
নাগরিক সেবাি তথ্য োিরি 

সেবা প্রদানকািী অরিসেি নাম : থ্ানা 

ক্ররমক 

নং 

সেবাি নাম দারিত্বপ্রাপ্ত 

কম মকতমা / 

কম মচািী 

েংসেসে সেবা প্রদাসনি েদ্ধরত সেবা প্রারপ্তি 

প্রসিাজনীি েমি 

ও খিচ 

েংরিষ্ট আই-কানুন 

/ রবরি-রবিান/ নীরতমালা 

রনরদমষ্ট সেবা সেসত 

বযথ্ ম হসল েিবতী 

প্ররতকািকািী 

কম মকতমা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ 

০১ সাধারণ ডায়েরর গ্রহণ 

অরিসার ইন 

চার্জ(OC)/ রডউটি 

অরিসার (DO) 

সাধারণ ডায়েরর করার র্নয ওরস বরাবর আয়বদন কয়র থানার রডউটি 

অরিসায়রর রনকি দারখল করয়ে হে। রডউটি অরিসার আয়বদনটি সাধারণ 

ডায়েরর ররজর্স্টায়র এরি রদয়ে আয়বদনকারীয়ক জর্রড নং প্রদান কয়র 

থায়কন। রডউটি অরিসার আয়বদনটি ওরস ’র রনকি উপস্থাপন কয়রন। ওরস 

েদন্তকারী কর্ জকেজা রনয়োগ কয়র েয়দন্তর বযবস্থা কয়রন। েদয়ন্তর ররয়পায়িজর 

রপ্ররিয়ে এখরেোরভুক্ত হয়ল বযবস্থা গ্রহণ কয়রন অনযথাে উর্ধ্ জেন 

কেত জপি/ আদালয়ে ররিার কয়রন। 

১ ঘণ্টা রথয়ক ৭রদন 

; রবনার্ূয়লয 

১। রস আর রপ রস/১৮৯৮  -

১৫৪ ,১৫৫ ধারা  

২। রপআররব  / ১৯৪৩ - ৩৭৭ 

রবরধ 

৩। পুরলশ আইন /১৮৬১ - ৪৪ 

ধারা 

সায়কল জ এএসরপ 

০২ 
পুরলশ রিোয়রন্স 

সাটিজরিয়কি প্রদান 

এসরপ রডএসরব /

অরিসার ইন 

চার্জ(O.C) 

রসানালী বযাংক/ বাংলায়দশ বযাংয়কর অনুকূয়ল ৫০০/- িাকার রের্ারর 

চালানসহ এসরপ বরাবর আয়বদন দারখল করয়ে হে। দারখয়লর পর সংরিষ্ট 

ওরস / থানাে েদন্ত করার র্নয এসআই-রক রনয়দজশ প্রদান কয়রন। ররয়পািজ 

প্রারির পর পুরলশ রিোয়রন্স সনদ প্রদায়নর উপযুক্ত হয়ল প্রস্তুে করা হে 

অনযথাে বারেল করা হে। পরবেীয়ে প্ররেস্বািয়রর র্নয পুরলশ 

সুপার  রনকি রপ্ররণ করা হে। পুরলশ সুপার প্ররেস্বাির কয়র ওরস ’র রনকি 

ওোনস্টপ রসন্টায়র রপ্ররণ কয়রন। থানা ওোনস্টপ রসন্টার রথয়ক পুরলশ 

রিোয়রন্স সনদ আবয়দনকারী সংগ্রহ কয়রন। 

৫-৭ রদন ;      ৫০০ 

িাকা 

 

রডএসরব রনয়দজরশকা 

থানার রিয়ে 

সায়কজল এএসরপ 

এস রপ অরিয়সর 

রিয়ে রডআইজর্ 

০৩ 
ববধ আয়েোস্ত্র র্র্া 

রাখা 

অরিসার ইন 

চার্জ(OC)/ রডউটি 

অরিসার (DO) 

ববধ আয়েোয়স্ত্রর র্ারলক বযাজক্তগে ভায়ব অথবা সরকারর রনয়দজয়শ অস্ত্রটি 

থানায়ে র্র্া রদয়ে আসয়ল প্রথয়র্ একটি আয়বদন করয়ে হে। রডউটি 

অরিসার আয়স্ত্রর কাগর্পে পয জয়বিণ কয়র রবস্তাররে েথযারদ ররজর্স্টায়র 

রলরপবদ্ধ কয়র জর্রড নং রদয়ে আয়বদনকারীয়ক একটি করপ বুজিয়ে রদন। 

অে:পর ববধ অস্ত্রটি থানার র্ালখানাে রনরাপদ রহিার্য়ে রাখার বযবস্থা 

কয়রন। পরবেীয়ে রনধ জাররে সর্য়ে জর্রডর করপটি দারখল সায়পয়ি আস্ত্রটি 

রনয়র্র রহিার্য়ে রনয়ে পায়রন। 

৩০-৬০ রর্রনি; 

রবনার্ূয়লয 

 

অস্ত্র আইয়নর-১৮৭৮ এর ১৬ 

ধারা  
সায়কল জ এএস রপ 

০৪ 

রর্রছল, সভা, 

সর্ায়বশ, র্াইক 

বযবহায়রর অনুর্রে 

প্রদান 

এসরপ রডএসরব /

অরিসার ইন চার্জ 

(OC) 

আয়বদনকারীয়ক রর্রছল, সভা, সর্ায়বশ, র্াইক বযবহার ইেযারদর অনুর্রের 

র্নয পুরলশ সুপার (এসরপ) বরাবর আয়বদন করয়ে হে। পুরলশ সুপার েদন্ত 

করার র্নয অরিসার ইনচায়র্জর (ওরস) রনয়দজশ রদন। ওরস েদন্ত কয়র 

এসরপ’র রনকি রপ্ররণ কয়রন। প্রাি েদন্ত প্ররেয়বদন এবং অনযানয রাষ্ট্রীে 

৪-৭ রদন; রবনার্ূয়লয 

 

১। রসআররপরস / ১৮৯৮-

১২৭, ১২৮, ১২৯ ধারা 

২। পুরলশ আইয়নর/১৮৬১ - 

রডআইজর্ 



ক্ররমক 

নং 

সেবাি নাম দারিত্বপ্রাপ্ত 

কম মকতমা / 

কম মচািী 

েংসেসে সেবা প্রদাসনি েদ্ধরত সেবা প্রারপ্তি 

প্রসিাজনীি েমি 

ও খিচ 

েংরিষ্ট আই-কানুন 

/ রবরি-রবিান/ নীরতমালা 

রনরদমষ্ট সেবা সেসত 

বযথ্ ম হসল েিবতী 

প্ররতকািকািী 

কম মকতমা 

গুরুত্বপূণ জ রবষোরদ রবয়বচনা কয়র অনুর্রে প্রদান করা হে অথবা অনুর্রে 

প্রদান সম্ভব নে র্য়র্ জ র্ারনয়ে রদন। 

৩০, ৩১, ৩২ ধারা 

০৫ 

ইভ টিজর্ং, রর্াবাইল 

রিায়ন উেযক্তকরণ, 

বা হুর্রক প্রদান 

সংক্রান্ত অরভয়যাগ 

গ্রহণ 

অরিসার ইন 

চার্জ(OC) 

ইভ টিজর্ং, রর্াবাইল রিায়ন উেযক্তকরণ, বা হুর্রক প্রদান ইেযারদ ঘিনার 

রপ্ররিয়ে অরিসার ইন চার্জ বরাবর রবস্তাররে বণ জনা রদয়ে আয়বদন করয়ে 

হে। রডউটি অরিসার আবদয়নর রপ্ররিয়ে সাধারণ ডায়েরর কয়রন এবং 

ওরস ’র রনকি রবষেটি উথ্থাপন কয়রন। ওরস োৎিরণক ঘিনাস্থয়ল যাওোর 

র্নয অরিসারয়ক রনয়দজশ রদন। রর্াবাইল রিায়ন উেযক্ত করার রবষেটি 

উদ্ঘািয়নর র্নয প্রয়োর্য়ন রিকয়নালজর্ বযবহারসহ রর্াবাইল অপায়রিয়রর 

সহােো গ্রহণ করা হে। এভায়ব অপরাধীয়দর আইয়নর আওোে আনা হে। 

১ ঘণ্টা রথয়ক ২/৩ 

রদন ; রবনার্ূয়লয 

 

১। রসআররপরস -১৮৯৮/১০৭ 

ধারা 

২। দন্ড রবরধ/১৮৬০ - ৫০৬, 

৩৮৭, ৩৮৬, ৩৮৫ ধারা 

৩। রপআররব-১৯৪৩/৩৭৭ 

সায়কল জ এএসরপ 

০৬ 

র্ারন এসকিজ, পণয 

এসকিজ প্রভত রে 

রিয়ে পুরলশ 

রনয়োগ সংক্রান্ত 

এসরপ রডএসরব /

অরিসার ইন 

চার্জ(OC 

র্ারন এসকিজ, পণয এসকিজ প্রভত রে রিয়ে পুরলশ রনয়োয়গর র্নয পুরলশ 

সুপায়রর রনকি আয়বদন করয়ে হে। পুরলশ সুপার আয়বদয়নর রবষেটি 

যাচাই-এর র্নয ওরস-রক রনয়দজশ রদন। ওরস ’র প্ররেয়বদন/ সুপাররয়শর 

রপ্ররিয়ে এসরপ এেদসংক্রান্ত অনুর্রে প্রদান কয়র রিাস জ/পুরলশ রনয়োগ 

রদন অথবা আয়বদন না র্ঞ্র্রু কয়রন। 

২-৩ রদন  ;

রবনার্ূয়লয 

 

১। পুরলশ আইন/১৮৬১ - ২৩ 

ধারা  

১। রপআররব/১৯৪৩ -  ৩৭৭ 

সায়কল জ এ এস রপ 

০৭ 

রিন্ডার ড্রপ, 

পরীিানুষ্ঠান প্রভত রে 

রিয়ে (অরেররক্ত) 

পুরলশ রনয়োগ 

এসরপ রডএসরব /

অরিসার ইন চার্জ 

(OC) 

রিন্ডার ড্রপ, পরীিানুষ্ঠান প্রভত রে রিয়ে (অরেররক্ত) পুরলশ রনয়োয়গর 

লয়িয পুরলশ সুপায়রর রনকি আয়বদন করয়ে হে। পুরলশ সুপার অরিসার 

ইন চায়র্জর র্াধযয়র্ েথয সংগ্রহ কয়র অথবা যাচাই কয়র প্রয়োর্নীে পুরলশ 

রিাস জ রনয়োয়গর বযবস্থা গ্রহণ কয়রন। 

২-৩ রদন; রবনার্ূয়লয 

 

১। পুরলশ আইন/১৯৬১-

  ৩১  ধারা 

  

সায়কল জ এএসরপ 

/রডআইজর্ 

 ০৮ 

হারায়না রর্াবাইল 

রিান, কম্পিউিার, 

র্ির সাইয়কল 

প্রভত রে উদ্ধার 

সংক্রান্ত 

অরিসার ইন 

চার্জ(OC)/ রডউটি 

অরিসার (DO) 

রর্াবাইল রিান, কম্পিউিার, র্ির সাইয়কল প্রভত রে হারায়না রগয়ল ওরস 

বরাবর রলরখে আয়বদন করয়ে হে। আয়বদন প্রারির পর রডউটি 

অরিসার  জর্রড রহয়সয়ব এরি রদয়ে আয়বদনকারীয়ক জর্রড নং রদন এবং 

আয়বদনটি ওরসর রনকি উপস্থাপন কয়রন। ওরস োৎিরণক কর্ জকেজা রনয়োগ 

কয়র েদন্ত/ র্ালার্াল উদ্ধায়রর বযবস্থা কয়রন। র্ালার্াল উদ্ধার হয়ল যথাযথ 

প্রজক্রোে প্রকত ে প্রাপয়কর রনকি হস্তান্তর করা হে। 

২-৭ রদন ; 

রবনার্ূয়লয 

 

রপআররব/১৯৪৩- ৩৭৭ রবরধ 

  
সায়কল জ এ এস রপ 

 


