
প্রাততষ্ঠাতনক সফা 
 

এুতভক 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং 
প্রাতিান 

সফায ভরূয 
এফং তযয়াধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদ্রায়নয 

ভয়ীভা 
দাতয়ত্বপ্রাি 

কভমকতম া(নাভ,দফী,সপান 

নম্বয ও ইয়ভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ অফয়যাত্তয 

ছুটি/তআযএর 

সজানার সয়টরয়ভন্ট অতপ য়ত 

ংান-১ াখায ভাধযয়ভ 

তনয়য়াগকাযী কতৃম ক্ষ অথমাৎ 

ভাতযচারক ভয়াদয়য়য অনয়ুভাদন 

অনমুায়ী । 

ংতিষ্ট কভমকতম া/কভমচাযীয 

আফয়দনত্র, ভরূ চাকুযী ফত, 

ংতিষ্ট অতপ কতৃম ক না-
দাফী, অতডট আতত্ত ও 

তফবাগীয় ভাভরা ংএাুভত 

তফলয়য় প্রতযায়নত্র, 

অতধদিয়যয ংৃখরা াখা ও 

বূতভ সযকডম  াখা য়ত 

অতবয়মাগ/ভাভরা ংএাুভত 

তফলয়য় ভতাভত/ প্রতযয়নত্র 

ংগ্র কয়য উান কযয়ত 

য়। কযা।   

প্রয়মাজয নয় প্রাতিয তাতযখ 

য়ত ২৫তদন 

ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-তযচারক(প্রান) 

সপান-৯১১৪০৭৮ 

Email-dda@dlrs.gov.bd 

০২ ফতিঃফাংরায়দ ছুটি ংান-১ াখায ভাধযয়ভ উ-

তযচারক,তযচারক ও 

ভাতযচারক ভয়াদয়য়য অনয়ুভাদন 

অনমুায়ী। 

ংতিষ্ট কভমকতম া/কভমচাযীয 

আয়ফদনত্র, ংতিষ্ট 

কভমকতম ায ুাতয 

তনধমাতযত পযভ ও ছক 

ূযণূফমক ুাতয সপ্রযণ 

কযা। 

প্রয়মাজয নয় প্রাতিয তাতযখ 

য়ত ১৫তদন 

ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 
 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-তযচারক(প্রান) 

সপান-৯১১৪০৭৮ 

Email-dda@dlrs.gov.bd 

০৩ অুতা তফতবন্ন 

কাযয়ণ অতজম ত ছুটি 

সজানার সয়টরয়ভন্ট অতপ য়ত 

ংান-১ াখায ভাধযয়ভ ১৫ 

তদন মমভত উ-তযচারক, 

৩০তদন মমভত তযচারক এফং 
৩০তদয়নয উয়ধম ভাতযচারক 

ভয়াদয়য়য অনয়ুভাদন অনমুায়ী। 

ংতিষ্ট কভমকতম া/কভমচাযীয 

আয়ফদনত্র, ংতিষ্ট 

/কভমকতম ায ুাতয 

তনধমাতযত পযভ ূযণূফমক 

ুাতয সপ্রযণ কযয়ত 

য়। 

প্রয়মাজয নয় প্রাতিয তাতযখ 

য়ত 

 ০৭ তদন 

ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

উ-তযচারক(প্রান) 

সপান-৯১১৪০৭৮ 

Email-dda@dlrs.gov.bd 

০৪ ায়াটম  ংান-১ াখায ভাধযয়ভ উ- ংতিষ্ট কভমকতম া/কভমচাযীয প্রয়মাজয নয় প্রাতিয তাতযখ ভাতযচারক 
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তযচারক,তযচারক ও 

ভাতযচারক ভয়াদয়য়য অনয়ুভাদন 

অনমুায়ী। 

আফয়দনত্র, ংতিষ্ট 

/কভমকতম ায ুাতয 

তনধমাতযত পযভ ও ছক 

ূযণূফমক ুাতয সপ্রযণ 

কযয়ত য়। 

য়ত ১৫/২০তদন সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 
 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-তযচারক(প্রান) 

সপান-৯১১৪০৭৮ 

Email-dda@dlrs.gov.bd 

০৫ যকায কতৃম ক 

অনযানয আয়দ ও 

তনয়দমাফরী 

যকায প্রদত্ত আয়দ ও তনয়দমাফরী 
ংতিষ্ট াখায ভাধযয়ভ দ্রতত 

প্রততারন কযা য়। 

যকায়যয আয়দ  ও 

তনয়দমাফরীয অনতুরত ংতিষ্ট 

দিয়য সপ্রযণ কযা য়। 

প্রয়মাজয নয় প্রাতিয তাতযখ 

য়ত ০৩তদন 

ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-তযচারক(প্রান) 

সপান-৯১১৪০৭৮ 

Email-dda@dlrs.gov.bd 

mailto:Email-dg@dlrs.gov.bd
mailto:dadmin@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dda@dlrs.gov.bd
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এুতভক 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং 
প্রাতিান 

সফায ভরূয 
এফং তযয়াধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদ্রায়নয 

ভয়ীভা 
দাতয়ত্বপ্রাি কভমকতম া 

(নাভ,দফী,সপান নম্বয 

ও ইয়ভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০৬ ১ভ সেনী, ২য় সেনীয 

কভমকতম া (নন-

সগয়জয়টড) টাইভয়ের, 

য়দান্নতত, তয়রকন 

সগ্রড, দক্ষতাীভা 
অততএুভ। 

তফতবন্ন সজানার সয়টরয়ভন্ট অতপ 

য়ত প্রাি প্রতাফ ত্রভূ 

তনয়য়াগকাযী কতৃম ক্ষ অথমাৎ 

ভাতযচারক ভয়াদয় অনয়ুভাদন 

অনমুায়ী প্রতাফ বূতভ ভভএণারয়য় 

সপ্রযণ কযা য়। 

ংতিষ্ট অতপ কতৃম ক 

কভমকতম ায়দয আয়ফদনত্র, 

এতজ অতপ কতৃম ক 

প্রতযয়নত্র, তনধমাতযত ছক, 

ফাতলমক সগানীয় 

প্রততয়ফদন এ অতপয়য নফ-

তনয়য়াগ ও ংৃখরা াখা য়ত 

তফবাগীয় ভাভরা ংএুাভত 

তফলয়য় ভতাভত ংগ্র কযা 
য়।  

প্রয়মাজয নয় প্রাতিয তাতযখ 

য়ত ১৫ তদন 

ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-

তযচারক(প্রান) 

সপান-৯১১৪০৭৮ 

Email-dda@dlrs.gov.bd 

০৭ ১ভ সেনী, ২য় সেনীয 

কভমকতম া (নন-

সগয়জয়টড) ও ৩য় 

সেনীয কভমচাযীয়দয 

ফাতলমক সগানীয় 

প্রততয়ফদন ংযক্ষণ। 

তফতবন্ন সজানার সয়টরয়ভন্ট অতপ 

য়ত প্রাি ফাতলমক সগানীয় 

প্রততয়ফদন াখায় াওয়ায য 

প্রয়তযয়কয নায়ভ পাইর কবায়য জন্ম 

তাতযখ, অক্ষয ও দ অনমুায়ী 
ংযক্ষ কযা য়। 

তফতবন্ন সজানার সয়টরয়ভন্ট 

অতপ য়ত প্রাি 

কভমকতম া/কভমচাযীয ফাতলমক 

সগানীয় প্রততয়ফদন ংযক্ষণ 

কযা। 

প্রয়মাজয নয় - ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-

তযচারক(প্রান) 

সপান-৯১১৪০৭৮ 

Email-dda@dlrs.gov.bd 

০৮ ১ভ সেনীয 

কভমকতম ায়দয স্বয 
যীক্ষা। 

১ভ সেনীয কভমকতম ায়দয স্বায 
যীক্ষা ংএুাভত ত্রভূ বূতভ 

ভভএণারয় য়ত াওয়ায য 

ভাতযচারক ভয়াদয়য়য অনয়ুভাদন 

ায়য়ক্ষ প্রয়তযক সজান/সজানার 

সয়টরয়ভয়ন্ট য়ত্রয অনতুরত সদয়া 
য়। 

১ভ সেনীয কভমকতম ায়দয 

স্বায যীক্ষা ংএাুভত ত্র 

ভূ তনস্পতত্ত কযা। 

প্রয়মাজয নয় প্রাতিয তাতযখ 

য়ত ৭ (াত) 

তদন। 

ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-

তযচারক(প্রান) 

সপান-৯১১৪০৭৮ 

Email-dda@dlrs.gov.bd 

০৯ অতধদিয ও তফতবন্ন তফতবন্ন সজানার সয়টরয়ভন্ট অতপ তফতবনণ সজানার সয়টরয়ভন্ট প্রয়মাজয নয় প্রাতিয তাতযখ ভাতযচারক 
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সজানার সয়টরয়ভন্ট 

অতপয়য ৩য় ও ৪থম 
সেনীয কভমচাযীয়দয 

ঢ~াাইভ সের, 

য়দান্নতত, তয়রকন 

সগ্রড, দক্ষতাীভা 
অততএুভ। 

য়ত প্রাি ত্রভূ প্রাতিয য 

তনয়য়াগকাযী কতৃম ক্ষ অথমাৎ 

ভাতযচারক ভয়াদয়য়য অনয়ুভাদন 

অনমুায়ী অতপ আয়দ জাযী কযা 
য়। 

অতপয়য কভমচাযীয়দয 

আয়ফদনত্র, ভরূ চাকুযী ফত, 

তনধমাতযত ছক, ফাতলমক 

সগানীয় প্রততয়ফদন এ 

অতপয়য নফ-তনয়য়াগ ও 

ংৃখরা াখা য়ত তফবাগীয় 

তনফমাচন কতভটিয ভাধযয়ভ 

বায ুাতয কযা য়। 

 

য়ত ০২ (দইু) 

ভা 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-

তযচারক(প্রান) 

সপান-৯১১৪০৭৮ 

Email-dda@dlrs.gov.bd 

১০ সফতন ভতা তফতবন্ন সজানার সয়টরয়ভন্ট অতপ 

য়ত প্রাি ত্র াওয়া ায়য়ক্ষ 

তনয়য়াগকাযী কতৃম ক্ষ অথমাৎ 

ভাতযচারক ভয়াদয় অনয়ুভাদন 

অনমায়ী অতপ আয়দ জাযী কযা 
য়। 

৩য় ও ৪থম সেনীয 

কভমচাযীয়দয সফতন ভতায 

জনয ভরূ চাকুযী ফত, জতুনয়য 

ও ততনয়য কভমচাযীয 

তুরনাভরূক তফফযণী াওয়ায 

য নতথ উায়নয ভাধযয়ভ 

তাফ াখায ভতাভত তনয়য় 

তনস্পতত্ত কযা য়। 

প্রয়মাজয নয় ত্র প্রাতিয 

তাতযখ য়ত ১৫ 

তদন 

ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-

তযচারক(প্রান) 

সপান-৯১১৪০৭৮ 

Email-dda@dlrs.gov.bd 

mailto:Email-dg@dlrs.gov.bd
mailto:dadmin@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dda@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dg@dlrs.gov.bd
mailto:dadmin@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dda@dlrs.gov.bd


 

এুতভক 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং 
প্রাতিান 

সফায ভরূয এফং 
তযয়াধ দ্ধতত 

সফা প্রদ্রায়নয 

ভয়ীভা 
দাতয়ত্বপ্রাি কভমকতম া 

(নাভ,দফী,সপান নম্বয 

ও ইয়ভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১১ সফতন বাতাতদ অতধদিয়য কভমযত কভমকতম া ও 

কভমচাযীয়দয তনয়তভত সফতন-

বাতাতদ তাফ ও ফায়জট াখায 

ভাধযয়ভ তনস্পতত্ত য়য় থায়ক। 

ংতিষ্ট কভমকতম ায়দয ELPC  

এফং কভমচাযীয়দয চাকতয ফত 

সভাতায়ফক সতন বাতাতদ 

প্রওত কয়য উান 

কযয়ত য়। 

কভমকতম ায়দয 

সচয়কয ভাধযয়ভ 

এফং 
কভমচাযীয়দয 

নগদ 

তযয়াধয়য় 

থায়ক। 

প্রতত ভায়য ৫ 

তাতযয়খয ভয়ধয  
উ-তযচারক(অথম ও 

ফায়জট) 

সপান-৯১২৫৫৯৯ 

Email-ddb@dlrs.gov.bd 

 

১২ সনন অতধদিয এফং ভাঠ মমায়য়য 

কভমকতম া/কভমচাযীয়দয সনন 

কামমএুভ তাফ ও ফায়জট াখায 

ভাধযয়ভ তনয়য়াগকাযী কতৃম ক্ষ অথমাৎ 

ভাতযচারক ভয়াদয়য়য অনয়ুভাদন 

অনমুায়ী। 

ংতিষ্ট কভমকতম া/কভমচাযীয 

ফময়ল কভমর য়ত চাকুতয 

ফত, তনধমাতযত সনন পযভ, 

অফয়যাত্তয ছুটিয আয়দ, 

সল সফতয়নয প্রতযয়নত্র, 

তযাতয়ত ছতফ, প্রািফয 
সনয়নয ~~ফধ 

উত্তাযাতধকায সঘালনাত্র, 

নভনুা স্বাক্ষয ও ায়তয াাঁচ 

আংগুয়রয ছা, না-দাফী 
প্রতযয়নত্র ও সনন ভঞ্জযুী 
আয়দ। 

সচয়কয ভাধযয়ভ ত্র প্রাতিয 

তাতযখ য়ত 

৩০ তদন 

ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-তযচারক(অথম ও 

ফায়জট) 

সপান-৯১২৫৫৯৯ 

Email-ddb@dlrs.gov.bd 

 
 

১৩ তজ,ত এপ য়ত 

অতগ্রভ/চুড়াভত 

উয়ত্তারন। 

অতধদিয এফং ভাঠ মমায়য়য 

কভমকতম া/কভমচাযীয়দয তজ,ত এপ 

য়ত অতগ্রভ/চুড়াভত উয়ত্তারন তাফ 

ও ফায়জট াখায ভাধযয়ভ 

তন||মাগকাযী কতৃম ক্ষ অথমাৎ 

ভাতযচারক ভয়াদয়য়য অনয়ুভাদন 

অনমুায়ী 

অতগ্রভ প্রদায়নয সক্ষয়ত্র 

তনধমাতযত পযয়ভ আয়ফদন ও 

ফময়ল তজ,ত এয়পয তাফ 

তফফযণী। চুড়াভত তযয়ায়ধয 

সক্ষয়ত্র তনধমাতযত পযয়ভ 

আয়ফদন, অফয়যাত্তয ছুটিয 

আয়দ ও ফময়ল তজ,ত 

এয়পয তাফ (অথযীটি) 

তফফযণী।  

সচয়কয ভাধযয়ভ ত্র প্রাতিয 

তাতযখ য়ত ১৫ 

তদন 

ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-তযচারক(অথম ও 

ফায়জট) 

সপান-৯১২৫৫৯৯ 

Email-ddb@dlrs.gov.bd 

mailto:Email-ddb@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dg@dlrs.gov.bd
mailto:dadmin@dlrs.gov.bd
mailto:Email-ddb@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dg@dlrs.gov.bd
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১৪ করযান ততফর য়ত 

আতথমক াাময 
তনধমাতযত পযয়ভ আয়ফদন ও 

ংতরষ্ট অতপ প্রদায়নয ুাতয 

কায়য তাফ ও ফায়জট াখায 

ভাধযয়ভ তনয়য়াগকাযী কতৃম ক্ষ অথমাৎ 

ভাতযচারক ভয়াদয়য়য অনয়ুভাদন 

অনমুায়ী 

ংতিষ্ট কভমকতম া/কভমচাযীয 

ফময়ল কভমর য়ত 

তনধমাতযত করযান পযভ, 

ভতুৃযয নদ, চাকুতয ফতয 

তৃতীয় াতায পয়টাকত, সল 

সফতয়নয প্রতযয়নত্র, 

তযাতয়ত ছতফ, উত্তাযাতধকাযী 
নদত্র ও নন-ভযাতযজ 

াটিম তপয়কট, অতববাফক 

ভয়নানয়ন ও করযান বাতাঢ 

উয়ত্তারন কযায ক্ষভতা অমন 

নদ। 

সচয়কয ভাধযয়ভ ত্র প্রাতিয 

তাতযখ য়ত ১৫ 

তদন 

ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-তযচারক(অথম ও 

ফায়জট) 

সপান-৯১২৫৫৯৯ 

Email-ddb@dlrs.gov.bd 

 
 

১৫ করযাণ সফাডম  য়ত 

সমৌথফীভা াাময 
তনধমাতযত পযয়ভ আয়ফদন ও ংতিষ্ট 

অতপ প্রদায়নয ুাতয কায়য 

তাফ ও ফায়জট াখায ভাধযয়ভ 

তনয়য়াগকাযী কতৃম ক্ষ অথমাৎ 

ভাতযচারক ভয়াদয়য়য অনয়ুভাদন 

অনমুায়ী 

ংতিষ্ট কভমকতম া/কভমচাযীয 

ফময়ল কভমর য়ত 

তনধমাতযত করযান পযভ, 

ভতুৃযয নদ, চাকুতয ফতয 

তৃতীয় াতায পয়টাকত, সল 

সফায়নয প্রতযয়নত্র, তযাতয়ত 

ছতফ, উত্তাযাতধকাযী নদত্র 

ও নন-ভযাতযজ াতঢম তপয়কট, 

অতববাফক ভয়নানয়ন ও 

করযান বতা উয়ত্তারন কযায 

ক্ষভতা অমন নদ। 

সচয়কয ভাধযয়ভ  ত্র প্রাতিয 

তাতযখ য়ত ১৫ 

তদন 

ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-তযচারক(অথম ও 

ফায়জট) 

সপান-৯১২৫৫৯৯ 

Email-ddb@dlrs.gov.bd 

 
 

এুতভক 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং 
প্রাতিান 

সফায ভরূয এফং 
তযয়াধ দ্ধতত 

সফা প্রদ্রায়নয 

ভয়ীভা 
দাতয়ত্বপ্রাি কভমকতম া 

(নাভ,দফী,সপান নম্বয 

ও ইয়ভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৬ করযান সফাডম  য়ত 

দাপন/অয়ভতাতষ্টতএুয়া 
ফাফদ আতথমক াাময 

তনধমাতযত পযয়ভ আয়ফদন ও ংতিষ্ট 

অতপ প্রধায়নয ুাতয কায়য 

তাফ ও ফায়জট াখায ভাধযয়ভ 

তনয়য়াগকাযী কতৃম ক্ষ অথমাৎ 

ভাতযচারক ভয়াদয়য়য অনয়ুভাদন 

অনমুায়ী 

তনধমাতযত পযভ, ভতুৃযয নদ, 

তযাতয়ত ছতফ, উত্তাতধকাযী 
নদত্র ও নন-ভযাতযজ 

াতঢম ~তপয়কট, অতববাফক 

ভয়নানয়ন ও 

দাপন/অয়ভতাতষ্টতএুয়া বাতা 

সচয়কয ভাধযয়ভ  ত্র প্রাতিয 

তাতযখ য়ত ১৫ 

তদন 

ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-তযচারক(অথম ও 

mailto:Email-dg@dlrs.gov.bd
mailto:dadmin@dlrs.gov.bd
mailto:Email-ddb@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dg@dlrs.gov.bd
mailto:dadmin@dlrs.gov.bd
mailto:Email-ddb@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dg@dlrs.gov.bd
mailto:dadmin@dlrs.gov.bd


উয়ত্তারন কযায ক্ষভতা অমন 

নদ। 

ফায়জট) 

সপান-৯১২৫৫৯৯ 

Email-ddb@dlrs.gov.bd 

 
 

১৭ জনপ্রান ভভএণারয় 

য়ত তফয়ল অনদুান  

তনধমাতযত পযয়ভ আয়ফদন ও ংতিষ্ট 

অতপ প্রদায়নয ুাতয কায়য 

তাফ ও ফায়জট াখায ভাধযয়ভ 

তনয়য়াগকাযী কতৃম ক্ষ অথমাৎ 

ভাতযচারক ভয়াদয়য়য অনয়ুভাদন 

অনমুায়ী 

তনধমাতযত পযভ, চাকুতয ফতয 

তৃতীয় াতায পয়টাকত, 

তযাতয়ত ছতফ, ভতুৃযয নদ, 

জাতীয় তযচয় য়ত্রয 

পয়টাকত, উত্তযাতধকাযী 
নদত্র ও নন-ভযাতযজ 

াটিম তপয়কট, অতববাফক 

ভয়নানয়ন ও তফয়ল অনদুান 

বাতা উয়ত্তারন কযায ক্ষভতা 
অমন নদ। 

সচয়কয ভাধযয়ভ  ত্র প্রাতিয 

তাতযখ য়ত ১৫ 

তদন 

ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-তযচারক(অথম ও 

ফায়জট) 

সপান-৯১২৫৫৯৯ 

Email-ddb@dlrs.gov.bd 

 

১৮ ভ্রভন ফযয় তফর ভাঠ মমায়য়য অতপ প্রধায়নয (ZSO) 

ভ্রভন ফযয় তফর তাফ ও ফায়জট 

াখায ভাধযয়ভ তফবাগীয় প্রধান 

অথমাৎ ভাতযচারক ভয়াদয়য়য 

অনয়ুভাদন অনমুায়ী। 

যকায কতৃম ক তনধমাতযত 

পযভ, ভ্রভয়নয আয়দ ও ভ্রভন 

তফফযণী। 

সচয়কয ভাধযয়ভ  ত্র প্রাতিয 

তাতযখ য়ত ১০ 

তদন 

ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-তযচারক(অথম ও 

ফায়জট) 

সপান-৯১২৫৫৯৯ 

Email-ddb@dlrs.gov.bd 

১৯ গাড়ী যফযা বূতভ সযকডম  ও জতয অতধদিয়যয 

অতধন তফতবন্ন অতপয়য চাতদায 

সপ্রতক্ষয়ত ভাতযচারক ভয়াদয়য়য 

অনয়ুভাদন ায়য়ক্ষ গাড়ী যফযা 

কযা য়য় থায়ক 

যফযা ও সফা াখা য়ত  প্রয়মাজয নয়  প্রয়য়াজন 

অনমুায়ী 
ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-

তযচারক(প্রান) 

সপান-৯১১৪০৭৮ 

Email-dda@dlrs.gov.bd 

২০ তফতবন্ন ভাররাভার এুয় 

ও যফযা  

বূতভ সযকডম  ও জতয অতধদিয়যয 

তফতবন্ন াখা য়ত চাতদায সপ্রতক্ষয়ত 

ভাতযচারক ভয়াদয়য়য 

যফযা ও সফা াখা য়ত  প্রয়মাজয নয়  প্রয়য়াজন 

অনমুায়ী 
ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

mailto:Email-ddb@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dg@dlrs.gov.bd
mailto:dadmin@dlrs.gov.bd
mailto:Email-ddb@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dg@dlrs.gov.bd
mailto:dadmin@dlrs.gov.bd
mailto:Email-ddb@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dg@dlrs.gov.bd
mailto:dadmin@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dda@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dg@dlrs.gov.bd


অনয়ুভাদনএুয়ভ এুয়ূফমক যফযা 

কযা য়য় থায়ক। 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-

তযচারক(প্রান) 

সপান-৯১১৪০৭৮ 

Email-dda@dlrs.gov.bd 

mailto:dadmin@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dda@dlrs.gov.bd


 

এুতভক 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং 
প্রাতিান 

সফায ভরূয 
এফং তযয়াধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদ্রায়নয 

ভয়ীভা 
দাতয়ত্বপ্রাি কভমকতম া 

(নাভ,দফী,সপান নম্বয 

ও ইয়ভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২১ অফকাঠায়ভা 
ংযক্ষণ/সভযাভত 

গণূতম  তফবায়গয ভাধযয়ভ বূতভ 

সযকডম  ও জতয অতধদিয়যয তফতবন্ন 

ানা ~~তযী, প্রয়য়াজনীয় 

সভযাভত ও ংযক্ষণ ংএাুভত 

কামমএুভ কযা য়য় থায়ক। 

যফযা ও সফা াখা য়ত  প্রয়মাজয নয়  প্রয়য়াজন 

অনমুায়ী 
ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-

তযচারক(প্রান) 

সপান-৯১১৪০৭৮ 

Email-dda@dlrs.gov.bd 

২২ ১ভ সেনী সগয়জয়টড, 

নন-সগয়জয়টড 

কভমকতম ায়দয তফরুয়দ্ধ 

তফবাগীয় কামমএুভ 

সজানার সয়টরয়ভন্ট অতপ য়ত 

প্রতাফ সপ্রযণ ায়য়ক্ষ নফ-তনয়য়াগ 

ও ংৃখরা াখায ভাধযয়ভ 

১। অতবয়মাগ ংএুাভত 

কাগজত্র 

২। অতবয়মাগনাভা, অতবয়মাগ 

তফফযণী 
৩। চাকুযী ফতৃ্তাভত 

৪। অনযানয (মতদ থায়ক) 

প্রয়মাজয নয় ৩-৫ তদন ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-

তযচারক(প্রান) 

সপান-৯১১৪০৭৮ 

Email-dda@dlrs.gov.bd 

২৩ ২য় সেনী কভমকতম ায়দয 

তফরুয়দ্ধ তফবাগীয় 

কামমএুভ 

সজানার সয়টরয়ভন্ট অতপ য়ত 

প্রতাফ সপ্রযণ ায়য়ক্ষ নফ-তনয়য়াগ 

ও ংৃখরা াখায ভাধযয়ভ 

১। অতবয়মাগ ংএুাভত 

কাগজত্র 

২। অতবয়মাগনাভা, অতবয়মাগ 

তফফযণী 
৩। চাকুযী ফতৃ্তাভত 

৪। অনযানয (মতদ থায়ক) 

প্রয়মাজয নয় ৩-৫ তদন ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-

তযচারক(প্রান) 

সপান-৯১১৪০৭৮ 

Email-dda@dlrs.gov.bd 

২৪ ৩য়, ৪থম সেনীয 

কভমচাযীয়দয তফরুয়দ্ধ 

তফবাগীয় কামমএুভ 

সজানার সয়টরয়ভন্ট অতপ য়ত 

প্রতাফ সপ্রযণ ায়য়ক্ষ নফ-তনয়য়াগ 

ও ংৃখরা াখায ভাধযয়ভ 

১। অতবয়মাগ ংএুাভত 

কাগজত্র 

২। অতবয়মাগনাভা, অতবয়মাগ 

প্রয়মাজয নয় প্রয়য়াজনীয় 

ভয়  

ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

mailto:Email-dg@dlrs.gov.bd
mailto:dadmin@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dda@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dg@dlrs.gov.bd
mailto:dadmin@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dda@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dg@dlrs.gov.bd
mailto:dadmin@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dda@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dg@dlrs.gov.bd


তফফযণী 
৩। চাকুযী ফতৃ্তাভত 

৪। অনযানয (মতদ থায়ক) 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-

তযচারক(প্রান) 

সপান-৯১১৪০৭৮ 

Email-dda@dlrs.gov.bd 

২৫ ৩য় ও ৪থম সেনী 
কভমচাযী তনয়য়াগ 

সজানার সয়টরয়ভন্ট অতপ য়ত 

প্রতাফ সপ্রযণ ায়য়ক্ষ নফ-তনয়য়াগ 

ও ংৃখরা াখায ভাধযয়ভ 

তফতধ তফধান অনমুায়ী কামমএুভ 

গ্রণ কযা য়  

প্রয়মাজয নয়  ০৬ ভা ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

উ-

তযচারক(প্রান) 

সপান-৯১১৪০৭৮ 

Email-dda@dlrs.gov.bd 

mailto:dadmin@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dda@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dg@dlrs.gov.bd
mailto:dadmin@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dda@dlrs.gov.bd


 

এুতভক 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং 
প্রাতিান 

সফায ভরূয 
এফং তযয়াধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদ্রায়নয 

ভয়ীভা 
দাতয়ত্বপ্রাি কভমকতম া 

(নাভ,দফী,সপান নম্বয 

ও ইয়ভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৬ আইনগত ায়তা ক) ভাভানয াইয়কাটম  তফবাগ য়ত 

প্রাি তযট তটিয়নয জফাফ প্রদান ও 

অনযানয প্রয়য়াজনীয় কামমএুভ গ্রণ। 

খ) প্রাতনক ট্রাইফযুনায়র দায়য়যকৃত 

ভাভরায জফাফ প্রদান, প্রততদতিতা 
ও প্রয়য়াজনীয় কামমএুভ গ্রণ। 

গ) জজয়কাটম  ও রযান্ড ায়বম  
ট্রাইফযুনায়র দায়য়যকৃত ভাভরায 

তফলয়য় প্রয়য়াজনীয় কামমএুভ গ্রণ। 

ঘ) তফতবন্ন ফযতওু ফা প্রততষ্ঠায়নয কাছ 

সথয়ক প্রাি তরগযার সনাটিয়য উয 

প্রয়য়াজনীয় ফযফা গ্রণ। 

অতপয় ংযতক্ষত ংতিষ্ট নতথ 

এফং আদারয়ত ংযতক্ষত 

ংতিষ্ট ভাভরায নতথ 

প্রয়মাজয নয় আদারয়তয 

তনয়দম অনমুায়ী 
ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

তযচারক (প্রান) 

সপান-৮১৭০৪৮৯ 

E-mail: dadmin@dlrs.gov.bd 

তযচারক(জতয) 

সপান-৮১৭০৪৮০ 

Email-ds@dlrs.gov.bd 

উ-

তযচারক(প্রান) 

সপান-৯১১৪০৭৮ 

Email-dda@dlrs.gov.bd 

উ-তযচারক(জতয) 

সপান-৯১২৫৫৯৮ 
Email-dds@dlrs.gov.bd 

      বাযপ্রাি আইন 

কভমকতম া 
       সভাফাইর-

০১৭১১১৫৫২৪ 

 

২৭ তচঠি ত্র গ্রণ সযতজষ্টায়যয ভাধযয়ভ 

কভমকতম া/কভমচাযীগয়নয তনকট 

তচঠিত্র সপ্রযণ কযা। 

যকাযী-সফযকাযী অতপ, 

প্রততষ্ঠান, ফযতওুগত ও মাফতীয় 

তচঠিত্র গ্রণ কযা য়। 

প্রয়মাজয নয়  প্রাতিয তাতযখ 

য়ত ০২ তদন 

ংতরষ্ট 

কভমকতম া/কভমচাযীয 

তনকট 

২৮ তচঠি ত্র সপ্রযণ ডাকয়মায়গ ও ফাক ভাযপত 

তচঠিত্র সপ্রযণ কযা। 

যকাযী-সফযকাযী অতপ, 

প্রততষ্ঠান, ফযতওুগত ও মাফতীয় 

তচঠিত্র গ্রণ কযা য়। 

প্রয়মাজয নয়  প্রাতিয তাতযখ 

য়ত ০২ তদন 

ংতরষ্ট 

কভমকতম া/কভমচাযীয 

তনকট 

 

 

mailto:Email-dg@dlrs.gov.bd
mailto:dadmin@dlrs.gov.bd
mailto:Email-ds@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dda@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dds@dlrs.gov.bd


নাগতযক সফা 

এুতভক 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাতিান 

সফায ভরূয এফং 
তযয়াধ দ্ধতত 

সফা 
প্রদ্রায়নয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভমকতা (নাভ, 

দতফ,সপান নম্বয ও 

ইয়ভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ (ক) জতয ংএাুভতিঃ 
     জতয ূফমফতী জনংয়মাগ 

 

 

ভাইতকং ও তত্রকায় তফজ্ঞতি 

প্রকা কযয়ফ জনগণয়ক 

অফতত কযা য়। 

বূতভ ভাতরকগণ তনজ 

তনজ বূতভয 

আইর/ীভানা তচতিুত 

কয়য যাখয়ফন। 

যকাযী জতভয 

ীভানা স্ব স্ব তফবায়গয 

দাতয়ত্ব প্রাি কভমকতম া-
কভমচাযীযা তচতিুত 

কযয়ফন। 

তফনাভয়ূরয তফজ্ঞতিয়ত 

উয়েতখত 

ভয় 

সয়টরয়ভন্ট 

অতপায/কাযী 
সয়টরয়ভন্ট অতপায 

 (খ) তকয়তায়ায এই তয়য আতভনদর বূতভ 

ভাতরকগণ কতৃম ক তচতিুত 

আইর/ীভানা অনমুায়ী 
প্রতত খন্ড জতভ তযভা 

কয়য সভৌজায নক্া অংকন 

তকয়তায়ায অথফা ব্লু-

তপ্রয়ন্ট ুয়যায়না নক্া 
ংয়াধন কয়যন।  

প্রকৃতয়ক্ষ জতয 

কভমচাযীগণ তফদযভান 

ীভানা অনমুায়ী 
নক্া প্রওত কয়যন। 

যকাযী জতভয 

ীভানা স্ব স্ব তফবায়গয 

দাতয়ত্ব প্রাি কভমকতম া-
কভমচাযীগণ তচতিুত 

কযয়ফন। 

তফনাভয়ূরয তফজ্ঞতিয়ত 

উয়েতখত 

ভয় 

যদায আতভন, রকা 
অতপায/কাননুয়গা 

 (গ)  খানাুযী ংতিষ্ট বূতভয়ত উতত 

সথয়ক বূতভয ভাতরকানা ও 

দখর মাচাইকযণ। 

বূতভ ভাতরকগণ স্ব-স্ব 

বূতভয়ত উতত 

সথয়ক তায ভাতরকানা 
ও দখর ংএাুভত 

প্রভানাতদ উান 

কযয়ফন। 

তফনাভয়ূরয তফজ্ঞতিয়ত 

উয়েতখত 

ভয় 

যদায আতভন, রকা 
অতপায/কাননুয়গা 

 (ঘ)  ফঝুাযত খততয়ায়ন বূতভয তযভান 

উয়েখ কয়য বূতভ ভাতরকয়ক 

ভাঠ চম া যফযা কযা 

বূতভ ভাতরকগণ প্রাি 

চম ায ঠিকতা মাাঁচাই 

কয়য প্রয়য়াজয়ন আতত্ত 

তফনাভয়ূরয তফজ্ঞতিয়ত 

উয়েতখত 

ভয় 

যদায আতভন, রকা 
অতপায/কাননুয়গা 



য়। এ তয়য বূতভ 

ভাতরয়কয আতত্ত দ্রতত 

তনস্পতত্ত কযা য়। 

পযভ ূযণ কযয়ফন। 

যকাযী জতভয ভাঠ 

যচা স্ব স্ব তফবাগ 

ংগ্র কযয়ফন। 

 (ঙ)  ততদক ফা এয়টয়েন এ তয়য বূতভয ভাতরকনা 
ংএুাভত কর প্রভানাতদ 

মাচাইঅয়ভত খততয়ান 

তযায়ন কয়য বূতভ 

ভাতরকয়ক সদয়া য়। 

বূতভ ভাতরকগণ 

ফঝুাযত তয়যয চম া 
ও নকায় ংয়াধন 

প্রয়য়াজন ভয়ন কযয়র 

প্রয়য়াজনীয় 

কাগজত্র আতত্ত 

দাতখর কযয়ত ায়যন। 

যকাযী জতভয জনযও 

একইবায়ফ ফযফা 
সনয়া মায়ফ। 

তফনাভয়ূরয তফজ্ঞতিয়ত 

উয়েতখত 

ভয় 

যদায আতভন, রকা 
অতপায/কাননুয়গা 

এুতভক 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাতিান 

সফায ভরূয এফং 
তযয়াধ দ্ধতত 

সফা 
প্রদ্রায়নয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভমকতা (নাভ, 

দতফ,সপান নম্বয ও 

ইয়ভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 (চ)  খড়া প্রকানা (তডত) ও 

আতত্ত দায়য়য 

ফম াধাযয়ণয প্রদময়নয 

জনয খততয়ান প্রকা কযা 
য় এফং আতত্ত কযা য়।  

বূতভ ভাতরকগণ চম া 

উতত য়য় 

প্রকাতত খততয়ান 

তফলয়য় প্রয়য়াজয়ন 

আতত্ত তদয়ত ায়যন। 

২০.০০ টাকায সকাটম তপ  তফজ্ঞতিয়ত 

উয়েতখত 

ভয় 

ততদক অতপায 

 (ছ)  আতত্ত শুনানী ংতিষ্ট ক্ষগণয়ক সনাটি 

তদয়য় আতত্ত তনস্পতত্ত কযা 
য়। য়ভতালজনক কাযণ 

উয়েখ না কয়য একতযপা 
আতত্ত তনস্পতত্ত কযা য় 

না। 

আতত্তকাতয তনয়জ ফা 
প্রতততনতধয ভাধযয়ভ 

শুনানীয়ত উতত 

সথয়ক তনজ দাফী 
উান কযয়ফন। 

তফনাভয়ূরয তফজ্ঞতিয়ত 

উয়েতখত 

ভয় 

আতত্ত অতপায 

 (জ)  আীর শুনানী আতত্তয যায়য় ংকু্ষব্দ 

য়ক্ষয আতর তনস্পতত্ত 

কযা য়।আতর সঘাতলত 

যায়ই চুড়াভত। তয়ফ 

আতত্তকাযীয়ক যায় 

প্রদায়নয ৩০ তদয়নয 

ভয়ধয (নকর 

যফযায়য তাতযখ 

নকয়রয জনয 
ক) আয়ফদন তপ-১০.০০ 

খ) নকর (ব্দ)-সকাটম  
তপ 

তফজ্ঞতিয়ত 

উয়েতখত 

ভয় 

কাযী সয়টরয়ভন্ট 

অতপায 



তভচকতা ও কযতনক বুর 

এ তয়য ংয়াধন কযা 
য়।  

সথয়ক) আীর দায়য়য 

কযয়ত য়। 

* ১-৩৬০     -     ২.৫০ 

* ৩৬১-৭২০ -     ৫.০০ 

* ৭২১-১০৮১-    ৭.৫০ 

* ১০৮২-১৪৪০- 

১০.০০ 

* ১৪৪১-১৮০০- 

১২.৫০ 

* ১৮০১-২১৬০- 

১৫.০০ 

* ২১৬১-২৫২০-  

১৭.৫০ 

* ২৫২১-২৮৮০-  

২০.০০ 

 (ঝ)  চুড়াভত প্রকানা বূতভ ভাতরকগণয়ক ভতুদ্রত 

নকা ও চম া যফযা 

কযা য়। 

বূতভ ভাতরকগণ 

তনধমাতযত তপ এয 

তফতনভয়য় ভা ংগ্র 

কযয়ত ায়যন। 

নকর-৫০০.০০ 

চম া-২৫.০০ 

৩০ কভম 
তদফ 

সয়টরয়ভন্ট অতপায 

 (ঞ অতবয়মাগ গ্রণ ও 

তনম্পতত্তকযণ 

সফা গ্রততায 

আয়ফদন/বূতভ ভাতরকগয়ণয 

আয়ফদয়নয সপ্রতক্ষয়ত 

অতধদিয/সজানার 

সয়টরয়ভন্ট অতপ এফং 
কাযী সয়টরয়ভন্ট 

অতপায়যয কামমারয় সথয়ক 

তনস্পতত্তকযণ 

অতধদিয/সজানার 

সয়টরয়ভন্ট 

অতপ/কাযী 
সয়টরয়ভন্ট অতপ 

তফনাভয়ূরয ০৭ (াত) 

তদন 

(ক)তযচারক(বূতভ 

সযকডম ), 
   সপান-৮১৭০৪৮১ 

Email-dlr@dlrs.gov.bd 

(খ) উ-

তযচারক(সিঃঅিঃ-১) 

   সপান-৯১১২৬৩৫ 
Email-ddso-1@dlrs.gov.bd 

(গ) উ-

তযচারক(সিঃঅিঃ-২) 

   সপান-৯১২৫৫৯৭ 
Email-ddso-2@dlrs.gov.bd 

(ঘ)ংতরষ্ট সজানার 

সয়টরয়ভন্ট অতপায কতৃম ক 

০২ গণশুনানী অতপ চরাকারীন প্রতততদন 

জনগয়ণয 

অতবয়মাগ/যাভম গ্রণ ও 

ভাধান কযা য়। 

াক্ষাতকাযীগণয়ক 

তায়দয ভযায 

ম্পতকম ত    

কাগজত্র উতত 

তফনাভয়ূরয প্রতততদন ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

mailto:Email-dlr@dlrs.gov.bd
mailto:Email-ddso-1@dlrs.gov.bd
mailto:Email-ddso-2@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dg@dlrs.gov.bd


থাকয়ত য়। 

এুতভক 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রয়য়াজনীয় 

কাগজত্র এফং 
প্রাতিান 

সফায ভরূয এফং 
তযয়াধ দ্ধতত 

সফা প্রদ্রায়নয 

ভয়ীভা 
দাতয়ত্বপ্রাি কভমকতা (নাভ, 

দতফ,সপান নম্বয ও 

ইয়ভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০৩ সদয়য প্রততটি সভৌজা, থানা/ 
উয়জরা, সজরা এফং ভগ্র 

সদয়য ভযা প্রওত  ভদু্রণ ও 

যফযা 

গণপ্রজাতভএী ফাংরায়দ 

যকায /তফতবন্ন 

অতপ/ংা/ফযতওু কতৃম ক 

চাতদায তবতত্তয়ত  ভদু্রণ ও 

যফযা কযা য়। 

সভৌজা, 
থানা/উয়জরা, সজরা 
এফং ভগ্র সদয়য 

ভযা তফতবন্ন 

তযভায় প্রওত 

কয়য চাতদাভত 

যফযা কযা য়। 

ভতুদ্রত প্রতত ীট -৫০০/- 

সকাটম  তপ-২০/- 

য়ফমাচ্চ ০৭ 

তদন 

তযচারক(জতয) 

সপান-৮১৭০৪৮০ 

Email-ds@dlrs.gov.bd 

উ-তযচারক(জতয) 

সপান-৯১২৫৫৯৮ 

Email-dds@dlrs.gov.bd 

কাযী তযচারক 

(জতয) 

সপান-৮১২৪৭৪২ 

Email-ads@dlrs.gov.bd 

০৪ আভতিঃয়জরা ও উয়জরা 
ীভানা তনধমাযণ 

জনগয়ণয চাতদাযতবতত্তয়ত কাযী তযচারক 

(জতয) 

 

- আয়ফতদত অথম 
ফছয 

ংতিষ্ট তফবাগীয় 

কতভনায 

ংতিষ্ট সজরা প্রাক 

কাযী তযচারক 

(জতয) 

সপান-৮১২৪৭৪২ 

Email-ads@dlrs.gov.bd 

০৫ আভতজম াততক ীভানা 
তচতিুতকযণ, ীভানা 

ভঢ~া যী ভযা প্রওত এফং 
ভদু্রণ 

ার্শ্মফতী সদয়য ায়থ সমৌথ 

বায ভাধযয়ভ  

তযচারক (জতয) 

 

- - ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

তযচারক(জতয) 

সপান-৮১৭০৪৮০ 

Email-ds@dlrs.gov.bd 

উ-তযচারক(জতয) 

সপান-৯১২৫৫৯৮ 

Email-dds@dlrs.gov.bd 

০৬ বূতভ জতয এফং বূতভ ংোয 

কামমএুভ ংএুাভত তফলয়ম 

যকাযয়ক যাভম প্রদান 

গণপ্রজাতভএী ফাংরায়দ 

যকায/তফতবন্ন 

অতপ/ংা কতৃম ক 

চাতদায তবতত্তয়ত  

ভাতযচারক 

 

- - ভাতযচারক 

সপান- ৮১৭০৪৮৫ 

Email-dg@dlrs.gov.bd 

০৭ তফ,ত,এ অতপাযগয়ণয ায়বম  জনপ্রান ভভএণারয়য়য তফ,ত,এ প্রান, - ততনটি ফযায়চ তযচারক(বূতভ সযকডম ) 

mailto:Email-ds@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dds@dlrs.gov.bd
mailto:Email-ads@dlrs.gov.bd
mailto:Email-ads@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dg@dlrs.gov.bd
mailto:Email-ds@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dds@dlrs.gov.bd
mailto:Email-dg@dlrs.gov.bd


এন্ড সয়টরয়ভন্ট প্রতক্ষণ সপ্রতযত তাতরকা অনমুায়ী ফন ও অনযানয 
কযাডায এফং 
জতুডতয়ার াতবম য়য 

অতপাযগণয়কায়বম  
এন্ড সয়টরয়ভন্ট 

প্রতক্ষণ 

এ প্রতক্ষণ 

সদয়া য়। 

প্রততটি ফযাচ 

এক ভা কয়য 

প্রতক্ষণ সদয়া 
য়। 

সপান-৮১৭০৪৮১ 

Email-dlr@dlrs.gov.bd 

উ-তযচারক(সিঃঅিঃ-১) 

সপান-৯১২৫৫৯৭ 

Email-ddso-1@dlrs.gov.bd 

 

mailto:Email-dlr@dlrs.gov.bd
mailto:Email-ddso-1@dlrs.gov.bd

