তহববদলর অথ মায়দন 

গৃহীত বিমসমূদহর প্রশাসবনক 

অনুদমােন  

সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠাদনর উন্নয়ন 

তহববল/রাজস্ব তহববল 

ব্যবহার বনদে মবশকা ও 

বববভন্ন সমদয় জাবরকৃত 

পবরপত্র অনুয়ায়ী ব্যবস্থা 

েহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদল্পর ববষদয় প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী ও কাবরগবর প্রবতদবেন; 

৪. প্রবতষ্ঠাদনর উন্নয়ন/রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক 

বববরণী 
 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর)    

কম মবেবস 

টিাহাম্মদ োনিীর আজি ভছভিকী 

উপসভিব ( টজলা পভরষদ ) 

টিাবাইলোঃ ০১৭১২-০৯৬২৩৮ 

ট ানোঃ ০২৯৫৭৫৫৬৮ 

ইণিইলোঃ  lgzp@lgd.gov.bd 

http://www.lgd.gov.bd/
file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd


 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

43|  সপৌরসভার  উন্নয়ন সহায়তা ও  
উন্নয়ন প্রকণের ববপরীদত অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

অথ ম ছাড় করণ। 

১. অথ ম ববভাগ জাবরকৃত বনদে মবশকা ও বরাদের 

ববভাজন অনুসাদর অথ ম ছাদড়র প্রস্তাব; 

২. পূব মবতী Quarter (ত্রত্রমাবসক) এর সাংবিষ্ট 

িাদত বরােকৃত অদথ মর ব্যয় বববরণী; 

৩. ব্যাাংক বহসাব বববরণী (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) কম মবেবস।  ারজানা মান্নান 

উপসবচব ( সপৌর- ২ ) 

স ান: ০২৯৫৭৫৫৭২ 

সমাবাইলঃ ০১৮৭৯১৩২১৭৩ 

ইণিইলোঃ lgpaura2@lgd.gov.bd  

44|  টপৌরসিার  প্রকল্পবভবিক উন্নয়ন 

বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাংদশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকল্পনা 

কবমশদনর সম্মবত 

েহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করণ।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ 

প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) কম মবেবস 

 

 ারজানা মান্নান 

উপসবচব ( সপৌর- ২ ) 

স ান: ০২৯৫৭৫৫৭২ 

সমাবাইলঃ ০১৮৭৯১৩২১৭৩ 

ইণিইলোঃ  

lgpaura2@lgd.gov.bd 

45|  টপৌরসিার পবরচালন (রাজস্ব) 

িাদতর অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবির পর ববভাদগর 

বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

অথ মছাড় করণ। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ 

প্রস্তাব (প্রদযাজু সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) কম মবেবস  ারজানা মান্নান 

উপসবচব ( সপৌর- ২ ) 

স ান: ০২৯৫৭৫৫৭২ 

সমাবাইলঃ ০১৮৭৯১৩২১৭৩ 

ইণিইলোঃ 

lgpaura2@lgd.gov.bd 

46|  সপৌরসভার মাবলকানাধীন ভবনাবে/ 
স্থাপনা সমরামদতর বরাে 

আদবেন প্রাবির পর স্থানীয় 

সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

পবরপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা 

েহণ  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. প্রকদল্পর অনুদমাবেত প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদল্পর ববষদয় পবরষদের সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী (প্রকদল্পর তাবলকাসহ); 

৪. কাবরগবর প্রবতদবেন 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

   ববনামূদল্য ৭ (সাত) কম মবেবস  ারজানা মান্নান 

উপসবচব ( সপৌর- ২ ) 

স ান: ০২৯৫৭৫৫৭২ 

সমাবাইলঃ ০১৮৭৯১৩২১৭৩ 

ইণিইলোঃ 

lgpaura2@lgd.gov.bd 

47|  ক ও ভবণশষ টশ্রবণর সপৌরসভার  

জনপ্রবতবনবধগদণর ববদেশ ভ্রমসণর 

অনুমবত প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন 

প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করণ।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশেহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজু 

সেদত্র); 

৩. ববগত ১(এক) বছদর ববদেশ ভ্রমণ বববরণী; 

৪. বচবকৎসা সনে (প্রদযাজু সেদত্র) 

ভবনামূণে ১০ (েশ) কম মবেবস টিাহাম্মদ  ারুক টহাণসন 

উপসভিব ( সপৌর- ১ ) 

ট ান: ০২৯৫১৪১৪২ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১৬৬৮৫৬৪৬ 

ইণিইলোঃlgpaura1@lgd.gov.

bd 

http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/


 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

48|  খ ও গ টশ্রবণর সপৌরসভার  

জনপ্রবতবনবধগদণর ববদেশ ভ্রমসণর 

অনুমবত প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন 

প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করণ।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশেহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজু 

সেদত্র); 

৩. ববগত ১(এক) বছদর ববদেশ ভ্রমণ বববরণী; 

৪. বচবকৎসা সনে (প্রদযাজু সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১০ (েশ) কম মবেবস  ারজানা মান্নান 

উপসবচব ( সপৌর- ২ ) 

স ান: ০২৯৫৭৫৫৭২ 

সমাবাইলঃ ০১৮৭৯১৩২১৭৩ 

ইণিইলোঃ 

lgpaura2@lgd.gov.bd 

49|  সপৌরসভার জনবল বনদয়াদগর 

ছাড়পত্র প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন 

করণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম মবেবস টিাহাম্মদ  ারুক টহাণসন 

উপসভিব ( সপৌর- ১ ) 

ট ান: ০২৯৫১৪১৪২ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১৬৬৮৫৬৪৬ 

ইণিইলোঃlgpaura1@lgd.gov.

bd 

50|  ি ও গ সেণীর সপৌরসভার 

সাংগঠভনক কাঠাদমাভুি যানবাহন 

ক্রদয়র প্রশাসবনক অনুদমােন 

সাংগঠন ও সরঞ্জাম 

(TO&E) তাবলকায় 

প্রস্তাববত যানবাহদনর 

সাংস্থান সাদপদে যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন 

করণ। 

 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

২. সাংস্থা/েিরসমূদহর হালনাগাে সাংগঠন ও 

সরঞ্জাম (TO&E) তাবলকায় প্রস্তাববত 

যানবাহদনর সাংস্থান; 

৩. সাংস্থা/েিরসমূদহর ববদ্যমান যানবাহন, 

ব্যবহারকারী এবাং প্রস্তাববত যানবাহদনর ব্যবহার 

সম্পবকমত তথ্য।  

৪. ব্যাাংক বববরণী 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর সভার কায মবববরণী 

৬. বাদজট বরাদের কবপ 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

   ভবনামূণে ১৫(পদনর) কম মবেবস  ারজানা মান্নান 

উপসবচব ( সপৌর- ২ ) 

স ান: ০২৯৫৭৫৫৭২ 

সমাবাইলঃ ০১৮৭৯১৩২১৭৩ 

ইণিইলোঃ 

lgpaura2@lgd.gov.bd 

51|  ক সেণীর সপৌরসভার সাংগঠভনক 

কাঠাদমাভুি যানবাহন ক্রদয়র 

প্রশাসবনক অনুদমােন 

সাংগঠন ও সরঞ্জাম 

(TO&E) তাবলকায় 

প্রস্তাববত যানবাহদনর 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

২. সাংস্থা/েিরসমূদহর হালনাগাে সাংগঠন ও 

সরঞ্জাম (TO&E) তাবলকায় প্রস্তাববত 

   ভবনামূণে ১৫(পদনর) কম মবেবস টিাহাম্মদ  ারুক টহাণসন 

উপসভিব ( সপৌর- ১ ) 

ট ান: ০২৯৫১৪১৪২ 

http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/


 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সাংস্থান সাদপদে যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন 

করণ। 

 

যানবাহদনর সাংস্থান; 

৩. সাংস্থা/েিরসমূদহর ববদ্যমান যানবাহন, 

ব্যবহারকারী এবাং প্রস্তাববত যানবাহদনর ব্যবহার 

সম্পবকমত তথ্য।  

৪. ব্যাাংক বববরণী 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর সভার কায মবববরণী 

৬. বাদজট বরাদের কবপ 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

টিাবাইলোঃ ০১৭১৬৬৮৫৬৪৬ 

ইণিইলোঃlgpaura1@lgd.gov.

bd 

52|  সপৌরসভার ভবন ব্যবহার অনুপদযাগী 
সঘাষণা 

কনদিমদনশন কবমটির 

সভার সুপাবরশ যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

ব্যবস্থা েহণ। 

১. কনদিমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতুয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) কম মবেবস  ারজানা মান্নান 

উপসবচব ( সপৌর- ২ ) 

স ান: ০২৯৫৭৫৫৭২ 

সমাবাইলঃ ০১৮৭৯১৩২১৭৩ 

ইণিইলোঃ 

lgpaura2@lgd.gov.bd 

53|  ক সেণীর সপৌরসভার  সময়দরর 
অনুপবস্থবতদত প্যাদনল সময়রদক 

আবথ মক েমতা প্রোন 

  

সাংবিষ্ট আইন/বববধ 

অনুযায়ী ব্যবস্থা েহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

  ববনামূদল্য ৭ (সাত) কম মবেবস টিাহাম্মদ  ারুক টহাণসন 

উপসভিব ( সপৌর- ১ ) 

ট ান: ০২৯৫১৪১৪২ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১৬৬৮৫৬৪৬ 

ইণিইলোঃ lgpaura1@lgd.gov.bd 

54|  ি ও গ সেবণর সপৌরসভার  সময়দরর 
অনুপবস্থবতদত প্যাদনল সময়রদক 

আবথ মক েমতা প্রোন 

  

সাংবিষ্ট আইন/বববধ 

অনুযায়ী ব্যবস্থা েহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd  

  ববনামূদল্য ৭ (সাত) কম মবেবস  ারজানা মান্নান 

উপসবচব ( সপৌর- ২ ) 

স ান: ০২৯৫৭৫৫৭২ 

সমাবাইলঃ ০১৮৭৯১৩২১৭৩ 

ইণিইলোঃ 

lgpaura2@lgd.gov.bd 

55|  সপৌরসভার  অনুকূদল বরােকৃত 
যানবাহন সমরামদতর প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর 

সাংবিষ্ট নীবতমালা/পবরপত্র 

অনুয়ায়ী ব্যবস্থা েহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতুয়ন; 

৪. েরপত্র সাংবিষ্ট কাগজাবে 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাগ/েির/সাংস্থার 

   ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) কম মবেবস  ারজানা মান্নান 

উপসবচব ( সপৌর- ২ ) 

স ান: ০২৯৫৭৫৫৭২ 

সমাবাইলঃ ০১৮৭৯১৩২১৭৩ 

ইণিইলোঃ 

lgpaura2@lgd.gov.bd 

http://www.lgd.gov.bd/
file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
http://www.lgd.gov.bd/


 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ওদয়বসাইট। www.lgd.gov.bd 

56|  ঢাকা উির  / ঢাকা েবেণ / ববরশাল 
/  কুবমল্লা / বসদলট  বসটি 

কদপ মাদরশদনর উন্নয়ন সহায়তা ও  

উন্নয়ন প্রকণের ববপরীদত অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

অথ ম ছাড় করণ। 

১. অথ ম ববভাগ জাবরকৃত বনদে মবশকা ও বরাদের 

ববভাজন অনুসাদর অথ ম ছাদড়র প্রস্তাব; 

২. পূব মবতী Quarter (ত্রত্রমাবসক) এর সাংবিষ্ট 

িাদত বরােকৃত অদথ মর ব্যয় বববরণী; 

৩. ব্যাাংক বহসাব বববরণী (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) কম মবেবস। টিাহাম্মদ শািছুল ইসলাি  

উপসভিব ( ভসটি কণপ যাণরশন - ১ ) 

ট ান: ০২৯৫৬২২৪৭ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১৬৪২৬১২০ 

ইণিইলোঃlgcc1@lgd.gov.bd 

57|  নারায়ণগঞ্জ / চট্টোম / খুলনা / 
গাজীপুর/ রাজশাহী / রাংপুর / 

ময়মনবসাংহ বসটি কদপ মাদরশদনর 

উন্নয়ন সহায়তা ও  উন্নয়ন প্রকণের 

ববপরীদত অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

অথ ম ছাড় করণ। 

১. অথ ম ববভাগ জাবরকৃত বনদে মবশকা ও বরাদের 

ববভাজন অনুসাদর অথ ম ছাদড়র প্রস্তাব; 

২. পূব মবতী Quarter (ত্রত্রমাবসক) এর সাংবিষ্ট 

িাদত বরােকৃত অদথ মর ব্যয় বববরণী; 

৩. ব্যাাংক বহসাব বববরণী (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) কম মবেবস। টিাহাম্মদ জভহরুল ইসলাি 

উপসভিব ( ভসটি কণপ যাণরশন - ২ ) 

ট ান: ০২৯৫৭৭২৩০ 

টিাবাইলোঃ +৮৮ ০১৮১৯৪২৮৫৫৩ 

ইণিইলোঃlgcc2@lgd.gov.bd 

58|  ঢাকা উত্তর  / ঢাকা দভিে / বভরশাল 

/ কুভিল্লা / ভসণলে   বসটি 

কদপ মাদরশদনর প্রকল্পবভবিক উন্নয়ন 

বরাে উপদযাজন/ 

পুনঃউপদযাজন/সাংদশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকল্পনা 

কবমশদনর সম্মবত 

েহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করণ।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ 

প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) কম মবেবস 

 

টিাহাম্মদ শািছুল ইসলাি  

উপসভিব ( ভসটি কণপ যাণরশন - ১ ) 

ট ান: ০২৯৫৬২২৪৭ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১৬৪২৬১২০ 

ইণিইলোঃlgcc1@lgd.gov.bd 

59|  নারায়েগঞ্জ / িট্টগ্রাি / খুলনা / 

গাজীপুর/ রাজশাহী / রংপুর / 

িয়িনভসংহ বসটি কদপ মাদরশদনর 

প্রকল্পবভবিক উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাংদশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকল্পনা 

কবমশদনর সম্মবত 

েহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করণ।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ 

প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) কম মবেবস 

 

টিাহাম্মদ জভহরুল ইসলাি 

উপসভিব ( ভসটি কণপ যাণরশন - ২ ) 

ট ান: ০২৯৫৭৭২৩০ 

টিাবাইলোঃ +৮৮ ০১৮১৯৪২৮৫৫৩ 

ইণিইলোঃlgcc2@lgd.gov.bd 

60|  ঢাকা উত্তর  / ঢাকা দভিে / বভরশাল 

/  কুভিল্লা / ভসণলে বসটি 

কদপ মাদরশদনর পবরচালন (রাজস্ব) 

িাদতর অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবির পর ববভাদগর 

বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

অথ মছাড় করণ। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ 

প্রস্তাব (প্রদযাজু সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) কম মবেবস টিাহাম্মদ শািছুল ইসলাি  

উপসভিব ( ভসটি কণপ যাণরশন - ১ ) 

ট ান: ০২৯৫৬২২৪৭ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১৬৪২৬১২০ 

ইণিইলোঃlgcc1@lgd.gov.bd 

61|  নারায়েগঞ্জ / িট্টগ্রাি / খুলনা / 

গাজীপুর/ রাজশাহী / রংপুর / 

প্রস্তাব (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবির পর ববভাদগর 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ 

প্রস্তাব (প্রদযাজু সেদত্র) 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) কম মবেবস টিাহাম্মদ জভহরুল ইসলাি 

উপসভিব ( ভসটি কণপ যাণরশন - ২ ) 

http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/


 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

িয়িনভসংহ বসটি কদপ মাদরশদনর 

পবরচালন (রাজস্ব) িাদতর অথ মছাড় 

বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

অথ মছাড় করণ। 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ট ান: ০২৯৫৭৭২৩০ 

টিাবাইলোঃ +৮৮ ০১৮১৯৪২৮৫৫৩ 

ইণিইলোঃlgcc2@lgd.gov.bd  

62|  ঢাকা উত্তর  / ঢাকা দভিে / বভরশাল 

/  কুভিল্লা / ভসণলে বসটি 

কদপ মাদরশদনর   মাবলকানাধীন 

ভবনাবে/ স্থাপনা সমরামদতর বরাে 

আদবেন প্রাবির পর স্থানীয় 

সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

পবরপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা 

েহণ  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. প্রকদল্পর অনুদমাবেত প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদল্পর ববষদয় পবরষদের সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী (প্রকদল্পর তাবলকাসহ); 

৪. কাবরগবর প্রবতদবেন 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

   ববনামূদল্য ৭ (সাত) কম মবেবস টিাহাম্মদ শািছুল ইসলাি  

উপসভিব ( ভসটি কণপ যাণরশন - ১ ) 

ট ান: ০২৯৫৬২২৪৭ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১৬৪২৬১২০ 

ইণিইলোঃlgcc1@lgd.gov.bd 

63|  নারায়েগঞ্জ / িট্টগ্রাি / খুলনা / 

গাজীপুর/ রাজশাহী / রংপুর / 

িয়িনভসংহ বসটি কদপ মাদরশদনর   

মাবলকানাধীন ভবনাবে/ স্থাপনা 

সমরামদতর বরাে 

আদবেন প্রাবির পর স্থানীয় 

সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

পবরপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা 

েহণ  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. প্রকদল্পর অনুদমাবেত প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদল্পর ববষদয় পবরষদের সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী (প্রকদল্পর তাবলকাসহ); 

৪. কাবরগবর প্রবতদবেন 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

   ববনামূদল্য ৭ (সাত) কম মবেবস টিাহাম্মদ জভহরুল ইসলাি 

উপসভিব ( ভসটি কণপ যাণরশন - ২ ) 

ট ান: ০২৯৫৭৭২৩০ 

টিাবাইলোঃ +৮৮ ০১৮১৯৪২৮৫৫৩ 

ইণিইলোঃlgcc2@lgd.gov.bd 

64|  ঢাকা উত্তর  / ঢাকা দভিে / বভরশাল 

/  কুভিল্লা / ভসণলে বসটি 

কদপ মাদরশদনর   জনপ্রবতবনবধগদণর 

ববদেশ ভ্রমসণর অনুমবত প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন 

প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করণ।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশেহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজু 

সেদত্র); 

৩. ববগত ১(এক) বছদর ববদেশ ভ্রমণ বববরণী; 

৪. বচবকৎসা সনে (প্রদযাজু সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১০ (েশ) কম মবেবস টিাহাম্মদ শািছুল ইসলাি  

উপসভিব ( ভসটি কণপ যাণরশন - ১ ) 

ট ান: ০২৯৫৬২২৪৭ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১৬৪২৬১২০ 

ইণিইলোঃlgcc1@lgd.gov.bd 

65|  নারায়েগঞ্জ / িট্টগ্রাি / খুলনা / 

গাজীপুর/ রাজশাহী / রংপুর / 

িয়িনভসংহ বসটি কদপ মাদরশদনর   

জনপ্রবতবনবধগদণর ববদেশ ভ্রমসণর 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন 

প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করণ।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশেহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজু 

সেদত্র); 

ভবনামূণে ১০ (েশ) কম মবেবস টিাহাম্মদ জভহরুল ইসলাি 

উপসভিব ( ভসটি কণপ যাণরশন - ২ ) 

ট ান: ০২৯৫৭৭২৩০ 

টিাবাইলোঃ +৮৮ ০১৮১৯৪২৮৫৫৩ 

http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/


 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

অনুমবত প্রোন। ৩. ববগত ১(এক) বছদর ববদেশ ভ্রমণ বববরণী; 

৪. বচবকৎসা সনে (প্রদযাজু সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ইণিইলোঃlgcc2@lgd.gov.bd 

66|  ঢাকা উত্তর  / ঢাকা দভিে / বভরশাল 

/  কুভিল্লা / ভসণলে বসটি 

কদপ মাদরশদনর জনবল বনদয়াদগর 

ছাড়পত্র প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন 

করণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম মবেবস টিাহাম্মদ শািছুল ইসলাি  

উপসভিব ( ভসটি কণপ যাণরশন - ১ ) 

ট ান: ০২৯৫৬২২৪৭ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১৬৪২৬১২০ 

ইণিইলোঃlgcc1@lgd.gov.bd 

67|  নারায়েগঞ্জ / িট্টগ্রাি / খুলনা / 

গাজীপুর/ রাজশাহী / রংপুর / 

িয়িনভসংহ বসটি কদপ মাদরশদনর   

জনবল বনদয়াদগর ছাড়পত্র প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন 

করণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম মবেবস টিাহাম্মদ জভহরুল ইসলাি 

উপসভিব ( ভসটি কণপ যাণরশন - ২ ) 

ট ান: ০২৯৫৭৭২৩০ 

টিাবাইলোঃ +৮৮ ০১৮১৯৪২৮৫৫৩ 

ইণিইলোঃ lgcc2@lgd.gov.bd 

 

68|  ঢাকা উত্তর  / ঢাকা দভিে / বভরশাল 

/  কুভিল্লা / ভসণলে বসটি 

কদপ মাদরশদনর  সাংগঠভনক 

কাঠাদমাভুি যানবাহন ক্রদয়র 

প্রশাসবনক অনুদমােন 

সাংগঠন ও সরঞ্জাম 

(TO&E) তাবলকায় 

প্রস্তাববত যানবাহদনর 

সাংস্থান সাদপদে যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন 

করণ। 

 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

২. সাংস্থা/েিরসমূদহর হালনাগাে সাংগঠন ও 

সরঞ্জাম (TO&E) তাবলকায় প্রস্তাববত 

যানবাহদনর সাংস্থান; 

৩. সাংস্থা/েিরসমূদহর ববদ্যমান যানবাহন, 

ব্যবহারকারী এবাং প্রস্তাববত যানবাহদনর ব্যবহার 

সম্পবকমত তথ্য।  

৪. ব্যাাংক বববরণী 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর সভার কায মবববরণী 

৬. বাদজট বরাদের কবপ 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

   ভবনামূণে ১৫(পদনর) কম মবেবস টিাহাম্মদ শািছুল ইসলাি  

উপসভিব ( ভসটি কণপ যাণরশন - ১ ) 

ট ান: ০২৯৫৬২২৪৭ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১৬৪২৬১২০ 

ইণিইলোঃlgcc1@lgd.gov.bd 

69|  নারায়েগঞ্জ / িট্টগ্রাি / খুলনা / 

গাজীপুর/ রাজশাহী / রংপুর / 

িয়িনভসংহ বসটি কদপ মাদরশদনর 

সাংগঠভনক কাঠাদমাভুি যানবাহন 

সাংগঠন ও সরঞ্জাম 

(TO&E) তাবলকায় 

প্রস্তাববত যানবাহদনর 

সাংস্থান সাদপদে যথাযথ 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

২. সাংস্থা/েিরসমূদহর হালনাগাে সাংগঠন ও 

সরঞ্জাম (TO&E) তাবলকায় প্রস্তাববত 

যানবাহদনর সাংস্থান; 

   ভবনামূণে ১৫(পদনর) কম মবেবস টিাহাম্মদ জভহরুল ইসলাি 

উপসভিব ( ভসটি কণপ যাণরশন - ২ ) 

ট ান: ০২৯৫৭৭২৩০ 

টিাবাইলোঃ +৮৮ ০১৮১৯৪২৮৫৫৩ 

http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/


 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রদয়র প্রশাসবনক অনুদমােন কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন 

করণ। 

 

৩. সাংস্থা/েিরসমূদহর ববদ্যমান যানবাহন, 

ব্যবহারকারী এবাং প্রস্তাববত যানবাহদনর ব্যবহার 

সম্পবকমত তথ্য।  

৪. ব্যাাংক বববরণী 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর সভার কায মবববরণী 

৬. বাদজট বরাদের কবপ 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ইণিইলোঃlgcc2@lgd.gov.bd 

70|  ঢাকা উত্তর  / ঢাকা দভিে / বভরশাল 

/  কুভিল্লা / ভসণলে বসটি 

কদপ মাদরশদনর  যানবাহন/ভবন 

ব্যবহার অনুপদযাগী সঘাষণা 

কনদিমদনশন কবমটির 

সভার সুপাবরশ যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

ব্যবস্থা েহণ। 

১. কনদিমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতুয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) কম মবেবস টিাহাম্মদ শািছুল ইসলাি  

উপসভিব ( ভসটি কণপ যাণরশন - ১ ) 

ট ান: ০২৯৫৬২২৪৭ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১৬৪২৬১২০ 

ইণিইলোঃlgcc1@lgd.gov.bd 

71|  নারায়েগঞ্জ / িট্টগ্রাি / খুলনা / 

গাজীপুর/ রাজশাহী / রংপুর / 

িয়িনভসংহ বসটি কদপ মাদরশদনর 

যানবাহন/ভবন ব্যবহার অনুপদযাগী 

সঘাষণা 

কনদিমদনশন কবমটির 

সভার সুপাবরশ যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

ব্যবস্থা েহণ। 

১. কনদিমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতুয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) কম মবেবস টিাহাম্মদ জভহরুল ইসলাি 

উপসভিব ( ভসটি কণপ যাণরশন - ২ ) 

ট ান: ০২৯৫৭৭২৩০ 

টিাবাইলোঃ +৮৮ ০১৮১৯৪২৮৫৫৩ 

ইণিইলোঃlgcc2@lgd.gov.bd 

72|  ঢাকা উত্তর  / ঢাকা দভিে / বভরশাল 

/  কুভিল্লা / ভসণলে বসটি 

কদপ মাদরশদনর  সময়দরর 

অনুপবস্থবতদত প্যাদনল সময়রদক 

আবথ মক েমতা প্রোন 

সাংবিষ্ট আইন/বববধ 

অনুযায়ী ব্যবস্থা েহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd  

  ববনামূদল্য ৭ (সাত) কম মবেবস টিাহাম্মদ শািছুল ইসলাি  

উপসভিব ( ভসটি কণপ যাণরশন - ১ ) 

ট ান: ০২৯৫৬২২৪৭ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১৬৪২৬১২০ 

ইণিইলোঃlgcc1@lgd.gov.bd 

73|  নারায়েগঞ্জ / িট্টগ্রাি / খুলনা / 

গাজীপুর/ রাজশাহী / রংপুর / 

িয়িনভসংহ বসটি কদপ মাদরশদনর 

সময়দরর অনুপবস্থবতদত প্যাদনল 

সময়রদক আবথ মক েমতা প্রোন 

  

সাংবিষ্ট আইন/বববধ 

অনুযায়ী ব্যবস্থা েহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd  

  ববনামূদল্য ৭ (সাত) কম মবেবস টিাহাম্মদ জভহরুল ইসলাি 

উপসভিব ( ভসটি কণপ যাণরশন - ২ ) 

ট ান: ০২৯৫৭৭২৩০ 

টিাবাইলোঃ +৮৮ ০১৮১৯৪২৮৫৫৩ 

ইণিইলোঃlgcc2@lgd.gov.bd 

74|  ঢাকা উত্তর  / ঢাকা দভিে / বভরশাল 

/  কুভিল্লা / ভসণলে  বসটি 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর 

সাংবিষ্ট নীবতমালা/পবরপত্র 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

   ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) কম মবেবস টিাহাম্মদ শািছুল ইসলাি  

উপসভিব ( ভসটি কণপ যাণরশন - ১ ) 

http://www.lgd.gov.bd/
file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/


 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

কদপ মাদরশদনর  অনুকূদল বরােকৃত 

যানবাহন সমরামদতর প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

অনুয়ায়ী ব্যবস্থা েহণ। ৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতুয়ন; 

৪. েরপত্র সাংবিষ্ট কাগজাবে 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd  

ট ান: ০২৯৫৬২২৪৭ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১৬৪২৬১২০ 

ইণিইলোঃlgcc1@lgd.gov.bd 

75|  নারায়েগঞ্জ / িট্টগ্রাি / খুলনা / 

গাজীপুর/ রাজশাহী / রংপুর / 

িয়িনভসংহ বসটি কদপ মাদরশদনর  

অনুকূদল বরােকৃত যানবাহন 

সমরামদতর প্রশাসবনক অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর 

সাংবিষ্ট নীবতমালা/পবরপত্র 

অনুয়ায়ী ব্যবস্থা েহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতুয়ন; 

৪. েরপত্র সাংবিষ্ট কাগজাবে 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী  
 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd  

   ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) কম মবেবস টিাহাম্মদ জভহরুল ইসলাি 

উপসভিব ( ভসটি কণপ যাণরশন - ২ ) 

ট ান: ০২৯৫৭৭২৩০ 

টিাবাইলোঃ +৮৮ ০১৮১৯৪২৮৫৫৩ 

ইণিইলোঃlgcc2@lgd.gov.bd 

76|  ঢাকা / চট্টোম ওয়াসার উন্নয়ন 
প্রকদল্পর অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

অথ ম ছাড় করণ। 

১. অথ ম ববভাগ জাবরকৃত বনদে মবশকা ও বরাদের 

ববভাজন অনুসাদর অথ ম ছাদড়র প্রস্তাব; 

২. পূব মবতী Quarter (ত্রত্রমাবসক) এর সাংবিষ্ট 

িাদত বরােকৃত অদথ মর ব্যয় বববরণী; 

৩. ব্যাাংক বহসাব বববরণী (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) কম মবেবস। সমাহাম্মে সাঈে-উর-রহমান 

উপসবচব ( পাবন সরবরাহ - ২ ) 

স ান: ০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ০১৭১১৯৭৫৪১৮ 

ইণিইলোঃ lgws2@lgd.gov.bd 

77|  খুলনা / রাজশাহী  ওয়াসার উন্নয়ন 
প্রকদল্পর অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

অথ ম ছাড় করণ। 

১. অথ ম ববভাগ জাবরকৃত বনদে মবশকা ও বরাদের 

ববভাজন অনুসাদর অথ ম ছাদড়র প্রস্তাব; 

২. পূব মবতী Quarter (ত্রত্রমাবসক) এর সাংবিষ্ট 

িাদত বরােকৃত অদথ মর ব্যয় বববরণী; 

৩. ব্যাাংক বহসাব বববরণী (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাগ/েির/সাংস্থার 

ওদয়বসাইট। www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) কম মবেবস। সমাহাম্মে  জদল আবজম 

উপসভিব ( পাবন সরবরাহ - ৩ ) 

ট ানোঃ  ০২৯৫৭৫৫৬৭  

টিাবাইলোঃ ০১৭১২৬২৬২৮৭   

ইণিইলোঃ lgws3@lgd.gov.bd 

78|  ঢাকা/ চট্টোম ওয়াসার প্রকল্পবভবিক 
উন্নয়ন বরাে উপদযাজন/ 

পুনঃউপদযাজন/ সাংদশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকল্পনা 

কবমশদনর সম্মবত 

েহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ 

প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) কম মবেবস 

 

সমাহাম্মে সাঈে-উর-রহমান 

উপসবচব ( পাবন সরবরাহ - ২ ) 

স ান: ০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ০১৭১১৯৭৫৪১৮ 

http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/


 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সাংদশাধন করণ।  www.lgd.gov.bd ইণিইলোঃ lgws2@lgd.gov.bd 

79|  খুলনা / রাজশাহী ওয়াসার 
প্রকল্পবভবিক উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/ পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকল্পনা 

কবমশদনর সম্মবত 

েহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করণ।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ 

প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) কম মবেবস 

 

সমাহাম্মে  জদল আবজম 

উপসভিব ( পাবন সরবরাহ - ৩ ) 

ট ানোঃ  ০২৯৫৭৫৫৬৭  

টিাবাইলোঃ ০১৭১২৬২৬২৮৭   

ইণিইলোঃ lgws3@lgd.gov.bd 

80|  ঢাকা / চট্টোম  ওয়াসার পবরচালন 
(রাজস্ব) িাদতর অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবির পর ববভাদগর 

বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

অথ মছাড় করণ। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ 

প্রস্তাব (প্রদযাজু সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) কম মবেবস সমাহাম্মে সাঈে-উর-রহমান 

উপসবচব ( পাবন সরবরাহ - ২ ) 

স ান: ০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ০১৭১১৯৭৫৪১৮ 

ইণিইলোঃ lgws2@lgd.gov.bd 

81|  খুলনা / রাজশাহী ওয়াসার পবরচালন 
(রাজস্ব) িাদতর অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবির পর ববভাদগর 

বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

অথ মছাড় করণ। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ 

প্রস্তাব (প্রদযাজু সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) কম মবেবস সমাহাম্মে  জদল আবজম 

উপসভিব ( পাবন সরবরাহ - ৩ ) 

ট ানোঃ  ০২৯৫৭৫৫৬৭  

টিাবাইলোঃ ০১৭১২৬২৬২৮৭   

ইণিইলোঃ lgws3@lgd.gov.bd 

82|  খুলনা / রাজশাহী ওয়াসার 
পবরচালনা পষ মদের সেস্য মদনানয়ন 

ও পষ মে অনুদমােন 

সাংবিষ্ট আইন অনুযায়ী 

সরকার কর্তমক সবাি মসমূদহর 

সেস্য মদনানয়ন ও 

পবরচালনা পষ মে বনদয়াদগর 

প্রজ্ঞাপন জাবর 

১. স্বায়িশাবসত প্রবতষ্ঠাদনর সাংবিষ্ট আইন 

সমাতাদবক প্রস্তাব/মদনানয়ন 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ৭ (সাত) কম মবেবস 

 

সমাহাম্মে  জদল আবজম 

উপসভিব ( পাবন সরবরাহ - ৩ ) 

ট ানোঃ  ০২৯৫৭৫৫৬৭  

টিাবাইলোঃ ০১৭১২৬২৬২৮৭   

ইণিইলোঃ lgws3@lgd.gov.bd 

 

83|  ঢাকা / চট্টোম ওয়াসার পবরচালনা 
পষ মদের সেস্য মদনানয়ন ও পষ মে 

অনুদমােন 

সাংবিষ্ট আইন অনুযায়ী 

সরকার কর্তমক সবাি মসমূদহর 

সেস্য মদনানয়ন ও 

পবরচালনা পষ মে বনদয়াদগর 

প্রজ্ঞাপন জাবর 

১. স্বায়িশাবসত প্রবতষ্ঠাদনর সাংবিষ্ট আইন 

সমাতাদবক প্রস্তাব/মদনানয়ন 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ৭ (সাত) কম মবেবস 

 

সমাহাম্মে সাঈে-উর-রহমান 

উপসবচব ( পাবন সরবরাহ - ২ ) 

স ান: ০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ০১৭১১৯৭৫৪১৮ 

ইণিইলোঃ lgws2@lgd.gov.bd 

84|  ঢাকা  / চট্টোম  ওয়াসার  ভবন 
ব্যবহার অনুপদযাগী সঘাষণা 

কনদিমদনশন কবমটির 

সভার সুপাবরশ যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

ব্যবস্থা েহণ। 

১. কনদিমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতুয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 

 

    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) কম মবেবস সমাহাম্মে সাঈে-উর-রহমান 

উপসবচব ( পাবন সরবরাহ - ২ ) 

স ান: ০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ০১৭১১৯৭৫৪১৮ 

http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
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ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ইণিইলোঃ lgws2@lgd.gov.bd 

85|  খুলনা  / রাজশাহী  ওয়াসার  ভবন 
ব্যবহার অনুপদযাগী সঘাষণা 

কনদিমদনশন কবমটির 

সভার সুপাবরশ যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

ব্যবস্থা েহণ। 

১. কনদিমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতুয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) কম মবেবস সমাহাম্মে  জদল আবজম 

উপসভিব ( পাবন সরবরাহ - ৩ ) 

ট ানোঃ  ০২৯৫৭৫৫৬৭  

টিাবাইলোঃ ০১৭১২৬২৬২৮৭   

ইণিইলোঃ lgws3@lgd.gov.bd 

86|  জনস্বাস্থু প্রদকৌশল অবধেিদরর 

উন্নয়ন প্রকদল্পর অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

অথ ম ছাড় করণ। 

১. অথ ম ববভাগ জাবরকৃত বনদে মবশকা ও বরাদের 

ববভাজন অনুসাদর অথ ম ছাদড়র প্রস্তাব; 

২. পূব মবতী Quarter (ত্রত্রমাবসক) এর সাংবিষ্ট 

িাদত বরােকৃত অদথ মর ব্যয় বববরণী; 

৩. ব্যাাংক বহসাব বববরণী (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) কম মবেবস। বপন্টু সবপারী 

বসবনয়র সহকারী সভিব (পাস- ১ ) 

টিাবাইল: ০১৯১৩৮২৫২৩৯ 

ট ান: ০২৯৫১১৬০৩ 

ই-টিইল: lgws1@lgd.gov.bd 

87|  জনস্বাস্থু প্রদকৌশল অবধেিদরর 

প্রকল্পবভবিক উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাংদশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকল্পনা 

কবমশদনর সম্মবত 

েহণপূব মক উপদযাজন/ 

পুনঃউপদযাজন/ সাংদশাধন 

করণ।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ 

প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) কম মবেবস 

 

বপন্টু সবপারী 

বসবনয়র সহকারী সভিব (পাস- ১ ) 

টিাবাইল: ০১৯১৩৮২৫২৩৯ 

ট ান: ০২৯৫১১৬০৩ 

ই-টিইল: lgws1@lgd.gov.bd  

88|  জনস্বাস্থু প্রদকৌশল অবধেিদরর 

পবরচালন (রাজস্ব) িাদতর অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবির পর ববভাদগর 

বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

অথ মছাড় করণ। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ 

প্রস্তাব (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) কম মবেবস বপন্টু সবপারী 

বসবনয়র সহকারী সভিব (পাস- ১ ) 

টিাবাইল: ০১৯১৩৮২৫২৩৯ 

ট ান: ০২৯৫১১৬০৩ 

ই-টিইল: lgws1@lgd.gov.bd 

89|  জনস্বাস্থু প্রদকৌশল অবধেিদরর ৩য় 
ও ৪থ ম সেণীর জনবল বনদয়াদগর 

ছাড়পত্র প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন 

করণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম মবেবস বপন্টু সবপারী 

বসবনয়র সহকারী সভিব (পাস- ১ ) 

টিাবাইল: ০১৯১৩৮২৫২৩৯ 

ট ান: ০২৯৫১১৬০৩ 

ই-টিইল: lgws1@lgd.gov.bd 

90|  জনস্বাস্থু প্রদকৌশল অবধেিদরর 

সাংগঠভনক কাঠাদমাভুি যানবাহন 

সাংগঠন ও সরঞ্জাম 

(TO&E) তাবলকায় 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

২. সাংস্থা/েিরসমূদহর হালনাগাে সাংগঠন ও 

   ভবনামূণে ১৫(পদনর) কম মবেবস বপন্টু সবপারী 

বসবনয়র সহকারী সভিব (পাস- ১ ) 

http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/


 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রদয়র প্রশাসবনক অনুদমােন প্রস্তাববত যানবাহদনর 

সাংস্থান সাদপদে যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন 

করণ। 

 

সরঞ্জাম (TO&E) তাবলকায় প্রস্তাববত 

যানবাহদনর সাংস্থান; 

৩. সাংস্থা/েিরসমূদহর ববদ্যমান যানবাহন, 

ব্যবহারকারী এবাং প্রস্তাববত যানবাহদনর ব্যবহার 

সম্পবকমত তথ্য।  

৪. ব্যাাংক বববরণী 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর সভার কায মবববরণী 

৬. বাদজট বরাদের কবপ 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

টিাবাইল: ০১৯১৩৮২৫২৩৯ 

ট ান: ০২৯৫১১৬০৩ 

ই-টিইল: lgws1@lgd.gov.bd 

91|  জনস্বাস্থু প্রদকৌশল অবধেিদরর 

ভবন ব্যবহার অনুপদযাগী সঘাষণা 

কনদিমদনশন কবমটির 

সভার সুপাবরশ যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

ব্যবস্থা েহণ। 

১. কনদিমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতুয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) কম মবেবস বপন্টু সবপারী 

বসবনয়র সহকারী সভিব (পাস- ১ ) 

টিাবাইল: ০১৯১৩৮২৫২৩৯ 

ট ান: ০২৯৫১১৬০৩ 

ই-টিইল: lgws1@lgd.gov.bd 

92|  জনস্বাস্থু প্রদকৌশল অবধেিদরর 

অনুকূদল বরােকৃত যানবাহন 

সমরামদতর প্রশাসবনক অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর 

সাংবিষ্ট নীবতমালা/পবরপত্র 

অনুয়ায়ী ব্যবস্থা েহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতুয়ন; 

৪. েরপত্র সাংবিষ্ট কাগজাবে 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd  

   ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) কম মবেবস বপন্টু সবপারী 

বসবনয়র সহকারী সভিব (পাস- ১ ) 

টিাবাইল: ০১৯১৩৮২৫২৩৯ 

ট ান: ০২৯৫১১৬০৩ 

ই-টিইল: lgws1@lgd.gov.bd 

93|  জনস্বাস্থয প্রণকৌশল অভধদিণরর 

কি যকেযাণদর (ণগ্রড ৩য় হণে েদুর্ধ্য 

পর্ যাণয়র) শ্রাভন্ত ভবণনাদন ছুটি 

ছুটি ভবভধিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাি 

ছুটির আণবদণনর (যথাযথ 

কর্তমপদের সুপাবরশক্রদম) 

টপ্রভিণে যাবচে ছুটি 

অনুণিাদন।  

১. ভনধ যাভরে  রণি আদবেন। 

২. ছুটি গ্রহণের কারণ সংভিষ্ট কাগজপত্র  

৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ৭ (সাে) কি য ভদবস বপন্টু সবপারী 

বসবনয়র সহকারী সভিব (পাস- ১ ) 

টিাবাইল: ০১৯১৩৮২৫২৩৯ 

ট ান: ০২৯৫১১৬০৩ 

ই-টিইল: lgws1@lgd.gov.bd 

94|  জনস্বাস্থয প্রণকৌশল অভধদিণরর 

কি যকেযাণদর (৯ি টগ্রড হণে েদুর্ধ্য 

পর্ যাণয়র কি যকেযা)  অসাধারে ছুটি / 

ছুটি ভবভধিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাি 

ছুটির আণবদণনর (যথাযথ 

১. ভনধ যাভরে  রণি আদবেন। 

২. ছুটি গ্রহণের কারণ সংভিষ্ট কাগজপত্র  

৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন  

ভবনামূণে ৭ (সাে) কি য ভদবস বপন্টু সবপারী 

বসবনয়র সহকারী সভিব (পাস- ১ ) 

টিাবাইল: ০১৯১৩৮২৫২৩৯ 

http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
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সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 
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োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 
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অভজযে ছুটি/ ভিভকৎসা ছুটি/ বশো 

ছুটি 

কর্তমপদের সুপাবরশক্রদম) 

টপ্রভিণে যাবচে ছুটি 

অনুণিাদন। 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ট ান: ০২৯৫১১৬০৩ 

ই-টিইল: lgws1@lgd.gov.bd 

95|  জনস্বাস্থয প্রণকৌশল অভধদিণরর 

কি যকেযাণদর (৯ি টগ্রড হণে েদুর্ধ্য 

পর্ যাণয়র কি যকেযা)    

বভহোঃবাংলাণদশ ছুটি িঞ্জুভর। 

স্বয়াংসম্পূণ ম প্রস্তাব প্রাবির 

পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম বজও জাবর 

করণ।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা বা সসবমনার বা 

প্রবশেদণ অাংশেহদণর সেদত্র Invitation 

(প্রদযাজু সেদত্র); 

৩. অবজমত (ববহঃবাাংলাদেশ) ছুটির সেদত্র ছুটি 

প্রাপ্যতার সনে। 

৪. ববগত ১(এক) বছদর ববদেশ ভ্রমণ বববরণী; 

৫. বচবকৎসা সনে (প্রদযাজু সেদত্র) 

৬. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১০(েশ) কম মবেবস বপন্টু সবপারী 

বসবনয়র সহকারী সভিব (পাস- ১ ) 

টিাবাইল: ০১৯১৩৮২৫২৩৯ 

ট ান: ০২৯৫১১৬০৩ 

ই-টিইল: lgws1@lgd.gov.bd 

96|  জনস্বাস্থয প্রণকৌশল অভধদিণরর 

কি যকেযাণদর (৯ি টগ্রড হণে েদুর্ধ্য 

পর্ যাণয়র কি যকেযা) লাম্পেুান্ট, 

অবসর ও বপআরএল 

আদবেন পয মাদলাচনাপূব মক 

লাম্পেুান্ট, অবসর ও 

বপআরএল মঞ্জুর 

১. আদবেন 

২. ছুটির প্রাপ্যতা 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫ (পদনর) কম মবেবস বপন্টু সবপারী 

বসবনয়র সহকারী সভিব (পাস- ১ ) 

টিাবাইল: ০১৯১৩৮২৫২৩৯ 

ট ান: ০২৯৫১১৬০৩ 

ই-টিইল: lgws1@lgd.gov.bd 

97|  জনস্বাস্থয প্রণকৌশল অভধদিণরর 

কি যকেযাণদর  (৯ি টগ্রড হণে েদুর্ধ্য 

পর্ যাণয়র কি যকেযা) আনুদতাবষক ও 

সপনশন মঞ্জুর 

বনধ মাবরত  রদম প্রাি 

আদবেন পয মাদলাচনাপূব মক 

আনুদতাবষক ও সপনশন 

মঞ্জুর  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন 

২. বপআরএল অনুদমােদনর আদেশ 

৩. এলবপবস 

৪. ত্রবধ উিরাবধকার সঘাষণাপত্র 

৫. নমুনা স্বাের ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাপ 

৬. নাোবী পত্র 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫ (পদনর) কম মবেবস বপন্টু সবপারী 

বসবনয়র সহকারী সভিব (পাস- ১ ) 

টিাবাইল: ০১৯১৩৮২৫২৩৯ 

ট ান: ০২৯৫১১৬০৩ 

ই-টিইল: lgws1@lgd.gov.bd 

98|  জনস্বাস্থয প্রণকৌশল অভধদিণরর 

কি যকেযা/ কি যিাভরণদর  পে 

সৃজন/পে ববলুবি  

সংস্থা প্রধাণনর পূন যাঙ্গ 

প্রস্তাণবর টপ্রভিণে  সংভিষ্ট 

িন্ত্রোলণয় প্রস্তাব টপ্ররে । 

১. ভনধ যাভরে ছক পূরে। 

২. প্রস্তাভবে সাংগঠভনক কাঠাণিা।   

৩. প্রস্তাব ও প্রস্তাণবর টর্ৌভিকো । 

৪. প্রণয়াজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র ।  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ৩০ (বত্রশ) কি য ভদবস বপন্টু সবপারী 

বসবনয়র সহকারী সভিব (পাস- ১ ) 

টিাবাইল: ০১৯১৩৮২৫২৩৯ 

ট ান: ০২৯৫১১৬০৩ 

ই-টিইল: lgws1@lgd.gov.bd 

file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
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ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

99|  জনস্বাস্থয প্রণকৌশল অভধদিণরর 

কি যকেযাণদর (৯ি টগ্রড হণে েদুর্ধ্য 

পর্ যাণয়র কি যকেযা)   পদোন্নবতর 

প্রজ্ঞাপন/ আদেশ জাবর  

ভবভধিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাি 

আণবদণনর (যথাযথ 

কর্তমপদের সুপাবরশক্রদম) 

টপ্রভিণে পদোন্নবত 

অনুণিাদন। 

১. পণদান্নভের প্রস্তাব। 

২. পণদান্নভে কভিটির সিার সুপাভরশ।   

৩. বাবষ মক সগাপনীয় অনুদবেন। 

৪.  প্রস্তাদবর পদে সযৌবিকতা । 

৫.  ছক অনুযায়ী চাকবর বৃিান্ত ।  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ৭ (সাে) কি য ভদবস বপন্টু সবপারী 

বসবনয়র সহকারী সভিব (পাস- ১ ) 

টিাবাইল: ০১৯১৩৮২৫২৩৯ 

ট ান: ০২৯৫১১৬০৩ 

ই-টিইল: lgws1@lgd.gov.bd 

100|  জনস্বাস্থয প্রণকৌশল অভধদিণরর  

কি যিাভরণদর বনদয়াদগর  ছাড়পত্র 

ভবভধিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাি 

আণবদণনর (যথাযথ 

কর্তমপদের সুপাবরশক্রদম) 

টপ্রভিণে বনদয়াদগর 

ছাড়পত্র অনুণিাদন। 

১. ছাড়পণত্রর প্রস্তাব ।  

২. শূন্য পণদর ভববরে ।  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ৭ (সাে) কি য ভদবস বপন্টু সবপারী 

বসবনয়র সহকারী সভিব (পাস- ১ ) 

টিাবাইল: ০১৯১৩৮২৫২৩৯ 

ট ান: ০২৯৫১১৬০৩ 

ই-টিইল: lgws1@lgd.gov.bd 

101|  স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল 

অবধেিদরর উন্নয়ন প্রকণের অথ ম 

ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

অথ ম ছাড় করণ। 

১. অথ ম ববভাগ জাবরকৃত বনদে মবশকা ও বরাদের 

ববভাজন অনুসাদর অথ ম ছাদড়র প্রস্তাব; 

২. পূব মবতী Quarter (ত্রত্রমাবসক) এর সাংবিষ্ট 

িাদত বরােকৃত অদথ মর ব্যয় বববরণী; 

৩. ব্যাাংক বহসাব বববরণী (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) কম মবেবস। সজসবমন পারভীন 

উপসভিব (উন্নয়ন-২ ) 

টিাবাইল:  ০১৫৫০১৫৩৭৮৬ 

ট ান:  ৯৫৭৫৫৬৭ 

ই-টিইল:  lgdev2@lgd.gov.bd 

102|  স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল 

অবধেিদরর প্রকল্পবভবিক উন্নয়ন  

বরােউপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকল্পনা 

কবমশদনর সম্মবত 

েহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করণ।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ 

প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) কম মবেবস 

 

সজসবমন পারভীন 

উপসভিব (উন্নয়ন-২ ) 

টিাবাইল:  ০১৫৫০১৫৩৭৮৬ 

ট ান:  ৯৫৭৫৫৬৭ 

ই-টিইল:  lgdev2@lgd.gov.bd  

103|  স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল 

অবধেিদরর পবরচালন বাদজদট 

োমীণ সড়ক সমরামত ও সাংরেদণর 

অথ ম ছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবির পর ববভাদগর 

বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

অথ মছাড় করণ। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ 

প্রস্তাব (প্রদযাজু সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) কম মবেবস টজসভিন পারিীন  

উপসভিব (উন্নয়ন-২ )  

টিাবাইল: ০১৫৫০১৫৩৭৮৬  

ট ান: ৯৫৭৫৫৬৭  

ই-টিইল:  lgdev2@lgd.gov.bd 

104|  স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল 

অবধেিদরর ৩য় ও ৪থ ম সেণীর 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম মবেবস ভরয়াসাে আল ওয়াভস  

উপসভিব ( উন্নয়ন - ১ ) 
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http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/


 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জনবল বনদয়াদগর ছাড়পত্র প্রোন। প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন 

করণ। 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ট ানোঃ ০২৯৫৭৪০১৪ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১২০০১৫৫৮ 

ই-টিইলোঃ lgdev1@lgd.gov.bd 

105|  স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল 

অবধেিদরর   সাংগঠভনক 

কাঠাদমাভুি যানবাহন ক্রদয়র 

প্রশাসবনক অনুদমােন 

সাংগঠন ও সরঞ্জাম 

(TO&E) তাবলকায় 

প্রস্তাববত যানবাহদনর 

সাংস্থান সাদপদে যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন 

করণ। 

 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

২. সাংস্থা/েিরসমূদহর হালনাগাে সাংগঠন ও 

সরঞ্জাম (TO&E) তাবলকায় প্রস্তাববত 

যানবাহদনর সাংস্থান; 

৩. সাংস্থা/েিরসমূদহর ববদ্যমান যানবাহন, 

ব্যবহারকারী এবাং প্রস্তাববত যানবাহদনর ব্যবহার 

সম্পবকমত তথ্য।  

৪. ব্যাাংক বববরণী 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর সভার কায মবববরণী 

৬. বাদজট বরাদের কবপ 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

   ভবনামূণে ১৫(পদনর) কম মবেবস ভরয়াসাে আল ওয়াভস  

উপসভিব ( উন্নয়ন - ১ ) 

ট ানোঃ ০২৯৫৭৪০১৪ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১২০০১৫৫৮ 

ই-টিইলোঃ 

lgdev1@lgd.gov.bd 

106|  স্হানীয় সরকার প্রদকৌশল 

অবধেিদরর ভবন ব্যবহার 

অনুপদযাগী সঘাষণা 

কনদিমদনশন কবমটির 

সভার সুপাবরশ যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

ব্যবস্থা েহণ। 

১. কনদিমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতুয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) কম মবেবস ভরয়াসাে আল ওয়াভস  

উপসভিব ( উন্নয়ন - ১ ) 

ট ানোঃ ০২৯৫৭৪০১৪ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১২০০১৫৫৮ 

ই-টিইলোঃ lgdev1@lgd.gov.bd 

107|  স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল 

অবধেিদরর অনুকূদল বরােকৃত 

যানবাহন সমরামদতর প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর 

সাংবিষ্ট নীবতমালা/পবরপত্র 

অনুয়ায়ী ব্যবস্থা েহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতুয়ন; 

৪. েরপত্র সাংবিষ্ট কাগজাবে 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী  
 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd  

   ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) কম মবেবস ভরয়াসাে আল ওয়াভস  

উপসভিব 

ট ানোঃ ০২৯৫৭৪০১৪ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১২০০১৫৫৮ 

ই-টিইলোঃ lgdev1@lgd.gov.bd 

108|  স্থানীয় সরকার প্রণকৌশল 

অভধদিণরর কি যকেযাণদর (ণগ্রড ৩য় 

হণে েদুর্ধ্য পর্ যাণয়র) শ্রাভন্ত ভবণনাদন 

ছুটি 

ছুটি ভবভধিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাি 

ছুটির আণবদণনর (যথাযথ 

কর্তমপদের সুপাবরশক্রদম) 

১. ভনধ যাভরে  রণি আদবেন। 

২. ছুটি গ্রহণের কারণ সংভিষ্ট কাগজপত্র  

৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

ভবনামূণে ৭ (সাে) কি য ভদবস ভরয়াসাে আল ওয়াভস  

উপসভিব ( উন্নয়ন - ১ ) 

ট ানোঃ ০২৯৫৭৪০১৪ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১২০০১৫৫৮ 

http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/


 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

টপ্রভিণে যাবচে ছুটি 

অনুণিাদন।  

সাইট। www.lgd.gov.bd ই-টিইলোঃ lgdev1@lgd.gov.bd 

109|  স্থানীয় সরকার প্রণকৌশল 

অভধদিণরর কি যকেযাণদর (৯ি টগ্রড 

হণে েদুর্ধ্য পর্ যাণয়র কি যকেযা)  

অসাধারে ছুটি/ অভজযে ছুটি/ 

ভিভকৎসা ছুটি/ বশো ছুটি 

ছুটি ভবভধিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাি 

ছুটির আণবদণনর (যথাযথ 

কর্তমপদের সুপাবরশক্রদম) 

টপ্রভিণে যাবচে ছুটি 

অনুণিাদন। 

১. ভনধ যাভরে  রণি আদবেন। 

২. ছুটি গ্রহণের কারণ সংভিষ্ট কাগজপত্র  

৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ৭ (সাে) কি য ভদবস ভরয়াসাে আল ওয়াভস  

উপসভিব ( উন্নয়ন - ১ ) 

ট ানোঃ ০২৯৫৭৪০১৪ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১২০০১৫৫৮ 

ই-টিইলোঃ lgdev1@lgd.gov.bd 

110|  স্থানীয় সরকার প্রণকৌশল 

অভধদিণরর কি যকেযাণদর (৯ি টগ্রড 

হণে েদুর্ধ্য পর্ যাণয়র কি যকেযা)    

বভহোঃবাংলাণদশ ছুটি িঞ্জুভর। 

স্বয়াংসম্পূণ ম প্রস্তাব প্রাবির 

পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম বজও জাবর 

করণ।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা বা সসবমনার বা 

প্রবশেদণ অাংশেহদণর সেদত্র Invitation 

(প্রদযাজু সেদত্র); 

৩. অবজমত (ববহঃবাাংলাদেশ) ছুটির সেদত্র ছুটি 

প্রাপ্যতার সনে। 

৪. ববগত ১(এক) বছদর ববদেশ ভ্রমণ বববরণী; 

৫. বচবকৎসা সনে (প্রদযাজু সেদত্র) 

৬. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১০(েশ) কম মবেবস ভরয়াসাে আল ওয়াভস  

উপসভিব ( উন্নয়ন - ১ ) 

ট ানোঃ ০২৯৫৭৪০১৪ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১২০০১৫৫৮ 

ই-টিইলোঃ lgdev1@lgd.gov.bd 

111|  স্থানীয় সরকার প্রণকৌশল 

অভধদিণরর কি যকেযাণদর (৯ি টগ্রড 

হণে েদুর্ধ্য পর্ যাণয়র কি যকেযা) 

লাম্পেুান্ট, অবসর ও বপআরএল 

আদবেন পয মাদলাচনাপূব মক 

লাম্পেুান্ট, অবসর ও 

বপআরএল মঞ্জুর 

১. আদবেন 

২. ছুটির প্রাপ্যতা 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫ (পদনর) কম মবেবস ভরয়াসাে আল ওয়াভস  

উপসভিব ( উন্নয়ন - ১ ) 

ট ানোঃ ০২৯৫৭৪০১৪ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১২০০১৫৫৮ 

ই-টিইলোঃ lgdev1@lgd.gov.bd 

112|  স্থানীয় সরকার প্রণকৌশল 

অভধদিণরর কি যকেযাণদর (৯ি টগ্রড 

হণে েদুর্ধ্য পর্ যাণয়র কি যকেযা) 

আনুদতাবষক ও সপনশন মঞ্জুর 

বনধ মাবরত  রদম প্রাি 

আদবেন পয মাদলাচনাপূব মক 

আনুদতাবষক ও সপনশন 

মঞ্জুর  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন 

২. বপআরএল অনুদমােদনর আদেশ 

৩. এলবপবস 

৪. ত্রবধ উিরাবধকার সঘাষণাপত্র 

৫. নমুনা স্বাের ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাপ 

৬. নাোবী পত্র 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫ (পদনর) কম মবেবস ভরয়াসাে আল ওয়াভস  

উপসভিব ( উন্নয়ন - ১ ) 

ট ানোঃ ০২৯৫৭৪০১৪ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১২০০১৫৫৮ 

ই-টিইলোঃ lgdev1@lgd.gov.bd 

113|  স্থানীয় সরকার  প্রণকৌশল সংস্থা প্রধাণনর পূন যাঙ্গ ১. ভনধ যাভরে ছক পূরে। ববনামূদল্য ৩০ (বত্রশ) কি য ভদবস ভরয়াসাে আল ওয়াভস  
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ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

অভধদিণরর কি যকেযা/কি যিাভরণদর  

পে সৃজন/পে ববলুবি  

প্রস্তাণবর টপ্রভিণে  সংভিষ্ট 

িন্ত্রোলণয় প্রস্তাব টপ্ররে । 

২. প্রস্তাভবে সাংগঠভনক কাঠাণিা।   

৩. প্রস্তাব ও প্রস্তাদবর সযৌবিকতা । 

৪. প্রদয়াজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র ।  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

উপসভিব ( উন্নয়ন - ১ ) 

ট ানোঃ ০২৯৫৭৪০১৪ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১২০০১৫৫৮ 

ই-টিইলোঃ lgdev1@lgd.gov.bd 

114|  স্থানীয় সরকার প্রণকৌশল 

অভধদিণরর কি যকেযাণদর (৯ি টগ্রড 

হণে েদুর্ধ্য পর্ যাণয়র কি যকেযা)   

পদোন্নবতর প্রজ্ঞাপন/ আদেশ জাবর  

ভবভধিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাি 

আণবদণনর (যথাযথ 

কর্তমপদের সুপাবরশক্রদম) 

টপ্রভিণে পদোন্নবত 

অনুণিাদন। 

১. পণদান্নভের প্রস্তাব। 

২. পণদান্নভে কভিটির সিার সুপাভরশ।   

৩. বাবষ মক সগাপনীয় অনুদবেন। 

৪.  প্রস্তাদবর পদে সযৌবিকতা । 

৫.  ছক অনুযায়ী চাকবর বৃিান্ত ।  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ৭ (সাে) কি য ভদবস ভরয়াসাে আল ওয়াভস  

উপসভিব ( উন্নয়ন - ১ ) 

ট ানোঃ ০২৯৫৭৪০১৪ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১২০০১৫৫৮ 

ই-টিইলোঃ lgdev1@lgd.gov.bd 

115|  স্থানীয় সরকার প্রণকৌশল 

অভধদিণরর কি যিাভরণদর বনদয়াদগর  

ছাড়পত্র 

ভবভধিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাি 

আণবদণনর (যথাযথ 

কর্তমপদের সুপাবরশক্রদম) 

টপ্রভিণে বনদয়াদগর 

ছাড়পত্র অনুণিাদন। 

১. ছাড়পণত্রর প্রস্তাব ।  

২. শূন্য পণদর ভববরে ।  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ৭ (সাে) কি য ভদবস ভরয়াসাে আল ওয়াভস  

উপসভিব ( উন্নয়ন - ১ ) 

ট ানোঃ ০২৯৫৭৪০১৪ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১২০০১৫৫৮ 

ই-টিইলোঃ lgdev1@lgd.gov.bd 

116|  বববভন্ন মন্ত্রণালয়/ববভাগ/ েির / 

সাংস্থা সথদক আইন/ বববধ, সমদ াতা 

স্মারক/ চুবি/ নীবতমালার িসড়ার 

ওপর এ ববভাদগর মতামত। 

আইন/ বববধ, সমদ াতা 

স্মারক/চুবি/ নীবতমালার 

িসড়ার উপর কবমটির 

সুপাবরশ যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

সাংবিষ্ট সাংস্থা/ববভাদগ 

মতামত সপ্ররণ। 

১. আইন/ বববধ, সমদ াতা স্মারক/চুবি/ 

নীবতমালার িসড়ার কবপ 

    ববনামূদল্য ২০(ববশ) কম মবেবস টিাোঃ িভহউভিন শািীি 

সহকারী সভিব ( আইন - ১ )   

ট ান :০২৯৫৪০৯৯৫ 

টিাবাইল:০১৭৭৭৯৩৮০৫৫ 

ইণিইল:lglaw1@lgd.gov.bd 

117|  পভরিালক ও উপপভরিালক, স্থানীয় 

সরকারগণের শ্রাভন্ত ভবণনাদন ছুটি। 

ছুটি ভবভধিালা অনুর্ায়ী 

আণবদনকারী হণে প্রাি 

ছুটির আণবদণনর (র্র্ার্র্ 

কর্তযপণির অগ্রায়েক্রণি) 

টপ্রভিণে র্াভিে ছুটি 

অনুণিাদন। 

১. ভনধ যাভরে  রণি আণবদন 

২. পূব যবেী শ্রাভন্ত-ভবণনাদন ছুটির অনুণিাদন পত্র 

৩. ছুটি প্রাপ্যোর প্রভেণবদন 

প্রাভিস্থানোঃ স্থানীয় সরকার ভবিাণগর 

ওণয়বসাইে 

www.lgd.gov.bd 

 

 

ভবনামূণে 

     

     

    ০৭ (সাে)  

    কি যভদবস 

টিাোঃ শাহজালাল  

সহকারী সভিব (িভনেভরং -২) 

ট ানোঃ০২৯৫৭৭২৩১  

টিাবাইলোঃ ০১৫৫২৪৫৬০০৯  

ই-টিইলোঃ 

lgmoni2@lgd.gov.bd 

 

 

file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
mailto:lgmoni2@lgd.gov.bd


 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

118|  পভরিালক ও উপপভরিালক, স্থানীয় 

সরকারগণের বভহোঃবাংলাণদশ ছুটি। 

স্বয়ংসম্পূে য প্রস্তাব প্রাভির 

র্র্ার্র্ কর্তযপণির 

অনুণিাদনক্রণি 

সুপাভরশসহ আণবদন 

জনপ্রশাসন িন্ত্রোলণয় 

টপ্ররে। 

১. ভনধ যাভরে  রণি আণবদন 

২. অভজযে (বভহোঃবাংলাণদশ) ছুটির টিণত্র ছুটি 

প্রাপ্যোর সনদ। 

৩. ভবণদণশ টকান কি যশালা বা টসভিনার বা 

প্রভশিণে অংশগ্রহণের টিণত্র 

ইনিাইণেশন(প্রণর্াজয টিণত্র) 

৪. ভবগে এক বছণরর ভ্রিে ভববরনী 

৫. ভিভকৎসা সনদ (প্রণর্াজয টিণত্র) 

 প্রাভিস্থানোঃ স্থানীয় সরকার ভবিাণগর 

ওণয়বসাইে 

www.lgd.gov.bd 

 

 

 

 

ভবনামূণে 

 

 

 

    ১০ (দশ)  

    কি যভদবস 

 

টিাোঃ শাহজালাল  

সহকারী সভিব (িভনেভরং -২) 

ট ানোঃ০২৯৫৭৭২৩১  

টিাবাইলোঃ ০১৫৫২৪৫৬০০৯  

ই-টিইলোঃ 

lgmoni2@lgd.gov.bd 

119|  পভরিালক ও উপপভরিালক, স্থানীয় 

সরকারগণের অনুকূণল পভরিালন 

(রাজস্ব) খাণের অর্ যছাড়করে। 

প্রস্তাব প্রাভির পর (প্রণর্াজয 

টিণত্র) এ ভবিাণগর 

ভনণদ যভশকা/পভরপত্র 

টিাোণবক র্র্ার্র্ 

কর্তযপণির অনুণিাদক্রণি 

ত্রত্রিাভসক ভিভত্তণে 

অর্ যছাড়করে। 

১. ভনধ যাভরে  রণি প্রণয়াজনীয় েথ্যসহ প্রস্তাব 

প্রাভিস্থানোঃ স্থানীয় সরকার ভবিাণগর 

ওণয়বসাইে www.lgd.gov.bd 

 

 

ভবনামূণে 

 

 

 

     ১৫ (পণনর)  

     কি যভদবস 

টিাোঃ শাহজালাল  

সহকারী সভিব (িভনেভরং -২) 

ট ানোঃ০২৯৫৭৭২৩১  

টিাবাইলোঃ ০১৫৫২৪৫৬০০৯  

ই-টিইলোঃ 

lgmoni2@lgd.gov.bd 

120|  পভরিালক ও উপপভরিালক, স্থানীয় 

সরকারগণের দিণর অগ যাণনাগ্রামূ্ভি 

কি যিারী ভনণয়াণগর িারপত্র। 

প্রস্তাব প্রাভির পর র্র্ার্র্ 

কর্তযপণির অনুণিাদক্রণি 

ছাড়পত্র প্রদানকরে। 

১. ভনধ যাভরে  রণি আণবদন 

২. পূব যবেী শ্রাভন্ত-ভবণনাদন ছুটির অনুণিাদন পত্র 

৩. ছুটি প্রাপ্যোর প্রভেণবদন 

প্রাভিস্থানোঃ স্থানীয় সরকার ভবিাণগর 

ওণয়বসাইে 

www.lgd.gov.bd 

 

 

ভবনামূণে 

 

   

   ১৫ (পণনর)  

    কি যভদবস 

টিাোঃ শাহজালাল  

সহকারী সভিব (িভনেভরং -২) 

ট ানোঃ০২৯৫৭৭২৩১  

টিাবাইলোঃ ০১৫৫২৪৫৬০০৯  

ই-টিইলোঃ 

lgmoni2@lgd.gov.bd 

121|  হাট বাজার তথ্য ব্যবস্থাপনা। আণবদন প্রাভির পর 

কার্ যক্রি গ্রহে। 

বনদের বলাংদকর বনধ মাবরত  রণি আণবদন 

http://180.211.134.150:83/Ha

tBazar 

ভবনামূণে    ০৭ (সাত)  

    কি যভদবস 

সমাঃ মুস্তাব জুর রহমান 

উপসবচব (প্রশাসন-২) 

স ানঃ ০২৯৫৭৫৫৭৬ 

সমাবাইলঃ০১৭১১২৩৫৬২৮ 

ই-সমইলঃlgadmin2@lgd.gov.bd 

122|  APAMS স েওয়যাণর দির / 

সংস্থার APA ব্যবস্থাপনা সিস্যার 

সিাধান ।  

 

আণবদন প্রাভির পর 

কার্ যক্রি গ্রহে।  

১. ভনধ যাভরে ছণক আণবদন ।  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে  ৩ ( বতন ) কম মবেবস সমাঃ শব কুল ইসলাম  

সপ্রাোমার ( আইবসটি ইউবনট ) 

সমাবাইলঃ ০১৬৮৪২৮৭৪৬২ 

স ানঃ     ০২৫৫১০০১৯৪ 

http://180.211.134.150:83/HatBazar
http://www.lgd.gov.bd/


 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ই-সমইলঃ prlgd@lgd.gov.bd 

 

123|  GRS স েওয়যাণর দির / সংস্থার 
Citizen Charter 

ব্যবস্থাপনা সিস্যার সিাধান। 

আণবদন প্রাভির পর 

কার্ যক্রি গ্রহে।  

১. ভনধ যাভরে ছণক আণবদন ।  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

 

ভবনামূণে  ৩ ( বতন ) কম মবেবস সমাঃ শব কুল ইসলাম  

সপ্রাোমার ( আইবসটি ইউবনট ) 

সমাবাইলঃ ০১৬৮৪২৮৭৪৬২ 

স ানঃ     ০২৫৫১০০১৯৪ 

ই-সমইলঃ prlgd@lgd.gov.bd 

 

124|  @lgd.gov.bd টডাণিইণনর 

ইণিইলসমূণহর ব্যবস্থাপনা ও 

সিস্যার সিাধান। 

আণবদন প্রাভির পর 

কার্ যক্রি গ্রহে। 

১. ভনধ যাভরে ছণক আণবদন ।  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

 

ভবনামূণে ৩ ( বতন ) কম মবেবস সমাঃ শব কুল ইসলাম  

সপ্রাোমার ( আইবসটি ইউবনট ) 

সমাবাইলঃ ০১৬৮৪২৮৭৪৬২ 

স ানঃ     ০২৫৫১০০১৯৪ 

ই-সমইলঃ prlgd@lgd.gov.bd 

 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২.৩ অভুন্তরীণ সসবা 

1|  স্থানীয় সরকার ভবিাণগর 

কি যিাভরণদর শ্রাভন্ত ভবণনাদন ছুটি/ 

িার্তত্বকালীন ছুটি/ অসাধারে ছুটি/ 

অভজযে ছুটি/ ভিভকৎসা ছুটি/ বশো 

ছুটি 

ছুটি ভবভধিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাি 

ছুটির আণবদণনর (যথাযথ 

কর্তমপদের সুপাবরশক্রদম) 

টপ্রভিণে যাবচে ছুটি 

অনুণিাদন।  

১. ভনধ যাভরে  রণি ছাড়পণত্রর প্রস্তাব। 

২. শূণ্যপণদর ভববরে  

৩. অগ মাদনাোদমর কবপ  

৪. সময়াে সাংরেদণর কবপ (প্রদযাজু সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ৭ (সাে) কি য ভদবস এ. টক. এি ভিজানুর রহিান 

উপসভিব ( প্রশাসন - ১ ) 

ট ান: ০২৯৫৭৫৫৭৩  

টিাবাইল: ০১৭১১৭৩০৩৫৬ 

ইণিইল: lgadmin1@lgd.gov.bd 

2|  স্থানীয় সরকার ভবিাণগর 

কি যিাভরণদর বভহোঃবাংলাণদশ ছুটি 

িঞ্জুভর। 

স্বয়াংসম্পূণ ম প্রস্তাব প্রাবির পর 

যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম বজও জাবর 

করণ।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা বা সসবমনার বা 

প্রবশেদণ অাংশেহদণর সেদত্র Invitation 

(প্রদযাজু সেদত্র); 

৩. অবজমত (ববহঃবাাংলাদেশ) ছুটির সেদত্র ছুটি 

প্রাপ্যতার সনে। 

৪. ববগত ১(এক) বছদর ববদেশ ভ্রমণ বববরণী; 

৫. বচবকৎসা সনে (প্রদযাজু সেদত্র) 

ভবনামূণে ১০(েশ) কম মবেবস এ. টক. এি ভিজানুর রহিান 

উপসভিব ( প্রশাসন - ১ ) 

ট ান: ০২৯৫৭৫৫৭৩  

টিাবাইল: ০১৭১১৭৩০৩৫৬ 

ইণিইল: lgadmin1@lgd.gov.bd 

mailto:prlgd@lgd.gov.bd
http://180.211.134.150:83/HatBazar
http://www.lgd.gov.bd/
mailto:prlgd@lgd.gov.bd
http://180.211.134.150:83/HatBazar
http://www.lgd.gov.bd/
mailto:prlgd@lgd.gov.bd


 

ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

3|  সাধারণ ভববষ্য তহববল হদত অবেম 

মঞ্জুবর 

 

বনধ মাবরত  রদম সাধারণ 

ভববষ্য তহববদল সব মদশষ 

জমাকৃত অদথ মর বহসাব 

বববরণীসহ আদবেদনর 

বভবিদত অবেম  মঞ্জুর 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন  

২. সাধারণ ভববষ্য তহববদল সব মদশষ জমাকৃত 

অদথ মর বহসাব বববরণীর মূল কবপ 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ৫ (পাঁচ) কম মবেবস এ. টক. এি ভিজানুর রহিান 

উপসভিব ( প্রশাসন - ১ ) 

ট ান: ০২৯৫৭৫৫৭৩  

টিাবাইল: ০১৭১১৭৩০৩৫৬ 

ইণিইল: lgadmin1@lgd.gov.bd 

4|  লাম্পেুান্ট, অবসর ও বপআরএল 

মঞ্জুর । 

আদবেন পয মাদলাচনাপূব মক 

লাম্পেুান্ট, অবসর ও 

বপআরএল মঞ্জুর 

১. আদবেন । 

২. ছুটির প্রাপ্যতা ।  

৩. এস. এস. বস / জন্মবনবন্ধন সনে ।   

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫ (পদনর) কম মবেবস এ. টক. এি ভিজানুর রহিান 

উপসভিব ( প্রশাসন - ১ ) 

ট ান: ০২৯৫৭৫৫৭৩  

টিাবাইল: ০১৭১১৭৩০৩৫৬ 

ইণিইল: lgadmin1@lgd.gov.bd 

5|  আনুদতাবষক ও সপনশন মঞ্জুর বনধ মাবরত  রদম প্রাি 

আদবেন পয মাদলাচনাপূব মক 

আনুদতাবষক ও সপনশন 

মঞ্জুর  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন 

২. বপআরএল অনুদমােদনর আদেশ 

৩. ইএলবপবস 

৪. ত্রবধ উিরাবধকার সঘাষণাপত্র 

৫. নমুনা স্বাের ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাপ 

৬. নাোবী পত্র 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫ (পদনর) কম মবেবস এ. টক. এি ভিজানুর রহিান 

উপসভিব ( প্রশাসন - ১ ) 

ট ান: ০২৯৫৭৫৫৭৩  

টিাবাইল: ০১৭১১৭৩০৩৫৬ 

ইণিইল: lgadmin1@lgd.gov.bd 

6|  মটর সাইদকল অবেম মঞ্জুর ভবভধিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাি 

আণবদণনর (যথাযথ 

কর্তমপদের সুপাবরশক্রদম) 

টপ্রভিণে যাবচে অভগ্রি 

িঞ্জুর  অনুণিাদন। 

১. ভনধ যাভরে  রণি আদবেন। 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ৭ (সাে) কি য ভদবস এ. টক. এি ভিজানুর রহিান 

উপসভিব ( প্রশাসন - ১ ) 

ট ান: ০২৯৫৭৫৫৭৩  

টিাবাইল: ০১৭১১৭৩০৩৫৬ 

ইণিইল: lgadmin1@lgd.gov.bd 

7|  স্থানীয় সরকার ভবিাণগর 

কি যিাভরণদর গৃহ বনম মাণ ঋণ মঞ্জুর 

ভবভধিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাি 

আণবদণনর (যথাযথ 

কর্তমপদের সুপাবরশক্রদম) 

টপ্রভিণে যাবচে গৃহ  

ভনি যাে অনুণিাদন। 

১. ভনধ যাভরে  রণি আদবেন। 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ৭ (সাে) কি য ভদবস এ. টক. এি ভিজানুর রহিান 

উপসভিব ( প্রশাসন - ১ ) 

ট ান: ০২৯৫৭৫৫৭৩  

টিাবাইল: ০১৭১১৭৩০৩৫৬ 

ইণিইল: lgadmin1@lgd.gov.bd 

file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
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ক্রবমক সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাবিস্থান 
সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা 

(নাম, পেবব, স ান ও ইদমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

8|  স্থানীয় সরকার ভবিাণগর 

কি যিাভরণদর  পে সৃজন /পে ববলুবি  

ভবভধিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাি 

আণবদণনর ( যথাযথ 

কর্তমপদের সুপাবরশক্রদম) 

টপ্রভিণে পে সৃজন/ববলুবি  

অনুণিাদন। 

১. ভনধ যাভরে ছক পূরে। 

২. প্রস্তাভবে সাংগঠভনক কাঠাণিা।   

৩. প্রস্তাব ও প্রস্তাদবর সযৌবিকতা । 

৪. প্রদয়াজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র ।  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ৩০ (বত্রশ) কি য ভদবস এ. টক. এি ভিজানুর রহিান 

উপসভিব ( প্রশাসন - ১ ) 

ট ান: ০২৯৫৭৫৫৭৩  

টিাবাইল: ০১৭১১৭৩০৩৫৬ 

ইণিইল: lgadmin1@lgd.gov.bd 

9|  স্থানীয় সরকার ভবিাণগর 

কি যিাভরণদর পদোন্নবতর প্রজ্ঞাপন/ 

আদেশ জাবর  

ভবভধিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাি 

আণবদণনর (যথাযথ 

কর্তমপদের সুপাবরশক্রদম) 

টপ্রভিণে পদোন্নবত 

অনুণিাদন। 

১. পণদান্নভের প্রস্তাব। 

২. পণদান্নভে কভিটির সিার সুপাভরশ।   

৩. বাবষ মক সগাপনীয় অনুদবেন। 

৪.  প্রস্তাদবর পদে সযৌবিকতা । 

৫.  ছক অনুযায়ী চাকবর বৃিান্ত ।  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ৭ (সাে) কি য ভদবস এ. টক. এি ভিজানুর রহিান 

উপসভিব ( প্রশাসন - ১ ) 

ট ান: ০২৯৫৭৫৫৭৩  

টিাবাইল: ০১৭১১৭৩০৩৫৬ 

ইণিইল: lgadmin1@lgd.gov.bd 

10|  সটবলদ ান নত্যন সাংদযাগ প্রোন 

সাংক্রান্ত। 

 

ভবভধিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাি 

আণবদণনর (যথাযথ 

কর্তমপদের সুপাবরশক্রদম) 

টপ্রভিণে সটবলদ ান নত্যন 

সাংদযাগ  অনুণিাদন। 

১. ভনধ যাভরে  রণি আদবেন। 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব 

সাইট। www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ৭ (সাে) কি য ভদবস এ. টক. এি ভিজানুর রহিান 

উপসভিব ( প্রশাসন - ১ ) 

ট ান: ০২৯৫৭৫৫৭৩  

টিাবাইল: ০১৭১১৭৩০৩৫৬ 

ইণিইল: lgadmin1@lgd.gov.bd 

 

 

৩. আওতাধীন অবধেির/সাংস্থা/অন্যান্য প্রবতষ্ঠান কর্তমক প্রেি সসবা 

 

আওতাধীন অবধেির/সাংস্থা/অন্যান্য প্রবতষ্ঠানসমূদহর বসটিদজন’স চাট মার বলঙ্ক আকাদর যুি করদত হদব। (প্রবতষ্ঠানসমূদহর নাম) 

েির / সাংস্থার ওদয়বসাইট এর ঠিকানা 

েির / সাংস্থার নাম ওদয়বসাইট এর ঠিকানা 

চট্টোম ওয়াসা www.ctg-wasa.org.bd 

খুলনা ওয়াসা www.kwasa.org.bd 

রাজশাহী ওয়াসা www.rajshahiwasa.portal.gov.bd 

ঢাকা ওয়াসা www.dwasa.org.bd 

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনবিটিউট (এনআইএলবজ) www.nilg.gov.bd 

file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd
file:///C:/Users/acer/Downloads/www.lgd.gov.bd


 

 

 

 

৪. আপনার কাদছ আমাদের প্রতুাশা 
 

ক্রবমক নাং প্রবতশ্রুত/কাবিত সসবা প্রাবির লদেু করণীয় 

১ সাোদতর জন্য ধায ম তাবরি ও সমদয় উপবস্থত থাকা 

২ বনধ মাবরত  রদম ত্রুটিমুি ও স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন জমা প্রোন 

৩ সসবা েহদণর জন্য অনাবশ্যক স ান বা তেববর না করা 

৪ যথাযথ প্রবক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় চাজম/ব স পবরদশাধ করা 

৫ স্থানীয় সরকার ববভাদগর কায মক্রম সম্পদকম অববহত থাকা 

৬ প্রদযাজু সেদত্র সমাবাইল সমদসজ/ই-সমইল ঠিকানায় সপ্রবরত বনদে মশনা অনুসরণ করা 

৭ স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়বসাইট বভবজট 

৮ সাংবিষ্ট আইন সম্পদকম ন্যুনতম ধারণা থাকা 

৯ প্রদয়াজনীয় অন্যান্য তথ্যাবে প্রোন করা 

সরবজস্ট্রার সজনাদরদলর কায মালয়, জন্ম ও মৃত্যু বনবন্ধন www.orgbdr.gov.bd 

স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অবধেির www.lged.gov.bd 

জনস্বাস্থু প্রদকৌশল অবধেির www.dphe.gov.bd 

ঢাকা উির  বসটি কদপ মাদরশন www.dncc.gov.bd 

ঢাকা েবেণ বসটি কদপ মাদরশন www.dscc.gov.bd 

চট্টোম বসটি কদপ মাদরশন www.ccc.org.bd 

খুলনা বসটি কদপ মাদরশন www.khulnacity.org 

ববরশাল বসটি কদপ মাদরশন www.barisalcity.org 

নারায়ণগঞ্জ বসটি কদপ মাদরশন www.ncc.gov.bd 

গাজীপুর বসটি কদপ মাদরশন www.gcc.gov.bd 

রাংপুর বসটি কদপ মাদরশন www.rpcc.gov.bd 

কুবমল্লা  বসটি কদপ মাদরশন www.cocc.gov.bd 

রাজশাহী   বসটি কদপ মাদরশন www.erajshai.gov.bd 

বসদলট   বসটি কদপ মাদরশন www.scc.gov.bd 

ময়মনবসাংহ    বসটি কদপ মাদরশন www.mcc.gov.bd/ 

মশক বনবারবন েির  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

৫.১ অবভদযাগ প্রবতকার ব্যবস্থাপনা (GRS)  

 

সসবা প্রাবিদত অসন্তুষ্ট হদল োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমার সদে সযাগাদযাগ করুন। তাঁর কাছ সথদক সমাধান পাওয়া না সগদল বনদোি পদ্ধবতদত সযাগাদযাগ কদর আপনার সমস্যা অববহত করুন। 

 

ক্রবমক 

নম্বর 

কিন সযাগাদযাগ করদবন কার সদে সযাগাদযাগ করদবন সযাগাদযাদগর ঠিকানা বনষ্পস্পবির সময়সীমা 

১. োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা সমাধান বেদত না 

পারদল 

অবভদযাগ বনষ্পবি কম মকতমা 

(অবনক) 

নাম ও পেবীঃ নুদমরী জামান 

যুগ্মসভিব 

স ানঃ ৯৫৪০৪৮৯ 

৩০ কায মবেবস 

২. অবভদযাগ বনষ্পবি কম মকতমা বনবে মষ্ট 

সমদয় সমাধান বেদত না পারদল 

আপীল কম মকতমা নাম ও পেবীঃ  মরণ কুমার চক্রবতী 

অবতবরি সবচব 

স ানঃ ৯৫১৪৪৭৮ 

২০ কায মবেবস 

৩. আপীল কম মকতমা বনবে মষ্ট সমদয় সমাধান 

বেদত না পারদল 

মবন্ত্রপবরষে ববভাদগর অবভদযাগ 

ব্যবস্থাপনা সসল। 

অবভদযাগ েহণ সকন্দ্রঃ 

সবচব সমন্বয় ও সাংিার , িভন্ত্রপভরষদ 

ভবিাগ,বাাংলাদেশ সবচবালয়, ঢাকা 

স ানঃ  + ৮৮-০২-৯৫১৩৪৩৩ 

৬০ কায মবেবস 

 


