জমমর খমিয়ান তিাার প্রমিয়া:
জমমর খমিয়ান বা আ-পর্ চা:
তেশলর তযশকান নাগমরক তযশকান জায়গা শি িার থবা িয় করশি আচ্ছুক জায়গা জমমর মবমভন র তরকড  চ তযমন এএ (SA),মএ
চ
(CS),মবঅরএ (BRS) নক / পর্ চা/ খমিয়ান/ ার্টফাআড 
কমপ এখন খুব শজ নাআন অশবেশনর মাধ্যশম তজা প্রলাশকর
কায চাশয়র তরকড  চরুম তথশক ংগ্র করশি পারশবন। এর ফশ একমেশক জনগণ তযমন তকাশনা রকম তভাগামি ছাড়াআ দ্রুি তবা
পাশেন, ন্য মেশক রবরাকৃি তরকড  চ স্বয়ংমিয়ভাশব মড মজটাআজ শয় যাশে।
ভূমম মন্ত্রণায়, তজা প্রলান ও এটুঅআ তপ্রাগ্রাশমর তযৌথ উশযাশগ ৬৪ তজার তরকড  চরুশমর ক তরকড  চ এএ (SA),মএ
(CS),মবঅরএ (BRS) ও খমিয়ান কমপ মড মজটাআজ করা শে। এশি প্রায় ৪.৫ তকার্ট খমিয়ান তরকড  চ মড মজটাআজ শব।
বিচমাশন প্রায় ২৩ ক্ষ ২০ াজার তরকড  চ নাআন প্রোন করা শয়শছ। এর মশধ্য প্রায় ৩ ক্ষ ৯৫ াজার তরকড  চ আউঅআএম তথশক
প্রোন করা শয়শছ।
জমমর খমিয়ান তিাার প্রমিয়া:
মনশনাক্তভাশব বিচমাশন জমমর খমিয়ান তিাা যায়:
ক. তজা আ-তবা তকন্দ্র: তজা প্রলাশকর কায চাশয়র তজা আ-তবা তকশন্দ্রর মাধ্যশম ওয়ানস্টপ ামভচ গ্রণ করা যায়।
খ. আউমনয়ন িথ্য ও তবাশকন্দ্র: তেশলর মবমভন র আউমনয়ন পমরশে বমিি আউঅআএম তথশক নাগমরকগণ অশবেন করশি
পারশবন। তশক্ষশে আউঅআএম উশযাক্তাগণ রকার মনর্ চামরি তকাট চ মফ ছাড়াও তজা প্রলান শি মনর্ চামরি াশর প্রশমং মফ
মনশবন।
গ. তজা ওশয়ব তপাট চা: তজা িথ্য বািায়শনর ংমিষ্ট তজার ওশয়ব তপাট চাশর মাধ্যশম ব্যমক্ত মনশজআ মনর্ চামরি ফশমচ অশবেন
করশি পারশবন। তজা ওশয়ব তপাট চা পাওয়ার জন্য অপনাশক www.districtname.gov.bd ঠিকানায় তযশি শব।
এরপর জমমর খমিয়াশনর জন্য অশবেন বাটশন মিক কশর ংমিষ্ট ফরমর্ট পাওয়া যাশব।

খমিয়াশনর জন্য অশবেন

জমমর খমিয়াশনর জন্য দু’ভাশব অশবেন করা যায়:
ক. জরুরী তড মভামর খ. ার্ারন তড মভামর
জরুরী তড মভারীর জন্য ার্ারনণি ০৩ কায চমেব এবং ার্ারণ অশবেশনর জন্য ার্ারণি ০৭-১০ কমচমেব াশগ।






খমিয়ান (পর্ চা) র্ট অপমন ড াকশযাশগ তপশি মনর্ চামরি কাম পূরণ করশি শব।
অশবেশনর াশথ মনর্ চামরি তকাট চ মফ তজা প্রলাশকর কায চাশয়র ংমিষ্ট তজা আ-তবা তকন্দ্র তথশক িয় কশর
অশবেনপশের াশথ ংযুক্ত কশর তজা তবা তকশন্দ্র জমা তেয়া যাশব। এছাড়া অশবেশনর াশথ মনর্ চামরি তকাট চ মফ ংযুক্ত
কশর ড াকশযাশগ তজা আ-তবা তকশন্দ্র জমা মেশি পারশবন। এছাড়া স্টযাম্প তভন্ডর থবা নুশমামেি আউঅআএম তথশকও
তকাট চ মফ িয় করা যাশব।
অপনার অশবেশনর ব চশল বিা এএমএ এর মাধ্যশম জানার জন্য অপনার বিচমান তমাবাআ নম্বর প্রোন করশি
শব।
খমিয়ান উশতান মফ: ক) ার্ারণঃ তকাট চ মফ- ১০ টাকা, তড মভামর মফ- ২ টাকা
খ) জরুরীঃ তকাট চ মফ- ২০ টাকা, তড মভামর মফ- ২ টাকা।
মনশন অশবেন ফশমচর একর্ট নমুনা তেয়া শাঃ

নক প্রামির অশবেন োমখশ প্রশযশাজনীযশ মনশে চমলকা
মর্মিি ঘর গুশা বশ্যআ পুরন করশি শব।
-মভমতক িথ্য প্রামির জন্য অপনার র্মি তমাবাআ নং প্রোন করুন।
বাংাযশ তখার জন্য আউমনশকাড যুক্ত ফন্ট ব্যবার করুন।
নাম :

*

বিচমান ঠিকানা :

আশমআ :

তমাবাআ নং :

*

তটমশফান নং :
তড মভারীর
প্রশযশাজন :
তমৌজা : *

নকশর র্রন : *
উপশজা : *
তজ এ নং :

জািীযশ অআমড  :

মিযশ

ার্ারন

বাধ্যিামূক

খমিযশান নং :

*
নকর্ট মকভাশব তপশি র্ান :

তকাট চ মফ মকভাশব প্রোন করশি র্ান :

তজা তবা তকন্দ্র
শি
তজা তবা তকশন্দ্র

ড াকশযাশগ
ড াকশযাশগ

জরুরী

োমখ করুন বাটশন মিক করার পর প্রাি রমলের্ট মপ্রন্ট কশর মনমে চস্ট িাশন তকাট চমফ ামগশযশ তজা আ-তবা তকশন্দ্র
তপৌৌঁশছ মেন। ফরমর্ট মপ্রন্ট করশি না পারশ তয তকান াো কাগশজ প্রশযশাজনীযশ তকাট চ মফ যুক্ত কশর তজা তবা
তকশন্দ্র তপৌৌঁশছ মেন।
তপ্ররশনর ঠিকানা :
তজা আ-তবা তকন্দ্র
তজা প্রলাশকর কায চাযশ



খমিয়ান (পর্ চা/নক) এর অশবেশনর পর তজা প্রলাশকর কায চাশয়র ংমিষ্ট তরকড  চ রুশমর কমচকিচাশের কশয়কর্ট র্াশপ
মনর্ চামরি কাজর্ট ম্পন র করশি য়। অশবেন করার পর ংমিষ্ট মফ কারী (প্রাথমমক বাছাআকারী) অশবেন যার্াআবাছাআ কশরন এবং তমৌজা/ উপশজা মভমতক র্টংচ কশর থাশকন। র্টংচ করার পর ংমিষ্ট কামর/ ষ্টাফ তমৌজার বআ
ংগ্র কশরন। িঃপর তমৌজার বআ তথশক অশবেনকৃি খমিয়াশনর মূ িথ্য এমিকারক কর্তচক এমি করা শয় থাশক।
এরপর যার্াআকারী ষ্টাফ কর্তচক যার্াআ-বাছাআ কশর তুনাকারীর মনকট তপ্ররণ করা য়। তুনাকারী ংমিষ্ট তরকড  চর্ট তুনা
কশর চূড়াি নুশমােশনর জন্য কারী কমমলনার (শরকড  চ রুম) এর মনকট তপ্ররণ কশরন। কারী কমমলনার (শরকড  চ রুম)
এর চূড়াি নুশমােশনর পরআ অশবেনকারীশক মনর্ চামরি খমিয়ান প্রোন করা শয় থাশক।
অলার কথা শে, দ্রুি এবং শজ এ তবা প্রোশনর শক্ষয বিচমাশন মরাজগঞ্জ তজায় একর্ট পাআট প্রকল্প বাস্তবায়ন
করা শে যার মাধ্যশম অশবেনকারীশক তকাট চ মফ প্রোন করার জন্য তকান ঝাশমা তপাাশি শব না। নাআশনর
মাধ্যশমআ তকাট চ মফ পমরশলার্ করা যাশব। ংমিষ্ট আউমনয়ন িথ্য ও তবা তকন্দ্র, তজা আ-তবা তকন্দ্র, তজা প্রলাশকর
মনর্ চামরি কাউন্টার তথশক অশবেশনর পালাপামল ব্যামক্ত মনশজও মনর্ চামরি তজার ওশয়ব তপাট চাশর মাধ্যশম অশবেন
করশি পারশবন।

মনশন মবভাগ নুাশর মবমভন র তজার ওশয়ব তপাট চাশর ঠিকানা তেয়া :
Chittagong Division
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BARGUNA
BARISAL
BHOLA
JHALOKATI
PATUAKHALI
PIROJPUR

Chittagong Division
1.
BANDARBAN
2.
BRAHMANBARIA
3.
CHANDPUR
4.
CHITTAGONG

www.dcbarguna.gov.bd
www.dcbarisal.gov.bd
www.dcbhola.gov.bd
www.dcjhalakathi.gov.bd
www.dcpatuakhali.gov.bd
www.dcpirojpur.gov.bd

www.dcbandarban.gov.bd
www.dcbrahmanbaria.gov.bd
www.dcchandpur.gov.bd
www.dcchittagong.gov.bd

5.
6.
7.
8.
8.
10.
11.

COMILLA
COX'S BAZAR
FENI
KHAGRACHHARI
LAKSHMIPUR
NOAKHALI
RANGAMATI

www.dccomilla.gov.bd
www.dccoxsbazar.gov.bd
www.dcfeni.gov.bd
www.dckhagrachhari.gov.bd
www.dclakshmipur.gov.bd
www.dcnoakhali.gov.bd
www.dcrangamati.gov.bd

Dhaka Division
1.
DHAKA
2.
FARIDPUR
3.
GAZIPUR
4.
GOPALGANJ
5.
JAMALPUR
6.
KISHOREGONJ
7.
MADARIPUR
8.
MANIKGANJ
8.
MUNSHIGANJ
10.
MYMENSINGH
11.
NARAYANGANJ
12.
NARSINGDI
13.
NETRAKONA
14.
RAJBARI
15.
SHARIATPUR
16.
SHERPUR
17.
TANGAIL

www.dcdhaka.gov.bd
www.dcfaridpur.gov.bd
www.dcgazipur.gov.bd
www.dcgopalganj.gov.bd
www.dcjamalpur.gov.bd
www.dckishoreganj.gov.bd
www.dcmadaripur.gov.bd
www.dcmanikganj.gov.bd
www.dcmunshiganj.gov.bd
www.dcmymensingh.gov.bd
www.dcnarayanganj.gov.bd
www.dcnarsingdi.gov.bd
www.dcnetrokona.gov.bd
www.dcrajbari.gov.bd
www.dcshariatpur.gov.bd
www.dcsherpur.gov.bd
www.dctangail.gov.bd

Khulna Division
1.
BAGERHAT
2.
CHUADANGA
3.
JESSORE
4.
JHENAIDAH
5.
KHULNA
6.
KUSHTIA
7.
MAGURA
8.
MEHERPUR

www.dcbagerhat.gov.bd
www.dcchuadanga.gov.bd
www.dcjessore.gov.bd
www.dcjhenaidah.gov.bd
www.dckhulna.gov.bd
www.dckushtia.gov.bd
www.dcmagura.gov.bd
www.dcmeherpur.gov.bd

8.
10.

NARAIL
SATKHIRA

www.dcnarail.gov.bd
www.dcsatkhira.gov.bd

Rajshahi Division
1.
BOGRA
www.dcbogra.gov.bd
2.
CHAPAINABABGANJ www.dcchapainawabganj.gov.bd
3.
JOYPURHAT
www.dcjoypurhat.gov.bd
4.
PABNA
www.dcpabna.gov.bd
5.
NAOGAON
www.dcnaogaon.gov.bd
6.
NATORE
www.dcnatore.gov.bd
7.
RAJSHAHI
www.dcrajshahi.gov.bd
8.
SIRAJGANJ
www.dcsirajganj.gov.bd

Rangpur Division
1.
DINAJPUR
2.
GAIBANDHA
3.
KURIGRAM
4.
LALMONIRHAT
5.
NILPHAMARI
6.
PANCHAGARH
7.
RANGPUR
8.
THAKURGAON

www.dcdinajpur.gov.bd
www.dcgaibandha.gov.bd
www.dckurigram.gov.bd
www.dclalmonirhat.gov.bd
www.dcnilphamari.gov.bd
www.dcpanchagarh.gov.bd
www.dcrangpur.gov.bd
www.dcthakurgaon.gov.bd

Sylhet Division
1.
HABIGANJ
2.
MAULVIBAZAR
3.
SUNAMGANJ
4.
SYLHET

www.dchabiganj.gov.bd
www.dcmoulvibazar.gov.bd
www.dcsunamganj.gov.bd
www.dcsylhet.gov.bd

