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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, গ্রাি ও নগণরর অবকাঠাণিা উন্নয়ন এবং আর্ য-সািাভজক কার্ যক্রি 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 নাগবরক সসবা 

 

১ তথ্য অবধকার আইন তথ্য অবধকার আইন, ২০০৯ 

অনুযায়ী তথ্য প্রোনকারী কম মকতমার 

বনকট বলবিত বা ইদলকট্রবনক বা 

ইদমইদল সুবনবে মষ্ট তদথ্যর ববষদয় 

আদবেন করা হদল আইদন ববণ মত 

পদ্ধবত অনুসরদণ বিঠি, ইদমইল, 

ওদয়বসাইট বা স াদন তথ্য প্রোন 

হদব। 

http://bdlaws.minlaw.

gov.bd/bangla_sectio

ns_detail.php?id=101

1&sections_id=39081 

১. বনধ মাবরত  রদম বা  রদমদট আদবেন করদত হদব। 

২.  

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla

_sections_detail.php?id=1011&secti

ons_id=39080 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

আইদন ববণ মত 

ব  

http://bdl

aws.minl

aw.gov.b

d/bangla

_sections

_detail.p

hp?id=10

11&secti

ons_id=3

9080 

আইদন ববণ মত 

বেবস 

http://bdla

ws.minlaw

.gov.bd/ba

ngla_secti

ons_detail.

php?id=10

11&sectio

ns_id=390

80 

সমাহাম্মে শামছুল ইসলাম 

উপসবিব 

(তথ্য প্রোনকারী কম মকতমা) 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮ ০২৯৫১৪৬১১ 

সমাবাইলঃ ++৮৮ ০১৭১৬৪২৬১২০ 

  

২.২ োিবরক সসবা 

 

১ সজলা পবরষদের  উন্নয়ন 

সহায়তা ও  উন্নয়ন প্রকণের 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

১. অথ ম ববভাগ জাবরকৃত বনদে মবশকা ও বরাদের ববভাজন 

অনুসাদর অথ ম ছাদড়র প্রস্তাব; 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

ড. জুবলয়া মঈন 

উপ-সবিব 

উন্নয়দনর গণতন্ত্র 

সশি হাবসনার মূলমন্ত্র 

http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
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ববপরীদত অথ ম ছাড়। ২. পূব মবতী Quarter (ত্রত্রমাবসক) এর সাংবিষ্ট িাদত 

বরােকৃত অদথ মর ব্যয় বববরণী; 

৩. ব্যাাংক বহসাব বববরণী (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২++৮৮৯৫৭৫৫৬৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১২১৫১৩৯৯ 

২ উপদজলা পবরষদের  উন্নয়ন 

সহায়তা ও  উন্নয়ন প্রকণের 

ববপরীদত অথ ম ছাড়। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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 (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

সমাহাম্মে জবহরুল ইসলাম  

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৭২৩০ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৮১৯৪২৮৫৫৩ 

৩ ইউবনয়ন পবরষদের  উন্নয়ন 

সহায়তা ও  উন্নয়ন প্রকণের 

ববপরীদত অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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 (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 

৪ জাতীয় স্থানীয় সরকার 

ইনবিটিউদটর   উন্নয়ন সহায়তা 

ও  উন্নয়ন প্রকণের ববপরীদত 

অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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 (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ++৮৮++৮৮০১৭১১২৩৪

৫৯৬ 

৫ সরবজস্ট্রার সজনাদরদলর কায মালয় 

(জন্ম ও মৃত্যয বনবন্ধন) এর  

উন্নয়ন সহায়তা ও  উন্নয়ন 

প্রকণের ববপরীদত অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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 (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 

৬ সপৌরসভার  উন্নয়ন সহায়তা ও  

উন্নয়ন প্রকণের ববপরীদত অথ ম 

ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

১. অথ ম ববভাগ জাবরকৃত বনদে মবশকা ও বরাদের ববভাজন 

অনুসাদর অথ ম ছাদড়র প্রস্তাব; 

২. পূব মবতী Quarter (ত্রত্রমাবসক) এর সাংবিষ্ট িাদত 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

সবগম  ারজানা মান্নান 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

http://www.lgd.gov.bd/
www.lgd.gov.bd
www.lgd.gov.bd
www.lgd.gov.bd
www.lgd.gov.bd
www.lgd.gov.bd
www.lgd.gov.bd
www.lgd.gov.bd
www.lgd.gov.bd
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বরােকৃত অদথ মর ব্যয় বববরণী; 

৩. ব্যাাংক বহসাব বববরণী (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭২ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৮৭৯১৩২১৭৩ 

৭ সপৌরসভার স্থানীয় সরকার 

প্রদকৌশল অবধেির কর্তমক 

বাস্তবায়নাধীন প্রকণের অথ ম 

ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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 (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

সমাঃ আবদুর রউ  বময়া 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: +৮৮০২৯৫১৪১৪২ 

সমাবাইলঃ 

++৮৮+৮৮০১৭১১৮৮৮১৯১ 

৮ ঢাকা উত্তর বসটি কদপ মাদরশদনর 

উন্নয়ন সহায়তা ও  উন্নয়ন 

প্রকণের ববপরীদত অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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 (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

৯ ঢাকা েবেণ বসটি কদপ মাদরশদনর 

উন্নয়ন সহায়তা ও  উন্নয়ন 

প্রকণের ববপরীদত অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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 (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১০ ববরশাল বসটি কদপ মাদরশদনর 

উন্নয়ন সহায়তা ও  উন্নয়ন 

প্রকণের ববপরীদত অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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 (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১১ কুবমল্লা বসটি কদপ মাদরশদনর 

উন্নয়ন সহায়তা ও  উন্নয়ন 

প্রকণের ববপরীদত অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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; 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 
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৩. ব্যাাংক বহসাব বববরণী (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১২ বসদলট বসটি কদপ মাদরশদনর 

উন্নয়ন সহায়তা ও  উন্নয়ন 

প্রকণের ববপরীদত অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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 (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১৩ নারায়ণগঞ্জ বসটি কদপ মাদরশদনর 

উন্নয়ন সহায়তা ও  উন্নয়ন 

প্রকণের ববপরীদত অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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 (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১৪ িট্টগ্রাম বসটি কদপ মাদরশদনর 

উন্নয়ন সহায়তা ও  উন্নয়ন 

প্রকণের ববপরীদত অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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 (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১৫ খুলনা বসটি কদপ মাদরশদনর 

উন্নয়ন সহায়তা ও  উন্নয়ন 

প্রকণের ববপরীদত অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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 (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১৬ গাজীপুর বসটি কদপ মাদরশদনর 

উন্নয়ন সহায়তা ও  উন্নয়ন 

প্রকণের ববপরীদত অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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 (প্রদযাজয সেদত্র) 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 
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প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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১৭ রাজশাহী বসটি কদপ মাদরশদনর 

উন্নয়ন সহায়তা ও  উন্নয়ন 

প্রকণের ববপরীদত অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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 (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১৮ রাংপুর বসটি কদপ মাদরশদনর 

উন্নয়ন সহায়তা ও  উন্নয়ন 

প্রকণের ববপরীদত অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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 (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১৯ ময়মনবসাংহ বসটি কদপ মাদরশদনর 

উন্নয়ন সহায়তা ও  উন্নয়ন 

প্রকণের ববপরীদত অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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 (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

২০ স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল 

অবধেিদরর অধীন প্রকণের অথ ম 

ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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 (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

সবগম শামীমা স রদেৌস 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬৭ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭৫৭৬৬৭০০৫ 

২১ জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অবধেিদরর 

প্রকদের অথ ম ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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; 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

সমাঃ িাইরুল ইসলাম 

যুগ্ম-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬২ 

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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৩. ব্যাাংক বহসাব বববরণী (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭৫৫৫৫৯৬৮৯ 

২২ ঢাকা ওয়াসার প্রকদের অথ ম 

ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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 (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

সমাহাম্মে সাঈে-উর-রহমান 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৯৭৫৪১৮ 

২৩ খুলনা ওয়াসার প্রকদেরঅথ ম 

ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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 (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাগ/েির/সাংস্থার 

ওদয়বসাইট। www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

সমাহাম্মে সাঈে-উর-রহমান 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৯৭৫৪১৮ 

২৪ িট্টগ্রাম ওয়াসার প্রকদের অথ ম 

ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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 (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

সমাহাম্মে শামছুল হক 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১৪৩৬৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১২২৯৫২১৫ 

২৫ রাজশাহী ওয়াসার প্রকদের অথ ম 

ছাড়।  

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ ম ছাড় করা হয়। 

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 (প্রদযাজয সেদত্র) 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ২১ (একুশ) 

কম মবেবস। 

সমাহাম্মে শামছুল হক 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১৪৩৬৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১২২৯৫২১৫ 

২৬ সজলা পবরষদের প্রকেবভবত্তক 

উন্নয়ন বরাে উপদযাজন/ 

পুনঃউপদযাজন/সাংদশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

ড. জুবলয়া মঈন 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬৮ 

সমাবাইলঃ ০১৭১২১৫১৩৯৯ 

http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
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২৭ উপণজলা পবরষদের 

প্রকেবভবত্তক উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/ 

পুনঃউপদযাজন/সাংদশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

সমাহাম্মে জবহরুল ইসলাম  

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ০২-৯৫৭৭২৩০ 

সমাবাইলঃ ০১৮১৯৪২৮৫৫৩ 

২৮ ইউভনয়ন পবরষদের 

প্রকেবভবত্তক উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাং

সশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 

২৯ জাতীয় স্থানীয় সরকার 

ইনবিটিউদটর প্রকেবভবত্তক 

উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাং

সশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 

৩০ সরবজস্ট্রার সজনাদরদলর কায মালয় 

(জন্ম ও মৃত্যয বনবন্ধন) এর 

প্রকেবভবত্তক উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাং

সশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 

৩১ পপৌরসিার  প্রকেবভবত্তক উন্নয়ন 

বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাং

সশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

সবগম  ারজানা মান্নান 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭২ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৮৭৯১৩২১৭৩ 

৩২ সপৌরসভার স্থানীয় সরকার 

প্রদকৌশল অবধেির কর্তমক 

বাস্তবায়নাধীন প্রকণের উন্নয়ন 

বরাে উপদযাজন/ 

পুনঃউপদযাজন/সাংদশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

সমাঃ আবদুর রউ  বময়া 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: +৮৮০২৯৫১৪১৪২ 

সমাবাইলঃ 

++৮৮+৮৮০১৭১১৮৮৮১৯১ 

৩৩ ঢাকা উত্তর বসটি কদপ মাদরশদনর 

প্রকেবভবত্তক উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাং

সশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 
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৩৪ ঢাকা েবেণ বসটি কদপ মাদরশদনর 

প্রকেবভবত্তক উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাং

সশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

৩৫ ববরশাল বসটি কদপ মাদরশদনর 

প্রকেবভবত্তক উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাং

সশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

৩৬ কুবমল্লা বসটি কদপ মাদরশদনর 

প্রকেবভবত্তক উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাং

সশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

৩৭ বসদলট বসটি কদপ মাদরশদনর 

প্রকেবভবত্তক উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাং

সশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

৩৮ 

 

 

 

নারায়ণগঞ্জ বসটি কদপ মাদরশদনর 

প্রকেবভবত্তক উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাং

সশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

৩৯ িট্টগ্রাম বসটি কদপ মাদরশদনর 

প্রকেবভবত্তক উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাং

সশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

৪০ খুলনা বসটি কদপ মাদরশদনর 

প্রকেবভবত্তক উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাং

সশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 
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৪১ গাজীপুর বসটি কদপ মাদরশদনর 

প্রকেবভবত্তক উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাং

সশাধন 

 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

৪২ রাংপুর বসটি কদপ মাদরশদনর 

প্রকেবভবত্তক উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাং

সশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

৪৩ রাজশাহী বসটি কদপ মাদরশদনর 

প্রকেবভবত্তক উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাং

সশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

৪৪ স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল 

অবধেিদরর প্রকেবভবত্তক উন্নয়ন 

বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাং

সশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

সবগম শামীমা স রদেৌস 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬৭ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭৫৭৬৬৭০০৫ 

৪৫ জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অবধেিদরর 

প্রকেবভবত্তক উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাং

সশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

সমাঃ িাইরুল ইসলাম 

যুগ্ম-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬২ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭৫৫৫৫৯৬৮৯ 

৪৬ ঢাকা  ওয়াসার প্রকেবভবত্তক 

উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাং

সশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

সমাহাম্মে সাঈে-উর-রহমান 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৯৭৫৪১৮ 

৪৭ খুলনা ওয়াসার প্রকেবভবত্তক 

উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাং

সশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

সমাহাম্মে সাঈে-উর-রহমান 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৯৭৫৪১৮ 
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৪৮ িট্টগ্রাম ওয়াসার প্রকেবভবত্তক 

উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাং

সশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

সমাহাম্মে শামছুল হক 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১৪৩৬৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১২২৯৫২১৫ 

৪৯ রাজশাহী ওয়াসার প্রকেবভবত্তক 

উন্নয়ন বরাে 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/সাং

সশাধন 

প্রস্তাব প্রাবির পর পবরকেনা 

কবমশদনর সম্মবত গ্রহণপূব মক 

উপদযাজন/পুনঃউপদযাজন/ 

সাংদশাধন করা হয়।  

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ২০ (ববশ) 

কম মবেবস 

 

সমাহাম্মে শামছুল হক 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১৪৩৬৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১২২৯৫২১৫ 

৫০ সজলা পবরষদের পবরিালন 

(রাজস্ব) িাদতর অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

ড. জুবলয়া মঈন 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬৮ 

সমাবাইলঃ ০১৭১২১৫১৩৯৯ 

৫১ উপণজলা পবরষদের পবরিালন 

(রাজস্ব) িাদতর অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাহাম্মে জবহরুল ইসলাম  

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ০২-৯৫৭৭২৩০ 

সমাবাইলঃ ০১৮১৯৪২৮৫৫৩ 

৫২ ইউভনয়ন পবরষদের পবরিালন 

(রাজস্ব) িাদতর অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 

৫৩ জাতীয় স্থানীয় সরকার 

ইনবিটিউদটর পবরিালন 

(রাজস্ব) িাদতর অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 

৫৪ সরবজস্ট্রার সজনাদরদলর কায মালয় 

(জন্ম ও মৃত্যয বনবন্ধন) এর 

পবরিালন (রাজস্ব) িাদতর 

অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 
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৫৫ পপৌরসিার পবরিালন (রাজস্ব) 

িাদতর অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সবগম  ারজানা মান্নান 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭২ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৮৭৯১৩২১৭৩ 

৫৬ সপৌরসভার স্থানীয় সরকার 

প্রদকৌশল অবধেিদরর পবরিালন 

(রাজস্ব) িাদতর অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ আবদুর রউ  বময়া 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: +৮৮০২৯৫১৪১৪২ 

সমাবাইলঃ 

++৮৮+৮৮০১৭১১৮৮৮১৯১ 

৫৭ ঢাকা উত্তর বসটি কদপ মাদরশদনর 

পবরিালন (রাজস্ব) িাদতর 

অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

৫৮ ঢাকা েবেণ বসটি কদপ মাদরশদনর 

পবরিালন (রাজস্ব) িাদতর 

অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

৫৯ ববরশাল বসটি কদপ মাদরশদনর 

পবরিালন (রাজস্ব) িাদতর 

অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

৬০ কুবমল্লা বসটি কদপ মাদরশদনর 

পবরিালন (রাজস্ব) িাদতর 

অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

৬১ বসদলট বসটি কদপ মাদরশদনর 

পবরিালন (রাজস্ব) িাদতর 

অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 
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৬২ নারায়ণগঞ্জ বসটি কদপ মাদরশদনর 

পবরিালন (রাজস্ব) িাদতর 

অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

৬৩ িট্টগ্রাম বসটি কদপ মাদরশদনর 

পবরিালন (রাজস্ব) িাদতর 

অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

৬৪ খুলনা বসটি কদপ মাদরশদনর 

পবরিালন (রাজস্ব) িাদতর 

অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

৬৫ গাজীপুর বসটি কদপ মাদরশদনর 

পবরিালন (রাজস্ব) িাদতর 

অথ মছাড় 

 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

৬৬ রাংপুর বসটি কদপ মাদরশদনর 

পবরিালন (রাজস্ব) িাদতর 

অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

৬৭ রাজশাহী বসটি কদপ মাদরশদনর 

পবরিালন (রাজস্ব) িাদতর 

অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

৬৮ স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল 

অবধেিদরর পবরিালন (রাজস্ব) 

িাদতর অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সবগম শামীমা স রদেৌস 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬৭ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭৫৭৬৬৭০০৫ 
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৬৯ জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অবধেিদরর 

পবরিালন (রাজস্ব) িাদতর 

অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ িাইরুল ইসলাম 

যুগ্ম-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬২ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭৫৫৫৫৯৬৮৯ 

৭০ ঢাকা  ওয়াসার পবরিালন 

(রাজস্ব) িাদতর অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাহাম্মে সাঈে-উর-রহমান 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৯৭৫৪১৮ 

৭১ খুলনা ওয়াসার পবরিালন 

(রাজস্ব) িাদতর অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাহাম্মে সাঈে-উর-রহমান 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৯৭৫৪১৮ 

৭২ িট্টগ্রাম ওয়াসার পবরিালন 

(রাজস্ব) িাদতর অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাহাম্মে শামছুল হক 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১৪৩৬৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১২২৯৫২১৫ 

৭৩ রাজশাহী ওয়াসার পবরিালন 

(রাজস্ব) িাদতর অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাহাম্মে শামছুল হক 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১৪৩৬৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১২২৯৫২১৫ 

৭৪ খুলনা ওয়াসার পবরিালনা 

পষ মদের সেস্য মদনানয়ন ও 

পষ মে অনুদমােন 

সাংবিষ্ট আইন অনুযায়ী সরকার 

কর্তমক সবাড মসমূদহর সেস্য 

মদনানয়ন ও পবরিালনা পষ মে 

বনদয়াদগর প্রজ্ঞাপন জাবর 

১. স্বায়ত্তশাবসত 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 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৯৭৫৪১৮ 

৭৫ ঢাকা ওয়াসার পবরিালনা 

পষ মদের সেস্য মদনানয়ন ও 

পষ মে অনুদমােন 

সাংবিষ্ট আইন অনুযায়ী সরকার 

কর্তমক সবাড মসমূদহর সেস্য 

মদনানয়ন ও পবরিালনা পষ মে 

বনদয়াদগর প্রজ্ঞাপন জাবর 

১. স্বায়ত্তশাবসত 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 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৯৭৫৪১৮ 
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৭৬ িট্টগ্রাম ওয়াসার পবরিালনা 

পষ মদের সেস্য মদনানয়ন ও 

পষ মে অনুদমােন 

সাংবিষ্ট আইন অনুযায়ী সরকার 

কর্তমক সবাড মসমূদহর সেস্য 

মদনানয়ন ও পবরিালনা পষ মে 

বনদয়াদগর প্রজ্ঞাপন জাবর 

১. স্বায়ত্তশাবসত প্রবতষ্ঠাদনর সাংবিষ্ট আইন সমাতাদবক 

প্রস্তাব/মদনানয়ন 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

 

সমাহাম্মে শামছুল হক 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১৪৩৬৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১২২৯৫২১৫ 

৭৭ রাজশাহী ওয়াসার পবরিালনা 

পষ মদের সেস্য মদনানয়ন ও 

পষ মে অনুদমােন 

সাংবিষ্ট আইন অনুযায়ী সরকার 

কর্তমক সবাড মসমূদহর সেস্য 

মদনানয়ন ও পবরিালনা পষ মে 

বনদয়াদগর প্রজ্ঞাপন জাবর 

১. স্বায়ত্তশাবসত প্রবতষ্ঠাদনর সাংবিষ্ট আইন সমাতাদবক 

প্রস্তাব/মদনানয়ন 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

 

সমাহাম্মে শামছুল হক 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১৪৩৬৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১২২৯৫২১৫ 

৭৮ সজলা  পবরষদের  মাবলকানধীন 

ভবনাবে/ স্থাপনা সমরামদতর 

বরাে 

আদবেন প্রাবির পর স্থানীয় 

সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট পবরপত্র 

অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. প্রকদের অনুদমাবেত প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের ববষদয় পবরষদের সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী (প্রকদের তাবলকাসহ); 

৪. কাবরগবর প্রবতদবেন 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

   ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

ড. জুবলয়া মঈন 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬৮ 

সমাবাইলঃ ০১৭১২১৫১৩৯৯ 

৭৯ উপদজলার মাবলকানধীন 

ভবনাবে/ স্থাপনা সমরামদতর 

বরাে 

আদবেন প্রাবির পর স্থানীয় 

সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট পবরপত্র 

অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. প্রকদের অনুদমাবেত প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের ববষদয় পবরষদের সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী (প্রকদের তাবলকাসহ); 

৪. কাবরগবর প্রবতদবেন 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

   ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

বজয়াউেীন আহদমে 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৬২২৪৭ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১৬২৪৩৩৫১ 

৮০ ইউবনয়ন পবরষদের  

মাবলকানধীন ভবনাবে/ স্থাপনা 

সমরামদতর বরাে 

আদবেন প্রাবির পর স্থানীয় 

সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট পবরপত্র 

অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. প্রকদের অনুদমাবেত প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের ববষদয় পবরষদের সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী (প্রকদের তাবলকাসহ); 

৪. কাবরগবর প্রবতদবেন 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

   ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 
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৮১ সপৌরসভার মাবলকানধীন 

ভবনাবে/ স্থাপনা সমরামদতর 

বরাে 

আদবেন প্রাবির পর স্থানীয় 

সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট পবরপত্র 

অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. প্রকদের অনুদমাবেত প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের ববষদয় পবরষদের সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী (প্রকদের তাবলকাসহ); 

৪. কাবরগবর প্রবতদবেন 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

   ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

সবগম  ারজানা মান্নান 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭২ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৮৭৯১৩২১৭৩ 

৮২ ঢাকা উত্তর বসটি কদপ মাদরশদনর   

মাবলকানধীন ভবনাবে/ স্থাপনা 

সমরামদতর বরাে 

আদবেন প্রাবির পর স্থানীয় 

সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট পবরপত্র 

অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. প্রকদের অনুদমাবেত প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের ববষদয় পবরষদের সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী (প্রকদের তাবলকাসহ); 

৪. কাবরগবর প্রবতদবেন 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

   ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

৮৩ ঢাকা েবেণ বসটি কদপ মাদরশদনর   

মাবলকানধীন ভবনাবে/ স্থাপনা 

সমরামদতর বরাে 

আদবেন প্রাবির পর স্থানীয় 

সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট পবরপত্র 

অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. প্রকদের অনুদমাবেত প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের ববষদয় পবরষদের সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী (প্রকদের তাবলকাসহ); 

৪. কাবরগবর প্রবতদবেন 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

   ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

৮৪ ববরশাল বসটি কদপ মাদরশদনর   

মাবলকানধীন ভবনাবে/ স্থাপনা 

সমরামদতর বরাে 

আদবেন প্রাবির পর স্থানীয় 

সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট পবরপত্র 

অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. প্রকদের অনুদমাবেত প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের ববষদয় পবরষদের সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী (প্রকদের তাবলকাসহ); 

৪. কাবরগবর প্রবতদবেন 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

   ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

৮৫ কুবমল্লা বসটি কদপ মাদরশদনর   

মাবলকানধীন ভবনাবে/ স্থাপনা 

সমরামদতর বরাে 

আদবেন প্রাবির পর স্থানীয় 

সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট পবরপত্র 

অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. প্রকদের অনুদমাবেত প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের ববষদয় পবরষদের সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী (প্রকদের তাবলকাসহ); 

৪. কাবরগবর প্রবতদবেন 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

   ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 
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৮৬ বসদলট বসটি কদপ মাদরশদনর   

মাবলকানধীন ভবনাবে/ স্থাপনা 

সমরামদতর বরাে 

আদবেন প্রাবির পর স্থানীয় 

সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট পবরপত্র 

অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. প্রকদের অনুদমাবেত প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের ববষদয় পবরষদের সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী (প্রকদের তাবলকাসহ); 

৪. কাবরগবর প্রবতদবেন 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

   ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

৮৭ নারায়ণগঞ্জ বসটি কদপ মাদরশদনর   

মাবলকানধীন ভবনাবে/ স্থাপনা 

সমরামদতর বরাে 

আদবেন প্রাবির পর স্থানীয় 

সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট পবরপত্র 

অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. প্রকদের অনুদমাবেত প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের ববষদয় পবরষদের সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী (প্রকদের তাবলকাসহ); 

৪. কাবরগবর প্রবতদবেন 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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   ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

৮৮ িট্টগ্রাম বসটি কদপ মাদরশদনর   

মাবলকানধীন ভবনাবে/ স্থাপনা 

সমরামদতর বরাে 

আদবেন প্রাবির পর স্থানীয় 

সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট পবরপত্র 

অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. প্রকদের অনুদমাবেত প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের ববষদয় পবরষদের সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী (প্রকদের তাবলকাসহ); 

৪. কাবরগবর প্রবতদবেন 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

   ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

৮৯ খুলনা বসটি কদপ মাদরশদনর   

মাবলকানধীন ভবনাবে/ স্থাপনা 

সমরামদতর বরাে 

আদবেন প্রাবির পর স্থানীয় 

সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট পবরপত্র 

অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. প্রকদের অনুদমাবেত প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের ববষদয় পবরষদের সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী (প্রকদের তাবলকাসহ); 

৪. কাবরগবর প্রবতদবেন 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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   ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 
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৯০ গাজীপুর বসটি কদপ মাদরশদনর   

মাবলকানধীন ভবনাবে/ স্থাপনা 

সমরামদতর বরাে 

আদবেন প্রাবির পর স্থানীয় 

সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট পবরপত্র 

অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. প্রকদের অনুদমাবেত প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের ববষদয় পবরষদের সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী (প্রকদের তাবলকাসহ); 

৪. কাবরগবর প্রবতদবেন 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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   ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

৯১ রাংপুর বসটি কদপ মাদরশদনর   

মাবলকানধীন ভবনাবে/ স্থাপনা 

সমরামদতর বরাে 

আদবেন প্রাবির পর স্থানীয় 

সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট পবরপত্র 

অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. প্রকদের অনুদমাবেত প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের ববষদয় পবরষদের সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী (প্রকদের তাবলকাসহ); 

৪. কাবরগবর প্রবতদবেন 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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   ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

৯২ রাজশাহী বসটি কদপ মাদরশদনর   

মাবলকানধীন ভবনাবে/ স্থাপনা 

সমরামদতর বরাে 

আদবেন প্রাবির পর স্থানীয় 

সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট পবরপত্র 

অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. প্রকদের অনুদমাবেত প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের ববষদয় পবরষদের সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী (প্রকদের তাবলকাসহ); 

৪. কাবরগবর প্রবতদবেন 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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   ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

৯৩ ময়মনবসাংহ বসটি কদপ মাদরশদনর   

মাবলকানধীন ভবনাবে/ স্থাপনা 

সমরামদতর বরাে 

আদবেন প্রাবির পর স্থানীয় 

সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট পবরপত্র 

অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. প্রকদের অনুদমাবেত প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের ববষদয় পবরষদের সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী (প্রকদের তাবলকাসহ); 

৪. কাবরগবর প্রবতদবেন 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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   ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 
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৯৪ 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 

নুদমরী জামান  

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: +৮৮০২৯৫৪০৯৯৫ 

সমাবাইলঃ ০১৮৪৬৫২০২৬৪ 

৯৫ পজলা পভরষণের    

জনপ্রবতবনবধগদণর ববদেশ 

ভ্রমসণর অনুমবত প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন প্রাবির পর 

যথাযথ কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করা হয়।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশগ্রহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজয সেদত্র); 

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

৪. বিবকৎসা সনে (প্রদযাজয সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১০ (েশ) 

কম মবেবস 

ড. জুবলয়া মঈন 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬৮ 

সমাবাইলঃ ০১৭১২১৫১৩৯৯ 

৯৬ উপদজলা পবরষদের     

জনপ্রবতবনবধগদণর ববদেশ 

ভ্রমসণর অনুমবত প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন প্রাবির পর 

যথাযথ কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করা হয়।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশগ্রহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজয সেদত্র); 

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

৪. বিবকৎসা সনে (প্রদযাজয সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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ভবনামূণে ১০ (েশ) 

কম মবেবস 

বজয়াউেীন আহদমে 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৬২২৪৭ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১৬২৪৩৩৫১ 

৯৭ ইউবনয়ন পবরষদের  

জনপ্রবতবনবধগদণর ববদেশ 

ভ্রমসণর অনুমবত প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন প্রাবির পর 

যথাযথ কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করা হয়।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশগ্রহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজয সেদত্র); 

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

৪. বিবকৎসা সনে (প্রদযাজয সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  
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ভবনামূণে ১০ (েশ) 

কম মবেবস 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 
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 ৯৮ ক ও ভবণশষ পেবণর সপৌরসভার  

জনপ্রবতবনবধগদণর ববদেশ 

ভ্রমসণর অনুমবত প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন প্রাবির পর 

যথাযথ কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করা হয়।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশগ্রহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজয সেদত্র); 

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

৪. বিবকৎসা সনে (প্রদযাজয সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১০ (েশ) 

কম মবেবস 

সমাঃ আবদুর রউ  বময়া 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: +৮৮০২৯৫১৪১৪২ 

সমাবাইলঃ 

++৮৮+৮৮০১৭১১৮৮৮১৯১ 

 ৯৯ খ ও গ পেবণর সপৌরসভার  

জনপ্রবতবনবধগদণর ববদেশ 

ভ্রমসণর অনুমবত প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন প্রাবির পর 

যথাযথ কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করা হয়।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশগ্রহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজয সেদত্র); 

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

৪. বিবকৎসা সনে (প্রদযাজয সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১০ (েশ) 

কম মবেবস 

সবগম  ারজানা মান্নান 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭২ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৮৭৯১৩২১৭৩ 

১০০ ঢাকা উত্তর বসটি কদপ মাদরশদনর   

জনপ্রবতবনবধগদণর ববদেশ 

ভ্রমসণর অনুমবত প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন প্রাবির পর 

যথাযথ কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করা হয়।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশগ্রহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজয সেদত্র); 

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

৪. বিবকৎসা সনে (প্রদযাজয সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১০ (েশ) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১০১ ঢাকা েবেণ বসটি কদপ মাদরশদনর   

জনপ্রবতবনবধগদণর ববদেশ 

ভ্রমসণর অনুমবত প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন প্রাবির পর 

যথাযথ কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করা হয়।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশগ্রহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজয সেদত্র); 

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

৪. বিবকৎসা সনে (প্রদযাজয সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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ভবনামূণে ১০ (েশ) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 
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১০২ ববরশাল বসটি কদপ মাদরশদনর   

জনপ্রবতবনবধগদণর ববদেশ 

ভ্রমসণর অনুমবত প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন প্রাবির পর 

যথাযথ কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করা হয়।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশগ্রহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজয সেদত্র); 

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

৪. বিবকৎসা সনে (প্রদযাজয সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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ভবনামূণে ১০ (েশ) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১০৩ কুবমল্লা বসটি কদপ মাদরশদনর   

জনপ্রবতবনবধগদণর ববদেশ 

ভ্রমসণর অনুমবত প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন প্রাবির পর 

যথাযথ কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করা হয়।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশগ্রহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজয সেদত্র); 

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

৪. বিবকৎসা সনে (প্রদযাজয সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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ভবনামূণে ১০ (েশ) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১০৪ বসদলট বসটি কদপ মাদরশদনর   

জনপ্রবতবনবধগদণর ববদেশ 

ভ্রমসণর অনুমবত প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন প্রাবির পর 

যথাযথ কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করা হয়।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশগ্রহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজয সেদত্র); 

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

৪. বিবকৎসা সনে (প্রদযাজয সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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ভবনামূণে ১০ (েশ) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১০৫ খুলনা বসটি কদপ মাদরশদনর   

জনপ্রবতবনবধগদণর ববদেশ 

ভ্রমসণর অনুমবত প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন প্রাবির পর 

যথাযথ কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করা হয়।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশগ্রহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজয সেদত্র); 

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

৪. বিবকৎসা সনে (প্রদযাজয সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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ভবনামূণে ১০ (েশ) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ০২++৮৮৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 
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১০৬ নারায়ণগঞ্জ বসটি কদপ মাদরশদনর   

জনপ্রবতবনবধগদণর ববদেশ 

ভ্রমসণর অনুমবত প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন প্রাবির পর 

যথাযথ কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করা হয়।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশগ্রহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজয সেদত্র); 

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

৪. বিবকৎসা সনে (প্রদযাজয সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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ভবনামূণে ১০ (েশ) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ০২++৮৮৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১০৭ িট্টগ্রাম বসটি কদপ মাদরশদনর   

জনপ্রবতবনবধগদণর ববদেশ 

ভ্রমসণর অনুমবত প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন প্রাবির পর 

যথাযথ কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করা হয়।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশগ্রহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজয সেদত্র); 

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

৪. বিবকৎসা সনে (প্রদযাজয সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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ভবনামূণে ১০ (েশ) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ০২++৮৮৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১০৮ গাজীপুর বসটি কদপ মাদরশদনর   

জনপ্রবতবনবধগদণর ববদেশ 

ভ্রমসণর অনুমবত প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন প্রাবির পর 

যথাযথ কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করা হয়।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশগ্রহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজয সেদত্র); 

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

৪. বিবকৎসা সনে (প্রদযাজয সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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ভবনামূণে ১০ (েশ) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ০২++৮৮৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১০৯ রাংপুর বসটি কদপ মাদরশদনর   

জনপ্রবতবনবধগদণর ববদেশ 

ভ্রমসণর অনুমবত প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন প্রাবির পর 

যথাযথ কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করা হয়।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশগ্রহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজয সেদত্র); 

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

৪. বিবকৎসা সনে (প্রদযাজয সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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ভবনামূণে ১০ (েশ) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ০২++৮৮৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 
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১১০ রাজশাহী বসটি কদপ মাদরশদনর   

জনপ্রবতবনবধগদণর ববদেশ 

ভ্রমসণর অনুমবত প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন প্রাবির পর 

যথাযথ কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করা হয়।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশগ্রহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজয সেদত্র); 

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

৪. বিবকৎসা সনে (প্রদযাজয সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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ভবনামূণে ১০ (েশ) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ০২++৮৮৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১১১ ময়মনবসাংহ বসটি কদপ মাদরশদনর   

জনপ্রবতবনবধগদণর ববদেশ 

ভ্রমসণর অনুমবত প্রোন। 

বনধ মাবরত  রদম আদবেন প্রাবির পর 

যথাযথ কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করা হয়।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা, সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশগ্রহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজয সেদত্র); 

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

৪. বিবকৎসা সনে (প্রদযাজয সেদত্র) 

৫. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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ভবনামূণে ১০ (েশ) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ০২++৮৮৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১১২ সজলা পবরষদের জনবল 

বনদয়াদগর ছাড়পত্র প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

ড. জুবলয়া মঈন 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬৮ 

সমাবাইলঃ ০১৭১২১৫১৩৯৯ 

১১৩ উপদজলা পবরষদের জনবল 

বনদয়াদগর ছাড়পত্র প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

বজয়াউেীন আহদমে 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৬২২৪৭ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১৬২৪৩৩৫১ 

১১৪ ইউবনয়ন পবরষদের জনবল 

বনদয়াদগর ছাড়পত্র প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 
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১১৫ জাতীয় স্থানীয় সরকার 

ইনবিটিউট (এনআইএলবজ)-র  

জনবল বনদয়াদগর ছাড়পত্র 

প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 

১১৬ সরবজস্ট্রার সজনাদরদলর কায মালয় 

(জন্ম ও মৃত্যয বনবন্ধন) এর 

জনবল বনদয়াদগর ছাড়পত্র 

প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 
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ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 

১১৭ সপৌরসভার জনবল বনদয়াদগর 

ছাড়পত্র প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 
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ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

সমাঃ আবদুর রউ  বময়া 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: +৮৮০২৯৫১৪১৪২ 

সমাবাইলঃ 

++৮৮+৮৮০১৭১১৮৮৮১৯১ 

১১৮ ঢাকা উত্তর বসটি কদপ মাদরশদনর 

জনবল বনদয়াদগর ছাড়পত্র 

প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 
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ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১১৯ ঢাকা েবেণ বসটি কদপ মাদরশদনর 

জনবল বনদয়াদগর ছাড়পত্র 

প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 
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ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১২০ ববরশাল বসটি কদপ মাদরশদনর 

জনবল বনদয়াদগর ছাড়পত্র 

প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

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/
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১২১ ববরশাল বসটি কদপ মাদরশদনর 

জনবল বনদয়াদগর ছাড়পত্র 

প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১২২ কুবমল্লা বসটি কদপ মাদরশদনর 

জনবল বনদয়াদগর ছাড়পত্র 

প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১২৩ নারায়ণগঞ্জ বসটি কদপ মাদরশদনর   

জনবল বনদয়াদগর ছাড়পত্র 

প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১২৪ িট্টগ্রাম বসটি কদপ মাদরশদনর   

জনবল বনদয়াদগর ছাড়পত্র 

প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১২৫ খুলনা বসটি কদপ মাদরশদনর   

জনবল বনদয়াদগর ছাড়পত্র 

প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১২৬ গাজীপুর বসটি কদপ মাদরশদনর   

জনবল বনদয়াদগর ছাড়পত্র 

প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১২৭ রাংপুর বসটি কদপ মাদরশদনর   

জনবল বনদয়াদগর ছাড়পত্র 

প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

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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১২৮ রাজশাহী বসটি কদপ মাদরশদনর   

জনবল বনদয়াদগর ছাড়পত্র 

প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১২৯ ময়মনবসাংহ বসটি কদপ মাদরশদনর   

জনবল বনদয়াদগর ছাড়পত্র 

প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১৩০ স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল 

অবধেিদরর জনবল বনদয়াদগর 

ছাড়পত্র প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

এ. সক. এম বমজানুর রহমান 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ০২-৯৫৭৪০১৪ 

সমাবাইলঃ ০১৭১১৭৩০৩৫৬ 

১৩১ জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অবধেিদরর 

জনবল বনদয়াদগর ছাড়পত্র 

প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

সমাঃ িাইরুল ইসলাম 

যুগ্ম-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬২ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭৫৫৫৫৯৬৮৯ 

১৩২ ঢাকা ওয়াসার  জনবল 

বনদয়াদগর ছাড়পত্র প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

সমাহাম্মে সাঈে-উর-রহমান 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৯৭৫৪১৮ 

১৩৩ খুলনা ওয়াসার  জনবল 

বনদয়াদগর ছাড়পত্র প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

সমাহাম্মে সাঈে-উর-রহমান 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৯৭৫৪১৮ 

১৩৪ িট্টগ্রাম  ওয়াসার  জনবল 

বনদয়াদগর ছাড়পত্র প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

সমাহাম্মে শামছুল হক 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১৪৩৬৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১২২৯৫২১৫  

http://www.lgd.gov.bd/
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১৩৫ রাজশাহী ওয়াসার  জনবল 

বনদয়াদগর ছাড়পত্র প্রোন। 

প্রস্তাব প্রাবির পর যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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ভবনামূণে ১৫(পদনর)কম ম

বেবস 

সমাহাম্মে শামছুল হক 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১৪৩৬৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১২২৯৫২১৫  

১৩৬ সজলা পবরষদের সাংগঠভনক 

কাঠাদমাভুি যানবাহন ক্রদয়র 

প্রশাসবনক অনুদমােন 

সাংগঠন ও সরঞ্জাম (TO&E) 

তাবলকায় প্রস্তাববত যানবাহদনর 

সাংস্থান সাদপদে যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

 

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। 
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   ভবনামূণে ১৫(পদনর) 

কম মবেবস 

ড. জুবলয়া মঈন 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬৮ 

সমাবাইলঃ ০১৭১২১৫১৩৯৯ 

১৩৭ উপদজলা পবরষদের সাংগঠভনক 

কাঠাদমাভুি যানবাহন ক্রদয়র 

প্রশাসবনক অনুদমােন 

সাংগঠন ও সরঞ্জাম (TO&E) 

তাবলকায় প্রস্তাববত যানবাহদনর 

সাংস্থান সাদপদে যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

 

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। 
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   ভবনামূণে ১৫(পদনর) 

কম মবেবস 

বজয়াউেীন আহদমে 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৬২২৪৭ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১৬২৪৩৩৫১ 

১৩৮ জাতীয় স্থানীয় সরকার 

ইনবিটিউট (এনআইএলবজ) এর 

সাংগঠভনক কাঠাদমাভুি 

যানবাহন ক্রদয়র প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

সাংগঠন ও সরঞ্জাম (TO&E) 

তাবলকায় প্রস্তাববত যানবাহদনর 

সাংস্থান সাদপদে যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

 

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 

 

   ভবনামূণে ১৫(পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 

http://www.lgd.gov.bd/
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১৩৯ সরবজস্ট্রার সজনাদরদলর কায মালয় 

(জন্ম ও মৃত্যয বনবন্ধন) এর  

সাংগঠভনক কাঠাদমাভুি 

যানবাহন ক্রদয়র প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

সাংগঠন ও সরঞ্জাম (TO&E) 

তাবলকায় প্রস্তাববত যানবাহদনর 

সাংস্থান সাদপদে যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

 

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 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 

১৪০ সপৌরসভার সাংগঠভনক 

কাঠাদমাভুি যানবাহন ক্রদয়র 

প্রশাসবনক অনুদমােন 

সাংগঠন ও সরঞ্জাম (TO&E) 

তাবলকায় প্রস্তাববত যানবাহদনর 

সাংস্থান সাদপদে যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

 

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 
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   ভবনামূণে ১৫(পদনর) 

কম মবেবস 

সবগম  ারজানা মান্নান 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭২ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৮৭৯১৩২১৭৩ 

১৪১ ঢাকা উত্তরবসটি কদপ মাদরশদনর  

সাংগঠভনক কাঠাদমাভুি 

যানবাহন ক্রদয়র প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

সাংগঠন ও সরঞ্জাম (TO&E) 

তাবলকায় প্রস্তাববত যানবাহদনর 

সাংস্থান সাদপদে যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

 

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 

   ভবনামূণে ১৫(পদনর) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 
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১৪২ ঢাকা েবেণ 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 করা 

হয়। 

 

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। 
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   ভবনামূণে ১৫(পদনর) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১৪৩ ববরশাল 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 করা 

হয়। 

 

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। 
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   ভবনামূণে ১৫(পদনর) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১৪৪ বসদলট 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 করা 

হয়। 

 

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। 
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   ভবনামূণে ১৫(পদনর) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 
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১৪৫ কুবমল্লা 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 করা 

হয়। 

 

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। 
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   ভবনামূণে ১৫(পদনর) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১৪৬ নারায়ণগঞ্জ 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 করা 

হয়। 

 

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। 
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   ভবনামূণে ১৫(পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১৪৭ িট্টগ্রাম 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 করা 

হয়। 

 

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। 
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   ভবনামূণে ১৫(পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 
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১৪৮ খুলনা 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 করা 

হয়। 

 

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। 
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   ভবনামূণে ১৫(পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১৪৯ গাজীপুর 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 করা 

হয়। 

 

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। 
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   ভবনামূণে ১৫(পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১৫০ রাংপুর 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 করা 

হয়। 

 

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 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

http://www.lgd.gov.bd/
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১৫১ রাজশাহী 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 করা 

হয়। 

 

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 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১৫২ ময়মনবসাংহ 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 করা 

হয়। 

 

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 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১৫৩ 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 করা 

হয়। 

 

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 

সবগম শামীমা স রদেৌস 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬৭ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭৫৭৬৬৭০০৫ 
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১৫৪ জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অবধেিদরর 

সাংগঠভনক কাঠাদমাভুি 

যানবাহন ক্রদয়র প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

সাংগঠন ও সরঞ্জাম (TO&E) 

তাবলকায় প্রস্তাববত যানবাহদনর 

সাংস্থান সাদপদে যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

 

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 

সমাঃ িাইরুল ইসলাম 

যুগ্ম-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬২ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭৫৫৫৫৯৬৮৯ 

১৫৫ ঢাকা ওয়াসার সাংগঠভনক 

কাঠাদমাভুি যানবাহন ক্রদয়র 

প্রশাসবনক অনুদমােন 

সাংগঠন ও সরঞ্জাম (TO&E) 

তাবলকায় প্রস্তাববত যানবাহদনর 

সাংস্থান সাদপদে যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

 

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 

সমাহাম্মে সাঈে-উর-রহমান 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৯৭৫৪১৮ 

১৫৬ খুলনা ওয়াসার সাংগঠভনক 

কাঠাদমাভুি যানবাহন ক্রদয়র 

প্রশাসবনক অনুদমােন 

সাংগঠন ও সরঞ্জাম (TO&E) 

তাবলকায় প্রস্তাববত যানবাহদনর 

সাংস্থান সাদপদে যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

 

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 

সমাহাম্মে সাঈে-উর-রহমান 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৯৭৫৪১৮ 

১৫৭ িট্টগ্রাম ওয়াসার সাংগঠভনক 

কাঠাদমাভুি যানবাহন ক্রদয়র 

প্রশাসবনক অনুদমােন 

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 

সমাহাম্মে শামছুল হক 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 
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কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

 

৩. সাংস্থা/েিরসমূদহর ববদ্যমান যানবাহন, ব্যবহারকারী 

এবাং প্রস্তাববত যানবাহদনর ব্যবহার সম্পবকমত তথ্য।  

৪. ব্যাাংক বববরণী 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর সভার কায মবববরণী 

৬. বাদজট বরাদের কবপ 
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স ান: ++৮৮০২৯৫১৪৩৬৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১২২৯৫২১৫  

১৫৮ রাজশাহী ওয়াসার সাংগঠভনক 

কাঠাদমাভুি যানবাহন ক্রদয়র 

প্রশাসবনক অনুদমােন 

সাংগঠন ও সরঞ্জাম (TO&E) 

তাবলকায় প্রস্তাববত যানবাহদনর 

সাংস্থান সাদপদে যথাযথ 

কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

প্রশাসবনক অনুদমােন জ্ঞাপন করা 

হয়। 

 

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 
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   ভবনামূণে ১৫(পদনর) 

কম মবেবস 

সমাহাম্মে শামছুল হক 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১৪৩৬৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১২২৯৫২১৫  

১৫৯ সজলা পবরষদের যানবাহন/ভবন 

ব্যবহার অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 
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    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

ড. জুবলয়া মঈন 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬৮ 

সমাবাইলঃ ০১৭১২১৫১৩৯৯ 

১৬০ উপদজলা পবরষদের  

যানবাহন/ভবন ব্যবহার 

অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 
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    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

বজয়াউেীন আহদমে 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৬২২৪৭ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১৬২৪৩৩৫১ 
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১৬১ জাতীয় স্থানীয় সরকার 

ইনবিটিউট (এনআইএলবজ) এর 

যানবাহন/ভবন ব্যবহার 

অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 
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    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 

১৬২ সরবজস্ট্রার সজনাদরদলর কায মালয় 

(জন্ম ও মৃত্যয বনবন্ধন) এর 

যানবাহন/ভবন ব্যবহার 

অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 
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    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 

১৬৩ সপৌরসভার যানবাহন/ভবন 

ব্যবহার অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 
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    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সবগম  ারজানা মান্নান 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭২ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৮৭৯১৩২১৭৩ 

১৬৪ ঢাকা উত্তর বসটি কদপ মাদরশদনর  

যানবাহন/ভবন ব্যবহার 

অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 
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    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১৬৫ ঢাকা েবেণ বসটি কদপ মাদরশদনর  

যানবাহন/ভবন ব্যবহার 

অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 
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১৬৬ ববরশাল বসটি কদপ মাদরশদনর  

যানবাহন/ভবন ব্যবহার 

অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 
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    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১৬৭ কুবমল্লা বসটি কদপ মাদরশদনর  

যানবাহন/ভবন ব্যবহার 

অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 
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    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১৬৮ বসদলট বসটি কদপ মাদরশদনর  

যানবাহন/ভবন ব্যবহার 

অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 
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    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১৬৯ ময়মনবসাংহ বসটি কদপ মাদরশদনর 

যানবাহন/ভবন ব্যবহার 

অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১৭০ নারায়ণগঞ্জ বসটি কদপ মাদরশদনর 

যানবাহন/ভবন ব্যবহার 

অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 
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১৭১ িট্টগ্রাম বসটি কদপ মাদরশদনর 

যানবাহন/ভবন ব্যবহার 

অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১৭২ খুলনা বসটি কদপ মাদরশদনর 

যানবাহন/ভবন ব্যবহার 

অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১৭৩ গাজীপুর বসটি কদপ মাদরশদনর 

যানবাহন/ভবন ব্যবহার 

অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১৭৪ রাংপুর বসটি কদপ মাদরশদনর 

যানবাহন/ভবন ব্যবহার 

অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১৭৫ রাজশাহী ও ময়মনবসাংহ বসটি 

কদপ মাদরশদনর যানবাহন/ভবন 

ব্যবহার অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 
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১৭৬ স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল 

অবধেিদরর যানবাহন/ভবন 

ব্যবহার অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ প্রাক্কলণনর 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সবগম শামীমা স রদেৌস 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬৭ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭৫৭৬৬৭০০৫ 

১৭৭ জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অবধেিদরর 

যানবাহন/ভবন ব্যবহার 

অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ িাইরুল ইসলাম 

যুগ্ম-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬২ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭৫৫৫৫৯৬৮৯ 

১৭৮ ঢাকা ওয়াসার  যানবাহন/ভবন 

ব্যবহার অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 
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    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাহাম্মে সাঈে-উর-রহমান 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৯৭৫৪১৮ 

১৭৯ খুলনা ওয়াসার  যানবাহন/ভবন 

ব্যবহার অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 
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    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাহাম্মে সাঈে-উর-রহমান 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৯৭৫৪১৮ 

১৮০ িট্টগ্রাম ওয়াসার যানবাহন/ভবন 

ব্যবহার অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 
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    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাহাম্মে শামছুল হক 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১৪৩৬৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১২২৯৫২১৫  
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১৮১ রাজশাহী ওয়াসার 

যানবাহন/ভবন ব্যবহার 

অনুপদযাগী স াষণা 

কনদডমদনশন কবমটির সভার 

সুপাবরশ যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. কনদডমদনশন কবমটির সভার কায মবববরণী 

২. কাবরগবর প্রতযয়ন 

৩. প্রাক্কলদনর কবপ 
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    ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাহাম্মে শামছুল হক 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১৪৩৬৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১২২৯৫২১৫  

১৮২ সজলা পবরষদের সিয়ারম্যাদনর 

অনুপবস্থবতদত প্যাদনল 

সিয়ারম্যানদক আবথ মক েমতা 

প্রোন 

  

সাংবিষ্ট আইন/বববধ অনুযায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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  ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

ড. জুবলয়া মঈন 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬৮ 

সমাবাইলঃ ০১৭১২১৫১৩৯৯ 

১৮৩ উপদজলা পবরষদের 

সিয়ারম্যাদনর অনুপবস্থবতদত 

প্যাদনল সিয়ারম্যানদক আবথ মক 

েমতা প্রোন 

  

সাংবিষ্ট আইন/বববধ অনুযায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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  ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

বজয়াউেীন আহদমে 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৬২২৪৭ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১৬২৪৩৩৫১ 

১৮৪ ইউবনয়ন পবরষদের 

সিয়ারম্যাদনর অনুপবস্থবতদত 

প্যাদনল সিয়ারম্যানদক আবথ মক 

েমতা প্রোন 

  

সাংবিষ্ট আইন/বববধ অনুযায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

  ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 

১৮৫ ক ও ববদশষ সেবণর সপৌরসভার  

সময়দরর অনুপবস্থবতদত প্যাদনল 

সময়রদক আবথ মক েমতা প্রোন 

  

সাংবিষ্ট আইন/বববধ অনুযায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

  ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

সমাঃ আবদুর রউ  বময়া 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: +৮৮০২৯৫১৪১৪২ 

সমাবাইলঃ 

++৮৮+৮৮০১৭১১৮৮৮১৯১ 
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১৮৬ ি ও গ সেবণর সপৌরসভার  

সময়দরর অনুপবস্থবতদত প্যাদনল 

সময়রদক আবথ মক েমতা প্রোন 

  

সাংবিষ্ট আইন/বববধ অনুযায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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  ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

সবগম  ারজানা মান্নান 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭২ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৮৭৯১৩২১৭৩ 

১৮৭ ঢাকা উত্তর বসটি কদপ মাদরশদনর  

সময়দরর অনুপবস্থবতদত প্যাদনল 

সময়রদক আবথ মক েমতা প্রোন 

সাংবিষ্ট আইন/বববধ অনুযায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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  ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১৮৮ ঢাকা েবেণ বসটি কদপ মাদরশদনর  

সময়দরর অনুপবস্থবতদত প্যাদনল 

সময়রদক আবথ মক েমতা প্রোন 

  

সাংবিষ্ট আইন/বববধ অনুযায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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  ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১৮৯ বসদলট বসটি কদপ মাদরশদনর  

সময়দরর অনুপবস্থবতদত প্যাদনল 

সময়রদক আবথ মক েমতা প্রোন 

  

সাংবিষ্ট আইন/বববধ অনুযায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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  ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১৯০ ববরশাল বসটি কদপ মাদরশদনর  

সময়দরর অনুপবস্থবতদত প্যাদনল 

সময়রদক আবথ মক েমতা প্রোন 

  

সাংবিষ্ট আইন/বববধ অনুযায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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  ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

১৯১ কুবমল্লা বসটি কদপ মাদরশদনর  

সময়দরর অনুপবস্থবতদত প্যাদনল 

সময়রদক আবথ মক েমতা প্রোন 

  

সাংবিষ্ট আইন/বববধ অনুযায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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  ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 
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১৯২ নারায়ণগঞ্জ বসটি কদপ মাদরশদনর 

সময়দরর অনুপবস্থবতদত প্যাদনল 

সময়রদক আবথ মক েমতা প্রোন 

  

সাংবিষ্ট আইন/বববধ অনুযায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd  

  ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১৯৩ িট্টগ্রাম বসটি কদপ মাদরশদনর 

সময়দরর অনুপবস্থবতদত প্যাদনল 

সময়রদক আবথ মক েমতা প্রোন 

  

সাংবিষ্ট আইন/বববধ অনুযায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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  ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১৯৪ খুলনা বসটি কদপ মাদরশদনর 

সময়দরর অনুপবস্থবতদত প্যাদনল 

সময়রদক আবথ মক েমতা প্রোন 

  

সাংবিষ্ট আইন/বববধ অনুযায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd  

  ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১৯৫ গাজীপুর বসটি কদপ মাদরশদনর 

সময়দরর অনুপবস্থবতদত প্যাদনল 

সময়রদক আবথ মক েমতা প্রোন 

  

সাংবিষ্ট আইন/বববধ অনুযায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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  ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১৯৬ রাংপুর বসটি কদপ মাদরশদনর 

সময়দরর অনুপবস্থবতদত প্যাদনল 

সময়রদক আবথ মক েমতা প্রোন 

  

সাংবিষ্ট আইন/বববধ অনুযায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd  

  ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১৯৭ রাজশাহী বসটি কদপ মাদরশদনর 

সময়দরর অনুপবস্থবতদত প্যাদনল 

সময়রদক আবথ মক েমতা প্রোন 

  

সাংবিষ্ট আইন/বববধ অনুযায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd  

  ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
http://www.lgd.gov.bd/
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১৯৮ ময়মনবসাংহ বসটি কদপ মাদরশদনর 

সময়দরর অনুপবস্থবতদত প্যাদনল 

সময়রদক আবথ মক েমতা প্রোন 

  

সাংবিষ্ট আইন/বববধ অনুযায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম প্রস্তাব 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd  

  ববনামূদল্য ৭ (সাত) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

১৯৯ সজলা পবরষদের অনুকূদল 

বরােকৃত যানবাহন সমরামদতর 

প্রশাসবনক অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

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 

ড. জুবলয়া মঈন 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬৮ 

সমাবাইলঃ ০১৭১২১৫১৩৯৯ 

২০০ উপদজলা পবরষদের অনুকূদল 

বরােকৃত যানবাহন সমরামদতর 

প্রশাসবনক অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

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 

বজয়াউেীন আহদমে 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৬২২৪৭ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১৬২৪৩৩৫১ 

২০১ জাতীয় স্থানীয় সরকার 

ইনবিটিউট (এনআইএলবজ) এর 

অনুকূদল বরােকৃত যানবাহন 

সমরামদতর প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

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 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 

http://www.lgd.gov.bd/
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২০২ সরবজস্ট্রার সজনাদরদলর কায মালয় 

(জন্ম ও মৃত্যয বনবন্ধন) এর 

অনুকূদল বরােকৃত যানবাহন 

সমরামদতর প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

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 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 

২০৩ সপৌরসভার  অনুকূদল বরােকৃত 

যানবাহন সমরামদতর প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

৪. েরপত্র সাংবিষ্ট কাগজাবে 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাগ/েির/সাংস্থার 

ওদয়বসাইট। www.lgd.gov.bd 

   ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সবগম  ারজানা মান্নান 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭২ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৮৭৯১৩২১৭৩ 

২০৪ ঢাকা উত্তরবসটি কদপ মাদরশদনর  

অনুকূদল বরােকৃত যানবাহন 

সমরামদতর প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

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 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

২০৫ ঢাকা েবেণ বসটি কদপ মাদরশদনর  

অনুকূদল বরােকৃত যানবাহন 

সমরামদতর প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

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 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

http://www.lgd.gov.bd/
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২০৬ ববরশাল বসটি কদপ মাদরশদনর  

অনুকূদল বরােকৃত যানবাহন 

সমরামদতর প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

৪. েরপত্র সাংবিষ্ট কাগজাবে 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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   ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

২০৭ কুবমল্লা বসটি কদপ মাদরশদনর  

অনুকূদল বরােকৃত যানবাহন 

সমরামদতর প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

৪. েরপত্র সাংবিষ্ট কাগজাবে 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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   ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

২০৮ বসদলট বসটি কদপ মাদরশদনর  

অনুকূদল বরােকৃত যানবাহন 

সমরামদতর প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

৪. েরপত্র সাংবিষ্ট কাগজাবে 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী  
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   ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

২০৯ নারায়ণগঞ্জ বসটি কদপ মাদরশদনর  

অনুকূদল বরােকৃত যানবাহন 

সমরামদতর প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

৪. েরপত্র সাংবিষ্ট কাগজাবে 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী  
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   ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 
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২১০ িট্টগ্রাম বসটি কদপ মাদরশদনর  

অনুকূদল বরােকৃত যানবাহন 

সমরামদতর প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

৪. েরপত্র সাংবিষ্ট কাগজাবে 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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   ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

২১১ খুলনা বসটি কদপ মাদরশদনর  

অনুকূদল বরােকৃত যানবাহন 

সমরামদতর প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

৪. েরপত্র সাংবিষ্ট কাগজাবে 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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   ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

২১২ গাজীপুর বসটি কদপ মাদরশদনর  

অনুকূদল বরােকৃত যানবাহন 

সমরামদতর প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

৪. েরপত্র সাংবিষ্ট কাগজাবে 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী  
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   ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

২১৩ রাংপুর বসটি কদপ মাদরশদনর  

অনুকূদল বরােকৃত যানবাহন 

সমরামদতর প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

৪. েরপত্র সাংবিষ্ট কাগজাবে 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী  
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   ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 
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২১৪ রাজশাহী বসটি কদপ মাদরশদনর  

অনুকূদল বরােকৃত যানবাহন 

সমরামদতর প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

৪. েরপত্র সাংবিষ্ট কাগজাবে 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী  
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   ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

২১৫ ময়মনবসাংহ বসটি কদপ মাদরশদনর  

অনুকূদল বরােকৃত যানবাহন 

সমরামদতর প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

৪. েরপত্র সাংবিষ্ট কাগজাবে 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী  
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   ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

২১৬ স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল 

অবধেিদরর অনুকূদল বরােকৃত 

যানবাহন সমরামদতর প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

৪. েরপত্র সাংবিষ্ট কাগজাবে 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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   ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সবগম শামীমা স রদেৌস 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬৭ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭৫৭৬৬৭০০৫ 

২১৭ জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অবধেিদরর 

অনুকূদল বরােকৃত যানবাহন 

সমরামদতর প্রশাসবনক 

অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

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 

সমাঃ িাইরুল ইসলাম 

যুগ্ম-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬২ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭৫৫৫৫৯৬৮৯ 
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২১৮ ঢাকা ওয়াসার অনুকূদল 

বরােকৃত যানবাহন সমরামদতর 

প্রশাসবনক অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

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 

সমাহাম্মে সাঈে-উর-রহমান 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৯৭৫৪১৮ 

২১৯ খুলনা ওয়াসার অনুকূদল 

বরােকৃত যানবাহন সমরামদতর 

প্রশাসবনক অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

৪. েরপত্র সাংবিষ্ট কাগজাবে 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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   ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাহাম্মে সাঈে-উর-রহমান 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৯৭৫৪১৮ 

২২০ িট্টগ্রাম ওয়াসার অনুকূদল 

বরােকৃত যানবাহন সমরামদতর 

প্রশাসবনক অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

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 

সমাহাম্মে শামছুল হক 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১৪৩৬৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১২২৯৫২১৫  

২২১ রাজশাহী ওয়াসার অনুকূদল 

বরােকৃত যানবাহন সমরামদতর 

প্রশাসবনক অনুদমােন 

স্থানীয় সরকার ববভাদগর সাংবিষ্ট 

নীবতমালা/পবরপত্র অনুয়ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেনপত্র; 

২. প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার কায মবববরণী, 

৩. আঞ্চবলক ববআরটিএ পবরেশ মদকর পবরেশ মন 

প্রবতদবেন ও প্রতযয়ন; 

৪. েরপত্র সাংবিষ্ট কাগজাবে 

৫. প্রবতষ্ঠাদনর রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী  

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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   ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাহাম্মে শামছুল হক 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১৪৩৬৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১২২৯৫২১৫  
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২২২ 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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের ববষদয় প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী ও কাবরগবর প্রবতদবেন; 

৪. প্রবতষ্ঠাদনর উন্নয়ন/রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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ববনামূদল্য ১৫ (পদনর)    

কম মবেবস 

ড. জুবলয়া মঈন 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬৮ 

সমাবাইলঃ ০১৭১২১৫১৩৯৯ 

২২৩ উপদজলা 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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের 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 

সমাহাম্মে জবহরুল ইসলাম  

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ০২-৯৫৭৭২৩০ 

সমাবাইলঃ ০১৮১৯৪২৮৫৫৩ 

২২৪ ইউবনয়ন 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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের ববষদয় প্রবতষ্ঠাদনর সমন্বয় সভার 

কায মবববরণী ও কাবরগবর প্রবতদবেন; 

৪. প্রবতষ্ঠাদনর উন্নয়ন/রাজস্ব তহববদলর ব্যাাংক বববরণী 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 
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ববনামূদল্য ১৫ (পদনর)    

কম মবেবস 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 

২২৫ জাতীয় স্থানীয় সরকার 

ইনবিটিউট (এনআইএলবজ) এর 

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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের 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 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 
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২২৬ সরবজস্ট্রার সজনাদরদলর কায মালয় 

(জন্ম ও মৃত্যয বনবন্ধন) এর 

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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের 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 

সমাঃ ই দতিার আহদমে সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮৯৫৮৬৬০৫  

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১২৩৪৫৯৬ 

২২৭ সপৌরসভার  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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের 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 

সবগম  ারজানা মান্নান 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭২ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৮৭৯১৩২১৭৩ 

২২৮ ঢাকা উত্তর বসটি কদপ মাদরশদনর  

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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের 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 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

২২৯ ঢাকা েবেণ বসটি কদপ মাদরশদনর  

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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের 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 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 
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২৩০ ববরশাল বসটি কদপ মাদরশদনর  

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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের 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 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

২৩১ কুবমল্লা বসটি কদপ মাদরশদনর  

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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের 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 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

২৩২ বসদলট বসটি কদপ মাদরশদনর  

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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের 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 

আ.ন.ম  য়জুল হক 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৫৪৬৫৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৫৭৬৬৬৭ 

২৩৩ নারায়ণগঞ্জ বসটি কদপ মাদরশদনর  

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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের 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 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 
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২৩৪ িট্টগ্রাম বসটি কদপ মাদরশদনর  

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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের 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 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

২৩৫ খুলনা বসটি কদপ মাদরশদনর  

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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের 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 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

২৩৬ গাজীপুর বসটি কদপ মাদরশদনর  

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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের 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 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

২৩৭ রাংপুর বসটি কদপ মাদরশদনর  

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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের 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 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 
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২৩৮ রাজশাহী বসটি কদপ মাদরশদনর  

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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের 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 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

২৩৯ ময়মনবসাংহ বসটি কদপ মাদরশদনর  

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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের 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 

সমাঃ এমোদুল হক সিৌধুরী 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১১৬০৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১১৫২৩২৮ 

২৪০ স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল 

অবধেিদরর  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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের 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 

সবগম শামীমা স রদেৌস 

উপ-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬৭ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭৫৭৬৬৭০০৫ 

  ২৪১ জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অবধেিদরর 

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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের 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 

সমাঃ িাইরুল ইসলাম 

যুগ্ম-সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৬২ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭৫৫৫৫৯৬৮৯ 
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২৪২ ঢাকা ওয়াসার 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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের 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 

সমাহাম্মে সাঈে-উর-রহমান 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৯৭৫৪১৮ 

২৪৩ খুলনা ওয়াসার 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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের 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 

সমাহাম্মে সাঈে-উর-রহমান 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৪০৩৭০ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১৯৭৫৪১৮ 

২৪৪ িট্টগ্রাম ওয়াসার 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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের 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 

সমাহাম্মে শামছুল হক 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১৪৩৬৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১২২৯৫২১৫  

২৪৫ রাজশাহী ওয়াসার 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 

গ্রহণ 

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. বিদমর অনুদমাবেত তাবলকা ও প্রাক্বলন; 

৩. প্রকদের 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 

সমাহাম্মে শামছুল হক 

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫১৪৩৬৮ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১২২৯৫২১৫  
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২.৩ অভযন্তরীন সসবা  

১ স্থানীয় সরকার ভবিাণগর 

কি যচাভরণের োভি ভবণনােন ছুটি 

ছুটি ভবভিিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাপ্ত ছুটির 

আণবেণনর (যথাযথ কর্তমপদের 

সুপাবরশক্রদম) পপ্রভিণে যাবিে 

ছুটি অনুণিােন।  

১. ভনি যাভরে ফরণি 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 

ভেবস 

সমাঃ এরশাদুল হক  

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১০০০৮৬০ 

২ স্থানীয় সরকার ভবিাণগর 

কি যচাভরণের মার্তত্বকালীন ছুটি 

ছুটি ভবভিিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাপ্ত ছুটির 

আণবেণনর (যথাযথ কর্তমপদের 

সুপাবরশক্রদম) পপ্রভিণে যাবিে 

ছুটি অনুণিােন।  

১. ভনি যাভরে ফরণি 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 

ভেবস 

সমাঃ এরশাদুল হক  

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১০০০৮৬০ 

৩ স্থানীয় সরকার ভবিাণগর 

কি যচাভরণের অসাধারণ ছুটি 

ছুটি ভবভিিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাপ্ত ছুটির 

আণবেণনর (যথাযথ কর্তমপদের 

সুপাবরশক্রদম) পপ্রভিণে যাবিে 

ছুটি অনুণিােন। 

১. ভনি যাভরে ফরণি 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 

ভেবস 

সমাঃ এরশাদুল হক  

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১০০০৮৬০ 

৪ স্থানীয় সরকার ভবিাণগর 

কি যচাভরণের অবজমত ছুটি 

ছুটি ভবভিিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাপ্ত ছুটির 

আণবেণনর (যথাযথ কর্তমপদের 

সুপাবরশক্রদম) পপ্রভিণে যাবিে 

ছুটি অনুণিােন। 

১. ভনি যাভরে ফরণি 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 

ভেবস 

সমাঃ এরশাদুল হক  

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১০০০৮৬০ 

৫ স্থানীয় সরকার ভবিাণগর 

কি যচাভরণের বিবকৎসা ছুটি 

ছুটি ভবভিিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাপ্ত ছুটির 

আণবেণনর (যথাযথ কর্তমপদের 

সুপাবরশক্রদম) পপ্রভিণে যাবিে 

ছুটি অনুণিােন। 

১. ভনি যাভরে ফরণি 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 

ভেবস 

সমাঃ এরশাদুল হক  

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১০০০৮৬০ 

৬ স্থানীয় সরকার ভবিাণগর 

কি যচাভরণের ববহঃবাাংলাদেশ 

ছুটি মঞ্জুবর। 

স্বয়াংসম্পূণ ম প্রস্তাব প্রাবির পর 

যথাযথ কর্তমপদের অনুদমােনক্রদম 

বজও জাবর করা হয়।  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন; 

২. ববদেদশ সকান কম মশালা বা সসবমনার বা প্রবশেদণ 

অাংশগ্রহদণর সেদত্র Invitation (প্রদযাজয সেদত্র); 

৩. অবজমত (ববহঃবাাংলাদেশ) ছুটির সেদত্র ছুটি প্রাপ্যতার 

সনে। 

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

৫. বিবকৎসা সনে (প্রদযাজয সেদত্র) 

ভবনামূণে ১০(েশ) 

কম মবেবস 

সমাঃ এরশাদুল হক  

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১০০০৮৬০ 

www.lgd.gov.bd
www.lgd.gov.bd
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৬. পাসদপাদট মর  দটাকবপ  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

৭ সাধারণ ভববষ্য তহববল হদত 

অবগ্রম মঞ্জুবর 

 

বনধ মাবরত  রদম সাধারণ ভববষ্য 

তহববদল সব মদশষ জমাকৃত অদথ মর 

বহসাব বববরণীসহ আদবেদনর 

বভবত্তদত অবগ্রম  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 (পাঁি) 

কম মবেবস 

সমাঃ এরশাদুল হক  

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১০০০৮৬০ 

৮ লাম্পগ্রযান্ট, অবসর ও 

বপআরএল 

আদবেন পয মাদলািনাপূব মক 

লাম্পগ্রযান্ট, অবসর ও বপআরএল 

মঞ্জুর 

১. আদবেন 

২. ছুটির প্রাপ্যতা 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এরশাদুল হক  

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১০০০৮৬০ 

৯ আনুদতাবষক ও সপনশন মঞ্জুর বনধ মাবরত  রদম প্রাি আদবেন 

পয মাদলািনাপূব মক আনুদতাবষক ও 

সপনশন মঞ্জুর  

১. বনধ মাবরত  রদম আদবেন 

২. বপআরএল অনুদমােদনর আদেশ 

৩. এলবপবস 

৪. ত্রবধ উত্তরাবধকার স াষণাপত্র 

৫. নমুনা স্বাের ও হাদতর পাঁি আঙ্গুদলর ছাপ 

৬. নাোবী পত্র 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ভবনামূণে ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এরশাদুল হক  

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১০০০৮৬০ 

১০ পবরিালন (রাজস্ব) িাদতর 

অথ মছাড় 

প্রস্তাব (প্রদযাজয সেদত্র) প্রাবির পর 

ববভাদগর বনদে মশনা/পবরপত্র 

সমাতাদবক যথাযথ কর্তমপদের 

অনুদমােনক্রদম অথ মছাড় করা হয়। 

১. বনধ মাবরত ছক সমাতাদবক প্রদয়াজনীয় তথ্যসহ প্রস্তাব 

(প্রদযাজয সেদত্র) 

 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাগ/েির/সাংস্থার ওদয়বসাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনর) 

কম মবেবস 

সমাঃ এরশাদুল হক  

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮ ০২৯৫৭৫৫৭৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১০০০৮৬০ 

১১ স্থানীয় সরকার ভবিাণগর 

কি যচাভরণের বশো ছুটি  

ছুটি ভবভিিালা অনুর্ায়ী 

আদবেনকারী হণে প্রাপ্ত ছুটির 

আণবেণনর (যথাযথ কর্তমপদের 

সুপাবরশক্রদম) পপ্রভিণে যাবিে 

ছুটি অনুণিােন। 

১. ভনি যাভরে ফরণি আদবেন। 

২. ছুটি গ্রহণের কারণ সংভিষ্ট কাগজপত্র  

৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ৭ (সাে) কি য 

ভেবস 

সমাঃ এরশাদুল হক  

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১০০০৮৬০ 

১২ মটর সাইদকল সেওয়া এবাং 

সমরামত 

ভবভিিালা অনুর্ায়ী আদবেনকারী 

হণে প্রাপ্ত ছুটির আণবেণনর 

(যথাযথ কর্তমপদের 

সুপাবরশক্রদম) পপ্রভিণে যাবিে 

১. ভনি যাভরে ফরণি আদবেন। 

২. ছুটি গ্রহণের কারণ সংভিষ্ট কাগজপত্র  

৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

ববনামূদল্য ৭ (সাে) কি য 

ভেবস 

সমাঃ এরশাদুল হক  

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭৩ 

www.lgd.gov.bd
www.lgd.gov.bd
www.lgd.gov.bd
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ছুটি অনুণিােন। www.lgd.gov.bd সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১০০০৮৬০ 

১৩ স্থানীয় সরকার ভবিাণগর 

কি যচাভরণের গৃহ বনম মাণ  

ভবভিিালা অনুর্ায়ী আদবেনকারী 

হণে প্রাপ্ত ছুটির আণবেণনর 

(যথাযথ কর্তমপদের 

সুপাবরশক্রদম) পপ্রভিণে যাবিে 

ছুটি অনুণিােন। 

১. ভনি যাভরে ফরণি আদবেন। 

২. ছুটি গ্রহণের কারণ সংভিষ্ট কাগজপত্র  

৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ৭ (সাে) কি য 

ভেবস 

সমাঃ এরশাদুল হক  

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১০০০৮৬০ 

১৪ স্থানীয় সরকার ভবিাণগর 

কি যচাভরণের অগ্রীম ছুটি  

ভবভিিালা অনুর্ায়ী আদবেনকারী 

হণে প্রাপ্ত ছুটির আণবেণনর 

(যথাযথ কর্তমপদের 

সুপাবরশক্রদম) পপ্রভিণে যাবিে 

ছুটি অনুণিােন। 

১. ভনি যাভরে ফরণি আদবেন। 

২. ছুটি গ্রহণের কারণ সংভিষ্ট কাগজপত্র  

৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ৭ (সাে) কি য 

ভেবস 

সমাঃ এরশাদুল হক  

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১০০০৮৬০ 

১৫ রাস্তার নামকরণ  ভবভিিালা অনুর্ায়ী আদবেনকারী 

হণে প্রাপ্ত ছুটির আণবেণনর 

(যথাযথ কর্তমপদের 

সুপাবরশক্রদম) পপ্রভিণে যাবিে 

ছুটি অনুণিােন। 

১. ভনি যাভরে ফরণি আদবেন। 

২. ছুটি গ্রহণের কারণ সংভিষ্ট কাগজপত্র  

৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ৭ (সাে) কি য 

ভেবস 

সমাঃ এরশাদুল হক  

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১০০০৮৬০ 

১৬ স্থানীয় সরকার ভবিাণগর 

কি যচাভরণের  পে সৃজন /পে 

ববলুবি  

ভবভিিালা অনুর্ায়ী আদবেনকারী 

হণে প্রাপ্ত ছুটির আণবেণনর 

(যথাযথ কর্তমপদের 

সুপাবরশক্রদম) পপ্রভিণে যাবিে 

ছুটি অনুণিােন। 

১. ভনি যাভরে ফরণি আদবেন। 

২. ছুটি গ্রহণের কারণ সংভিষ্ট কাগজপত্র  

৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ৩০ (বত্রশ) কি য 

ভেবস 

সমাঃ এরশাদুল হক  

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১০০০৮৬০ 

১৭ স্থানীয় সরকার ভবিাণগর 

কি যচাভরণের পেদন্নাবত 

অনুদমােন  

ভবভিিালা অনুর্ায়ী আদবেনকারী 

হণে প্রাপ্ত ছুটির আণবেণনর 

(যথাযথ কর্তমপদের 

সুপাবরশক্রদম) পপ্রভিণে যাবিে 

ছুটি অনুণিােন। 

১. ভনি যাভরে ফরণি আদবেন। 

২. ছুটি গ্রহণের কারণ সংভিষ্ট কাগজপত্র  

৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ৭ (সাে) কি য 

ভেবস 

সমাঃ এরশাদুল হক  

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১০০০৮৬০ 

১৮ স্থানীয় সরকার ভবিাণগর 

কি যচাভরণের বনয়দগর ছাড়পত্র 

ভবভিিালা অনুর্ায়ী আদবেনকারী 

হণে প্রাপ্ত ছুটির আণবেণনর 

(যথাযথ কর্তমপদের 

সুপাবরশক্রদম) পপ্রভিণে যাবিে 

ছুটি অনুণিােন। 

১. ভনি যাভরে ফরণি আদবেন। 

২. ছুটি গ্রহণের কারণ সংভিষ্ট কাগজপত্র  

৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ৭ (সাে) কি য 

ভেবস 

সমাঃ এরশাদুল হক  

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১০০০৮৬০ 

১৯ সটবলদ ান নত্যন সাংদযাগ প্রোন 

সাংক্রান্ত। 

 

ভবভিিালা অনুর্ায়ী আদবেনকারী 

হণে প্রাপ্ত ছুটির আণবেণনর 

(যথাযথ কর্তমপদের 

১. ভনি যাভরে ফরণি আদবেন। 

২. ছুটি গ্রহণের কারণ সংভিষ্ট কাগজপত্র  

৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন  

ববনামূদল্য ৭ (সাে) কি য 

ভেবস 

সমাঃ এরশাদুল হক  

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

www.lgd.gov.bd
www.lgd.gov.bd
www.lgd.gov.bd
www.lgd.gov.bd
www.lgd.gov.bd
www.lgd.gov.bd
www.lgd.gov.bd
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সুপাবরশক্রদম) পপ্রভিণে যাবিে 

ছুটি অনুণিােন। 

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১০০০৮৬০ 

২০ স্থানীয় সরকার ভবিাণগর 

কি যচাভরণের নগোয়ন ভাতা 

প্রোদনর মঞ্জুরী। 

ভবভিিালা অনুর্ায়ী আদবেনকারী 

হণে প্রাপ্ত ছুটির আণবেণনর 

(যথাযথ কর্তমপদের 

সুপাবরশক্রদম) পপ্রভিণে যাবিে 

ছুটি অনুণিােন। 

১. ভনি যাভরে ফরণি আদবেন। 

২. ছুটি গ্রহণের কারণ সংভিষ্ট কাগজপত্র  

৩. ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন  

প্রাবিস্থান: স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়ব সাইট। 

www.lgd.gov.bd 

ববনামূদল্য ৭ (সাে) কি য 

ভেবস 

সমাঃ এরশাদুল হক  

উপ -সবিব 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ান: ++৮৮০২৯৫৭৫৫৭৩ 

সমাবাইলঃ ++৮৮০১৭১১০০০৮৬০ 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

েির / সাংস্থার ওদয়বসাইট এর ঠিকানা 

 

 

েির / সাংস্থার নাম ওদয়বসাইট এর ঠিকানা 

 

িট্টগ্রাম ওয়াসা                                         http://ctg-wasa.org.bd/ 

খুলনা ওয়াসা   https://www.kwasa.org.bd/ 

রাজশাহী ওয়াসা                                       http://rajshahiwasa.org.bd/ 

ঢাকা ওয়াসা https://dwasa.org.bd/ 

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনবিটিউট (এনআইএলবজ) http://nilg.gov.bd/ 

সরবজস্ট্রার সজনাদরদলর কায মালয়, জন্ম ও মৃত্যয বনবন্ধন http://br.lgd.gov.bd/ 

স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অবধেির          http://www.lged.gov.bd/ 

জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অবধেির http://dphe.gov.bd/ 

ঢাকা উত্তর  বসটি কদপ মাদরশন                                                                                                  http://dncc.gov.bd/ 

ঢাকা েবেণ বসটি কদপ মাদরশন                               http://dscc.gov.bd/ 

www.lgd.gov.bd
www.lgd.gov.bd
http://ctg-wasa.org.bd/
https://www.kwasa.org.bd/
http://rajshahiwasa.org.bd/
https://dwasa.org.bd/
http://nilg.gov.bd/
http://br.lgd.gov.bd/
http://www.lged.gov.bd/
http://dphe.gov.bd/
http://dncc.gov.bd/
http://dscc.gov.bd/


d:\office\citizen charter\final\citizen's charter_lgd.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িট্টগ্রাম বসটি কদপ মাদরশন                         http://www.ccc.org.bd/ 

খুলনা বসটি কদপ মাদরশন                            http://www.khulnacity.org/  

ববরশাল বসটি কদপ মাদরশন                         http://barisalcity.gov.bd/   

নারায়ণগঞ্জ বসটি কদপ মাদরশন                   http://www.ncc.gov.bd/  

গাজীপুর বসটি কদপ মাদরশন                        http://gazipurcity.com/  

রাংপুর বসটি কদপ মাদরশন                            https://www.rpcc.gov.bd/  

কুবমল্লা  বসটি কদপ মাদরশন                           http://cocc.gov.bd/  

রাজশাহী   বসটি কদপ মাদরশন https://erajshahi.portal.gov.bd/  

বসদলট   বসটি কদপ মাদরশন https://scc.gov.bd/  

ময়মনবসাংহ    বসটি কদপ মাদরশন https://mcc.gov.bd/ 

মশক বনবারবন েির  

http://www.ccc.org.bd/
http://www.khulnacity.org/
http://barisalcity.gov.bd/
http://www.ncc.gov.bd/
http://gazipurcity.com/
https://www.rpcc.gov.bd/
http://cocc.gov.bd/
https://erajshahi.portal.gov.bd/
https://scc.gov.bd/
https://mcc.gov.bd/
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৪. আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা 

 

 

ক্রবমক প্রবতশ্রুত/কাবিত সসবা প্রাবির লদেয করণীয় 

১ সাোদতর জন্য ধায ম তাবরি ও সমদয় উপবস্থত থাকা 

২ বনধ মাবরত  রদম ত্রুটিমুি ও স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন জমা প্রোন 

৩ সসবা গ্রহদণর জন্য অনাবশ্যক স ান বা তেববর না করা 

৪ যথাযথ প্রবক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় িাজম/ব স পবরদশাধ করা   

৫ স্থানীয় সরকার ববভাদগর কায মক্রম সম্পদকম অববহত থাকা 

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

৭ স্থানীয় সরকার ববভাদগর ওদয়বসাইট বভবজট 

৮ সাংবিষ্ট আইন সম্পদকম ন্যযনতম ধারণা থাকা 

৯ প্রদয়াজনীয় অন্যান্য তথ্যাবে প্রোন করা 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

৫.১ অবভদযাগ প্রবতকার ব্যবস্থাপনা (GRS)  

 

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

 

ক্রবমক 

নম্বর 

কিন সযাগাদযাগ করদবন কার সদে সযাগাদযাগ করদবন সযাগাদযাদগর ঠিকানা বনষ্পস্পবত্তর সময়সীমা 

১. োবয়ত্বপ্রাি কম মকতমা সমাধান বেদত না 

পারদল 

অবভদযাগ বনষ্পবত্ত কম মকতমা 

(অবনক) 

নাম ও পেবীঃ সমা: আব্দুর রউ  

যুগ্ম সবিব (পবলবস সাদপ মাট) 

স ানঃ ৯৫৫৮২৯ 

৩০ কায মবেবস 

২. অবভদযাগ বনষ্পবত্ত কম মকতমা বনবে মষ্ট 

সমদয় সমাধান বেদত না পারদল 

আপীল কম মকতমা নাম ও পেবীঃ অবতবরি সবিব  

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

স ানঃ ৯৫১৪৪৭৮ 

২০ কায মবেবস 
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৩. আপীল কম মকতমা বনবে মষ্ট সমদয় সমাধান 

বেদত না পারদল 

মবন্ত্রপবরষে ববভাদগর অবভদযাগ 

ব্যবস্থাপনা সসল। 

অবভদযাগ গ্রহণ সকন্দ্রঃ 

সবিব সমন্বয় ও সাংিার , মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাগ,বাাংলাদেশ সবিবালয়, ঢাকা 

স ান ঃঃ  ++ ৮৮-০২-৯৫১৩৪৩৩ 

৬০ কায মবেবস 

 


