
সিটিজেন চার্ টার  

(জিবাসিসিক চচকসিষ্ট) 

চিবার নাম 

(অিযন্তরীণ চিবা) 

চিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িময় 
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্রজয়ােনীয় 

কাগে/আজবদন ফরম 

প্রাসিস্থান 

চিবামূল্য এবং 

পসরজ াধ পদ্ধসি  

(যসদ থাজক) 

 াখার নামিহ দাসয়ত্বপ্রাি 

কম টকিটার পদসব, রুম নম্বর, 

চেিা/উপজেিার চকাড, 

অসফসিয়াি চর্সিজফান ও 

ইজমইি 

উদ্ধটিন কম টকিটার পদসব, রুম 

নম্বর চেিা/উপজেিার চকাড, 

অসফসিয়াি চর্সিজফান ও 

ইজমইি 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

নাগসরক চিবা 

ম্যাপ সবক্রয় ১ সদন ২০ র্াকার স্ট্যাম্পিহ 

আজবদন 

চমৌোর নাম ও চে এি 

নং 

ভূসম চরকড ট ও েসরপ 

অসধদির 

কক্ষ নম্বর-১০১ 

প্রসি সির্ ৫০০/- 

র্াকা নগদ (প্রাসি 

স কার রস জদর 

মাধ্যজম) 

চােট অসফিার (িীমানা-১) 

রুম নম্বর-১১১ 

পসরচািক (েসরপ) 

রুম নম্বর-২১৯ 

উপ-পসরচািক (েসরপ) 

রুম নম্বর-৩১৭ 

অসিজযাগ ও প্রসিকার ক. ১ সদন (িরািসর 

শুনানী/িাক্ষাৎ এর 

মাধ্যজম) 

খ. িদজন্তর মাধ্যজম 

৩ িিাহ 

সিসখি আজবদন  বা 

অসিজয়াগ এবং 

অসিজযাজগর/দাবীর 

িমথ টজন প্রািসিক 

কাগেপত্র 

সনধ টাসরি ফরম চনই। সবনা মূজল্য পসরচািক (প্র ািন) 

রুম নম্বর-৩০১ 

পসরচািক (ভূসম চরকড ট)  

রুম নম্বর-২০৩ 

পসরচািক (েসরপ) 

রুম নম্বর-২১৯ 

মহাপসরচািক  

রুম নম্বর-২০২ 

০২-৮১৭০৪৮৫ 

ইজমইি-dg@dlrs.gov.bd 

প্র ািন অনুসবিাগ 

প্র ািন অসধ াখা 

কম টকিটা/কম টচারীজদর 

অবির প্রদান, অবির 

উির ছুটি ও ছুটি 

নগদায়ন 

১৫ সদন ই-নসথর 

মাধ্যজম 

আজবদনপত্র, চাকুরী বসহ, 

এি,এি,সি িনদপজত্রর 

িিযাসয়ি ফজর্াকসপ না 

দাবী পত্র, োিীয় পসরচয় 

পজত্রর িিযাসয়ি 

ফজর্াকসপ 

সবসিন্ন চোন হজি প্রাি। প্রজযােয নজহ। িংস্থাপন-১  াখা 

উপ-পসরচািক (প্র ািন) 

রুম নম্বর-২০৫ 

ইজমইি-

dda@dlrs.gov.bd 

 

 

পসরচািক (প্র ািন) 

রুম নম্বর-৩০১ 

 

মহাপসরচািক  

রুম নম্বর-২০২ 

০২-৮১৭০৪৮৫ 

ইজমইি-dg@dlrs.gov.bd 
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চিবার নাম 

(অিযন্তরীণ চিবা) 

চিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িময় 
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্রজয়ােনীয় 

কাগে/আজবদন ফরম 

প্রাসিস্থান 

চিবামূল্য এবং 

পসরজ াধ পদ্ধসি 

(যসদ থাজক) 

 াখার নামিহ দাসয়ত্বপ্রাি 

কম টকিটার পদসব, রুম নম্বর, 

চেিা/উপজেিার চকাড, 

অসফসিয়াি চর্সিজফান ও ইজমইি 

উদ্ধটিন কম টকিটার পদসব, রুম 

নম্বর চেিা/উপজেিার চকাড, 

অসফসিয়াি চর্সিজফান ও 

ইজমইি 

1 2 3 4 5 6 7 

কম টকিটা/কম টচারীজদর 

বদসি ও পদায়ন 

 ০৩ সদন ই-নসথর 

মাধ্যজম 

আজবদন পত্র ও প্রস্তাব সবসিন্ন চোন হজি প্রাি। প্রজযােয নজহ। িংস্থাপন-১  াখা 

উপ-পসরচািক (প্র ািন) 

রুম নম্বর-২০৫ 

ইজমইি-dda@dlrs.gov.bd 

 

 

পসরচািক (প্র ািন) 

রুম নম্বর-৩০১ 

 

মহাপসরচািক  

রুম নম্বর-২০২ 

০২-৮১৭০৪৮৫ 

ইজমইি-dg@dlrs.gov.bd 

 

কম টকিটা/কম টচারীজদর 

বসহিঃ বাংিাজদ  অসেটি 

ছুটি 

০৩ সদন ই-নসথর 

মাধ্যজম 

আজবদনপত্র, ছুটির 

সনধ টাসরি ফরমিহ প্রস্তাব 

সবসিন্ন চোন হজি প্রাি। প্রজযােয নজহ। ঐ ঐ 

কম টকিটা/কম টচারীজদর 

পািজপাজর্ টর অনাপসি 

প্রদান 

০৩ সদন ই-নসথর 

মাধ্যজম 

আজবদনপত্র, ছুটির 

সনধ টাসরি ফরমিহ প্রস্তাব 

সবসিন্ন চোন হজি প্রাি। প্রজযােয নজহ। ঐ ঐ 

কম টকিটা/কম টচারীজদর 

চাকুরী স্থায়ীকরজণর 

অনুমসি 

১০ সদন ই-নসথর 

মাধ্যজম 

আজবদনপত্র, ছুটির 

সনধ টাসরি ফরমিহ প্রস্তাব 

সবসিন্ন চোন হজি প্রাি। প্রজযােয নজহ। ঐ ঐ 

িংস্থাপন-২  াখা  

কম টকিটা/কম টচারীজদর 

র্াইমজেি/দক্ষিািীমা 

অসিক্রম/সিজিক ন 

চেড ও চবিন িমিা 

৩০ সদন ই-নসথর 

মাধ্যজম 

আজবদনপত্র, ছুটির 

সনধ টাসরি ফরমিহ প্রস্তাব 

সবসিন্ন চোন হজি প্রাি। প্রজযােয নজহ। িংস্থাপন-২  াখা, প্র ািসনক 

কম টকিটা 

রুম নম্বর-২১০, এ অসধদির 

khalil-

chair.bsa54@yahoo.com 

পসরচািক (প্র ািন) 

রুম নম্বর-৩০১ 

উপ-পসরচািক (প্র ািন)  

রুম নম্বর-২০৫ 

মহাপসরচািক  

রুম নম্বর-২০২ 

০২-৮১৭০৪৮৫ 

ইজমইি-dg@dlrs.gov.bd 

 

 

mailto:ইমেইল-dda@dlrs.gov.bd
mailto:ইমেইল-dg@dlrs.gov.bd
mailto:khalil-chair.bsa54@yahoo.com
mailto:khalil-chair.bsa54@yahoo.com
mailto:ইমেইল-dg@dlrs.gov.bd


 

চিবার নাম 

(অিযন্তরীণ চিবা) 

চিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িময় 
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্রজয়ােনীয় 

কাগে/আজবদন ফরম 

প্রাসিস্থান 

চিবামূল্য এবং 

পসরজ াধ পদ্ধসি 

(যসদ থাজক) 

 াখার নামিহ দাসয়ত্বপ্রাি 

কম টকিটার পদসব, রুম নম্বর, 

চেিা/উপজেিার চকাড, 

অসফসিয়াি চর্সিজফান ও 

ইজমইি 

উদ্ধটিন কম টকিটার পদসব, রুম 

নম্বর চেিা/উপজেিার চকাড, 

অসফসিয়াি চর্সিজফান ও 

ইজমইি 

1 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সহিাব ও বাজের্  াখা 

কম টকিটা/কম টচারীজদর 

চপন ন 

০১ মাি হাড ট নসথর 

মাধ্যজম  

আজবদনপত্র, ছুটির 

সনধ টাসরি ফরমিহ প্রস্তাব 

সবসিন্ন চোন হজি প্রাি। প্রজযােয নজহ। অথ ট ও বাজের্ অসধ াখা,  

উপ-পসরচািক (অথ ট ও 

বাজের্) 

রুম নম্বর-৩১৭ 

ইজমইি-

ddfdlrs@gmail.gov.bd 

 

প্র ািন অনুসবিাগ 

পসরচািক (প্র ািন), 

রুম নম্বর-৩০১  

এ অসধদির 

কম টকিটা/কম টচারীজদর 

সবজ ষ 

অনুদান/জযৌথবীমা ও 

কল্যাণ 

১৫ সদন হাড ট নসথর 

মাধ্যজম  

আজবদনপত্র, ছুটির 

সনধ টাসরি ফরমিহ প্রস্তাব 

সবসিন্ন চোন হজি প্রাি। প্রজযােয নজহ। ঐ ঐ 

কম টকিটা/কম টচারীজদর 

িাধারণ িসবষ্য িহসবি  

০৭ সদন ই-নসথর 

মাধ্যজম 

আজবদনপত্র, ছুটির 

সনধ টাসরি ফরমিহ প্রস্তাব 

সবসিন্ন চোন হজি প্রাি। প্রজযােয নজহ। ঐ ঐ 

চোন িমূজহ ত্রত্রমাসিক 

বাজের্ বরাদ্দ/সবিােন 

১৫ জুিাই 

১৫ অজটাবর 

১৫ োনুয়াসর 

১৫ মাচ ট 

ত্রত্রমাসিক সিসিজি 

চাসহদাপত্র 

সবসিন্ন চোন হজি প্রাি। প্রজযােয নজহ। ঐ ঐ 
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চিবার নাম 

(অিযন্তরীণ চিবা) 

চিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িময় 
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্রজয়ােনীয় 

কাগে/আজবদন ফরম 

প্রাসিস্থান 

চিবামূল্য এবং 

পসরজ াধ পদ্ধসি 

(যসদ থাজক) 

 াখার নামিহ দাসয়ত্বপ্রাি 

কম টকিটার পদসব, রুম নম্বর, 

চেিা/উপজেিার চকাড, 

অসফসিয়াি চর্সিজফান ও 

ইজমইি 

উদ্ধটিন কম টকিটার পদসব, রুম 

নম্বর চেিা/উপজেিার চকাড, 

অসফসিয়াি চর্সিজফান ও 

ইজমইি 

1 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

েসরপ অনুসবিাগ 

অসধ াখা 

সডসের্াি পদ্ধসিজি ভূসম 

েসরপকরজণর িজক্ষয 

চমৌোর সত্র-িীমানা 

সপিার ও সেওজডটিক 

সপিার সনম টাজণর েন্য 

অথ ট বরাদ্দ। 

চোনাি চিজর্িজমন্ট 

অসফি চথজক পত্র 

প্রাসির চপ্রসক্ষজি  

৭ (িাি) কম ট সদবজির 

মজধ্য 

চোনাি চিজর্িজমন্ট অসফি 

কর্তটক কম টসূচী েহজণর 

সবস্তাসরি িথ্য (জেিা, 

উপজেিা, চমৌোর নাম ও 

চে, এি নম্বর এবং 

সপিাজরর িংখ্যা 

উজেখপূব টক চাসহদা পত্র 

চপ্ররণ। 

প্রজযােয নজহ। প্রজযােয নজহ। অিযন্তরীণ েসরপ  াখা, 

িরকারী পসরচািক (েসরপ), 

রুম নং-৩১০ (৩য় িিা), 

চফানিঃ ৯১০১৯৭৫ 

e-mail. 

sarkar.dlrs.gov.bd 
 

উপ-পসরচািক (েসরপ), 

রুম নং-৩১৭ (৩য় িিা),  

চফানিঃ ৯১২৫৫৯৮ 

e-mail.dds@dlrs.gov.bd 
 

সেওজডটিক সপিাজরর 

মান সনণ টজয়র েন্য 

িাজি ট টিম গঠন। 

চোনাি চিজর্িজমন্ট 

অসফি চথজক পত্র 

প্রাসির চপ্রসক্ষজি  

১০ (দ ) কম ট সদবজির 

মজধ্য 

 প্রজযােয নজহ। প্রজযােয নজহ। ঐ ঐ 

সেওজডটিক সপিাজরর 

মান সনণ টয়। 

সেওজডটিক সপিাজরর 

চমার্ িংখ্যার উপর 

সনি টর ীি (প্রসিটি 

সেওজডটিক িাজি ট টিম 

প্রসিসদন পজে চমার্ 

৩টি সেওজডটিক 

সপিাজরর মান সনণ টয় 

করজি পাজর)। 

সেওজডটিক িাজি ট টিম 

কর্তটক সেওজডটিক 

সপিাজরর মান সনণ টয় 

িংক্রান্ত প্রসিজবদন চপ্ররণ। 

প্রজযােয নজহ। প্রজযােয নজহ। ঐ ঐ 

 

 



চিবার নাম 

(অিযন্তরীণ চিবা) 

চিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িময় 
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্রজয়ােনীয় 

কাগে/আজবদন ফরম 

প্রাসিস্থান 

চিবামূল্য এবং 

পসরজ াধ পদ্ধসি 

(যসদ থাজক) 

 াখার নামিহ দাসয়ত্বপ্রাি 

কম টকিটার পদসব, রুম নম্বর, 

চেিা/উপজেিার চকাড, 

অসফসিয়াি চর্সিজফান ও 

ইজমইি 

উদ্ধটিন কম টকিটার পদসব, রুম 

নম্বর চেিা/উপজেিার চকাড, 

অসফসিয়াি চর্সিজফান ও 

ইজমইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

আন্তিঃজেিা 

(আন্তিঃসবিাগীয়) িীমানা 

সনধ টারণ। 

চাসহদা পত্র প্রাসির 

চপ্রসক্ষজি ৩ চথজক  

৬ মাজির মজধ্য। 

আন্তিঃজেিা িীমানা 

ত্রদর্ ট (৩-১০ সকিঃসমিঃ 

পয টন্ত) এবং স্থানীয় 

েনগণ  ও চেিা 

প্র ািনিমূজহর িাসব টক 

িহজযাসগিা প্রাসির 

সনশ্চয়িা িাজপজক্ষ)। 

চেিা প্র ািকগণ কর্তটক 

চাসহদাপত্র চপ্ররণ। 

প্রজযােয নজহ। প্রজযােয নজহ। অিযন্তরীণ েসরপ  াখা, িরকারী 

পসরচািক (েসরপ), রুম নং-

৩১০ (৩য় িিা), চফানিঃ 

৯১০১৯৭৫ 

e-mail 

.sarkar.dlrs.gov.bd 
 

উপ-পসরচািক (েসরপ), 

রুম নং-৩১৭ (৩য় িিা),  

চফানিঃ ৯১২৫৫৯৮ 

e-mail.dds@dlrs.gov.bd 
 

আন্তিঃজেিা িীমানা 

সনধ টারজণর েন্য িাজি ট টিম 

গঠন। 

চেিা প্র ািকগণ 

কর্তটক চাসহদাপত্র এবং 

সবিাগীয় 

কসম নারগণ কর্তটক 

আন্তিঃ চেিা িীমানা 

সনধ টারজণর সিসি 

(Basis) িম্বসিি 

সিদ্ধান্ত প্রাসির পর ১০ 

(দ ) কম টসদবজির 

মজধ্য। 

চেিা প্র ািকগণ কর্তটক 

চাসহদাপত্র এবং সবিাগীয় 

কসম নারগণ কর্তটক 

আন্তিঃজেিা িীমানা 

সনধ টারজণর সিসি (Basis) 

িম্বসিি সিদ্ধান্ত চপ্ররণ। 

প্রজযােয নজহ। প্রজযােয নজহ। অিযন্তরীণ েসরপ  াখা, িরকারী 

পসরচািক (েসরপ), রুম নং-

৩১০ (৩য় িিা), চফানিঃ 

৯১০১৯৭৫ 

e-mail 

.sarkar.dlrs.gov.bd 
 

উপ-পসরচািক (েসরপ), 

রুম নং-৩১৭ (৩য় িিা),  

চফানিঃ ৯১২৫৫৯৮ 

e-mail.dds@dlrs.gov.bd 
 

 

 

 

 



চিবার নাম 

(অিযন্তরীণ চিবা) 

চিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িময় 
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্রজয়ােনীয় 

কাগে/আজবদন ফরম 

প্রাসিস্থান 

চিবামূল্য এবং 

পসরজ াধ পদ্ধসি 

(যসদ থাজক) 

 াখার নামিহ দাসয়ত্বপ্রাি 

কম টকিটার পদসব, রুম নম্বর, 

চেিা/উপজেিার চকাড, 

অসফসিয়াি চর্সিজফান ও 

ইজমইি 

উদ্ধটিন কম টকিটার পদসব, রুম 

নম্বর চেিা/উপজেিার চকাড, 

অসফসিয়াি চর্সিজফান ও 

ইজমইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ভূসম চরকড ট অনুসবিাগ  

১. স্বত্বসিসপর অসনয়ম 

িংক্রান্ত অসিজযাগ। 

০৭ (িাি) সদজনর 

মজধ্য। 

অসিজযাজগর স্ব-পজক্ষ ভূসম 

মাসিকানা প্রমাজনর েন্য 

িংসিষ্ট কাগেপত্র। 

িংসিষ্ট  উপজেিা 

চিজর্িজমন্ট অসফি। 

িরকার কর্তটক 

সনধ টাসরি মূজল্য। 

উপ-পসরচািক (জিিঃঅপািঃ১/২) 

ভূসম চরকড ট ও েসরপ অসধদির 

চিেগাঁও, ঢাকা-১২০৮ 

চর্সিজফান নং-৯১২৫৫৯৭ 

e-mail. ddsol@dlrs.gov.bd 

পসরচািক (ভূসম চরকড ট) 

ভূসম চরকড ট ও েসরপ অসধদির 

চর্সিজফান নং-৮১৭০৪৮১ 

e-mail. dlr@gmail.com 

 
 

মহাসপরচািক 

ভূসম চরকড ট ও েসরপ অসধদির 

চর্সিজফান নং-৮১৭০৪৮১ 

e-mail.dg@dlrs.com 

২. চোনাি চিজর্িজমন্ট 

অসফি কর্তটক চপ্রসরি 

েসরজপর প্রস্তাব 

সনষ্পসিকরণ। 

০৭ (িাি) সদজনর 

মজধ্য। 

চোনাি চিজর্িজমন্ট 

অসফি কর্তটক চপ্রসরি 

িংসিষ্ট কাগেপত্র। 

চোনাি চিজর্িজমন্ট 

অসফি। 

প্রজযােয নজহ। উপ-পসরচািক (জিিঃঅপািঃ১/২) 

ভূসম চরকড ট ও েসরপ অসধদির 

চিেগাঁও, ঢাকা-১২০৮ 

চর্সিজফান নং-৯১২৫৫৯৭ 

e-mail. ddsol@dlrs.gov.bd 

পসরচািক (ভূসম চরকড ট) 

ভূসম চরকড ট ও েসরপ অসধদির 

চর্সিজফান নং-৮১৭০৪৮১ 

e-mail. dlr@gmail.com 

 
 

মহাসপরচািক 

ভূসম চরকড ট ও েসরপ অসধদির 

চর্সিজফান নং-৮১৭০৪৮১ 

e-mail.dg@dlrs.com 

 

 

 

 

mailto:e-mail.%20ddsol@dlrs.gov.bd
mailto:dlr@gmail.com
mailto:e-mail.dg@dlrs.com
mailto:e-mail.%20ddsol@dlrs.gov.bd
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চিবার নাম 

(অিযন্তরীণ চিবা) 

চিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িময় 
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্রজয়ােনীয় 

কাগে/আজবদন ফরম 

প্রাসিস্থান 

চিবামূল্য এবং 

পসরজ াধ পদ্ধসি 

(যসদ থাজক) 

 াখার নামিহ দাসয়ত্বপ্রাি 

কম টকিটার পদসব, রুম নম্বর, 

চেিা/উপজেিার চকাড, 

অসফসিয়াি চর্সিজফান ও 

ইজমইি 

উদ্ধটিন কম টকিটার পদসব, রুম 

নম্বর চেিা/উপজেিার চকাড, 

অসফসিয়াি চর্সিজফান ও 

ইজমইি 

1 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩. ভূসম েসরপ আরজের 

পূজব ট চোনাি 

চিজর্িজমন্ট অসফিারগণ 

কর্তটক চপ্রসরি চগজের্ 

সবজ্ঞসি অনুজমাদন ও 

প্রকাজ র েন্য প্রস্তাব 

ভূসম মন্ত্রণািয় চপ্ররণ। 

০৭ (িাি) সদজনর 

মজধ্য। 

চোনাি চিজর্িজমন্ট 

অসফি কর্তটক চপ্রসরি 

িংসিষ্ট কাগেপত্র। 

চোনাি চিজর্িজমন্ট 

অসফি। 

প্রজযােয নজহ উপ-পসরচািক (জিিঃঅপািঃ১/২) 

ভূসম চরকড ট ও েসরপ অসধদির 

চিেগাঁও, ঢাকা-১২০৮ 

চর্সিজফান নং-৯১২৫৫৯৭ 

e-mail. ddsol@dlrs.gov.bd 

পসরচািক (ভূসম চরকড ট) 

ভূসম চরকড ট ও েসরপ অসধদির 

চর্সিজফান নং-৮১৭০৪৮১ 

e-mail.dlr@gmail.com 

 
 

মহাসপরচািক 

ভূসম চরকড ট ও েসরপ অসধদির 

চর্সিজফান নং-৮১৭০৪৮১ 

e-mail.dg@dlrs.com 

৪. চোনাি চিজর্িজমন্ট 

অসফিারগণ কর্তটক 

চপ্রসরি চূোন্ত প্রকাস ি 

চমৌোর চগজের্ সবজ্ঞসি 

প্রকাজ র প্রস্তাব 

অনুজমাদন ও প্রকাজ র 

েন্য ভূসম মন্ত্রণািজয় 

চপ্ররণ। 

০৭ (িাি) সদজনর 

মজধ্য। 

চোনাি চিজর্িজমন্ট 

অসফি কর্তটক চপ্রসরি 

িংসিষ্ট কাগেপত্র। 

চোনাি চিজর্িজমন্ট 

অসফি। 

প্রজযােয নজহ উপ-পসরচািক (জিিঃঅপািঃ১/২) 

ভূসম চরকড ট ও েসরপ অসধদির 

চিেগাঁও, ঢাকা-১২০৮ 

চর্সিজফান নং-৯১২৫৫৯৭ 

e-mail. ddsol@dlrs.gov.bd 

পসরচািক (ভূসম চরকড ট) 

ভূসম চরকড ট ও েসরপ অসধদির 

চর্সিজফান নং-৮১৭০৪৮১ 

e-mail. dlr@gmail.com 

 
 

মহাসপরচািক 

ভূসম চরকড ট ও েসরপ অসধদির 

চর্সিজফান নং-৮১৭০৪৮১ 

e-mail.dg@dlrs.com 

৪. চোনাি চিজর্িজমন্ট 

অসফিারগজণর ভ্রমণ 

সববরণী অনুজমাদন। 

০৭ (িাি) সদজনর 

মজধ্য। 

ভ্রমণাজদ , ভ্রমণ সববরণী 

ও পসরদ টন প্রসিজবদন। 

চোনাি চিজর্িজমন্ট 

অসফি। 

প্রজযােয নজহ উপ-পসরচািক (জিিঃঅপািঃ১/২) 

ভূসম চরকড ট ও েসরপ অসধদির 

চিেগাঁও, ঢাকা-১২০৮ 

চর্সিজফান নং-৯১২৫৫৯৭ 

e-mail. ddsol@dlrs.gov.bd 

পসরচািক (ভূসম চরকড ট) 

ভূসম চরকড ট ও েসরপ অসধদির 

চর্সিজফান নং-৮১৭০৪৮১ 

e-mail. dlr@gmail.com 
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চিবার নাম 

(অিযন্তরীণ চিবা) 

চিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িময় 
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র/আজবদন 

ফরম প্রাসিস্থান 

চিবামূল্য এবং 

পসরজ াধ পদ্ধসি 

(যসদ থাজক) 

 াখার নামিহ দাসয়ত্বপ্রাি 

কম টকিটার পদসব,রূম 

নম্বর,চেিা/উপজেিার চকাড, 

অসফসিয়াি চর্সিজফান ও ইজমইি 

উর্ধ্টিন কম টকিটার পদসব,রূম নম্বর 

চেিা/উপজেিার চকাড, অসফসিয়াি 

চর্সিজফান ও ইজমইি 

1 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

চিজর্িজমন্ট চপ্রি 

খসিয়ান মূদ্রণ ও িরবরাহ 

(প্রসি িক্ষ খসিয়ান) 

২৫ কম টসদবি প্রজযােয নজহ। প্রজযােয নজহ। প্রজযােয নজহ।  চপ্রি অসফিার (চিজর্িজমন্ট চপ্রি) 

চমাবাইি নম্বর +৮৮-

০১৮৩৭৮৩২০৬৬ 

ইজমইি- po@dlrs.gov.bd 

পসরচািক  (চরকড ট) 

ভূসম চরকড ট ও েসরপ অসধদির 

 চমাবাইি নম্বর-+৮৮ -

০১৯১৫৬৪৬৩৫১ 

ইজমইি- dlr@dlrs.gov.bd 

 


