
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

বরগুনা। 

 (www.barguna.gov.bd) 
 

 

নাগররক সনে (Citizen’s Charter) 
 

ক্রঃ

নাং 
জসবার নাম 

প্রদয়াজনীয় 

সদব যাচ্চ সময় 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্থান রি/চাদজযস োরয়ত্বপ্রাি কম যকতযা ঊর্ধ্যতন কম যকতযা 

1.  

প্রয়াত মুরিদর্াদ্ধাদের 

মৃতদেহ সৎকার, 

পররবহদনর আরথ যক 

আনুোন প্রোন 

১ (এক)  কার্ য 

রেবস 

জজলা প্রশাসদকর বরাবর সাো কগদজ আদবেন,  

উপদজলা রনব যাহী অফিসারেে সুপাররশ, সতযারয়ত 

ররিন ছরব, সতযারয়ত পররচয়পত্র/নাগররক সনে। 

 

ব্যরি রনদজই, সাংরিষ্ট উপদজলা 

রনব যাহী অরিসাদরর কার্ যালয়, রনব যাচন 

অরিস/ ইউরনয়ন পররষে। 
রবনা মূদে 

সহকারী করমশনার, 

সাধারণ শাখা 
জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালয়, বরগুনা। 

 

অরতররি জজলা প্রশাসক 

(সারব যক) 
বরগুনা 

জেরলদিন: 
০৪৪৮-৬২৪৭৬ 

 

2.  
ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠীদক সনে 

প্রোন 
৩ (রতন) কার্ য 

রেবস 

জজলা প্রশাসক বরাবর সাো কাগদজ আদবেন, ছরব 

সতযারয়ত ১ করপ, জগাত্র প্রধাদনর প্রতযয়ন পত্র, 

জাতীয় পররচয়পত্র/নাগররক সনে। 

জগাত্রপ্রধান, রনব যাচন করমশন/ ইউরনয়ন 

পররষে। 
রবনা খরদচ 

3.  

প্রবাসী কমীদের 

অরিদর্াগ গ্রহণ ও 

সমাধাদনর ব্যবস্থা করা 

১৫(পদনর) 

কার্ য রেবস 

বাাংলাদেশ দূতাবাস/পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র মাধ্যদম 

জজলা  প্রশাসক, বরগুনা বরাবর সাো কাগদজ 

অরিদর্াগ সম্বরলত আদবেন। 
-- রবনা খরদচ 

4.  আবারসক জহাদেল  

লাইদসন্স প্রোন 
১০(েশ) কার্ য 

রেবস 
রনবন্ধন পদত্রর সতযারয়ত িদোকরপ, সরকারর 

জকাষাগাদর রি জমা প্রোদনর চালাদনর মূল করপ 
জেজারর 

 

লাইদসন্স রি 

এক তারকা ১০,০০০০/-োকা 

দুই তারকা ২৫,০০০/-োকা 

জমাোদনর জকাড নাং 

১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 

 

 

 

 

http://www.barguna.gov.bd/


5.  জরস্তরাঁ লাইদসন্স প্রোন ১০(েশ) কার্ য 

রেবস 
জজলা প্রশাসদকর  বরাবর আদবেন, রনবন্ধন পদত্রর 

সতযারয়ত িদোকরপ, চালাদনর মূল করপ 
জেজারর ৩০-৭০ আসন(এরস) 

লাইদসন্স রি- ৪০০০ োকা 

৩০-৭০ আসন (নন এরস) 

লাইদসন্স রি- ২০০০ োকা 

৭০ আসদনর উদর্ধ্য (এরস) 

লাইদসন্স রি- ৫০০০ োকা 

উদর্ধ্য ( নন এরস) 

লাইদসন্স রি- ২৫০০ োকা  

জমা জকাড নাং 

 ১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮ 

 

 
জনজারত জডপুটি 

কাদলক্টর, বরগুনা 
জমাবাইল: 

০১৭৩৩৩৪৮০০৭ 

6.   অতযাবশ্যকীয় পদের 

রডরলাং লাইদসন্স প্রোন 
১৫(পদনর) 

কার্ য রেবস 
জজলা প্রশাসদকর  বরাবর  রনধ যাররত িরদম আদবেন, 

পররচয়পত্র/জন্ম সনে/নাগররক সনে, জেড লাইদসন্স,  

জরমর েরলল/ঘদরর চুরিপত্র, ছরব সতযারয়ত ২ করপ, 

চালাদনর মূল করপ।  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় জপৌরসিা, 

ইউরপ, জেজারী, ভূরম অরিস। 

জকাড নাং: ১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

জলৌহ ও ইস্পাত সামগ্রী-৩০০০/- 

রসদমন্ট-১৫০০ 

সূরত কাপর- পাইকারী- ৩০০০/- 

সূরত কাপর খুচড়া-১০০০/- 

সূতা পাইকারী-১২০০/- 

সূতা খুচড়া-৫০০/- 

দুগ্ধজাত খাবার-৩০০/- 
রসগাদরে পাইকারী ও পররদবশক -৩০০০/- 

7.  প্রাকৃরতক দুদর্ যাদগ 

ক্ষরতগ্রস্থদের এবাং 

গররব ও অসহায় 

পররবাদর 

শীতবস্ত্র/বরাদ্দ প্রোন  

- আদবেন/তারলকা/রড-িরদমর মাধ্যদম উপদজলা রপআইও অরিস রি/চাজয মুি জজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন 

কম যকতযা,বরগুনা 
জেরলদিান: ০৮৮৮-

৬২৩০২ 

8.  

এরসড ব্যবহার ও 

রবক্রয় লাইদসন্স প্রোন 
২০(রবশ) কার্ য 

রেবস 
রনধ যাররত িদম য আদবেন, ঘদরর নকসা/ ঘদরর 

মারলকানা কাগজপত্র/ঘর িাড়া চুরিনামা/দেড 

লাইদসন্স (সতযারয়ত), নাগররক সনে (সতযারয়ত),  

ব্যাাংক কর্তযক আরথ যক স্বচ্ছলতার সনে, পাস জপাে য 

সাইদজর ররিন ছরব/অনুকূল পুরলশ 

প্ররতদবেন/আদবেদনর বাস্তব অবস্থা সম্পদকয 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর অনুকূল প্ররতদবেন/ 

আয়কর সনেপত্র 

 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, ইউএনও 

অফিস, জিন্ডার ও জোকান, জপৌরসিা/ 

ইউরয়ন পররষে/আয়কর অরিস/দজলা 

রবদশষ শাখা 

বারণরজযক ব্যবহার: ১০০১ রলোদরর উদর্ধ্য ২৫,০০০/-

োকা 

সাধারণ ব্যবহার: ১০ রলোর পর্ যমত্ম 

ক)  রশক্ষা  ও গদবষণা প্ররতষ্ঠাদনর জন্য-১,৫০০/- 

খ) অন্যান্য- ২,০০০/- 

সাধারণ ব্যবহার: ১১ রলোর হদত  ৫০ রলোর পর্ যমত্ম 

৩,০০০/- 

ক) ৫১ রলোর জথদক ৫০০ রলোর পর্ যমত্ম- ৫,০০০/-  

খ) ৫০১ রলোর জথদক ১০০০ রলোর পর্ যমত্ম- 

১০,০০০/- 

 ইসুয রি জকাড নাং- ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪  

মূল লাইদসন্স রি এর ৫% রি নবায়ন রি, জকাড নাং 

 ১-২২-১-০০০১-১৮৫৪ 

এরসড রবক্রদয়র লাইদসন্স রি- ৫,০০০/- এবাং ইসুয রি 

জকাড নাং ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

 

 

 

 
সহকারী করমশনার 

(দজএম শাখা) জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

বরগুনা 
জেরলদিান: 

০৪৪৮-৬২২৪৮ 

 

 

 

 

 

 

 
অরতররি জজলা 

ম্যারজদেে, বরগুনা 
জেরলদিান: 

০৪৪৮-৬২৩৬৯ 

 



9.  রবরিন্ন ধমীয় অনুষ্ঠান 

আদয়াজদনর অনুমরত 
০৩ (রতন) 

কার্ য রেবস 
জজলা প্রশাসদকর  বরাবর সাো কাগদজ আদবেন, 

অনুকূল পুরলশ   প্ররতদবেন 

পুরলশ সুপাদরর কার্ যালয় রবনা মূদে 

 

10.  

রপস্তল/ররিলবার 
এর লাইদসন্স প্রোন 

ও 
নবায়ন 

৪৫(পয়তারিশ) 

কার্ য রেবস 
রনধ যাররত িদম য আদবেন বয়স  প্রমাদণর জন্য জাতীয় 

পররচয়পত্র/ সাটিরিদকে, নাগররকত্ব সনেপত্র, রবগত 

রতন বছদরর আয়কর প্রোদনর প্রতযয়ন ৩ লক্ষ োকা 

হাদর, অস্ত্র জনই মদম য জনাোরাইজকৃত হলিনামা, 

পাসদপাে য সাইদজর ররিন ছরব ৩ (রতন) করপ/ 

অনুকূল পুরলশ প্ররতদবেন/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র 

অনাপরি 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, বরগুনা 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর কার্ যালয় 

(সাংরিষ্ট) রনব যাচন অরিস,আয়কর 

রবিাগ, সাংরিষ্ট ব্যরি/দজলা রবদশষ 

শাখা/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

রপস্তল/ররিলবার ইসুয রি:  ৫,০০০/- 

ইসুয জকাড নম্বর: ১-২২১১-০০০০--১৮৫৯ 

 
রপস্তল/ররিলবার লাইদসন্স নবায়ন রি: ৩০০০/- 

 
লাইদসন্স রি এবাং নবায়ন রি এর সাদথ ১৫% িযাে 

পররদশাধ করদত হদব। 

11.  

আদেয়াস্ত্র লাইদসন্স 

প্রোন (শেগান ও 

রাইদিল) 

৩০ (রত্রশ) 

কার্ য রেবস 
রনধ যাররত িদম য আদবেন, বয়স প্রমাদনর জন্য জাতীয় 

পররচয়পত্র/সাটিরিদকে, নাগররকত্ব সনেপত্র, রবগত 

রতন বছদরর আয়কর প্রোদনর প্রতযয়ন (১ লক্ষ োকা 

হাদর), অস্ত্র জনই মদম য জনাোরাইজকৃত হলি নামা, 

পাসদপাে য সাইদজর সতযারয়ত ৩(রতন) করপ ররিন 

ছরব/অনুকূল পুরলশ প্ররতদবেন 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, বরগুনা 

উপদজলা রনব যাহী অরিসাদরর কার্ যালয় 

(সাংরশস্নষ্ট) রনব যাচন অরিস আয়কর 

রবিাগ সাংরশস্নষ্ট ব্যরি/দজলা রবদশষ 

শাখা/ইউরনয়ন পররষে/দপৌরসিা 

শেগান ইসুয রি:  ১৫০০/- 

রাইদিল ইসুয রি: ২০০০/- 

ইসুয জকাড নম্বর ১-২২১১-০০০০--১৮৫৯ 

শেগান ও রাইদিল নবায়ন রি: ১০০০/- 

জমার জকাড নম্বর: ১-২২১১-০০০০--১৮৫৯ 

লাইদসন্স রি এবাং নবায়ন রি এর সাদথ ১৫% 

িযাে পররদশাধ করদত হদব। 

12.  ইে জপাড়াদনার 

লাইদসন্স প্রোন 
৩০ (রত্রশ) 

কার্ য রেবস 
রনধ যাররত িদম য আদবেন, জেড লাইদসন্স (সতযারয়ত), 

পররদবশ অরধেিদরর ছাড়পত্র,লাইদসন্স জমার মূল 

চালান, উৎস কর জমার মূল চালান 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, বরগুনা, 

ইউরপ/দপৌরসিা, পররদবশ অরধেির, 

বররশাল, জসানালী ব্যাাংক 

লাইদসন্স রি ৫০০/-, উৎদস কর: এক জসকশদনর 

জন্য ৪৫০০০/-, জেড় জসকশদনর জন্য ৭০০০০/-, 

দুই জসকশদনর জন্য ৯০০০০/- ও র্দন্ত্রর সাহাদে 

ইে ততরীর জন্য ১৫০০০০/- োকা, জকাড নাং-১-

৪২৩২-০০০০-১৮৫৪, উৎস কদরর জকাড নাং- ১-

১১৪২-০০৬৫-০১১১ 

13.  সায়রাত মহাল ইজারা 

প্রোন 
১৫(পদনর) 

কার্ য রেবস 
েরপত্র ক্রয় ও জমাোন, ইজারা মূদের ২৫% ব্যাাংক 

ড্রািে, জেড লাইদসন্স এর িদোকরপ সতযারয়ত, 

হালসন পর্ যন্ত আয়কর প্রোদনর করপ িযাদের করপ, 

ররিন ছরব, ইজারা মূে জমা জেওয়ার, জকাড নাং ১-

৪৬৩১-০০০০-১২৬৩,১৫% িযাে জমা জেওয়ার কাড 

নাং    ১-১১৩৩-০০৪৫-০৩১১, ৫% আয়কর জমা 

জেওয়ার জকাড ১-১১৪১-০০৬৫-০১১১ 

রবিাগীয় করমশনাদরর কার্ যালয়, 

বররশাল/দজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

বরগুনা/ ইউএনও অরিস 

 

 

রসরডউল মূে: রনধ যাররত 

জররিরনউ জডপুটি 

কাদলক্টর, বরগুনা 
জেরলদিান: 

০৪৪৮-৬২৪১২  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  করষ খাসজরম 

বদদাবস্ত/হাে বাজাদরর 

চারদনা রিটিদকস 

অনুদমােন 

১৫(পদনর) 

কার্ য রেবস 

জকস নরথদত অন্তর্ভ যি থাকদব 

আদেশপত্র, সদরজরমদন তেন্ত প্ররতদবেন, জেচম্যাপ, 

জমৌজাম্যাপ, নাগররকত্ব সনে, জেড লাইদসন্স, 

খরতয়াদনর করপ এবাং আদবেনকারীর সতযারয়ত ছরব 

উপদজলা ভূরম অরিস রবনামূদে 

15.   স্ট্যাম্প জিন্ডার 

লাইদসন্স প্রোন 
৩০(রত্রশ) কার্ য 

রেবস 
আদবেন পত্র, ছরব সতযারয়ত ২ (দুই) করপ, রশক্ষাগত 

জর্াগ্যতার সনদের সতযারয়ত করপ, জাতীয় 

পররচয়পত্র/নাগররক সনে সতযারয়ত করপ, ব্যাাংক 

আদবেদনর নমুনা  
জেজারী শাখায় পাওয়া র্াদব 

লাইদসন্স রি বাবে সরকার রনধ যাররত ৭৫০/- 

োকা জেজারী চালাদনর মাধ্যদম জসানালী ব্যাাংদক 

জমা রেদত হদব। জকাড নম্বর 

 

 



রহসাদবর প্রতযয়ন পদত্রর সতযারয়ত করপ, আয়কর 

সনদের সতযারয়ত করপ, ঘরিাড়া চুরিপত্র/ রনজস্ব 

ভূরম হদল মারলকানা প্রমাণপত্র ও জেড লাইদসন্স এর 

সতযারয়ত করপ 

 ১-১১০১-০০০১-১৮৫৪  
জেজারী অরিসার 

বরগুনা। 
জমাবাইল নম্বর 

০১৭৩৩৩৪৮০০৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 
অরতররি জজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব) 
বরগুনা 

জেরলদিান নম্বর 
০৪৪৮-৬২৩৬৯ 

 

 

 

16.  আমদমািারনামা 

কার্ যকরণ 

৩০(রত্রশ) কার্ য 

রেবস 

মূল আমদমািারনামা - রবদশষ আঠাদলা স্ট্যাম্প 
‘এ’ কযাোগররর জন্য ১০০/- 
‘রব’ কযাোগররর জন্য ২০০/- 
‘রস’ কযাোগররর জন্য ৪০০/- 

‘রড’ কযাোগররর জন্য ৮০০/- েকা মূেমাদনর 

17.  অরধগ্রহণকৃত জরমর 

ক্ষরতপূরণ প্রোন 

(দরকডীয় মারলদকর 

জক্ষদত্র) 

১০ (েশ) কার্ য 

রেবস 

২০/-োকা মূদের জকাে য-রি যুি রনধ যাররত িরদম 

সাংরশস্নষ্ট ইউ.রপ জচয়ারম্যান কর্তযক সনািকৃত 

আদবেন/অরধগ্রহণকৃত জরমর এস.এ/,রব.এস/ রেয়ারা 

জররদপর খারতয়াদনর সরহদমাহর  হালসদনর র্ভরম উন্নন 

কর পররদশাদধর োরখলা/ অিীকারনামা / নাগররক 

সনেপত্র/ জাতীয় পররচয়পত্র/আদবেনকারী/ 

আদবেনকারীগদণর সদ্যদতালা পাস  জপাে য সাইদজর ছরব/ 

মূল েরলদলর সতযারয়ত করপ/ বায়া েরলদলর ছায়ারলরপ/ 

ওয়াররশ সনেপত্র 

সাংরশস্নষ্ট সহকারী করমশনার (ভূরম),  

সাংরশস্নষ্ট ইউ.রপ জচয়ারম্যান, সাংরশস্নষ্ট 

ইউরনয়ন র্ভরম অরিস, স্ট্যাম্প  জিন্ডার, 

জপাস্ট্ অরিস। 

২০/- োকার  জকাে য-রি, ২৫০/- োকার নন, 

জুরডরশয়াল স্ট্যাদম্প অিীকারনামা, ১০/-জররিরনউ 

স্ট্যাম্প 

 

 
ভূরম অরধগ্রহণ 

কম যকতযা 
জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালয়, বরগুনা। 
জেরলদিান নম্বর 
০৪৪৮-৬২৫২২ 

18.  রবএস/এসএ/আরএস/ 

রসএস/সাংদশারধত 

খরতয়াদনর সরহদমাহরী 

নকল এবাং জমৌজা 

ম্যাপ সরবরাহ 

সাধারণত 

৭(সাত) রেন 

 

রনধ যাররত িরদম আদবেন করদত হদব অনুদমারেত স্ট্যাম্প জিন্ডার রবএস/দমৌজা ম্যাপ- ২০ োকার জকাে য রি এর 

সাদথ ১০০/৫০০ োকার জেজারী চালান, জকাড 

নাং-০১-৪৬৩৭-০০০১-১২২১ 
এসএ/আরএস/রসএস - ২০ োকার জকাে য রি 

সহকারী করমশনার 

(মহাদিজখানা শাখা) 
জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালয়, বরগুনা। 

 

19.  জকস নরথর সরহদমাহরী 

নকল সরাবরাহ 
সাধারণত 

৭(সাত) রেন 

জরুরর জক্ষদত্র 

৩(রতন) কার্ য 

রেবস 

রনধ যাররত িরদম আদবেন, 
জিারলও 

অনুদমারেত স্ট্যাম্প জিন্ডার সাধারণ- ২০ োকার  জকাে য রি 
জরুরী -৪০ োকার জকাে য রি 

20.  সারচ যাং  সাধারণত 

৭(সাত) রেন 

জরুরর জক্ষদত্র 

৩(রতন) কার্ য 

রেবস 

রনধ যাররত িরদম আদবেন 

 

অনুদমারেত স্ট্যাম্প জিন্ডার সাধারণ ৫০ োকার ও জরুরী ৮০ োকার জকাে য 

রি 

21.  সরকারী  পাওনা 

আোয়  আইন ১৯১৩ 

এর রবধান জমাতাদবক 

অথ য আোয় 

জেনাোদরর 

রবরুদদ্ধ মামলা 

োদয়র করার 

৩০ (রত্রশ) 

রেদনর মদধ্য ৭ 

জজনাদরল সাটি যরিদকে অরিসার বরাবর জকাে য রি 

সাংযুরিসহ রলরখত আদবেন।  

 

জজনাদরল সাটি যরিদকে অরিসার 
জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, বরগুনা। 

 

আদবেদনর সাদথ ৫/- োকার জকাে য রি জজনাদরল সাটি যরিদকে 

অরিসার  
জেরলদিান: 

০৪৪৮-৬২০৯২ 

 



ধারার জনাটিশ 

22.  জন্ম ও মৃত্যয সনে 

প্রোদনর ৯০(নববই) 

রেন অরতক্রান্ত হবার 

পর রনবন্ধন বরহ এবাং 

জন্ম ও মৃত্যয সনে 

সাংদশাধন 

১৫(পদনর) 

কার্ য রেবস 
রনধ যাররত িরদম আদবেন করদত হদব, ইরতপূদব য 

সাংগৃহীত জন্ম ও মৃত্যয সনদের মূল করপ 
জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, স্থানীয় 

সরকার শাখা, বরগুনা 
রি/চাজযমুি সহকারী করমশনার 

স্থানীয় সরকার শাখা 
 জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালয়, বরগুনা 

 

রডরডএলরজ, বরগুনা 
জেরলদিান নম্বর 
০৪৪৮-৬২৪৫৩ 

 


