
জলা শাসন, পাবনা এর “নাগিরক সনদ (Citizen’s Charter)” 
 
পক  (Vision): 

দ , গিতশীল, উ য়ন সহায়ক এবং জনবা ব শাসন।  

অিভল  (Mission): 
শাসিনক দ তা ি , ত ি র যথাযথ বহার ও সবাদাতােদর ি ভি র পিরবতন এবং উ াবন চচার মা েম সময়াব  ও মানস ত সবা িনি ত করা।  

কৗশলগত উে স হ (Strategic Objectives):  
১। জলা পযােয় সরকাির ও বসরকাির সকল উ য়ন লক কায মস েহর কাযকর সম য়সাধন;  
২। েযাগ ব াপনা;  
৩। বনায়ন, জলবা  পিরবতন ও পিরেবশ সংর ণসহ টকসই উ য়ন ল মা া অজন রাি তকরণ;  
৪। সামািজক িনরাপ া লক কায ম বা বায়ন জারদারকরণ;  
৫। রাজ  শাসন ও ব াপনায় গিতশীলতা আনয়ন;  
৬। জলা িজে িসর মা েম জন লা ও জনিনরাপ া সংহতকরণ;  
৭। জনসেচতনতা লক কায েম জনউ ু করণ জারদারকরণ;  
৮। মানবস দ উ য়ন ও ািত ািনক স মতা ি করণ;  
৯। ীড়া, সং িত ও নারী উ য়ন রাি তকরণ।  

অ ািফেসর িবিভ  শাখার িস েজন  চাটার 
 

িমক নং শাখার নাম া ন র  িমক নং  া ন র 
 ০১ সাধারন শাখা ২-৭  ১১ জনােরল সা িফেকট শাখা ৫৭-৫৭ 
০২ রাজ  শাখা ৮-১১  ১২ বাসী ক াণ শাখা ৫৮-৫৮ 
০৩ বসা ও বািণজ  শাখা ১২-৩৪  ১৩ াণ ও নবাসন শাখা  ৫৯-৫৯ 
০৪ িশ া ও ক াণ শাখা ৩৫-৩৮  ১৪ িম অিধ হণ শাখা ৬০-৬২ 
০৫ ানীয় সরকার ৩৯-৪২  ১৫ নজারত শাখা ৬৩-৬৩ 
০৬ ত  ও অিভেযাগ শাখা ৪৩-৪৩  ১৬ সং াপন শাখা  ৬৪-৬৬ 
০৭ আইিস  শাখা ৪৪-৪৪  ১৭ রিভিনউ ীখানা (আর.এম.) শাখা ৬৭-৬৮ 
০৮ জাির শাখা  ৪৫-৪৫  ১৮ েড  ও হ েড  শাখা ৬৯-৬৯ 
০৯ িডিশয়াল ি খানা শাখা ৪৬-৫৩  ১৯ ফরম  ও শনাির শাখা ৭০-৭২ 
১০ রকড ম শাখা ৫৪-৫৬  ২০ লাইে রী শাখা ৭৩-৭৩ 

 



াধাযণ াখা: 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ  সফা প্রদানন 

নফ বাচ্চ ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র/অনফদন পযভ 

প্রাপ্তিস্থান 

সফামূল্য এফং 

প্তযনাধ দ্ধপ্তি (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাপ্তয়ত্বপ্রাি 

কভ বকিবায দপ্তফ, রুভ 

নম্বয, সজরা/উনজরায 

সকাড, প্তপপ্তয়ার 

সেপ্তরনপান  আ-সভআর 

ঊর্ধ্বিন কভ বকিবায 

দপ্তফ, রুভ নম্বয, 

সজরা/উনজরায 

সকাড প্তপপ্তয়ার 

সেপ্তরনপান  আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. ভাভান্য যাষ্ট্রপ্তিয 

ঐপ্তিক িপ্তফর নি প্রদত্ত 

নুদাননয সচক প্তফিযণ 

০৩ (প্তিন) কাম ব 

প্তদফ 

১. প্তনধ বাপ্তযি পযনভ সজরা প্রাক, াফনা ফযাফয 

অনফদন কযনি নফ। 

১.সজরা প্রানকয 

কাম বারনয়য ফ্রন্ট সডস্ক, 

াধাযণ াখা থফা 

www.pabna.gov.bd 
নয়ফ সাে বার নি 

ংগ্র/ডাউননরাড কযা 

মানফ 

৫.সাষ্ট প্তপ 

প্তফনামূনল্য কাযী কপ্তভনায 

াধাযণ াখা 

রুভ নং-৩০১ 

সজরায সকাড-৭৬০০ 

সেপ্তরনপানঃ ০৭৩১-

৬৫৭৪৭ 

e-mail : 

ac.genpab@ 
gmail.com 

প্তিপ্তযক্ত সজরা প্রাক 

(াপ্তফ বক) 

াফনা 

রুভ নং-২১১ 

সপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 

সজরায সকাড-৭৬০০ 

e-mail-

adcgpabna@ 

mopa.gov.bd 

২. ানাে ব াআনজয যপ্তঙন ছপ্তফ-১ কপ্ত 

(নভয়য, সৌযবা/আউপ্ত সচয়াযম্যান কর্তবক 

িযাপ্তয়ি) 

৩. জািীয় প্তযচয়নত্রয িযাপ্তয়ি পনোকপ্ত 

(নভয়য, সৌযবা/আউপ্ত সচয়াযম্যান কর্তবক 

িযাপ্তয়ি) 

৪. নুদান প্রাপ্তিয নত্রয িযাপ্তয়ি পনোকপ্ত 

৫. ১০(দ) োকা মূনল্যয সযপ্তবপ্তনউ স্ট্যাম্প 

২. ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ত্রাণ 

 কল্যাণ িপ্তফর নি 

প্রদত্ত নুদাননয সচক 

প্তফিযণ 

০৩ (প্তিন) কাম ব 

প্তদফ 

১. প্তনধ বাপ্তযি পযনভ সজরা প্রাক, াফনা ফযাফয  

   অনফদন কযনি নফ 

২. ানাে ব াআনজয যপ্তঙন ছপ্তফ-১ কপ্ত 

(নভয়য, সৌযবা/আউপ্ত সচয়াযম্যান কর্তবক 

িযাপ্তয়ি)  

১.সজরা প্রানকয 

কাম বারনয়য ফ্রন্ট সডস্ক, 

াধাযণ াখা থফা 

www.pabna.gov.bd 
নয়ফ সাে বার নি 

ংগ্র/ডাউননরাড কযা 

মানফ 

৪. সাষ্ট প্তপ 

প্তফনামূনল্য কাযী কপ্তভনায 

াধাযণ াখা 

রুভ নং-৩০১ 

সজরায সকাড-৭৬০০ 

সেপ্তরনপানঃ ০৭৩১-

৬৫৭৪৭ 

e-mail : 

ac.genpab@gmail.

com 

প্তিপ্তযক্ত সজরা প্রাক 

(াপ্তফ বক) 

াফনা 

রুভ নং-২১১ 

সপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 

সজরায সকাড-৭৬০০ 

e-mail-

adcgpabna@ 

mopa.gov.bd 

৩. জািীয় প্তযচয়নত্রয িযাপ্তয়ি পনোকপ্ত 

(নভয়য, সৌযবা/আউপ্ত সচয়াযম্যান কর্তবক 

িযাপ্তয়ি) 

৪. ১০(দ) োকা মূনল্যয সযপ্তবপ্তনউ স্ট্যাম্প 

৩. এনপ্তজ‘য নুকূনর 

প্রিযয়ন ত্র প্রদান 

৩০ (প্তত্র) কাম ব 

প্তদফ 

১. এনপ্তজ এয নানভ ছাাননা প্যানড অনফদন  

    কযনি নফ 

১.ংপ্তিষ্ট এনপ্তজ প্তফনামূনল্য কাযী কপ্তভনায 

াধাযণ াখা 

রুভ নং-৩০১ 

সজরায সকাড-৭৬০০ 

সেপ্তরনপানঃ ০৭৩১-

৬৫৭৪৭ 

e-mail : 

ac.genpab@gmail.

com 

প্তিপ্তযক্ত সজরা প্রাক 

(াপ্তফ বক) 

াফনা 

রুভ নং-২১১ 

সপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 

সজরায সকাড-৭৬০০ 

e-mail-

adcgpabna@ 

mopa.gov.bd 

২. নুনভাপ্তদি এপপ্তড-৬ এয কপ্ত দাপ্তখর কযনি 

নফ 

 

২. এনপ্তজ ব্যযনযা 

 

৩. ংপ্তিষ্ট উনজরা প্তনফ বাী প্তপায কর্তবক িদন্ত 

প্রপ্তিনফদন 

৩. ংপ্তিষ্ট উনজরা 

প্তনফ বাী প্তপ 
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৪. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
৫. 

 

 

 

 

সানের (অফাপ্তক) এয 

অনফদন পযভ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
সানের (অফাপ্তক)  

সযনতাযায প্তনফন্ধন 

 

 

 

 

১৫ (ননয) 

কাম ব প্তদফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
৩০ (প্তত্র) কাম ব 

প্তদফ 

১. প্তনধ বাপ্তযি অনফদন পযভ সজরা প্রানকয 

কাম বারনয়য ফ্রন্ট 

সডস্ক, াধাযণ াখা 

থফা 

www.pabna.go

v.bd নয়ফ সাে বার 

নি 

ংগ্র/ডাউননরাড 

কযা মানফ 

সানের রাআনেয অনফদন প্তপ 

০৫টি সেণীনি প্তফবক্ত 

ক) ০১ (এক) িাযকাঃ 

২,০০০/= 

খ) ০২ (দুআ) িাযকাঃ ৩,০০০/= 

গ) ০৩ (প্তিন) িাযকাঃ 

৪,০০০/= 

ঘ) ০৪ (চায) িাযকাঃ ৫,০০০/= 

ঙ) ০৫ (াঁচ) িাযকাঃ 

৫,০০০/= 

চারান সকাড-  

১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭ 

 
ক) সানের প্তনফন্ধন প্তপ ৫টি 

সেপ্তণনি প্তফবক্ত 

১. এক িাযকাঃ ১০,০০০/- 

২. দুআ িাযকাঃ ২০,০০০/- 

৩. প্তিন িাযকাঃ ২৫,০০০/- 

৪. চায িাযকাঃ ৫০,০০০/- 

৫. াঁচ িাযকাঃ ১,০০,০০০/- 

খ) সযনতাযায অন প্তফন্যা 

প্তননফ প্তনফন্ধন প্তপ প্তনম্নরু: 

১. অন ংখ্যা ৩০-১০০ 

(এপ্ত) ২,৫০০/- 

২. অন ংখ্যা ১০১-২০০ 

(এপ্ত) ৩,০০০/- 

৩. অন ংখ্যা ২০১-৩০০ 

(এপ্ত) ৩,৫০০/- 

৪. অন ংখ্যা ৩০০ এয উনদ্ধব 

(এপ্ত) ৪,০০০/- 

১.অন ংখ্যা ৩০-১০০(এপ্ত 

ব্যপ্তিি) ১,৫০০/= 

২. অন ংখ্যা ১০১-২০০(এপ্ত 

ব্যপ্তিি) ২,০০০/= 

৩.অন ংখ্যা ২০১-৩০০(এপ্ত 

ব্যপ্তিি) ২,৫০০/= 

৪.অন ংখ্যা ৩০০ এয 

উনদ্ধব(এপ্ত ব্যপ্তিি) ৩,০০০/= 

চারান সকাড- ১-৫৩০১-০০০১-

১৮১৭ 

কাযী কপ্তভনায 

াধাযণ াখা 

রুভ নং-৩০১ 

সজরায সকাড-৭৬০০ 

সেপ্তরনপানঃ  

০৭৩১-৬৫৭৪৭ 

e-mail :  

ac.genpab@ 

gmail.com 

প্তিপ্তযক্ত সজরা প্রাক 

(াপ্তফ বক) 

াফনা 

রুভ নং-২১১ 

সপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 

সজরায সকাড-৭৬০০ 

e-mail-

adcgpabna@ 

mopa.gov.bd 

২. জািীয় প্তযচয় নত্রয িযাপ্তয়ি 

পনোকপ্ত 

৩. জপ্তভয ভাপ্তরকা 

দপ্তরনরয/নাভজাযী/রীজ/বাড়ায চুপ্তক্তয 

িযাপ্তয়ি কপ্ত 

৪. প্তপ  বযাে জভায চারাননয মূর কপ্ত 

৫. সৌযবা/আউপ্তনয়ন প্তযলদ কর্তবক 

সেড রাআননেয িযাপ্তয়ি পনোকপ্ত 

সৌযবা/আউপ্তনয়ন 

প্তযলদ 

৬. কভ বচাযীনদয স্বাস্থয নদ প্তপ্তবর াজবন, াফনা 

 

 

 

৭. বফন প্তনভ বানণয দ্ধপ্তিয নুনভাদননয 

িযাপ্তয়ি কপ্ত 
 

ংপ্তিষ্ট দিয 

৮. TIN ননদয িযাপ্তয়ি পনোকপ্ত 

৯. Detailed Structure Plan, 

Design and Description of 

Facilities িযাপ্তয়ি কপ্ত 
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৬. সানের (অফাপ্তক)  

সযনতাযায রাআনে প্রদান 

১৫ (ননয) 

কাম ব প্তদফ 

১. প্তনধ বাপ্তযি অনফদন পযভ 

২. প্তপ জভা চারাননয মূরকপ্ত 

৩. নন-জুপ্তডপ্তয়ার স্ট্যানম্প 

ক্ষপ্তিপূযণ নয়নছ ভনভ ব 

ঙ্গীকাযনাভা (নানের  

সযনতাযা অআন’২০১৬ 

সভািানফক) 

১.সজরা প্রানকয 

কাম বারনয়য ফ্রন্ট সডস্ক, 

াধাযণ াখা থফা 

www.pabna.gov.bd 
নয়ফ সাে বার নি 

ংগ্র/ডাউননরাড কযা 

মানফ 

 

২. সানারী ব্যাংক 

৩. প্তনজ উনযানগ 

ক) সানের অফাপ্তক 

রাআনে প্তপ 

১. এক িাযকাঃ ৩০,০০০/- 

২. দুআ িাযকাঃ ৫০,০০০/- 

৩. প্তিন িাযকাঃ 

১,৫০,০০০/- 

৪. চায িাযকাঃ ৫,০০,০০০/- 

৫. াঁচ িাযকাঃ ৭,০০,০০০/- 

খ) ডুপ্তিনকে রাআনে প্তপ 

১. এক িাযকাঃ ৫,০০০/- 

২. দুআ িাযকাঃ ১০,০০০/- 

৩. প্তিন িাযকাঃ ৫০,০০০/- 

৪. চায িাযকাঃ ১,০০,০০০/- 

৫. াঁচ িাযকাঃ ১,৫০,০০০/- 

গ) সযনতাযায অন প্তফন্যা 

প্তননফ রাআনে প্তপ প্তনম্নরু: 

১. অন ংখ্যা ৩০-১০০ 

(এপ্ত) ১০,০০০/- 

২. অন ংখ্যা ১০১-২০০  

(এপ্ত) ১২,০০০/- 

৩. অন ংখ্যা ২০১-৩০০ 

(এপ্ত) ১৫,০০০/- 

৪. অন ংখ্যা ৩০০ এয 

উনদ্ধব (এপ্ত) ২০,০০০/- 

১. অন ংখ্যা ৩০-১০০ 

(এপ্ত ব্যপ্তিি) ৫,০০০/- 

২. অন ংখ্যা ১০১-২০০ 

(এপ্ত ব্যপ্তিি) ৬,৫০০/- 

৩. অন ংখ্যা ২০০-৩০০ 

(এপ্ত ব্যপ্তিি) ৮,০০০/- 

৪. অন ংখ্যা ৩০০ এয  

উনদ্ধব (এপ্ত ব্যপ্তিি) 

১০,০০০/- 

১. ডুপ্তিনকে রাআনে প্তপ 

অন ংখ্যা ৩০-১০০ 

(এপ্ত) ৭,৫০০/- 

২. ডুপ্তিনকে রাআনে প্তপ 

অন ংখ্যা ১০১-২০০  

(এপ্ত) ১০,০০০/- 

৩. ডুপ্তিনকে রাআনে প্তপ 

অন ংখ্যা ২০১-৩০০ 

কাযী কপ্তভনায 

াধাযণ াখা 

রুভ নং-৩০১ 

সজরায সকাড-৭৬০০ 

সেপ্তরনপানঃ ০৭৩১-৬৫৭৪৭ 

e-mail : 

ac.genpab@gmail.co

m 

প্তিপ্তযক্ত সজরা প্রাক (াপ্তফ বক) 

াফনা 

রুভ নং-২১১ 

সপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 

সজরায সকাড-৭৬০০ 

e-mail-adcgpabna@ 

mopa.gov.bd 

mailto:ac.genpab@gmail.com
mailto:ac.genpab@gmail.com


(এপ্ত) ১২,০০০/- 

৪. ডুপ্তিনকে রাআনে প্তপ 

অন ংখ্যা ৩০০ এয উনদ্ধব 

(এপ্ত) ১৫,০০০/- 

১. ডুপ্তিনকে রাআনে প্তপ 

অন ংখ্যা ৩০-১০০ (এপ্ত 

ব্যপ্তিি) ৪,০০০/- 

২. অন ংখ্যা ১০১-২০০ 

(এপ্ত ব্যপ্তিি) ৬,০০০/- 

৩. ডুপ্তিনকে রাআনে প্তপ 

অন ংখ্যা ২০০-৩০০ 

(এপ্ত ব্যপ্তিি) ১০,০০০/- 

৪. ডুপ্তিনকে রাআনে প্তপ 

অন ংখ্যা ৩০০ এয  উনদ্ধব 

(এপ্ত ব্যপ্তিি) ১২,০০০/- 

চারান সকাড- ১-৫৩০১-

০০০১-১৮১৮ 

৭. সানের (অফাপ্তক)  

সযনতাযায রাআনে 

নফায়ন 

৩০ ( প্তত্র ) 

কাম ব প্তদফ 

১. প্তরপ্তখি অনফদন অনফদন 

২. রাআননেয িযাপ্তয়ি 

পনোকপ্ত 

৩. নফায়ন প্তপ জভাদাননয 

চারাননয মূরকপ্ত 

৪. নফায়ন প্তপ এয ১৫% বযাে 

প্রদাননয চারাননয মূরকপ্ত      

(চারান সকাড নং ১-১১৩৩-

০০১০-০৩১১) 

১। াধাযণ াখা সজরা 

প্রানকয কাম বারয়,াফনা 

 

৩। সানারী ব্যাংক, াফনা 

ক) সানের অফাপ্তক নফায়ন 

প্তপ 

১. এক িাযকাঃ ৫,০০০/- 

২. দুআ িাযকাঃ ১০,০০০/- 

৩. প্তিন িাযকাঃ ৫০,০০০/- 

৪. চায িাযকাঃ ১,০০,০০০/- 

৫. াঁচ িাযকাঃ ১,৫০,০০০/- 

খ) সযনতাযায অন প্তফন্যা 

প্তননফ নফায়ন প্তপ প্তনম্নরু: 

১. অন ংখ্যা ৩০-১০০ 

(এপ্ত) ৫০০০/- 

২. অন ংখ্যা ১০১-২০০ 

(এপ্ত) ৬,০০০/- 

৩. অন ংখ্যা ২০১-৩০০ 

(এপ্ত) ৮,০০০/- 

৪. অন ংখ্যা ৩০০ এয 

উনদ্ধব (এপ্ত) ১০,০০০/- 

 
গ) সযনতাযায অন প্তফন্যা 

প্তননফ নফায়ন প্তপ প্তনম্নরু 

১.অন ংখ্যা ৩০-

১০০(এপ্ত ব্যপ্তিি) ৩,০০০/= 

২.অন ংখ্যা ১০১-

২০০(এপ্ত ব্যপ্তিি) ৪,০০০/- 

কাযী কপ্তভনায 

াধাযণ াখা 

রুভ নং-৩০১ 

সজরায সকাড-৭৬০০ 

সেপ্তরনপানঃ ০৭৩১-৬৫৭৪৭ 

e-mail :  

ac.genpab@ 

gmail.com 

প্তিপ্তযক্ত সজরা প্রাক  

(াপ্তফ বক) 

াফনা 

রুভ নং-২১১ 

সপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 

সজরায সকাড-৭৬০০ 

e-mail- 

adcgpabna@ 

mopa.gov.bd 

mailto:ac.genpab@gmail.com
mailto:ac.genpab@gmail.com


৩.অন ংখ্যা ২০১-

৩০০(এপ্ত ব্যপ্তিি) ৬,০০০/- 

৪.অন ংখ্যা ৩০০ এয 

উনদ্ধব (এপ্ত ব্যপ্তিি) ৭,০০০/ 

চারান সকাড- ১-৫৩০১-

০০০১-১৮১৮ 

৮. ফীয মুপ্তক্তনমাদ্ধাগনণয 

প্তফপ্তফধ অনফদন 

১৫ (ননয) 

কাম ব প্তদফ 

স্থানীয়বানফ তিযী নমুনা অনফদন প্তনজ উনযানগ প্তফনামূনল্য কাযী কপ্তভনায 

াধাযণ াখা 

রুভ নং-৩০১ 

সজরায সকাড-৭৬০০ 

সেপ্তরনপানঃ ০৭৩১-৬৫৭৪৭ 

e-mail :  

ac.genpab@ 

gmail.com 

প্তিপ্তযক্ত সজরা প্রাক 

 (াপ্তফ বক) 

াফনা 

রুভ নং-২১১ 

সপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 

সজরায সকাড-৭৬০০ 

e-mail-adcgpabna@ 

mopa.gov.bd 
৯. ক্ষুদ্র নৃ-সগাষ্ঠীয নদ ত্র ০৩ (প্তিন) কাম ব 

প্তদফ 

উনজরা প্তনফ বাী প্তপায 

কর্তবক িদন্ত প্রপ্তিনফদন 

ংপ্তিষ্ট উনজরা প্তনফ বাী 

প্তপানযয কাম বারয় 

প্তফনামূনল্য কাযী কপ্তভনায 

াধাযণ াখা 

রুভ নং-৩০১ 

সজরায সকাড-৭৬০০ 

সেপ্তরনপানঃ ০৭৩১-৬৫৭৪৭ 

e-mail : 

 ac.genpab@ 

gmail.com 

প্তিপ্তযক্ত সজরা প্রাক  

(াপ্তফ বক) 

াফনা 

রুভ নং-২১১ 

সপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 

সজরায সকাড-৭৬০০ 

e-mail-adcgpabna@ 

mopa.gov.bd 
১০. আে সাড়াননা রাআনে 

প্রদান 

৩০ (প্তত্র) কাম ব 

প্তদফ 

১. প্তনধ বাপ্তযি অনফদন পযভ 

 

 

 

 

সজরা প্রানকয 

কাম বারনয়য ফ্রন্ট সডস্ক, 

াধাযণ াখা থফা 

www.pabna.gov.bd 
নয়ফ সাে বার নি 

ংগ্র/ডাউননরাড কযা 

মানফ 

রাআনে প্রদান প্তপ ৫০০/- 

চারান সকাড- ১-৪৫০১-

০০০১-২৬৮১ 

উৎ কয ৪৫০০০/- 

সকাড ১-১১৪১-০০৬০-০১১১ 

কাযী কপ্তভনায 

াধাযণ াখা 

রুভ নং-৩০১ 

সজরায সকাড-৭৬০০ 

সেপ্তরনপানঃ ০৭৩১-৬৫৭৪৭ 

e-mail : ac.genpab@ 

gmail.com 

প্তিপ্তযক্ত সজরা প্রাক  

(াপ্তফ বক) 

াফনা 

রুভ নং-২১১ 

সপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 

সজরায সকাড-৭৬০০ 

e-mail-adcgpabna@ 

mopa.gov.bd ২. সৌযবা/আউপ্তনয়ন প্তযলদ 

প্রদত্ত সেড রাআননেয িযাপ্তয়ি 

পনোকপ্ত 

সৌযবা/আউপ্তনয়ন প্তযলদ 

৩. জািীয় প্তযচয়নত্রয 

পনোকপ্ত 

- 

৪. অয়কয প্তপ প্রদত্ত অয়কয 

প্তযনাধ প্রিযয়ন নত্রয 

িযাপ্তয়ি পনোকপ্ত 

অয়কয প্তপ 

৫. প্তযনফ প্তধদিয কর্তবক 

প্রদত্ত প্তযনফগি ছাড়নত্রয 

িযাপ্তয়ি পনোকপ্ত 

প্তযনফ প্তধদিয, ফগুড়া 

mailto:ac.genpab@%20gmail.com
mailto:ac.genpab@%20gmail.com
mailto:ac.genpab@%20gmail.com
mailto:ac.genpab@%20gmail.com
mailto:ac.genpab@%20gmail.com
mailto:ac.genpab@%20gmail.com


৬. আে বাোয় ব্যফহৃি জপ্তভয 

ভূপ্তভ উন্নয়ন কয প্তযনাধ 

দাপ্তখরায িযাপ্তয়ি পনোকপ্ত 

ংপ্তিষ্ট আউপ্তনয়ন ভূপ্তভ 

প্তপ 

৭. রাআনে প্তপ প্তযনানধয 

চারাননয মূরকপ্ত 

- 

১১ 

 

 

 

 

 

আে সাড়াননা রাআনে 

নফায়ন 

 

 

 

 

০৭ (াি) কাম ব 

প্তদফ 

 

 

 

 

১. প্তনধ বাপ্তযি অনফদন পযভ 

 

 

 

 

সজরা প্রানকয 

কাম বারনয়য ফ্রন্ট সডস্ক, 

াধাযণ াখা থফা 

www.pabna.gov.bd 
নয়ফ সাে বার নি 

ংগ্র/ডাউননরাড কযা 

মানফ 

রাআনে নফায়ন প্তপ ৫০০/- 

চারান সকাড- ১-৪৫০১-

০০০১-২৬৮১ 

 

কাযী কপ্তভনায 

াধাযণ াখা 

রুভ নং-৩০১ 

সজরায সকাড-৭৬০০ 

সেপ্তরনপানঃ ০৭৩১-৬৫৭৪৭ 

e-mail : ac.genpab@ 

gmail.com 

প্তিপ্তযক্ত সজরা প্রাক  

(াপ্তফ বক) 

াফনা 

রুভ নং-২১১ 

সপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 

সজরায সকাড-৭৬০০ 

e-mail-adcgpabna@ 

mopa.gov.bd ২. সৌযবা/আউপ্তনয়ন প্তযলদ 

প্রদত্ত সেড রাআননেয িযাপ্তয়ি 

পনোকপ্ত 

সৌযবা/আউপ্তনয়ন প্তযলদ 

৩. জািীয় প্তযচয়নত্রয 

পনোকপ্ত 

- 

৪. অয়কয প্তপ প্রদত্ত চরপ্তি 

থ বফছনযয অয়কয  যফিী 

থ ফছনযয গ্রীভ অয়কয 

প্তযনাধ প্রিযয়ন নত্রয 

িযাপ্তয়ি পনোকপ্ত 

অয়কয প্তপ 

৫. প্তযনফ প্তধদিয কর্তবক 

প্রদত্ত প্তযনফগি ছাড়নত্রয 

িযাপ্তয়ি পনোকপ্ত 

প্তযনফ প্তধদিয, ফগুড়া 

৬. আে বাোয় ব্যফহৃি জপ্তভয 

ভূপ্তভ উন্নয়ন কয প্তযনাধ 

দাপ্তখরায িযাপ্তয়ি পনোকপ্ত 

ংপ্তিষ্ট আউপ্তনয়ন ভূপ্তভ 

প্তপ 

৭. কাস্ট্ভস্ প্তপ প্রদত্ত বযাে 

প্তযনানধয প্রিযয়ন নত্রয 

িযাপ্তয়ি পনোকপ্ত 

কাস্ট্ভস্ প্তপ 

 

 

mailto:ac.genpab@%20gmail.com
mailto:ac.genpab@%20gmail.com


যাজস্ব াখা : 

 
ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদানন 

নফ বাচ্চ ভয়  

প্রনয়াজনীয়  

কাগজত্র 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র/অনফদন 

পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফামূল্য এফং প্তযনাধ 

দ্ধপ্তি (মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাপ্তয়ত্বপ্রাি কভ বকিবায দফী, 

রুভ নম্বয, সজরা/উনজরায সকাড, 

প্তপপ্তয়ার সেপ্তরনপান ও আনভআর 

উধ বিন কভ বকিবায দফী, রুভ নম্বয, 

সজরা/উনজরায সকাড, প্তপপ্তয়ার 

সেপ্তরনপান ও আনভআর 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

০১ কৃপ্তল খাজপ্তভ 

ফনদাফস্ত 

প্রদান 

০১(এক) ভা ফনদাফস্ব প্রদান ংক্রান্ত সক নপ্তথ সমখানন 

প্তনননাক্ত কাগজাপ্তদ ংমৄক্ত থাকনি নফঃ 

০১) অনফদনকাযীয স্বাভী-স্ত্রীয ০২ (দুআ) 

কপ্ত সমৌথ ছপ্তফ ংপ্তিষ্ট ওয়াড ব 

দস্য/নেয়াযম্যান কর্তবক িযাপ্তয়ি কনয 

অনফদননত্রয ানথ দাপ্তখর কযনি নফ। 

০২) নাগপ্তযকনত্বয নদ/জািীয় প্তযেয়ত্র  

০৩) ভূপ্তভীন নদত্র  

০৪) উনজরা কৃপ্তল খাজপ্তভ ব্যফস্থানা 

ও ফনদাফস্ত কপ্তভটিয বায কাম ব-প্তফফযণী 

০৫) অনদত্র 

০৬) সেেম্যা 

০৭) প্রস্তাফ পযভ 

০৮) সযকনড বয খপ্তিয়াননয কপ্ত 

উনজরা প্তনফ বাী 

প্তপানযয কাম বারয় 

প্তফনামূনল্য সযপ্তবপ্তনউ সডপুটি কানরক্টয, াফনা 

রুভ নং-৩০৫ 

সপানঃ- +৮৮০৭৩১-৬৬০৪৩ 

আ-সভআরঃ rdcpabna@ gmail.com  

প্তিপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব), াফনা 

রুভ নং-২১০ 

সপানঃ- +৮৮০৭৩১-৬৬০৩৯ 
আ-সভআরঃ adcrpabna@ gmail.com 

 

০২ যকাযী 

দিনযয 

নুকূনর 

কৃপ্তল 

খাজপ্তভ 

ফনদাফস্ত 

প্রদান 

৩০ কাম ব প্তদফ ০১) প্তনজ দখরীয় কৃপ্তল খাজপ্তভ 

ফনদাফনস্তয প্রনয়াজনীয়িায কথা উনেখ 

কনয াদা কাগনজ অনফদন কযনি নফ। 

০২) ংপ্তিষ্ট ভন্ত্রণারনয়য প্রাপ্তনক 

নুনভাদন রাগনফ। 

০৩) নথ বয ংস্থান(ফানজে ফযাদ্দ) 

থাকনি নফ। 

০৪) প্রপ্তিষ্ঠাননয জন্য জপ্তভয অনফদন 

কযনর সর-অউে প্লান দাপ্তখর কযনি নফ।  

০৫) প্তনধ বাপ্তযি ফাজায মূনল্যয ১.৫ গুন 

োকা প্তযনাধ কযনি নফ।  

প্তনজ উনযানগ প্রস্তাফ ভূপ্তভ ভন্ত্রণারয় 

কর্তবক নুনভাদননয য  

১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ 

নং সকানড ংপ্তিষ্ট 

উনজরায সানারী 

ব্যাংনক জভা প্রদান কযনি 

নফ। 

সযপ্তবপ্তনউ সডপুটি কানরক্টয, াফনা 

রুভ নং-৩০৫ 

সপানঃ- +৮৮০৭৩১-৬৬০৪৩ 

আ-সভআরঃ rdcpabna@ gmail.com  

প্তিপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব), াফনা 

রুভ নং-২১০ 

সপানঃ- +৮৮০৭৩১-৬৬০৩৯ 
আ-সভআরঃ adcrpabna@ gmail.com 

 

 



 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

০৩ প্তক্ষা 

প্রপ্তিষ্ঠাননয 

নুকূনর 

কৃপ্তল 

খাজপ্তভ 

ফনদাফস্ত 

প্রদান 

৩০ কাম ব প্তদফ ০১) প্তনজ দখরীয় কৃপ্তল খাজপ্তভ 

ফনদাফনত্ময প্রনয়াজনীয়িায কথা 

উনেখ কনয াদা কাগনজ অনফদন 

কযনি নফ। 

০২) ংপ্তিষ্ট ভন্ত্রণারনয়য প্রাপ্তনক 

নুনভাদন রাগনফ। 

০৩) নথ বয ংস্থান(ফানজে ফযাদ্দ) 

থাকনি নফ। 

০৪) প্রপ্তিষ্ঠাননয জন্য জপ্তভয 

অনফদন কযনর সর-অউে প্লান 

দাপ্তখর কযনি নফ।  

০৫) প্তনধ বাপ্তযি ফাজায মূনল্যয ১০% 

োকা প্তযনাধ কযনি নফ।  

প্তনজ উনযানগ প্রস্তাফ ভূপ্তভ ভন্ত্রণারয় কর্তবি 

নুনভাদননয য  

১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ নং 

সকানড ংপ্তিষ্ট উনজরায 

সানারী ব্যাংনক জভা প্রদান 

কযনি নফ। 

সযপ্তবপ্তনউ সডপুটি কানরক্টয, াফনা 

রুভ নং-৩০৫ 

সপানঃ- +৮৮০৭৩১-৬৬০৪৩ 

আ-সভআরঃ rdcpabna@ gmail.com  

প্তিপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব), াফনা 

রুভ নং-২১০ 

সপানঃ- +৮৮০৭৩১-৬৬০৩৯ 
আ-সভআরঃ adcrpabna@ 

gmail.com 

 

০৪ সফযকাযী 

প্রপ্তিষ্টাননয 

নুকূনর 

কৃপ্তল 

খাজপ্তভ 

ফনদাফস্ত 

প্রদান 

৩০ কাম ব প্তদফ ০১) প্তনজ দখরীয় কৃপ্তল খাজপ্তভ 

ফনদাফনত্ময প্রনয়াজনীয়িায কথা 

উনরস্দখ কনয াদা কাগনজ অনফদন 

কযনি নফ। 

০২) ংপ্তিষ্ট ভন্ত্রণারনয়য প্রাপ্তনক 

নুনভাদন রাগনফ। 

০৩) নথ বয ংস্থান(ফানজে ফযাদ্দ) 

থাকনি নফ। 

০৪) প্রপ্তিষ্ঠাননয জন্য জপ্তভয 

অনফদন কযনর সর-অউে স্দান 

দাপ্তখর কযনি নফ।  

০৫) প্তনধ বাপ্তযি ফাজায মূনল্যয ১.৫ 

গুন োকা প্তযনাধ কযনি নফ।  

প্তনজ উনযানগ প্রস্তাফ ভূপ্তভ ভন্ত্রণারয় কর্তবি 

নুনভাদননয য  

১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ নং 

সকানড ংপ্তিষ্ট উনজরায 

সানারী ব্যাংনক জভা প্রদান 

কযনি নফ। 

সযপ্তবপ্তনউ সডপুটি কানরক্টয, াফনা 

রুভ নং-৩০৫ 

সপানঃ- +৮৮০৭৩১-৬৬০৪৩ 

আ-সভআরঃ rdcpabna@ gmail.com  

প্তিপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব), াফনা 

রুভ নং-২১০ 

সপানঃ- +৮৮০৭৩১-৬৬০৩৯ 
আ-সভআরঃ adcrpabna@ 

gmail.com 

 

০৫ ব্যপ্তক্তয 

নুকূনর 

কৃপ্তল 

খাজপ্তভ 

ফনদাফস্ত 

প্রদান 

৩০ কাম ব প্তদফ ০১) প্তনজ দখরীয় কৃপ্তল খাজপ্তভ 

ফনদাফনত্ময প্রনয়াজনীয়িায কথা 

উনেখ কনয াদা কাগনজ অনফদন 

কযনি নফ। 

০২) নথ বয ংস্থান (ব্যাংক 

রনবপ্তি) থাকনি নফ। 

০৩) প্তনধ বাপ্তযি ফাজায মূনল্যয ১.৫ 

গুন োকা প্তযনাধ কযনি নফ।  

প্তনজ উনযানগ প্রস্তাফ ভূপ্তভ ভন্ত্রণারয় কর্তবি 

নুনভাদননয য ১-৪৬৩১-

০০০০-৩৬০১ নং সকানড 

ংপ্তিষ্ট উনজরায সানারী 

ব্যাংনক জভা প্রদান কযনি 

নফ। 

সযপ্তবপ্তনউ সডপুটি কানরক্টয, াফনা 

রুভ নং-৩০৫ 

সপানঃ- +৮৮০৭৩১-৬৬০৪৩ 

আ-সভআরঃ rdcpabna@ gmail.com  

প্তিপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব), াফনা 

রুভ নং-২১০ 

সপানঃ- +৮৮০৭৩১-৬৬০৩৯ 
আ-সভআরঃ adcrpabna@ 

gmail.com 

 

 



 
০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

০৬ জরভার 

আজাযা প্রদান 

১৫  

কাম বপ্তদফ 

২০ একনযয ঊনদ্ধব জরভানরয 

সক্ষনত্র 

১। প্তনপ্তদ বষ্ট পযনভ অনফদন 

 

 
২। ভৎস্যজীফী প্তভপ্তিয দস্য 

ংক্রান্ত নদ 

৩। প্তভপ্তিয দুআ ফছনযয প্তডে 

প্তযনাে ব 

৪। প্তভপ্তিয দস্যনদয িাপ্তরকা, 

প্তভপ্তিয সযপ্তজনেননয পনো কপ্ত 

িযাপ্তয়ি এফং প্তভপ্তিয বাপ্তি/ 

ম্পাদনকয ছপ্তফ 

৫। আজাযা মূনল্যয ২০% জাানি 

স্বরু ব্যাংক ড্রাপে 

 

 

 

 
১। সজরা প্রানকয কাম বারয় 

ও  উনজরা প্তনফ বাী 

প্তপানযয কাম বারয় 

২। প্তনজ উনযানগ 

 

 
৩। প্তনজ উনযানগ 

 
৪। প্তনজ উনযানগ  

 

 

 
৫। সম সকান িপপ্তপ্তর 

ব্যাংনকয সম সকান াখা 

 

অনফদন পযনভয মূল্য-৫০০/- 

(াঁেি) োকা িা প্তফপ্তড 

ভাযপি জভা প্রদান কযনি 

নফ 

সযপ্তবপ্তনউ সডপুটি কানরক্টয, াফনা 

রুভ নং-৩০৫ 

সপানঃ- +৮৮০৭৩১-৬৬০৪৩ 

আ-সভআরঃ rdcpabna@ gmail.com  

প্তিপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব), াফনা 

রুভ নং-২১০ 

সপানঃ- +৮৮০৭৩১-৬৬০৩৯ 
আ-সভআরঃ adcrpabna@ 

gmail.com 

 

০৭ 

 

 

 

 

 

 

 

সৌযবাধীন 

প্ত বি 

ম্পপ্তিয 

আজাযা নফায়ন 

১৫ কাম বপ্তদফ ১) াদা কাগনজ অনফদন 

২) ২০.০০ োকায সকােপ্তপ 

৩) পূফ ব ননয এআে অয অয 

    এয পনোকপ্ত 

প্তনজ উনযানগ  ১) কৃপ্তল জপ্তভ ৫০০/- োকা 

একয  

২) কৃপ্তল প্তবটি জপ্তভ ২০০০/- 

োকা একয 

৩) প্তল্প/ফাপ্তণপ্তজযক কানজ 

ব্যফহ্নি জপ্তভ ৫০০০/- োকা 

একয 

৪) অফাপ্তক ঘয ও কাঁো ঘয 

৩/- োকা প্রপ্তি ফগ বফুে  

৫) অফাপ্তক ঘয অধাাকা 

ঘয ৪/- োকা প্রপ্তি ফগ বফুে  

৬) অফাপ্তক ঘয ও াকা 

ঘয(দারান) ৮/- োকা প্রপ্তি 

ফগ বফুে 

৭) ফাপ্তণপ্তজযক উনদ্দনে 

ব্যফানযয সক্ষনত্র ( অধা 

াকা ঘয/াকা ঘয)  

১২/- োকা প্রপ্তি ফগ বফুে 

 

সযপ্তবপ্তনউ সডপুটি কানরক্টয, াফনা 

রুভ নং-৩০৫ 

সপানঃ- +৮৮০৭৩১-৬৬০৪৩ 

আ-সভআরঃ rdcpabna@ gmail.com  

প্তিপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব), াফনা 

রুভ নং-২১০ 

সপানঃ- +৮৮০৭৩১-৬৬০৩৯ 
আ-সভআরঃ adcrpabna@ 

gmail.com 

 

 

 



 

০৮ 

 

 

 

 

 

 

 

সৌযবাধীন 

প্ত বি ম্পপ্তিয 

আজাযাদানযয নাভ 

প্তযফিবন 

১৫ কাম বপ্তদফ ১) াদা কাগনজ অনফদন 

২) ২০.০০ োকায সকােপ্তপ 

৩) পূফ ব ননয এআে অয অয এয 

পনোকপ্ত 

৪) মৃত্যয নদ নত্রয পনোকপ্ত 

৫) ওয়াপ্তয নদ নত্রয পনোকপ্ত 

৬) জািীয় প্তযেয় নত্রয পনোকপ্ত 

 

প্তনজ উনযানগ  ১) কৃপ্তল জপ্তভ ৫০০/- োকা একয 

২) কৃপ্তল প্তবটি জপ্তভ ২০০০/- োকা 

একয 

৩) প্তল্প/ফাপ্তণপ্তজযক কানজ ব্যফহ্নি 

জপ্তভ ৫০০০/- োকা একয 

৪) অফাপ্তক ঘয ও কাঁো ঘয ৩/- 

োকা প্রপ্তি ফগ বফুে  

৫) অফাপ্তক ঘয অধাাকা ঘয ৪/- 

োকা প্রপ্তি ফগ বফুে 

৬) অফাপ্তক ঘয ও াকা 

ঘয(দারান) ৮/- োকা প্রপ্তি ফগ বফুে 

৭) ফাপ্তণপ্তজযক উনদ্দনে ব্যফানযয 

সক্ষনত্র ( অধা াকা ঘয/াকা ঘয)  

১২/- োকা প্রপ্তি ফগ বফুে 

সযপ্তবপ্তনউ সডপুটি কানরক্টয, াফনা 

রুভ নং-৩০৫ 

সপানঃ- +৮৮০৭৩১-৬৬০৪৩ 

আ-সভআরঃ rdcpabna@ gmail.com  

প্তিপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব), 

াফনা 

রুভ নং-২১০ 

সপানঃ- +৮৮০৭৩১-৬৬০৩৯ 
আ-সভআরঃ adcrpabna@ 

gmail.com 

 

০৯ 

 

 

 

 

সৌযবাধীন 

প্ত বি ম্পপ্তিয 

সভযাভনিয 

নুনভাদন 

১৫ কাম বপ্তদফ ১) াদা কাগনজ অনফদন 

২) ২০.০০ োকায সকাে প্তপ 

৩) এআে অয অয 

    এয পনোকপ্ত 

 

প্তনজ উনযানগ  সভযাভি কাজ ভাপ্তিয য পুনঃ  

ব্যফায প্তবপ্তিক প্তপ 

 কাম বকযী নফ 

 

সযপ্তবপ্তনউ সডপুটি কানরক্টয, াফনা 

রুভ নং-৩০৫ 

সপানঃ- +৮৮০৭৩১-৬৬০৪৩ 

আ-সভআরঃ rdcpabna@ gmail.com  

প্তিপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব), 

াফনা 

রুভ নং-২১০ 

সপানঃ- +৮৮০৭৩১-৬৬০৩৯ 
আ-সভআরঃ adcrpabna@ 

gmail.com 

১০ াে োপ্তদনা 

প্তবটিয রাআনি 

প্রদান 

৩০ কাম বপ্তদফ াে োপ্তদনা প্তবটিয রাআনি প্রদান 

ংক্রান্ত সক নপ্তথ সমখানন প্তননমাক্ত 

কাগজাপ্তদ ংমৄক্ত থাকনি নফঃ 

১) াদা কাগনজ অনফদন 

২) সেড রাআনি এয পনোকপ্ত 

িযাপ্তয়ি 

৩) জািীয় প্তযেয় নত্রয পনোকপ্ত  

িযাপ্তয়ি 

৪) এক কপ্ত ানাে ব াআনজয 

িযাপ্তয়ি যপ্তিন ছপ্তফ 

৫) ংপ্তিষ্ট আউপ্তনয়ন ভূপ্তভ কাযী 

কভ বকিবা, ানব বয়ানযয ও কানুননগা 

এয সমৌথ প্রপ্তিনফদন 

৬) সেেম্যা 

৭) াে সযীনপযীয নুনভাপ্তদি 

নক্সায কপ্ত 

৮) অনদনাভা 

উনজরা প্তনফ বাী 

প্তপানযয কাম বারয় 
প্তফনামূনল্য সযপ্তবপ্তনউ সডপুটি কানরক্টয, াফনা 

রুভ নং-৩০৫ 

সপানঃ- +৮৮০৭৩১-৬৬০৪৩ 

আ-সভআরঃ rdcpabna@ gmail.com  

প্তিপ্তযক্ত সজরা প্রাক (যাজস্ব), 

াফনা 

রুভ নং-২১০ 

সপানঃ- +৮৮০৭৩১-৬৬০৩৯ 
আ-সভআরঃ adcrpabna@ 

gmail.com 

 

 



  গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, াফনা 

(ব্যফা ও ফাণণজয াখা) 

www.pabna.gov.bd 
  

নাগণযক নদ 
Citizen`s Charter 

০১। ব্যফা ও ফাণণজয াখাাঃ 

ক্রাঃ 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

দফফ যাচ ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ/াঅদফদন পযভ 

প্রাণি স্থান 

জফা মূল্য এফাং ণযদাধ 

দ্ধণত(মণদ থাদক) 

াখায নাভ 

কভ যকতযায দফী, রুভ 

নাং,দজরা/ 

উদজরায  জকাড, 

াণপণয়ার জেণরদপান 

ও াআ-জভাআর 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযায দফী, 

রুভ নাং,দজরা/ উদজরায 

জকাড, াণপণয়ার 

জেণরদপান ও াআ-জভাআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. স্বণ য 

জুদয়রাযী ণডণরাং 

রাাআদন্স প্রদান 

৩০ (ণত্র) কাম য 

ণদফ 

১. ণনধ যাণযত- ক পযদভ  াঅদফদন ত্র। 

 

   

 

 

১.জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জডস্ক, ব্যফা ও ফাণণজয াখা াথফা 

www.pabna.gov.bd ওদয়ফ 

জাে যার দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা 

মাদফ 

৩০০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং - ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 
াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং -২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-

adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২. জাতীয় ণযচয় দত্রয পদোকণ (তযাণয়ত)  ২.ণনজ উদযাদগ াংণিষ্ট ণনফ যাচন 

াণপ দত 

৩. জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ কর্তযক প্রদত্ত জেড 

রাাআদদন্সয পদোকণ (তযাণয়ত) 

৩. াংণিষ্ট জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ 

৪. বাড়ায চুণক্তত্র/খাজনা/ট্যাদেয পদোকণ 

(তযাণয়ত) 

৪. াংণিষ্ট ব্যাণক্ত/প্রণতষ্ঠান/দৌযবা/ 

াআউণনয়ন ণযলদ/ াংণিষ্ট উদজরা 

ভূণভ াণপ 

   ৫. ২(দুাআ) কণ াদাে য াাআদজয যণঙন ছণফ 

(তযাণয়ত) 
   

   ৬. ণপ জভায চারাদনয মূর কণ ৬.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা    

 

 

 

 

 

 

 



 
-২- 

 

২. স্বণ য 

জুদয়রাযী ণডণরাং 

রাাআদন্স নফায়ন 

১৫ (দনয) কাম য 

ণদফ 

১.ণনধ যাণযত - গ পযদভ াঅদফদন 

২.মূর রাাআদন্স 

৩.  ণপ জভায চারাদনয মূরকণ  

১. ব্যফা ও ফাণণজয াখা 

রুভ নাং- ৩০১ 

 
৩.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা 

৩০০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

রুভ নাং - ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং -২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-

adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

৩. স্বণ য 

কাণযগযী ণডণরাং 

রাাআদন্স প্রদান 

৩০ (ণত্র) কাম য 

ণদফ 

১. ণনধ যাণযত -ক পযদভ  াঅদফদন ত্র। 

 

   

 

 

১.জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জডস্ক, ব্যফা ও ফাণণজয াখা াথফা 

www.pabna.gov.bd ওদয়ফ 

জাে যার দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা 

মাদফ 

৫০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং -২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-

adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২. জাতীয় ণযচয় দত্রয পদোকণ (তযাণয়ত)  ২.ণনজ উদযাদগ াংণিষ্ট ণনফ যাচন 

াণপ দত 

৩. জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ কর্তযক প্রদত্ত জেড 

রাাআদদন্সয পদোকণ (তযাণয়ত) 

৩. াংণিষ্ট জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ 

৪. বাড়ায চুণক্তত্র/খাজনা/ট্যাদেয পদোকণ 

(তযাণয়ত) 

৪. াংণিষ্ট ব্যাণক্ত/প্রণতষ্ঠান/দৌযবা/ 

াআউণনয়ন ণযলদ/ াংণিষ্ট উদজরা 

ভূণভ াণপ 

   ৫. ২(দুাআ) কণ াদাে য াাআদজয যণঙন ছণফ 

(তযাণয়ত) 
   

   ৬. ণপ জভায চারাদনয মূর কণ ৬.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
-৩- 

 

৪. স্বণ য 

কাণযগযী ণডণরাং 

রাাআদন্স নফায়ন 

১৫ (দনয) কাম য 

ণদফ 

১.ণনধ যাণযত - গ পযদভ াঅদফদন 

২.মূর রাাআদন্স 

৩.  ণপ জভায চারাদনয মূরকণ  

১.ব্যফা ও ফাণণজয াখা 

রুভ নাং- ৩০১ 

 
৩.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা 

৫০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

রুভ নাং - ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং -২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-

adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

৫. খুচড়া কাড় ণফক্রদয়য 

ণডণরাং রাাআদন্স প্রদান 

৩০ (ণত্র) কাম য 

ণদফ 

১. ণনধ যাণযত -ক পযদভ  াঅদফদন ত্র। 

 

   

 

 

১.জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জডস্ক, ব্যফা ও ফাণণজয াখা াথফা 

www.pabna.gov.bd ওদয়ফ 

জাে যার দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা 

মাদফ 

১০০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং -২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-

adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২. জাতীয় ণযচয় দত্রয পদোকণ (তযাণয়ত)  ২.ণনজ উদযাদগ াংণিষ্ট ণনফ যাচন 

াণপ দত 

৩. জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ কর্তযক প্রদত্ত জেড 

রাাআদদন্সয পদোকণ (তযাণয়ত) 

৩. াংণিষ্ট জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ 

৪. বাড়ায চুণক্তত্র/খাজনা/ট্যাদেয পদোকণ 

(তযাণয়ত) 

৪. াংণিষ্ট ব্যাণক্ত/প্রণতষ্ঠান/দৌযবা/ 

াআউণনয়ন ণযলদ/ াংণিষ্ট উদজরা 

ভূণভ াণপ 

   ৫. ২(দুাআ) কণ াদাে য াাআদজয যণঙন ছণফ 

(তযাণয়ত) 
   

   ৬. ণপ জভায চারাদনয মূর কণ ৬.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
-৪- 

 

৬.  খুচড়া কাড় ণফক্রদয়য 

ণডণরাং রাাআদন্স 

নফায়ন 

১৫ (দনয) কাম য 

ণদফ 

১.ণনধ যাণযত - গ পযদভ াঅদফদন 

২.মূর রাাআদন্স 

৩.  ণপ জভায চারাদনয মূরকণ  

১.ব্যফা ও ফাণণজয াখা 

রুভ নাং- ৩০১ 

 
৩.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা 

৫০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

রুভ নাং - ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 
াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং -২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-

adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

৭. াাআকাণয কাড় 

ণফক্রদয়য ণডণরাং 

রাাআদন্স প্রদান 

৩০ (ণত্র) কাম য 

ণদফ 

১. ণনধ যাণযত -ক পযদভ  াঅদফদন ত্র। 

 

   

 

 

১.জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জডস্ক, ব্যফা ও ফাণণজয াখা াথফা 

www.pabna.gov.bd ওদয়ফ 

জাে যার দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা 

মাদফ 

৩০০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং -২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-

adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২. জাতীয় ণযচয় দত্রয পদোকণ (তযাণয়ত)  ২.ণনজ উদযাদগ াংণিষ্ট ণনফ যাচন 

াণপ দত 

৩. জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ কর্তযক প্রদত্ত জেড 

রাাআদদন্সয পদোকণ (তযাণয়ত) 

৩. াংণিষ্ট জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ 

৪. বাড়ায চুণক্তত্র/খাজনা/ট্যাদেয পদোকণ 

(তযাণয়ত) 

৪. াংণিষ্ট ব্যাণক্ত/প্রণতষ্ঠান/দৌযবা/ 

াআউণনয়ন ণযলদ/ াংণিষ্ট উদজরা 

ভূণভ াণপ 

   ৫. ২(দুাআ) কণ াদাে য াাআদজয যণঙন ছণফ 

(তযাণয়ত) 
   

   ৬. ণপ জভায চারাদনয মূর কণ ৬.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা    

 

 

 

 

 

 

 



 

 
-৫- 

 

৮. াাআকাণয কাড় 

ণফক্রদয়য ণডণরাং 

রাাআদন্স নফায়ন 

১৫ (দনয) কাম য 

ণদফ 

১.ণনধ যাণযত - গ পযদভ াঅদফদন 

২.মূর রাাআদন্স 

৩.  ণপ জভায চারাদনয মূরকণ  

১.ব্যফা ও ফাণণজয াখা 

রুভ নাং- ৩০১ 

 
৩.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা 

১৫০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

রুভ নাং - ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং -২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-

adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

৯. ণভল্ক ফুড ণফক্রদয়য 

ণডণরাং রাাআদন্স প্রদান 

৩০ (ণত্র) কাম য 

ণদফ 

১. ণনধ যাণযত -ক পযদভ  াঅদফদন ত্র। 

 

   

 

 

১.জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জডস্ক, ব্যফা ও ফাণণজয াখা াথফা 

www.pabna.gov.bd ওদয়ফ 

জাে যার দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা 

মাদফ 

৩০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং -২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-

adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২. জাতীয় ণযচয় দত্রয পদোকণ (তযাণয়ত)  ২.ণনজ উদযাদগ াংণিষ্ট ণনফ যাচন 

াণপ দত 

৩. জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ কর্তযক প্রদত্ত জেড 

রাাআদদন্সয পদোকণ (তযাণয়ত) 

৩. াংণিষ্ট জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ 

৪. বাড়ায চুণক্তত্র/খাজনা/ট্যাদেয পদোকণ 

(তযাণয়ত) 

৪. াংণিষ্ট ব্যাণক্ত/প্রণতষ্ঠান/দৌযবা/ 

াআউণনয়ন ণযলদ/ াংণিষ্ট উদজরা 

ভূণভ াণপ 

   ৫. ২(দুাআ) কণ াদাে য াাআদজয যণঙন ছণফ 

(তযাণয়ত) 
   

   ৬. ণপ জভায চারাদনয মূর কণ ৬.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা    

 

 

 

 

 

 

 



 

 
-৬- 

 

১০. ণভল্ক ফুড ণফক্রদয়য 

ণডণরাং রাাআদন্স 

নফায়ন 

১৫ (দনয) কাম য 

ণদফ 

১.ণনধ যাণযত - গ পযদভ াঅদফদন 

২.মূর রাাআদন্স 

৩.  ণপ জভায চারাদনয মূরকণ  

১.ব্যফা ও ফাণণজয াখা 

রুভ নাং- ৩০১ 

 
৩.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা 

১৫০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 
াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং -২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-

adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

১১. জরৌ ও াআস্পাতজাত 

দ্রদব্যয ণডণরাং রাাআদন্স 

প্রদান 

৩০ (ণত্র) কাম য 

ণদফ 

১. ণনধ যাণযত -ক পযদভ  াঅদফদন ত্র। 

 

   

 

 

১.জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জডস্ক, ব্যফা ও ফাণণজয াখা াথফা 

www.pabna.gov.bd ওদয়ফ 

জাে যার দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা 

মাদফ 

৩০০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং -২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-

adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২. জাতীয় ণযচয় দত্রয পদোকণ (তযাণয়ত)  ২.ণনজ উদযাদগ াংণিষ্ট ণনফ যাচন 

াণপ দত 

৩. জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ কর্তযক প্রদত্ত জেড 

রাাআদদন্সয পদোকণ (তযাণয়ত) 

৩. াংণিষ্ট জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ 

৪. বাড়ায চুণক্তত্র/খাজনা/ট্যাদেয পদোকণ 

(তযাণয়ত) 

৪. াংণিষ্ট ব্যাণক্ত/প্রণতষ্ঠান/দৌযবা/ 

াআউণনয়ন ণযলদ/ াংণিষ্ট উদজরা 

ভূণভ াণপ 

   ৫. ২(দুাআ) কণ াদাে য াাআদজয যণঙন ছণফ 

(তযাণয়ত) 
   

   ৬. ণপ জভায চারাদনয মূর কণ ৬.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা    

 

 

 

 

 

 

 



 

 
-৭- 

 

১২. জরৌ ও াআস্পাতজাত 

দ্রব্য ণফক্রদয়য  ণডণরাং 

রাাআদন্স নফায়ন 

১৫ (দনয) কাম য 

ণদফ 

১.ণনধ যাণযত - গ পযদভ াঅদফদন 

২.মূর রাাআদন্স 

৩.  ণপ জভায চারাদনয মূরকণ  

১.ব্যফা ও ফাণণজয াখা 

রুভ নাং- ৩০১ 

 
৩.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা 

১৫০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং -৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং -২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-

adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

১৩. ণদভন্ট ণফক্রদয়য 

ণডণরাং রাাআদন্স 

প্রদান 

৩০ (ণত্র) কাম য 

ণদফ 

১. ণনধ যাণযত -ক পযদভ  াঅদফদন ত্র। 

 

   

 

 

১.জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জডস্ক, ব্যফা ও ফাণণজয াখা াথফা 

www.pabna.gov.bd ওদয়ফ 

জাে যার দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা 

মাদফ 

১৫০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং -২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-

adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২. জাতীয় ণযচয় দত্রয পদোকণ (তযাণয়ত)  ২.ণনজ উদযাদগ াংণিষ্ট ণনফ যাচন 

াণপ দত 

৩. জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ কর্তযক প্রদত্ত জেড 

রাাআদদন্সয পদোকণ (তযাণয়ত) 

৩. াংণিষ্ট জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ 

৪. বাড়ায চুণক্তত্র/খাজনা/ট্যাদেয পদোকণ 

(তযাণয়ত) 

৪. াংণিষ্ট ব্যাণক্ত/প্রণতষ্ঠান/দৌযবা/ 

াআউণনয়ন ণযলদ/ াংণিষ্ট উদজরা 

ভূণভ াণপ 

   ৫. ২(দুাআ) কণ াদাে য াাআদজয যণঙন ছণফ 

(তযাণয়ত) 
   

   ৬. ণপ জভায চারাদনয মূর কণ ৬.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা    

 

 

 

 

 

 

 



 

 
-৮- 

 

 

১৪. ণদভন্ট ণফক্রদয়য 

ণডণরাং রাাআদন্স 

নফায়ন 

১৫ (দনয) কাম য 

ণদফ 

১.ণনধ যাণযত - গ পযদভ াঅদফদন 

২.মূর রাাআদন্স 

৩.  ণপ জভায চারাদনয মূরকণ  

১.ব্যফা ও ফাণণজয াখা 

রুভ নাং- ৩০১ 

 
৩.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা 

৭৫০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- -২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-

adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

১৫. াাআকাযী সুতা 

ণফক্রদয়য ণডণরাং 

রাাআদন্স প্রদান 

৩০ (ণত্র) কাম য 

ণদফ 

১. ণনধ যাণযত -ক পযদভ  াঅদফদন ত্র। 

 

   

 

 

১.জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জডস্ক, ব্যফা ও ফাণণজয াখা াথফা 

www.pabna.gov.bd ওদয়ফ 

জাে যার দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা 

মাদফ 

১২০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-

adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২. জাতীয় ণযচয় দত্রয পদোকণ (তযাণয়ত)  ২.ণনজ উদযাদগ াংণিষ্ট ণনফ যাচন 

াণপ দত 

৩. জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ কর্তযক প্রদত্ত জেড 

রাাআদদন্সয পদোকণ (তযাণয়ত) 

৩. াংণিষ্ট জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ 

৪. বাড়ায চুণক্তত্র/খাজনা/ট্যাদেয পদোকণ 

(তযাণয়ত) 

৪. াংণিষ্ট ব্যাণক্ত/প্রণতষ্ঠান/দৌযবা/ 

াআউণনয়ন ণযলদ/ াংণিষ্ট উদজরা 

ভূণভ াণপ 

   ৫. ২(দুাআ) কণ াদাে য াাআদজয যণঙন ছণফ 

(তযাণয়ত) 
   

   ৬. ণপ জভায চারাদনয মূর কণ ৬.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা    

 

 

 

 

 



 

 

 
-৯- 

 

১৬ াাআকাযী সুতা 

ণফক্রদয়য ণডণরাং 

রাাআদন্স নফায়ন 

১৫ (দনয) কাম য 

ণদফ 

১.ণনধ যাণযত - গ পযদভ াঅদফদন 

২.মূর রাাআদন্স 

৩.  ণপ জভায চারাদনয মূরকণ  

১.ব্যফা ও ফাণণজয াখা 

রুভ নাং- ৩০১ 

 
৩.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা 

৬০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 
াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং-২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

১৭. খুচযা সুতা ণফক্রদয়য 

ণডণরাং রাাআদন্স 

প্রদান 

৩০ (ণত্র) কাম য 

ণদফ 

১. ণনধ যাণযত -ক পযদভ  াঅদফদন ত্র। 

 

   

 

 

১.জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জডস্ক, ব্যফা ও ফাণণজয াখা াথফা 

www.pabna.gov.bd ওদয়ফ 

জাে যার দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা 

মাদফ 

৫০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২. জাতীয় ণযচয় দত্রয পদোকণ (তযাণয়ত)  ২.ণনজ উদযাদগ াংণিষ্ট ণনফ যাচন 

াণপ দত 

৩. জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ কর্তযক প্রদত্ত জেড 

রাাআদদন্সয পদোকণ (তযাণয়ত) 

৩. াংণিষ্ট জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ 

৪. বাড়ায চুণক্তত্র/খাজনা/ট্যাদেয পদোকণ 

(তযাণয়ত) 

৪. াংণিষ্ট ব্যাণক্ত/প্রণতষ্ঠান/দৌযবা/ 

াআউণনয়ন ণযলদ/ াংণিষ্ট উদজরা 

ভূণভ াণপ 

   ৫. ২(দুাআ) কণ াদাে য াাআদজয যণঙন ছণফ 

(তযাণয়ত) 
   

   ৬. ণপ জভায চারাদনয মূর কণ ৬.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা    

 

 

 

 

 

 



-১০- 

 

 

১৮ খুচযা সুতা ণফক্রদয়য 

ণডণরাং রাাআদন্স 

নফায়ন 

১৫ (দনয) কাম য 

ণদফ 

১.ণনধ যাণযত - গ পযদভ াঅদফদন 

২.মূর রাাআদন্স 

৩.  ণপ জভায চারাদনয মূরকণ  

১.ব্যফা ও ফাণণজয াখা 

রুভ নাং- ৩০১ 

 
৩.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা 

২৫০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং-২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

১৯. ণগাদযে াাআকাণয 

ণফক্রয় এফাং ণযদফক 

এয ণডণরাং রাাআদন্স 

প্রদান 

৩০ (ণত্র) কাম য 

ণদফ 

১. ণনধ যাণযত -ক পযদভ  াঅদফদন ত্র। 

 

   

 

 

১.জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জডস্ক, ব্যফা ও ফাণণজয াখা াথফা 

www.pabna.gov.bd ওদয়ফ 

জাে যার দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা 

মাদফ 

৩০০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং-২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২. জাতীয় ণযচয় দত্রয পদোকণ (তযাণয়ত)  ২.ণনজ উদযাদগ াংণিষ্ট ণনফ যাচন 

াণপ দত 

৩. জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ কর্তযক প্রদত্ত জেড 

রাাআদদন্সয পদোকণ (তযাণয়ত) 

৩. াংণিষ্ট জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ 

৪. বাড়ায চুণক্তত্র/খাজনা/ট্যাদেয পদোকণ 

(তযাণয়ত) 

৪. াংণিষ্ট ব্যাণক্ত/প্রণতষ্ঠান/দৌযবা/ 

াআউণনয়ন ণযলদ/ াংণিষ্ট উদজরা 

ভূণভ াণপ 

   ৫. ২(দুাআ) কণ াদাে য াাআদজয যণঙন ছণফ 

(তযাণয়ত) 
   

   ৬. ণপ জভায চারাদনয মূর কণ ৬.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা    

 

 

 

 

 

 

 

 



-১১- 
 

২০ ণগাদযে াাআকাণয 

ণফক্রয় এফাং 

ণযদফক এয ণডণরাং 

রাাআদন্স নফায়ন 

১৫ (দনয) কাম য 

ণদফ 

১.ণনধ যাণযত - গ পযদভ াঅদফদন 

২.মূর রাাআদন্স 

৩.  ণপ জভায চারাদনয মূরকণ  

১. ব্যফা ও ফাণণজয াখা 

রুভ নাং- ৩০১ 

 
৩.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা 

১৫০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 

 
জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং--২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২১. ণফণবন্ন জায জফাড য 

ণডণরাং রাাআদন্স 

প্রদান 

৩০ (ণত্র) কাম য 

ণদফ 

১. ণনধ যাণযত -ক পযদভ  াঅদফদন ত্র। 

 

   

 

 

১.জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জডস্ক, ব্যফা ও ফাণণজয াখা াথফা 

www.pabna.gov.bd ওদয়ফ 

জাে যার দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা 

মাদফ 

১৫০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২. জাতীয় ণযচয় দত্রয পদোকণ (তযাণয়ত)  ২.ণনজ উদযাদগ াংণিষ্ট ণনফ যাচন 

াণপ দত 

৩. জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ কর্তযক প্রদত্ত জেড 

রাাআদদন্সয পদোকণ (তযাণয়ত) 

৩. াংণিষ্ট জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ 

৪. বাড়ায চুণক্তত্র/খাজনা/ট্যাদেয পদোকণ 

(তযাণয়ত) 

৪. াংণিষ্ট ব্যাণক্ত/প্রণতষ্ঠান/দৌযবা/ 

াআউণনয়ন ণযলদ/ াংণিষ্ট উদজরা 

ভূণভ াণপ 

   ৫. ২(দুাআ) কণ াদাে য াাআদজয যণঙন ছণফ 

(তযাণয়ত) 
   

   ৬. ণপ জভায চারাদনয মূর কণ ৬.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা    

 

 

 

 

 

 

 



-১২- 

 

 

২২. ণফণবন্ন জায জফাড য 

ণডণরাং রাাআদন্স নফায়ন 

১৫ (দনয) 

কাম য ণদফ 

১.ণনধ যাণযত - গ পযদভ াঅদফদন 

২.মূর রাাআদন্স 

৩.  ণপ জভায চারাদনয মূরকণ  

১. ব্যফা ও ফাণণজয াখা 

যম্নভনাং- ৩০১ 

 
৩.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা 

৮০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 

 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২৩. াআদরকণেক ণ্য 

(াাআকাযী ণফদক্রতা/ 

যফযাকাযী)ণডণরাং 

রাাআদন্স প্রদান 

৩০ (ণত্র) কাম য 

ণদফ 

১. ণনধ যাণযত -ক পযদভ  াঅদফদন ত্র। 

 

   

 

 

১.জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জডস্ক, ব্যফা ও ফাণণজয াখা াথফা 

www.pabna.gov.bd ওদয়ফ 

জাে যার দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা 

মাদফ 

২৫০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২. জাতীয় ণযচয় দত্রয পদোকণ (তযাণয়ত)  ২.ণনজ উদযাদগ াংণিষ্ট ণনফ যাচন াণপ 

দত 

৩. জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ কর্তযক প্রদত্ত জেড 

রাাআদদন্সয পদোকণ (তযাণয়ত) 

৩. াংণিষ্ট জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ 

৪. বাড়ায চুণক্তত্র/খাজনা/ট্যাদেয পদোকণ 

(তযাণয়ত) 

৪. াংণিষ্ট ব্যাণক্ত/প্রণতষ্ঠান/দৌযবা/ 

াআউণনয়ন ণযলদ/ াংণিষ্ট উদজরা 

ভূণভ াণপ 

   ৫. ২(দুাআ) কণ াদাে য াাআদজয যণঙন ছণফ 

(তযাণয়ত) 
   

   ৬. ণপ জভায চারাদনয মূর কণ ৬.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
-১৩- 

 
 

২৪. াআদরকণেক 

ণ্য(াাআকাযী 

ণফদক্রতা/যফযাকাযী)

ণডণরাং রাাআদন্স 

নফায়ন 

১৫ (দনয) কাম য 

ণদফ 

১.ণনধ যাণযত - গ পযদভ াঅদফদন 

২.মূর রাাআদন্স 

৩.  ণপ জভায চারাদনয মূরকণ  

১. ব্যফা ও ফাণণজয াখা 

যম্নভনাং- ৩০১ 

 
৩.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা 

১৫০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 

 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২৫. াআদরকণেক 

ণ্য(খুচযা)ণডণরাং 

রাাআদন্স প্রদান 

৩০ (ণত্র) কাম য 

ণদফ 

১. ণনধ যাণযত -ক পযদভ  াঅদফদন ত্র। 

 

   

 

 

১.জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জডস্ক, ব্যফা ও ফাণণজয াখা াথফা 

www.pabna.gov.bd ওদয়ফ 

জাে যার দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা 

মাদফ 

১০০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 
াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২. জাতীয় ণযচয় দত্রয পদোকণ (তযাণয়ত)  ২.ণনজ উদযাদগ াংণিষ্ট ণনফ যাচন 

াণপ দত 

৩. জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ কর্তযক প্রদত্ত জেড 

রাাআদদন্সয পদোকণ (তযাণয়ত) 

৩. াংণিষ্ট জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ 

৪. বাড়ায চুণক্তত্র/খাজনা/ট্যাদেয পদোকণ 

(তযাণয়ত) 

৪. াংণিষ্ট ব্যাণক্ত/প্রণতষ্ঠান/দৌযবা/ 

াআউণনয়ন ণযলদ/ াংণিষ্ট উদজরা 

ভূণভ াণপ 

   ৫. ২(দুাআ) কণ াদাে য াাআদজয যণঙন ছণফ 

(তযাণয়ত) 
   

   ৬. ণপ জভায চারাদনয মূর কণ ৬.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা    

 

 

 

 

 

 



 
-১৪- 

 

২৬. াআদরকণেক 

ণ্য(খুচযা)ণডণরাং 

রাাআদন্স নফায়ন 

১৫ (দনয) 

কাম য ণদফ 

১.ণনধ যাণযত - গ পযদভ াঅদফদন 

২.মূর রাাআদন্স 

৩.  ণপ জভায চারাদনয মূরকণ  

১. ব্যফা ও ফাণণজয াখা 

রুভ নাং- ৩০১ 

 
৩.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা 

৫০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 

 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২৭. জভণডকযার এন্ড 

াণজযকযার 

দ্রব্যাণদ(াাআকাযী 

ণফদক্রতা/ 

যফযাকাযী)ণডণরাং 

রাাআদন্স প্রদান 

৩০ (ণত্র) কাম য 

ণদফ 

১. ণনধ যাণযত -ক পযদভ  াঅদফদন ত্র। 

 

   

 

 

১.জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জডস্ক, ব্যফা ও ফাণণজয াখা াথফা 

www.pabna.gov.bd ওদয়ফ 

জাে যার দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা 

মাদফ 

৩০০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 
াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২. জাতীয় ণযচয় দত্রয পদোকণ (তযাণয়ত)  ২.ণনজ উদযাদগ াংণস্নষ্ট ণনফ যাচন 

াণপ দত 

৩. জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ কর্তযক প্রদত্ত জেড 

রাাআদদন্সয পদোকণ (তযাণয়ত) 

৩. াংণিষ্ট জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ 

৪. বাড়ায চুণক্তত্র/খাজনা/ট্যাদেয পদোকণ 

(তযাণয়ত) 

৪. াংণিষ্ট ব্যাণক্ত/প্রণতষ্ঠান/দৌযবা/ 

াআউণনয়ন ণযলদ/ াংণিষ্ট উদজরা 

ভূণভ াণপ 

   ৫. ২(দুাআ) কণ াদাে য াাআদজয যণঙন ছণফ 

(তযাণয়ত) 
   

   ৬. ণপ জভায চারাদনয মূর কণ ৬.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
-১৫- 

 

২৮. জভণডকযার এন্ড 

াণজযকযার 

দ্রব্যাণদ(াাআকাযী 

ণফদক্রতা/ 

যফযাকাযী)ণডণরাং 

রাাআদন্স নফায়ন 

১৫ (দনয) কাম য 

ণদফ 

১.ণনধ যাণযত - গ পযদভ াঅদফদন 

২.মূর রাাআদন্স 

৩.  ণপ জভায চারাদনয মূরকণ  

১. ব্যফা ও ফাণণজয াখা 

যম্নভনাং- ৩০১ 

 
৩.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা 

২০০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 

 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২৯. ণফজ্ঞানাগাদয ব্যফহৃত 

ণফণবন্ন গ্লা,মন্ত্রাণত 

ণডণরাং রাাআদন্স প্রদান 

৩০ (ণত্র) কাম য 

ণদফ 

১. ণনধ যাণযত -ক পযদভ  াঅদফদন ত্র। 

 

   

 

 

১.জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জডস্ক, ব্যফা ও ফাণণজয াখা াথফা 

www.pabna.gov.bd ওদয়ফ 

জাে যার দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা 

মাদফ 

২০০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২. জাতীয় ণযচয় দত্রয পদোকণ (তযাণয়ত)  ২.ণনজ উদযাদগ াংণিষ্ট ণনফ যাচন 

াণপ দত 

৩. জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ কর্তযক প্রদত্ত জেড 

রাাআদদন্সয পদোকণ (তযাণয়ত) 

৩. াংণিষ্ট জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ 

৪. বাড়ায চুণক্তত্র/খাজনা/ট্যাদেয পদোকণ 

(তযাণয়ত) 

৪. াংণিষ্ট ব্যাণক্ত/প্রণতষ্ঠান/দৌযবা/ 

াআউণনয়ন ণযলদ/ াংণিষ্ট উদজরা 

ভূণভ াণপ 

   ৫. ২(দুাআ) কণ াদাে য াাআদজয যণঙন ছণফ 

(তযাণয়ত) 
   

   ৬. ণপ জভায চারাদনয মূর কণ ৬.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
-১৬- 

 

৩০. ণফজ্ঞানাগাদয ব্যফহৃত 

ণফণবন্ন গ্লা,মন্ত্রাণত 

ণডণরাং রাাআদন্স নফায়ন 

১৫ (দনয) 

কাম য ণদফ 

১.ণনধ যাণযত - গ পযদভ াঅদফদন 

২.মূর রাাআদন্স 

৩.  ণপ জভায চারাদনয মূরকণ  

১. ব্যফা ও ফাণণজয াখা 

রুভ নাং- ৩০১ 

 
৩.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা 

১৫০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 
 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

৩১. ফাাআাাআদকর াংক্রান্ত 

মন্ত্রাণত(াাআকাযী 

ণফদক্রতা/যফযাকাযী) 

ণডণরাং রাাআদন্স প্রদান 

৩০ (ণত্র) কাম য 

ণদফ 

১. ণনধ যাণযত -ক পযদভ  াঅদফদন ত্র। 

 

   

 

 

১.জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জডস্ক, ব্যফা ও ফাণণজয াখা াথফা 

www.pabna.gov.bd ওদয়ফ 

জাে যার দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা 

মাদফ 

২০০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২. জাতীয় ণযচয় দত্রয পদোকণ (তযাণয়ত)  ২.ণনজ উদযাদগ াংণিষ্ট ণনফ যাচন 

াণপ দত 

৩. জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ কর্তযক প্রদত্ত জেড 

রাাআদদন্সয পদোকণ (তযাণয়ত) 

৩. াংণিষ্ট জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ 

৪. বাড়ায চুণক্তত্র/খাজনা/ট্যাদেয পদোকণ 

(তযাণয়ত) 

৪. াংণিষ্ট ব্যাণক্ত/প্রণতষ্ঠান/দৌযবা/ 

াআউণনয়ন ণযলদ/ াংণিষ্ট উদজরা 

ভূণভ াণপ 

   ৫. ২(দুাআ) কণ াদাে য াাআদজয যণঙন ছণফ 

(তযাণয়ত) 
   

   ৬. ণপ জভায চারাদনয মূর কণ ৬.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-১৭- 

 

৩২. ফাাআাাআদকর াংক্রান্ত 

মন্ত্রাণত(াাআকাযী 

ণফদক্রতা/যফযাকাযী) 

ণডণরাং রাাআদন্স নফায়ন 

১৫ (দনয) 

কাম য ণদফ 

১.ণনধ যাণযত - গ পযদভ াঅদফদন 

২.মূর রাাআদন্স 

৩.  ণপ জভায চারাদনয মূরকণ  

১. ব্যফা ও ফাণণজয াখা 

রুভ নাং- ৩০১ 

 
৩.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা 

১৫০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 

 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

 রুভ নাং-২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

৩৩. স্যাদনোযী এন্ড ওয়াোয 

াপ্লাাআ ণপটাং 

(াাআকাযী ণফদক্রতা/ 

যফযাকাযী)ণডণরাং 

রাাআদন্স প্রদান 

৩০ (ণত্র) কাম য 

ণদফ 

১. ণনধ যাণযত -ক পযদভ  াঅদফদন ত্র। 

 

   

 

 

১.জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জডস্ক, ব্যফা ও ফাণণজয াখা াথফা 

www.pabna.gov.bd ওদয়ফ 

জাে যার দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা 

মাদফ 

২৫০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২. জাতীয় ণযচয় দত্রয পদোকণ (তযাণয়ত)  ২.ণনজ উদযাদগ াংণিষ্ট ণনফ যাচন 

াণপ দত 

৩. জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ কর্তযক প্রদত্ত জেড 

রাাআদদন্সয পদোকণ (তযাণয়ত) 

৩. াংণিষ্ট জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ 

৪. বাড়ায চুণক্তত্র/খাজনা/ট্যাদেয পদোকণ 

(তযাণয়ত) 

৪. াংণিষ্ট ব্যাণক্ত/প্রণতষ্ঠান/দৌযবা/ 

াআউণনয়ন ণযলদ/ াংণিষ্ট উদজরা 

ভূণভ াণপ 

   ৫. ২(দুাআ) কণ াদাে য াাআদজয যণঙন ছণফ 

(তযাণয়ত) 
   

   ৬. ণপ জভায চারাদনয মূর কণ ৬.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-১৮- 

 

৩৪. স্যাদনোযী এন্ড ওয়াোয 

াপ্লাাআ ণপটাং 

(াাআকাযী ণফদক্রতা/ 

যফযাকাযী) ণডণরাং 

রাাআদন্স নফায়ন 

১৫ (দনয) 

কাম য ণদফ 

১.ণনধ যাণযত - গ পযদভ াঅদফদন 

২.মূর রাাআদন্স 

৩.  ণপ জভায চারাদনয মূরকণ  

১. ব্যফা ও ফাণণজয াখা 

 রুভ নাং- ৩০১ 

 
৩.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা 

১৫০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 

 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

৩৫. স্যাদনোযী এন্ড ওয়াোয 

াপ্লাাআ ণপটাং 

(খুচযা)ণডণরাং রাাআদন্স 

প্রদান 

৩০ (ণত্র) কাম য 

ণদফ 

১. ণনধ যাণযত -ক পযদভ  াঅদফদন ত্র। 

 

   

 

 

১.জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জডস্ক, ব্যফা ও ফাণণজয াখা াথফা 

www.pabna.gov.bd ওদয়ফ 

জাে যার দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা 

মাদফ 

১০০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২. জাতীয় ণযচয় দত্রয পদোকণ (তযাণয়ত)  ২.ণনজ উদযাদগ াংণিষ্ট ণনফ যাচন 

াণপ দত 

৩. জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ কর্তযক প্রদত্ত জেড 

রাাআদদন্সয পদোকণ (তযাণয়ত) 

৩. াংণিষ্ট জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ 

৪. বাড়ায চুণক্তত্র/খাজনা/ট্যাদেয পদোকণ 

(তযাণয়ত) 

৪. াংণিষ্ট ব্যাণক্ত/প্রণতষ্ঠান/দৌযবা/ 

াআউণনয়ন ণযলদ/ াংণিষ্ট উদজরা 

ভূণভ াণপ 

   ৫. ২(দুাআ) কণ াদাে য াাআদজয যণঙন ছণফ 

(তযাণয়ত) 
   

   ৬. ণপ জভায চারাদনয মূর কণ ৬.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-১৯- 

 

৩৬. স্যাদনোযী এন্ড ওয়াোয 

াপ্লাাআ ণপটাং(খুচযা) 

ণডণরাং রাাআদন্স নফায়ন 

১৫ (দনয) 

কাম য ণদফ 

১.ণনধ যাণযত - গ পযদভ াঅদফদন 

২.মূর রাাআদন্স 

৩.  ণপ জভায চারাদনয মূরকণ  

১. ব্যফা ও ফাণণজয াখা 

রুভ নাং- ৩০১ 

 
৩.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা 

৫০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 

 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

৩৭. ওয়াণাং ও েয়দরে 

জা(াাআকাযী 

ণফদক্রতা/যফযাকাযী) 

ণডণরাং রাাআদন্স প্রদান 

৩০ (ণত্র) কাম য 

ণদফ 

১. ণনধ যাণযত -ক পযদভ  াঅদফদন ত্র। 

 

   

 

 

১.জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জডস্ক, ব্যফা ও ফাণণজয াখা াথফা 

www.pabna.gov.bd ওদয়ফ 

জাে যার দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা 

মাদফ 

২০০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২. জাতীয় ণযচয় দত্রয পদোকণ (তযাণয়ত)  ২.ণনজ উদযাদগ াংণিষ্ট ণনফ যাচন 

াণপ দত 

৩. জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ কর্তযক প্রদত্ত জেড 

রাাআদদন্সয পদোকণ (তযাণয়ত) 

৩. াংণিষ্ট জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ 

৪. বাড়ায চুণক্তত্র/খাজনা/ট্যাদেয পদোকণ 

(তযাণয়ত) 

৪. াংণিষ্ট ব্যাণক্ত/প্রণতষ্ঠান/দৌযবা/ 

াআউণনয়ন ণযলদ/ াংণিষ্ট উদজরা 

ভূণভ াণপ 

   ৫. ২(দুাআ) কণ াদাে য াাআদজয যণঙন ছণফ 

(তযাণয়ত) 
   

   ৬. ণপ জভায চারাদনয মূর কণ ৬.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-২০- 

 

৩৮. ওয়াণাং ও েয়দরে 

জা(াাআকাযী ণফদক্রতা 

/যফযাকাযী) 

ণডণরাং রাাআদন্স নফায়ন 

১৫ (দনয) 

কাম য ণদফ 

১.ণনধ যাণযত - গ পযদভ াঅদফদন 

২.মূর রাাআদন্স 

৩.  ণপ জভায চারাদনয মূরকণ  

১. ব্যফা ও ফাণণজয াখা 

রুভ নাং- ৩০১ 

 
৩.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা 

১০০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 

 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

৩৯. ণফণবন্ন ধযদনয ততর 

(ণযলায ততর, য়াণফন 

ততর, াম্প ততর, 

জবণজদেফর ততর,ণঘ) 

(াাআকাযী ণফদক্রতা/ 

যফযাকাযী) ণডণরাং 

রাাআদন্স প্রদান 

৩০ (ণত্র) কাম য 

ণদফ 

১. ণনধ যাণযত -ক পযদভ  াঅদফদন ত্র। 

 

   

 

 

১.জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জডস্ক, ব্যফা ও ফাণণজয াখা াথফা 

www.pabna.gov.bd ওদয়ফ 

জাে যার দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা 

মাদফ 

২০০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২. জাতীয় ণযচয় দত্রয পদোকণ (তযাণয়ত)  ২.ণনজ উদযাদগ াংণিষ্ট ণনফ যাচন 

াণপ দত 

৩. জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ কর্তযক প্রদত্ত জেড 

রাাআদদন্সয পদোকণ (তযাণয়ত) 

৩. াংণিষ্ট জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ 

৪. বাড়ায চুণক্তত্র/খাজনা/ট্যাদেয পদোকণ 

(তযাণয়ত) 

৪. াংণিষ্ট ব্যাণক্ত/প্রণতষ্ঠান/দৌযবা/ 

াআউণনয়ন ণযলদ/ াংণিষ্ট উদজরা 

ভূণভ াণপ 

   ৫. ২(দুাআ) কণ াদাে য াাআদজয যণঙন ছণফ 

(তযাণয়ত) 
   

   ৬. ণপ জভায চারাদনয মূর কণ ৬.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-২১- 

 

৪০. ণফণবন্ন ধযদনয ততর 

(ণযলায ততর, য়াণফন 

ততর, াম্প ততর, 

জবণজদেফর ততর,ণঘ) 

(াাআকাযী ণফদক্রতা/ 

যফযাকাযী) ণডণরাং 

রাাআদন্স নফায়ন 

১৫ (দনয) 

কাম য ণদফ 

১.ণনধ যাণযত - গ পযদভ াঅদফদন 

২.মূর রাাআদন্স 

৩.  ণপ জভায চারাদনয মূরকণ  

১. ব্যফা ও ফাণণজয াখা 

যম্নভনাং- ৩০১ 

 
৩.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা 

১০০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 

 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

৪১. ণচণন (াাআকাযী ণফদক্রতা 

/যফযাকাযী) 

ণডণরাং রাাআদন্স প্রদান 

৩০ (ণত্র) কাম য 

ণদফ 

১. ণনধ যাণযত -ক পযদভ  াঅদফদন ত্র। 

 

   

 

 

১.জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জডস্ক, ব্যফা ও ফাণণজয াখা াথফা 

www.pabna.gov.bd ওদয়ফ 

জাে যার দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা 

মাদফ 

১৫০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২. জাতীয় ণযচয় দত্রয পদোকণ (তযাণয়ত)  ২.ণনজ উদযাদগ াংণিষ্ট ণনফ যাচন 

াণপ দত 

৩. জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ কর্তযক প্রদত্ত জেড 

রাাআদদন্সয পদোকণ (তযাণয়ত) 

৩. াংণিষ্ট জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ 

৪. বাড়ায চুণক্তত্র/খাজনা/ট্যাদেয পদোকণ 

(তযাণয়ত) 

৪. াংণিষ্ট ব্যাণক্ত/প্রণতষ্ঠান/দৌযবা/ 

াআউণনয়ন ণযলদ/ াংণিষ্ট উদজরা 

ভূণভ াণপ 

   ৫. ২(দুাআ) কণ াদাে য াাআদজয যণঙন ছণফ 

(তযাণয়ত) 
   

   ৬. ণপ জভায চারাদনয মূর কণ ৬.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-২২- 

 

৪২. ণচণন (াাআকাযী ণফদক্রতা 

/যফযাকাযী) ণডণরাং 

রাাআদন্স নফায়ন 

১৫ (দনয) 

কাম য ণদফ 

১.ণনধ যাণযত - গ পযদভ াঅদফদন 

২.মূর রাাআদন্স 

৩.  ণপ জভায চারাদনয মূরকণ  

১. ব্যফা ও ফাণণজয াখা 

যম্নভনাং- ৩০১ 

 
৩.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা 

৫০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 

 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

৪৩. ণফণবন্ন ধযদণয রফণ, 

ণফে-রফণ(াাআকাযী 

ণফদক্রতা /যফযাকাযী) 

ণডণরাং রাাআদন্স প্রদান 

৩০ (ণত্র) কাম য 

ণদফ 

১. ণনধ যাণযত -ক পযদভ  াঅদফদন ত্র। 

 

   

 

 

১.জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য ফ্রন্ট 

জডস্ক, ব্যফা ও ফাণণজয াখা াথফা 

www.pabna.gov.bd ওদয়ফ 

জাে যার দত াংগ্র/ডাউনদরাড কযা 

মাদফ 

৫০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

২. জাতীয় ণযচয় দত্রয পদোকণ (তযাণয়ত)  ২.ণনজ উদযাদগ াংণিষ্ট ণনফ যাচন 

াণপ দত 

৩. জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ কর্তযক প্রদত্ত জেড 

রাাআদদন্সয পদোকণ (তযাণয়ত) 

৩. াংণিষ্ট জৌযবা/াআউণনয়ন ণযলদ 

৪. বাড়ায চুণক্তত্র/খাজনা/ট্যাদেয পদোকণ 

(তযাণয়ত) 

৪. াংণিষ্ট ব্যাণক্ত/প্রণতষ্ঠান/দৌযবা/ 

াআউণনয়ন ণযলদ/ াংণিষ্ট উদজরা 

ভূণভ াণপ 

   ৫. ২(দুাআ) কণ াদাে য াাআদজয যণঙন ছণফ 

(তযাণয়ত) 
   

   ৬. ণপ জভায চারাদনয মূর কণ ৬.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-২৩- 

 

 

৪৪. ণফণবন্ন ধযদণয রফন, 

ণফে-রফণ(াাআকাযী 

ণফদক্রতা 

/যফযাকাযী)ণডণরাং 

রাাআদন্স নফায়ন 

১৫ (দনয) 

কাম য ণদফ 

১.ণনধ যাণযত - গ পযদভ াঅদফদন 

২.মূর রাাআদন্স 

৩. ণপ জভায চারাদনয মূরকণ  

১. ব্যফা ও ফাণণজয াখা 

রুভ নাং- ৩০১ 

 
৩.জানারী ব্যাাংক,াফনা াখা 

২০০/= 

চারান জকাড - 

১-১৭-৩১-০০০১-২৬৮১ 

 

 

কাণয কণভনায 

ব্যফা ও ফাণণজয 

াখা 

 
রুভ নাং- ৩০১ 

জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৫১৭১০ 

 
e-mail-ac.tncpabna@ 

gmail.com 

াণতণযক্ত জজরা প্রাক 

(াণফ যক),াফনা 

 

রুভ নাং- ২১১ 
জজরা জকাড-৭৬০০ 

জপান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 
 

e-mail-adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

 

 

 

 

 



 িশ া ও ক াণ শাখা 
. 

নং 
সবার নাম েয়াজনীয় 

সেবা  
সময় 

(ঘ া/িদন/
মাস)  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ  াি র ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর 

কাড/খাত ও কখন 
দান করেত হেব 

তা উে খ করেত 
হেব) 

দািয় া  কমকতা 
(কমকতার পদিব, 
বাংলােদেশর কাড, 
জলা/উপেজলা 
কাডসহ টিলেফান 

ন র ও ই- মইল) 

ঊ তন কমকতা, যার 
কােছ আপীল বা 
অিভেযাগ করা যােব 
(কমকতার পদিব, 
বাংলােদেশর কাড, 
জলা/উপেজলা কাডসহ 
টিলেফান ন র ও ই-
মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. িশ া ম ণালেয়র 

আওতায় িশ া 
িত ান  ,িশ ক ও 

ছা-ছা ীেদর 
অ দান দান 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

িশ া ম ণালয় হেত িব ি  জারীর পর িনধািরত তািরেখর )
(মে  িন বিণত ক াটাগরী অ যায়ী আেবদন করা যােব 

িত ােনর ে   : 
১. িত ােনর ােড িত ান ধান ক ক সিচব  ,িশ া 

ম ণালয় ,বাংলােদশ সিচবালয় ,ঢাকা বরাবর সে াধন এবং 
মা ম : জলা শাসক, পাবনা বরাবর আেবদন রণ করেত 

হেব 

-  

িফ/চাজ  
 

 
 
 
 

সহকারী কিমশনার 
িশ া ও ক াণ শাখা 

টিলেফান ন র :  
+৮৮০৭৩১-৬৫৩৮৭ 

ই- মইল: 
edusectionpa
bna@gmail.c

om 
 
 
 

 
 
 
 

অিতির  জলা শাসক 
(িশ া ও আইিস ) 

পাবনা 
টিলেফান ন র :  

+৮৮০৭৩১-৬২২০৮ 
ই- মইল: 

adcictedupabn
a 

@gmail.com 

িশ ক ও ছা : ছা ীেদর ে  - 
২. হে  সাদা কাগেজ িলিখত/টাইপ ত আেবদন সিচব ,
মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ ,িশ া ম ণালয়  ,বাংলােদশ 

সিচবালয় ,ঢাকা বরাবর সে াধন এবং মা ম :জলা শাসক  ,
পাবনা বরাবর আেবদন সরাসির দািখল করেত হেব। 

- 

৩  .আেবদেনর সােথ সং  সকল কাগজপ  থম িণর 
গেজেটড কমকতা ক ক সত ািয়ত  কের দািখল  করেত হেব 

- 

৪ .পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব- ১ কিপ  - 

৫  .িত ােন অ য়নরত মেম িত ান ধান ক ক ত য়ন 
আেবদেনর সােথ সং  করেত হেব 

সংি  িত ান 

৬. সংি  ইউিপ /ময়েরর জাতীয়তা সনদপে র ফেটাকিপ 
আেবদেনর সােথ সং  করেত হেব 

পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

৭  .পাশ ত পরী ার সকল ন রপ  আেবদেনর সােথ সং  - 



করেত হেব 

৮  .জাতীয় পিরচয়পে র ফেটাকিপ আেবদেনর সােথ সং  
করেত হেব। 
িবেশষ : জলা শাসেকর কাযালেয় া  আেবদনস হ 

াি র পর িনধািরত কিম র মা েম বাছাই বক সংি  
ম ণালেয় রণ করা হয়। ম ণালয় হেত বরা  াি  সােপে  

  ি /িত ােনর অ েল চেকর মা েম অ দান দান 
করা হেব 

-- 

২. িশ া ম ণালেয়র 
আওতায় িশ া 

িত ােন 
াবেরটরী য পািত 

সরবরাহ 

০৭ )সাত (
কাযিদবস 

িশ া ম ণালেয়র আওতায় িবিভ  িশ া িত ােন িত বছর 
াবেরটরী য পািত সরবরাহ করা হয়  : 

১  .িত ােনর ােড িত ান ধান ক ক িলিখত আেবদন 
জলা শাসক , পাবনা বরাবর দািখল করেত হেব 

-- িফ/চাজ  

২  .আেবদেনর সােথ সংি  িত ােনর সকল াবেরটরী 
য পািতর তািলকা সং  করেত হেব 

- 

৩  .আেবদেনর সােথ সংি িত ােনর য পািতর চািহদাপ  
সং  করেত হেব 

- 

৪  .এক  িত ান মা  এক বারই আেবদন করেত পারেব  - 
৫  .িত ান িনবাচেনর ে  িশ া ম ণালেয়র নীিতমালা 
অ সরণ করা হয় 

- 

৬  .িশ া ম ণালেয়র চািহদা মাতােবক সাধারণত  সে র-
নেভ র মােসর মে  আেবদন দািখল করেত হয় 

- 

৩. সং িত িবষয়ক 
ম ণালেয়র অ দান 
াি র আেবদন হণ 

০৩ (িতন) 
কায িদবস 

িত ান ও আিথকভােব অ ল সং িতেসবীগণ আেবদন 
করেত পারেবন। 
১. সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র িনধািরত তািরেখর মে  
আেবদন করেত হেব 

জলা শাসেকর কাযালেয়র 
 ড  অথবা িশ া শাখা  

অথবা জলা কালচারাল 
অিফসার এর কাযালয় হেত 
সং হ করা যােব  

িফ/চাজ  

২.িনধািরত আেবদন ফরেম জলা শাসেকর কাযালেয় আেবদন 
করেত হেব 
৩. িত ােনর ে  সভাপিত/স াদক- ক িত ােনর ােড 
আেবদন করেত হেব 

- 

৪.পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব -১কিপ )থম িণর গেজেটড 
কমকতা ক ক সত ািয়ত(  

- 



৫. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ/ ছায়ািলিপ - 
০৪ ব ও ীড়া 

ম ণালয় হেত 
অ দান দান 

০৩ (িতন) 
কায িদবস 

ব ও ীড়া ম ণালয় ক ক বরা  াি  সােপে  সংি  
িত ােনর অ েল চেকর মা েম অ দান দান করা হয় 

-- িফ/চাজ  

০৫ জাতীয় েক , 
সং িত িবষয়ক 
ম ণালয় ক ক 
অ দান দান 

০৭ (সাত) 
কায িদবস 

১ .জাতীয় েক  ,সং িত িবষয়ক ম ণালয় হেত বরা  াি  
সােপে  বরা  দানকারী ক প  ক ক িনেদশনা বা বায়ন 
২  .িত ান ধান িত ােনর িনধািরত ােড জলা শাসক ,
পাবনা বরাবর চক উে ালেনর জ  আেবদন প  দািখল 
করেবন 

-- িফ/চাজ  

০৬ িব ান ও ি  
উ য়ন া  এর 
অ দান দান 

০৭ (সাত) 
কায িদবস 

১  .িব ান ও ি  উ য়ন া  হেত বরা  াি  সােপে  
জলা শাসেকর কাযালয় হেত চেকর মা েম অ দান দান 

২  .িত ান ধান িত ােনর িনধািরত ােড জলা শাসক ,
পাবনা বরাবর চক উে ালেনর জ  আেবদন প  দািখল 
করেবন 

-- িফ/চাজ  

০৭ আিলম, ফািজল ও 
কেলজ পযােয়র 
ােনিজং/গভিনং  
বিডর িনবাচন 

পিরচালনার জ  
ি জাইিডং অিফসার 

িনেয়াগ 

০৩ (িতন) 
কায িদবস 

১. িত ান ধান িত ােনর িনধািরত ােড জলা শাসক ,
পাবনা বরাবর আেবদন প  দািখল করেবন 
২. আেবদেনর সােথ ববত  এডহক কিম র, গভিনং 
বিড/ ােনিজং কিম র বাড ক ক অ মিত প  দািখল করেত 
হেব 

-- িফ/চাজ  

০৮ িবিভ  িশ া 
িত ােনর 

িশ কেদর িব ে  
অিভেযাগ িন ি  

১৫(পেনর( 
কায িদবস 
 

১.  হে  িলিখত/টাইপ ত আেবদন জলা শাসক, পাবনা 
বরাবর অিভেযাগপ  রণ করেত হেব 
২. দািখল ত অিভেযােগর পে  মাণািদ (যিদ থােক) 

-- িফ/চাজ  

০৯ মা িমক িব ালয়, 
মা াসা ও কেলজ 
পিরচালনার জ  

িনবাহী 
কিম র /অিভভাবক  

সদ  মেনানয়ন 

০৩ (িতন( 
কাযিদবস 

১. িত ান ধান িত ােনর ােড  জলা শাসক ,পাবনা 
বরাবর আেবদন রণ করেবন 
২  .আেবদেন মেনানীত ি বেগর ণ  নাম, কানা, িশ াগত 
যা তা ও অিভ তা ইত ািদ উে খ করেত হেব 

-- িফ/চাজ  



১০ পাবনা ফাউে শন 
হেত িত বছর 

এককালীন অ দান 
দান 

৩০ )ি শ (
কাযিদবস 
 

১ .পাবনা ফাউে শন হেত পাবনা জলার ায়ী বািস া দেশর 
অভ ের অ য়নরত গরীব মধাবী ছা  -ছা ীেদর িত বছর 
এককালীন িশ া ি  দান করা হেয় থােক 

জলা শাসেকর কাযালেয়র 
 ড , িশ া শাখা  

অথবা 
www.pabna.gov.
bd ওেয়ব পাটাল হেত 
সং হ/ ডাউনেলাড করা 
যােব 

িফ/চাজ  

২  .িনধািরত ফরেম আেবদন জলা শাসক , পাবনা বরাবর 
দািখল করেত হেব 

৩  .আেবদেনর সােথ সংি  ইউিপ চয়ার ান/ময়র ক ক 
অিভভাবেকর বািষক আয় সং া  ত য়নপ  দািখল করেত 
হেব 

পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

৪  .ইউিপ চয়ার ান/পৗরসভা ময়র ক ক নাগিরকে র 
সনদপে র ফেটাকিপ আেবদেনর সােথ সং  করেত হেব 

পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 

৫  .পরী া পােসর সকল ন র পে র ফেটাকিপ সং  করেত 
হেব 

- 

৬  .িত ােন অ য়নরত মেম সংি  িত ান ধান ক ক 
ত য়নপ  আেবদেনর সােথ সং  করেত হেব 

সংি  িত ান 

৭  .২ )ই (কিপ রিঙন ছিব আেবদেনর সােথ সং  করেত হেব  - 

৮  .উি িখত কাগজপ  থম িণর গেজেটড কমকতা ক ক 
সত ািয়ত কের দািখল করেত হেব 

- 

১১ হ  গমেন  
হ যা ীেদর সবা 

দান 

ধম 
ম ণালয় 
ক ক 
িনধািরত 
সময় 

১ .িনধািরত িনব ন ফরম ও আেবদন ফরম। 
২ .িনধািরত াংেক টাকা জমা বক াংক াফট/প অ ডার 
৩. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব  -২ কিপ  
৪  .িনজ কানা স িলত ডাক িক  খাম  
৫ .আ জািতক পাসেপাট এর সত ািয়ত কিপ 
 

জলা শাসেকর কাযালেয়র 
 ড , উপেজলা িনবাহী 

অিফসােরর কাযালয়, 
উপপিরচালক, ইসলািমক 
ফাউে শন ও ইউিনয়ন 
িডিজটাল 
স ার/ www. hajj.go

v.bd  

িফ/চাজ  

 
           



 
সটিজজন চার্ টায  

জজরা প্রাজেয োম টারয়, াফনা 

স্থানীয় যোয াখা 

 
 

 

ক্রসভে 

নং 

জফায নাভ জফা 

প্রদাজনয 

জফ টাচ্চ ভয় 

 

প্রজয়াজনীয় োগজত্র প্রজয়াজনীয় োগজত্র/ 

অজফদন পযভ প্রাসি 

স্থান 

জফামূল্য এফং 

সযজাধ দ্ধসি 

(মসদ থাজে) 

াখায নাভ দাসয়ত্বপ্রাি  

েভ টেিটায দফী, রুভ নম্বয, 

জজরা জোড, সপসয়ার 

জর্সরজপান ও  আ-জভআর 

 ঊর্দ্টিন েভ টেিটায দফী, রুভ 

নম্বয, জজরা জোড, সপসয়ার 

জর্সরজপান ও  আ-জভআর 

১ জন্মনদ প্রদাজনয ৯০ (নফফআ) সদন 

সিক্রা  ফায য জন্মনদ 

ংজাধজনয অজফদন 

প্রসিস্বাক্ষযেযণ 

০৭ সদন ১। এ,এ,স /ভভাজনয মূর 

াটি টসপজের্ (মসদ থাজে)                  

২। জািীয় সযচয়ত্র                          

৩। টিো োড ট 

আউসনয়ন / জৌযবায় 

োম টারয় 

 

প্রজমাজয নজ োসয েসভনায(মূল্যায়ন),  

রুভ নম্বয-২১৮(ে)                    

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-০৭৩১-

৬৬৯১০ 
 

উসযচারে,  

 স্থানীয় যোয, াফনা 

রুভ নম্বয- ২১৮                   

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-৮৮০৭৩১-

৬৫৪৮৩ emailt 

pabnaddlg@gmail.com 

    
 

 

২ মৃত্যযনদ প্রদাজনয নয ৯০ (নফফআ) 

সদন সিক্রা  ফায য মৃত্যযনদ 

ংজাধন অজফদন 

প্রসিস্বাক্ষযেযণ 

০৭ সদন ১। ডাক্তাযী নদ/ জগাযস্তাজনয নদ ংসিষ্ট ডাক্তায / 

জগাযস্থান ের্তটক্ষ 

প্রজমাজয নজ োসয েসভনায(মূল্যায়ন),  

রুভ নম্বয-২১৮(ে)                    

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-০৭৩১-

৬৬৯১০ 
 

 

উসযচারে,  

 স্থানীয় যোয, াফনা 

রুভ নম্বয- ২১৮                   

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-৮৮০৭৩১-

৬৫৪৮৩ emailt 

pabnaddlg@gmail.com 
 

৩ আউসনয়ন সযলদ জচয়াযম্যান/দস্য 

এফং জৌয োউসিরযজদয সফজদ 

ভ্রভজণয নুভসি প্রদান 

০৭ সদন ১। মৄসক্তংগি োযণ উজেখ েজয 

সফবাগীয় েসভনায ভজাদজয়য ফযাফজয 

মথামথ ের্তটজক্ষয ভাধ্যজভ অজফদন 

ত্র ২।  আউসনয়ন সযলজদয 

োম টসফফযণী ৩। পুসর প্রসিজফদন                    

৪। জন্মসনফন্ধন নদ/জািীয় সযচয় 

জত্রয পজর্ােস                        

৫। জীফন বৃত্তান্ত 

৬। ছসফ 

 

ংসিষ্ট আউসনয়ন 

সযলদ 

প্রজমাজয নজ োসয েসভনায(মূল্যায়ন),  

রুভ নম্বয-২১৮(ে)                    

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-০৭৩১-

৬৬৯১০ 
 

উসযচারে,  

 স্থানীয় যোয, াফনা 

রুভ নম্বয- ২১৮                   

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-৮৮০৭৩১-

৬৫৪৮৩ emailt 

pabnaddlg@gmail.com 
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৪ আউসনয়ন সযলদ সচফজদয 

াজার্ ট আস্যয/নফায়জনয ছাড়ত্র 

প্রদান 

০৭ সদন ১। (NOC) নাসত্ত পযভ           

২। াদা োগজজ মথামথ ের্তটজক্ষয 

ভাধ্যজভ জজরা প্রাে ভজাদয় ফযাফয 

অজফদন  ত্র                            

৩। জন্মসনফন্ধন/জািীয় সযচয় জত্রয 

িযাসয়ি েস 

ংসিষ্ট আউসনয়ন 

সযলদ 

প্রজমাজয নজ োসয েসভনায(মূল্যায়ন),  

রুভ নম্বয-২১৮(ে)                    

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-০৭৩১-

৬৬৯১০ 
 

উসযচারে,  

 স্থানীয় যোয, াফনা 

রুভ নম্বয- ২১৮                   

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-৮৮০৭৩১-

৬৫৪৮৩ emailt 

pabnaddlg@gmail.com 
 ৫ আউসনয়ন সযলদ সচফজদয 

সঅযএর ছুটি ও অনুজিাসলে 

বািা প্রদান 

০৭ সদন ১। জজরা প্রাে ভজাদয় ফযাফয াদা 

োগজজ অজফদন                        

২। জািীয় সযচয় জত্রয িযাসয়ি 

পজর্ােস                                

৩। আউসনয়ন সযলজদয না দাফী ত্র               

৪। ঙ্গীোয নাভা 

ংসিষ্ট আউসনয়ন 

সযলদ 

প্রজমাজয নজ োসয েসভনায(মূল্যায়ন),  

রুভ নম্বয-২১৮(ে)                    

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-০৭৩১-

৬৬৯১০ 

 

উসযচারে,  

 স্থানীয় যোয, াফনা 

রুভ নম্বয- ২১৮                   

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-৮৮০৭৩১-

৬৫৪৮৩ emailt 

pabnaddlg@gmail.com 

 
৬ চাকুসযযি ফস্থায় মৃি আউসনয়ন 

সযলদ সচফগজণয অনুজিাসলে 

বািা ও রাম্পগ্রান্ট প্রদান 

১৫ সদন ১। জজরা প্রাে ভজাদয়  ফযাফয াদা 

োগজজ অজফদন                  

২। জািীয় সযচয় জত্রয িযাসয়ি 

পজর্ােস                                

৩। আউসনয়ন সযলজদয না দাফী ত্র   

৪। ক্ষভিা  টণ ও সববাফে 

ভজনানয়ন প্রিযয়নত্র                        

৫। উত্তযাসধোযী জঘালণা ত্র                

৬। নন ম্যাজযজ াটি টসপজের্                    

৭। ঙ্গীোযনাভা 

ংসিষ্ট আউসনয়ন 

সযলদ 

প্রজমাজয নজ োসয েসভনায(মূল্যায়ন),  

রুভ নম্বয-২১৮(ে)                    

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-০৭৩১-

৬৬৯১০ 

 

উসযচারে,  

 স্থানীয় যোয, াফনা 

রুভ নম্বয- ২১৮                   

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-৮৮০৭৩১-

৬৫৪৮৩ emailt 

pabnaddlg@gmail.com 

 

৭ ফয প্রাি গ্রাভ পুসরজদয 

এেোসরন নুদান প্রদান 

১৫ সদন ১। জজরা প্রাে ভজাদয়  ফযাফয াদা 

োগজজ অজফদন                  ২।  

উজজরা সনফ টাী সপাজযয গ্রগাভী 

ত্র                           ৩। উজজরা 

সনফ টাী সপাজযয প্রিযয়ন াসব ট 

ফস 

ংসিষ্ট উজজরা 

সনফ টাী সপাজযয 

োম টারয় 

প্রজমাজয নজ োসয েসভনায(মূল্যায়ন),  

রুভ নম্বয-২১৮(ে)                    

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-০৭৩১-

৬৬৯১০ 

 

উসযচারে,  

 স্থানীয় যোয, াফনা 

রুভ নম্বয- ২১৮                   

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-৮৮০৭৩১-

৬৫৪৮৩ emailt 

pabnaddlg@gmail.com 
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৮ আউসনয়ন সযলদ গ্রাভ পুসরজদয 

জালাে যফযা 

৯০ সদন ১। সসঅয-২০০৯ (ফ টজল 

ংজাধনী) এয সনজদ টনা জভািাজফে 

স্থানীয় যোয াখা,  

জজরা প্রাজেয 

োম টারয়, াফনা 

প্রজমাজয নজ োসয েসভনায(মূল্যায়ন),  

রুভ নম্বয-২১৮(ে)                    

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-০৭৩১-

৬৬৯১০ 
  

 

 

 

 

 

উসযচারে,  

 স্থানীয় যোয, াফনা 

রুভ নম্বয- ২১৮                   

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-৮৮০৭৩১-

৬৫৪৮৩ emailt 

pabnaddlg@gmail.com 
 

৯ আউসনয়ন ওয়াড ট ীভানা সনধ টাযণ, 

পুনঃ সনধ টাযণ, নাভেযণ আিযাসদ 

সফলজয় োম টক্রভ গ্রণ 

৩০ সদন ১।  অজফদন ত্র                             

২। ংসস্দষ্ট উজজরা সনফ টাী 

সপাজযয ভিাভি পূণ টাঙ্গ 

প্রসিজফদন 

ংসিষ্ট উজজরা 

সনফ টাী সপাজযয 

োম টারয় 

প্রজমাজয নজ োসয েসভনায(মূল্যায়ন),  

রুভ নম্বয-২১৮(ে)                    

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-০৭৩১-

৬৬৯১০ 
 

উসযচারে,  

 স্থানীয় যোয, াফনা 

রুভ নম্বয- ২১৮                   

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-৮৮০৭৩১-

৬৫৪৮৩ emailt 

pabnaddlg@gmail.com 
 ১০ অভত্ম উজজরা ঘার্ আজাযা ও 

ব্যস্থানা 

৯০ সদন ১। াদা োগজজ সরগারাকৃি খাজভ 

অজফদন 

জজরা প্রাজেয 

োম টারয় ও ংসিষ্ট 

উজজরা সনফ টাী 

সপাজযয োম টারয় 

উর্দ্ৃত্ত্ব দজযয 

২৫% 

জাভানি দয 

দাসখর  

োসয েসভনায(মূল্যায়ন),  

রুভ নম্বয-২১৮(ে)                    

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-০৭৩১-

৬৬৯১০ 

 

উসযচারে,  

 স্থানীয় যোয, াফনা 

রুভ নম্বয- ২১৮                   

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-৮৮০৭৩১-

৬৫৪৮৩ emailt 

pabnaddlg@gmail.com 

 
১১ উজজরা/জৌযবা ের্তটে ার্-

ফাজায আজাযায সনয়জভয 

সবজমাগ িদন্ত 

০৭ সদন ১। াদা োগজজ অজফদন                    

২। সবজমাজগয াজজক্ষ োগজত্র 

ংসিষ্ট উজজরা 

সনফ টাী সপাজযয 

োম টারয় 

প্রজমাজয নজ োসয েসভনায(মূল্যায়ন),  

রুভ নম্বয-২১৮(ে)                    

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-০৭৩১-

৬৬৯১০ 
 

উসযচারে,  

 স্থানীয় যোয, াফনা 

রুভ নম্বয- ২১৮                   

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-৮৮০৭৩১-

৬৫৪৮৩ emailt 

pabnaddlg@gmail.com 
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১২ সডর্ অসত্ত  ০৭ সদন ১। সডর্ অসত্তয সফলয়টি সনষ্পসত্ত 

পূফ টে ভিাভি প্রসিজফদন 

ংসিষ্ট উজজরা 

সনফ টাী সপাজযয 

োম টারয় 

প্রজমাজয নজ োসয েসভনায(মূল্যায়ন),  

রুভ নম্বয-২১৮(ে)                    

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-০৭৩১-

৬৬৯১০ 

 

 

 

 

 
 

 

 উসযচারে,  

 স্থানীয় যোয, াফনা 

রুভ নম্বয- ২১৮                   

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-৮৮০৭৩১-

৬৫৪৮৩ emailt 

pabnaddlg@gmail.com 
 

১৩ এরসজএস-৩ সফলয়ে প্রেল্প সফর 

এয ছাড়েযজণ নাসত্ত প্রদান 

০৩ 

োম টসদফ 

১। প্রেল্প িাসরো                       

২। ভাস্টায জযাজরয েস                  

৩। এএস েসভটিয জযজুজরন                 

৪। োসযগসয েভ টেিটায প্রিযয়ন                

৫। প্রেল্প োজজয ছসফ  

ংসিষ্ট উজজরা 

সনফ টাী সপাজযয 

োম টারয় 

প্রজমাজয নজ োসয েসভনায(মূল্যায়ন),  

রুভ নম্বয-২১৮(ে)                    

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-০৭৩১-

৬৬৯১০ 
 

উসযচারে,  

 স্থানীয় যোয, াফনা 

রুভ নম্বয- ২১৮                   

জজরা জোড-৭৬০০                

জর্সরজপান নম্বয-৮৮০৭৩১-

৬৫৪৮৩ emailt 

pabnaddlg@gmail.com 
  

 
 

 

 
 

 
।                                                                                  

 

 

 

 

 

mailto:abnaddlg@gmail.com
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তথ্য ও অভবযমোগ োখোাঃ 

 

ক্রভভক 

নং 

সেফোয নোভ সেফো প্রদোযন 

েযফোচ্চ েভয়  

প্রযয়োজনীয় 

কোগজ ত্র 

প্রযয়োজনীয় 

কোগজত্র/ 

আযফদন পযভ 

প্রোভিস্থোন 

সেফোমুল্য এফং ভযযোধ 

দ্ধভত(মভদ থোযক) 

োখোয নোভ,  দোভয়ত্বপ্রোি 

কভ মকতমোয দভফ, রুভ নম্বয, 

সজরো/উযজরোয সকোড, 

অভপভেয়োর সেভরযপোন ও ই-

সভইর 

ঊর্ধ্মতন কভ মকতমোয দভফ, রুভ নম্বয, 

সজরো সকোড, অভপভেয়োর সেভরযপোন 

ও ই-সভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ তথ্য অভধকোয আইন ২০০৯ অনুমোয়ী তথ্য 

প্রদোন 

 

০১। ২০ (ভফ) 

ভদন 

০২। ৩০ (ভত্র) 

ভদন(একোভধক 

কর্তমক্ষ হযর) 

তথ্য অভধকোয 

আইন ২০০৯ 

অনুমোয়ী "ক" 

পযভ পুযণ পূফ মক  

সজরো প্রোেযকয 

কোম মোরয়, োফনোয 

তথ্য ও অভবযমোগ 

োখো এফং 

ইন্টোযযনযে তথ্য 

অভধকোয আইন 

২০০৯ এয ভফভধ 

৩ দ্রষ্টব্য  

০১। ভরভখত সকোন কভ 

েফযোযহয জন্য এ-৪ ও এ-৩ 

ভোযয কোগযজ প্রভত োতো 

২/=(দুই) েোকো হোযয। 

 

২। আযফদনকোযী ভেভড, ভডস্ক 

ইতযোভদ েযফযোহ কযযর এফং 

েযকোযী আইন ফো ভফধোন 

অনুমোয়ী েফযোহ কযযর তো 

ভফনোমূযল্য 

 

৩। মুযল্যয ভফভনভযয় ভফক্রয়যমোগ্য 

প্রকোনোয সক্ষযত্র উক্ত প্রকোনোয 

ভনধ মোভযত মূযল্য 

োখোয নোভ- তথ্য ও অভবযমোগ 

োখো, সজরো প্রোেযকয কোম মোরয়, 

োফনো 

দোভয়ত্বপ্রোি কভ মকতমোয দভফ- 

বোযপ্রোি  কভ মকতমো,তথ্য ও 

অভবযমোগ োখো, োফনো। 

 রুভ নম্বয-৩০৬  

সজরো সকোড-৭৬০০  

ও ই-সভইর-

pabnadcofficeinformatio

nsec 

@gmail.com 

অভতভযক্ত সজরো প্রোেক  

(েোভফ মক) 

োফনো 

রুভ নং-২১১ 

সপোন-০৭৩১-৬৫৫৪১ 

সজরোয সকোড-৭৬০০ 

e-mail-adcgpabna@ 

mopa.gov.bd 

০২ অভবযমোগ তদন্ত ও  ভনষ্পভি 

(জভভজভো ফো েম্পভি দখর/ োযীভযক ফো 

ভোনভেকবোযফ অতযোচোভযত হওয়ো/ গণ-উদ্রফ ফো 

চরোচযর ফোধোদোন/ েযকোযী কভ মচোযীযদয ভফরুযদ্ধ 

ইউভ সচয়োযম্যোন, সভম্বোয এফং প্রযজক্ট কভভটিয 

েংভিষ্ট/ ভক্ষো  প্রভতষ্ঠোন েংক্রোন্ত দুনীভত ও অভনয়ভ  

েংক্রোন্ত/ সফনোভী ত্র/ভফভফধ অভবযমোগ তদন্ত ও 

ভনষ্পভি) 

 

০১। ২০ (ভফ) 

ভদন 

০২। ৩০ (ভত্র) 

ভদন(একোভধক 

কর্তমক্ষ হযর) 

অভবযমোযগয 

স্বযক্ষ 

প্রযয়োজনীয় 

কোগজ ত্র 

অভবযমোগকোভয/ 

আযফদনকোযী 

কর্তমক েোক্ষভযত 

স্বহযে ভরভখত/ 

েোইকৃত দযখোে  

ভফনোমূযল্য োখোয নোভ- তথ্য ও অভবযমোগ 

োখো, সজরো প্রোেযকয কোম মোরয়, 

োফনো 

দোভয়ত্বপ্রোি কভ মকতমোয দভফ- 

বোযপ্রোি  কভ মকতমো,তথ্য ও 

অভবযমোগ োখো, োফনো।  

রুভ নম্বয-৩০৬ 

 সজরো সকোড-৭৬০০  

ও ই-সভইর-

pabnadcofficeinformatio

nsec 

@gmail.com 

অভতভযক্ত সজরো প্রোেক  

(েোভফ মক) 

োফনো 

রুভ নং-২১১ 

সপোন-০৭৩১-৬৫৫৪১ 

সজরোয সকোড-৭৬০০ 

e-mail-adcgpabna@ 

mopa.gov.bd 

 

 

 



সিটিজজনি চার্ টায : আইসিটি াখা 

ক্রসভক 

নং 

সিফায নাভ সিফা প্রদাজন িজফ টাচ্চ িভয় প্রজয়াজনীয় কাগজত্র প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আজফদন পযভ 

প্রাসিস্থান 

সিফামূল্য এফং সযজাধ দ্ধসি 

(মসদ থাজক) 

াখায নাভিহ দাসয়ত্বপ্রাি 

কভ টকিটায দসফ, যম্নভ নম্বয, 

সজরা/উজজরায সকাড, 

অসপসিয়ার সর্সরজপান ও ইজভইর 

উদ্ধটিন কভ টকিটায দসফ, যম্নভ নম্বয, 

সজরা/উজজরায সকাডিহ 

অসপসিয়ার সর্সরজপান ও ইজভইর 

০১ 

ক) সি.এি খসিয়াজনয নকর 

িযফযাজহয আজফদন গ্রহণ 

 
খ) আয.এি খসিয়াজনয 

নকর িযফযাজহয আজফদন 

গ্রহণ 

০১ কাম ট সদফি 

পযভ নং-২৮ (সফসধ ২৭৭ সযকড ট 

ম্যানুয়ার) এ আজফদন 

 
২টি সপাসরও এফং িাধাযণ ১/- 

জরুযী ২/- র্াকায সকার্ ট সপ িংযুক্ত 

কযজি হজফ 

অনুজভাসদি 

স্ট্যাম্প সবন্ডয 

িাধাযণ ৮/- 

জরুযী ১৬/- 

র্াকায সকার্ ট সপ 

িহকাযী কসভনায 

আইসিটি াখা 

রুভ নং-১১৯ 

+৮৮-০৭৩১-৫২২১১ 

ict.sec.pabna@gmail.com 

অসিসযক্ত সজরা প্রািক 

(সক্ষাও আইসিটি) 

সজরা প্রািক, াফনা 

রুভ নং-২১৩ 

+৮৮-০৭৩১-৬২২০৮ 
adcictedupabna@gmail.com 

০২ 
এি.এ খসিয়াজনয নকর 

িযফযাজহয আজফদন গ্রহণ 
০১ কাম ট সদফি 

পযভ নং-২৮ (সফসধ ২৭৭ সযকড ট 

ম্যানুয়ার) এ আজফদন 

 

A4 িাইজজয িাদা কাগজ ০১টি 

এফং িাধাযণ ১/- 

জরুযী ২/- র্াকায সকার্ ট সপ িংযুক্ত 

কযজি হজফ 

অনুজভাসদি 

স্ট্যাম্প সবন্ডয 

িাধাযণ ৮/- 

জরুযী ১৬/- 

র্াকায সকার্ ট সপ 

০৩ 
ছাাজনা খসিয়ান 

অনুিন্ধাজনয আজফদন গ্রহণ 
০১ কাম ট সদফি 

পযভ নং-২৮ (সফসধ ২৭৭ সযকড ট 

ম্যানুয়ার) এ আজফদন 

অনুজভাসদি 

স্ট্যাম্প সবন্ডয 
৩৭/- র্াকায সকার্ ট সপ 

০৪ 
ছাাজনা খসিয়ান 

িযফযাজহয আজফদন গ্রহণ 
০১ কাম ট সদফি 

পযভ নং-২৮ (সফসধ ২৭৭ সযকড ট 

ম্যানুয়ার) এ আজফদন 

অনুজভাসদি 

স্ট্যাম্প সবন্ডয ১০০/- র্াকায সকার্ ট সপ 

০৫ 

ক) সভৌজা ম্যাজয 

অনুিন্ধাজনয আজফদন গ্রহণ 

 
খ) দাগ সূচীয আজফদন গ্রহণ 

০১ কাম ট সদফি 
পযভ নং-২৮ (সফসধ ২৭৭ সযকড ট 

ম্যানুয়ার) এ আজফদন 

অনুজভাসদি 

স্ট্যাম্প সবন্ডয 

িাধাযণ ৮/- 

জরুযী ১৬/- 

র্াকায সকার্ ট সপ 

০৬ 
সভৌজা ম্যাজয িযফযাজহয 

আজফদন গ্রহণ 
০১ কাম ট সদফি 

পযভ নং-২৮ (সফসধ ২৭৭ সযকড ট 

ম্যানুয়ার) এ আজফদন 

অনুজভাসদি 

স্ট্যাম্প সবন্ডয 

৫০০/- র্াকা ১-৬৪৩৭-০০০১-১২২১ 

নং সকাজড সেজাযী চারাজনয ভাধ্যজভ 

সিানারী ব্াংজকয প্রধান াখায় 

জভা সদজি হজফ 

০৭ 

ঞ) জুসডসিয়ার ভাভরায 

নকজরয আজফদন গ্রহণ 

 
র্) যাজস্ব ভাভরায নকজরয 

আজফদন গ্রহণ 

০১ কাম ট সদফি 

পযভ নং-২৮ (সফসধ ২৭৭ সযকড ট 

ম্যানুয়ার) এ আজফদন 

প্রজয়াজনীয় িংখ্যক সপাসরও এফং 

প্রসি সপাসরওয িাজথ ২/- র্াকায 

সকার্ ট সপ িংযুক্ত কযজি হজফ 

অনুজভাসদি 

স্ট্যাম্প সবন্ডয ৩১/- র্াকায সকার্ ট সপ 

 

সফ: দ্র: এ াখায় শুধুভাত্র আজফদন গ্রহণ কযা হয় এফং সযকড ট রুভ াখায় ‘১১০-এ’ নং ক  হজি নকর িযফযাহ কযা হয়। 

 



 

ট্রেজাযী াখা াখা : 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: ট্রফায নাভ 
ট্রফা প্রদাননয নফ বাচ্চ 

ভয় 
প্রনয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র/অনফদন 

পযভ প্রাপ্তিস্থান 

ট্রফামূল্য এফং প্তযনাধ দ্ধপ্তি 

(মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ দাপ্তয়ত্বপ্রাি 

কভ বকিবায দপ্তফ, রুভ নম্বয, 

ট্রজরা/উনজরায ট্রকাড, প্তপপ্তয়ার   

ট্রেপ্তরনপান নম্বয, আ ট্রভআর 

উদ্ধবিন কভ বকিবায দপ্তফ, রুভ নম্বয, 

ট্রজরা/উনজরায ট্রকাড, প্তপপ্তয়ার 

ট্রেপ্তরনপান নম্বয, আ ট্রভআর 

০১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নন জুপ্তডপ্তয়ার স্ট্যাম্প, 

প্তফনল অঠানরা স্ট্যাম্প, 

ট্রযপ্তবপ্তনউ স্ট্যাম্প, কপ্ত 

স্ট্যাম্প, আভনপ্রড ট্রকাে ব 

প্তপ, এনডপ্তব ট্রকাে ব প্তপ, 

কার্ট বজ ট্রায, াধাযণ 

স্ট্যাম্প স্মাযক ডাক 

র্টপ্তকে, প্তফপ্তি ব্যান্ডনযার, 

ও াপ্তব ব স্ট্যাম্প 

আিযাপ্তদ প্তফক্রয় /যফযা 

ংক্রান্ত 

 

 

 

 

 

 

প্রপ্তি ভঙ্গরফায চারান 

া কযা য় এফং 

প্তর্টঅয ংগ্রনয য 

বুধফায যফযা কযা 

য়। 

১। ট্রেজাযী চারান ১। ট্রজরা প্রানকয 

কাম বারয়, াফনায 

ট্রেজাপ্তয াখা 

২। ংপ্তিষ্ট ব্যাংক 

(ট্রানারী ব্যাংক)। 

প্তনজ প্রনয়াজনভি।  

 

চারান জভাদাননয ট্রকাড নাম্বায 

মূ প্তনম্নরুঃ- 

নন জুপ্তডপ্তয়ার, প্তফনল অঠানরা ও 

ট্রযপ্তবপ্তনউ স্ট্যাম্প- 

১/১১০১/০০২০/১৩০১ 

কপ্ত স্ট্যাম্প/আভনপ্রড ট্রকাে ব প্তপ/ 

এনডপ্তব ট্রকাে ব প্তপ- 

১/২১৪১/০০০০/২৩১৭ 

কার্ট বজ ট্রায-

১/০৭৫১/০০০১/২৩১৬ 

াধাযণ স্ট্যাম্প স্মাযক ডাক 

র্টপ্তকে-  

১/৫৪৩১/০০০০/৩২০১ 

প্তফপ্তি ব্যান্ডনযার 

১/১১৩৩/০০২০/০৩১১ 

াপ্তব ব স্ট্যাম্প-

১/৫৪৩১/০০০০/৩২১১ 

ট্রেজাযী প্তপায,  

ট্রেজাপ্তয াখা 

াফনা  

ট্রেপ্তরনপান নম্বয 

+880731-63479 

 

 

প্তফজ্ঞ প্তিপ্তযক্ত ট্রজরা ম্যাপ্তজনেে 

াফনা  

(রুভ নং ২১২) 

ট্রেপ্তরনপান নম্বয 

+880731-65741 

email: 

admpabna@gmail.com 

০২ প্তফপ্তবন্ন যীক্ষায প্রশ্নত্র 

ংযক্ষণ ও প্তফিযণ 
যীক্ষায প্রশ্নত্র প্রাপ্তিয 

নঙ্গ নঙ্গ ংযক্ষণ 

কযা য় এফং প্রশ্নপ্রত্র  

ভয়সূচী নুমায়ী 

যফযা কযা য়।  

ট্রফাড ব/প্তফশ্বপ্তফদ্যারয়-এয 

প্তননদ বনা নুমায়ী 

কাগজত্র/স্ব-স্ব প্রপ্তিষ্ঠান 

কর্তবক অনফদন/ন্যান্য 

প্রনয়াজনীয় থযাআনজন 

ত্র 

প্তফশ্বপ্তফদ্যারয়/ প্তক্ষা 

ট্রফাড ব/ ট্রজরা 

প্রানকয কাম বারয়, 

াফনা এয প্তক্ষা ও 

কল্যাণ াখা  

 

 প্রনমাজয নন ট্রেজাযী প্তপায,  

ট্রেজাপ্তয াখা 

াফনা  

ট্রেপ্তরনপান নম্বয 

+880731-63479 

 

 

প্তফজ্ঞ প্তিপ্তযক্ত ট্রজরা ম্যাপ্তজনেে 

াফনা  

(রুভ নং ২১২) 

ট্রেপ্তরনপান নম্বয 

+880731-65741 

email: 

admpabna@gmail.com 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ সযকায 

জজরা প্রাসদকয কাম যারয়, াফনা 

(জজ এভ াখা) 

www.pabna.gov.bd 
  

নাগরযক সনদ 

Citizen`s Charter 

   
জজএভ াখা 

ক্রভ জসফায নাভ জসফা প্রদাদন 

সদফ যাচ্চ সভয় 

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/আদফদন পযভ প্রারি স্থান  

জসফামূল্য এফাং রযদাধ দ্ধরত(মরদ 

থাদক) 

াখায নাভসহ 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দফী, রূভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাড, 

অরপরসয়ার জেররদপান 

ও ইদভইর 

উদ্ধযতন কভ যকতযায দফী, 

রূভ নম্বয, জজরা/উদজরায 

জকাড, অরপরসয়ার 

জেররদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১.        

       

     

৩০ (   )      

      

১.                ফ ম ১.                ফ ম       ,    ম 

    ,                           

www.pabna.gov.bd              

        /                  । 

১.     ফ - ২০,০০০/- 

       - ২০,০০০/- 

       -  ৩০,০০০- 

           - ৩০,০০০/- 

 

২.  ম         

    - ১- ২২১১-০০০০- ১৮৫৯  

 ৎ   ১৫%              ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১        

            , াফনা     ,        

        ম   ম  ম          । 

       কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

 - ম  : 

jmsection@gmail.com 

 

 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 
admpabna21@gmail.com 

 

২.               /           / 

                  ফ       

২.                                    

        । 

৩.                        

                            

ফ       (              

৩,০০,০০০/-                   

     ০৩  ৎ    ) 

৪.               (    )     ০২     

৫.   :                  ম ম   

  ফ  ম  

৬.                      ফ      । 
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২. 

 

      

      

          

         

       

     

৩০ (   )      

      

১।          ফ  ম       

 

               ফ ম       ,    ম     , 

                          

www.pabna.gov.bd                  

    /                  । 

১.     ফ - ২০,০০০/- 

       - ২০,০০০/- 

       -  ৩০,০০০- 

           - ৩০,০০০/- 

 

২.  ম             - ১- ২২১১-০০০০- 

১৮৫৯  ৎ   ১৫%              ১-১১৩৩-

০০২০-০৩১১        

            , াফনা     ,         

        ম   ম  ম          । 

       কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

 - ম  : 

jmsection@gmail.com 

 

 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 

admpabna21@gmail.com 

 

২।                         

ফ        
       /             

৩।                         

ফ       
       /             

৪।                       ৩০০ 

        -               

                ত্র 

               

৫।                        

ফ       
- 

৬।                             

             
- 

৭।               /           / 

                  ফ       

- 

৮।   :                  ম ম   

  ফ  ম  

- 

৩         ম                               :  
       কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

 - ম  : 

jmsection@gmail.com 

 

 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 

admpabna21@gmail.com 

 )   ম    

 ম      / 

 ম        

   

                 ফ ম       ,    ম     , 

                          

www.pabna.gov.bd                  

    /                  । 

        

২।         ফ                  

         

          

৩।               /            / 

                  ফ       

- 

৪।                                 

          
- 

৫।   :                  ম ম   

  ফ  ম  
- 
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  )     ম    

 ম      / 

 ম        

   

 ১।          ফ  ম       

 

               ফ ম       ,    ম     , 

                          

www.pabna.gov.bd                  

    /                  । 

               কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

 - ম  : 

jmsection@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 

admpabna21@gmail.com 

 

২।         ফ                  

          

          

৩।               /           / 

                  ফ       

- 

৪।                                 

          
- 

৫।   :                  ম ম   

  ফ  ম  

- 

৪.              

           

          

      

         

       

      

৩০ (   )      

     

১।          ফ  ম       

 

               ফ ম       ,    ম     , 

                          

www.pabna.gov.bd                  

    /                  । 

১.     ফ - ২০,০০০/- 

       - ২০,০০০/- 

       -  ৩০,০০০- 

           - ৩০,০০০/- 

 

২.  ম             - ১- ২২১১-০০০০- 

১৮৫৯  ৎ   ১৫%              ১-

১১৩৩-০০২০-০৩১১         

            , াফনা     ,         

        ম   ম  ম          । 

       কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

 - ম  : 

jmsection@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 
admpabna21@gmail.com 

 

২।               /           / 

                  ফ       

- 

৩।                                 

         
- 

৪।   :                  ম ম   

  ফ  ম  

 

 

- 

৫.       

         

      

       

     

৩০ (   )      

     

১।          ফ  ম                      ফ ম       ,    ম     , 

                          

www.pabna.gov.bd                  

    /                  । 

১.     ফ - ২০,০০০/- 

       - ২০,০০০/- 

       -  ৩০,০০০- 

           - ৩০,০০০/- 

 

২.  ম             - ১- ২২১১-০০০০- 

১৮৫৯  ৎ   ১৫%               

১-১১৩৩-০০২০-০৩১১         

            , াফনা     ,         

        ম   ম  ম          । 

       কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

 - ম  : 

jmsection@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 
admpabna21@gmail.com 

 

২।               /           / 

                  ফ       

- 

৩।                             

     
- 

৪।              - 

৫।                        ম     

  । 

              

৬।   :                  ম ম   

  ফ  ম  

- 
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৬             

   

         

       

     

৩০ (   )      

     

১.                ফ ম।  

 

               ফ ম       ,    ম     , 

                          

www.pabna.gov.bd                  

    /                  । 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

       কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

 - ম  : 

jmsection@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 

admpabna21@gmail.com 

 

২।               /           / 

                  ফ       

- 

৩.               (    )     ০২ 

    

- 

৪.                        

ফ        

- 

৭          

       

     :  

১     ২।                          ।                ফ ম       ,    ম     , 

                          

www.pabna.gov.bd                  

    /                  । 

১.     ফ - ৫,০০০/- 

       - ৫,০০০/- 

        - ৫,০০০/- 

       -  ১০,০০০/- 

           - ১০,০০০/- 

২.  ম             - ১- ২২১১-০০০০- 

১৮৫৯  ৎ   ১৫%               

১-১১৩৩-০০২০-০৩১১         

            , াফনা     ,         

        ম   ম  ম          । 

       কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

 - ম  : 

jmsection@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 

admpabna21@gmail.com 

 

২।                     ম       

                
- 

৩।                  ম            - 

৪।          ম               । - 

৮ এরসড  

ব্যফহাদযয 

রাইদসন্স 

প্রদান 

৩০ (   )      

      

১.                ফ ম 

  

               ফ ম       ,    ম     , 

                          

www.pabna.gov.bd                  

    /                  । 

        ফ :  

 )                ১০০১   :         

২৫,০০০/-     । 

 )              ১০             

     ( )                              

            ১,৫০০/-      

     ( )     ২,০০০/-     । 

 )              :  

      ) ১১           ৫০              

          ৩,০০০/-     । 
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           ৫,০০০/-     । 
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            , াফনা     , াফনা,  

     ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪  ৎ   ১৫% 

    ।      ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

                 ম   ম 

 ম          ।  

       কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

 - ম  : 

jmsection@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 

admpabna21@gmail.com 
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- 
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৯       

         

       

      

১               ম              ১ ম        : 

১.                  
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অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 
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অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 
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১               ম              ১ ম        : 

১.                  
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 ৎ   ১৫%     ।      ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 

                 ম   ম  ম          ।  

       কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

 - ম  : 

jmsection@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 
admpabna21@gmail.com 

২.             - 

৩.                      - 

১২      

         

       

     

৩০ (   )      

      

১.                ফ ম                ফ ম       ,    ম     , 

                          

www.pabna.gov.bd                  

    /                  । 

        ফ- ৫,০০০/-                  , 

াফনা           ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪  

 ৎ   ১৫%     ।      ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 

                 ম   ম  ম          ।  

       কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

 - ম  : 

jmsection@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 
admpabna21@gmail.com 

 

২.              /       /         

(        ফ      )। 

- 

৩.               ম              

      /     ম /           (        

ফ      ) 

          

৪.            (        ফ      ) - 
৫.  ফ                         

            (        ) 

- 

৬.          (        )  

৭.                                

         
- 

mailto:jmsection@gmail.com
mailto:dcpabna@mopa.gov.bd
mailto:jmsection@gmail.com
mailto:dcpabna@mopa.gov.bd
mailto:jmsection@gmail.com
mailto:dcpabna@mopa.gov.bd
mailto:jmsection@gmail.com
mailto:dcpabna@mopa.gov.bd


 
১৩       

         

       

      

১               ম              ১ ম   

     : 

১.                  

-            ফ         ৫%।         

    , াফনা     ,      ১-২২০১-০০০১-

১৮৫৪    

 ৎ   ১৫%     ।      ১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 

               ম   ম  ম          । 

       কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

 - ম  : 

jmsection@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 

admpabna21@gmail.com 

 

২.             - 

৩.                      - 

১৪        

          

      

৩০ (   )      

     

১।          ফ  ম        

 

               ফ ম       ,    ম     , 

                          

www.pabna.gov.bd                  

    /                  । 

               কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

 - ম  : 

jmsection@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 

admpabna21@gmail.com 

 

২।                        -            

৩।               /           / 

                  ফ       

- 

৪।                          - 

৫।                  ফ     - 

৬।          ম   - 

৭।                   - 

৮।              । - 

১৫ স্ট্যাম্প        

           

৩০ (   ) 

          

১.                   -        ইস্যয   ফ ৭৫০/- 

            , াফনা     , াফনা,      

১-১১০১-০০০১-১৮৫৪    

    ১৫%          -১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 

               ম   ম  ম           । 

       কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

 - ম  : 

jmsection@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 

admpabna21@gmail.com 

 

২.              /       / 

        (        ফ      )। 

- 

৩.            (        ফ      ) - 

৪.              

৫.          (        )  

৬.                      

৭.                                

         

 

১৬ স্ট্যাম্প        

       

নফায়ন 

০৩     ১.                   

 

-        নফায়ন  ফ ৫০০/- 

            , াফনা     , াফনা,      

১-১১০১-০০০১-১৮৫৪    

    ১৫%          -১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 

               ম   ম  ম           । 

 

       কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

 - ম  : 

jmsection@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 

admpabna21@gmail.com 

 

 

mailto:jmsection@gmail.com
mailto:dcpabna@mopa.gov.bd
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১৭         

     

       

      

৩০ (   ) 

          

১.                                  ফ ম       ,    ম 

    ,                           

www.pabna.gov.bd                  

    /                  । 

       ইস্যয   ফ ৭৫০/- 

            , াফনা     , াফনা,      

১-১১০১-০০০১-১৮৫৪    

    ১৫%          -১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 

               ম   ম  ম           । 

       কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

 - ম  : 

jmsection@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 

admpabna21@gmail.com 

 

২.        /                  

                        

         ফ      

- 

৩.         ফ      ৫০০/- (     ) 

                  ম   ম ১-২২০১-

০০০১-২৬৮১          ম        

            

- 

৪.         /       ম     

                        

 

৫.                        

                 

 

১৮ রসদনভা হর 

রনভ যাদণ 

আরি নাই 

সনদত্র। 

৬০কভ যরদফস 

  

            রসদনভাদোগ্রাপ এযাক্ট 

১৯৭২ জভাতাদফক রনদনাক্ত কাগজত্র 
১। রনধ যারযত পযভ ’রফ’ এয ভাধ্যদভ ২০ 

            ফ    আদফদন কযদত হদফ। 

২। রফরডাং এয প্লান । 
৩। জেজাযী চারান । 
৪। ফয়স প্রভাদনয সার্ট যরপদকে । 

৫। জরভয মাফতীয় কাগজত্র (দররর, 

খাজন, খারযদজয রডরসআয,খরতয়ান 

ইতযারদ। 
৬। নাগরযকদত্বয সনদত্র। 

সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান/দিয জথদক ৪০০/- োকা 

(চারানদমাদগ) 

জকাড য নাং – ১-১১৩৩-০০০১–২৬৮১ 

    ১৫%          -১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 

 

       কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

 - ম  : 

jmsection@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 

admpabna21@gmail.com 

 

১৯ রসদনভা 

হদরয 

রাইদসন্স 

প্রদান 

৩০ রদন 

  

            রসদনভাদোগ্রাপ এযাক্ট 

১৯৭২ জভাতাদফক রনদনাক্ত কাগজত্র 
১।রনধ যারযত পযভ     আদফদন কযদত হদফ। 

২। রফরডাং এয প্লান। 

৩।  আরি নাই সনদদত্রয ছায়াররর। 

৪। জেজাযী চারান। 

৫। ফয়স প্রভাদনয সার্ট যরপদকে। 

৬। নাগরযকদত্বয সনদত্র। 

সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান/দিয জথদক ৪০০/- োকা 

(চারানদমাদগ) 

জকাড য নাং – ১-১১৩৩-০০০১–২৬৮১ 

    ১৫%          -১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 

 

       কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

 - ম   : 

jmsection@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 
admpabna21@gmail.com 

 

২০ রসদনভা 

হদরয 

রাইদসন্স 

নফায়ন 

১৫ রদন 

  

১।                 কযদত হদফ। 

২। রসদনভা হদরয মূর রাইদসন্স। 

৩। জেজাযীচারান। 

সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান/দিয জথদক ৪০০/- োকা 

(চারানদমাদগ) 

জকাড য নাং – ১-১১৩৩-০০০১–২৬৮১ 

    ১৫%          -১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 

 

       কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

 - ম   : 

jmsection@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 

admpabna21@gmail.com 

 

২১ রসদনভা ৩০ রদন রদ রসদনভাদোগ্রাপ  রুরস্  ১৯৭২ জভাতাদফক সাংরিষ্ট প্ররতদিয/ ৪০০/- োকা        কভ যকতযা অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

mailto:jmsection@gmail.com
mailto:dcpabna@mopa.gov.bd
mailto:jmsection@gmail.com
mailto:dcpabna@mopa.gov.bd
mailto:jmsection@gmail.com
mailto:dcpabna@mopa.gov.bd
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mailto:dcpabna@mopa.gov.bd


অাদযেয 

রাইদসন্স 

প্রদান 

  রনদনাক্ত কাগজত্র 

১। রনধ যারযত পযভ    এয ভাধ্যদভ আদফদন 

কযদত হদফ। 

২। জেজাযী চারান। 

৩। ফয়স প্রভাদনয সার্ট যরপদকে। 
৪। নাগরযকদত্বয সনদত্র। 

৫। জভরন চারদনায অরবজ্ঞতায  সনদত্র। 

দিয জথদক (চারানদমাদগ) 

জকাড য নাং – ১-১১৩৩-০০০১–২৬৮১ 

    ১৫%          -১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 

 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

 - ম   : 

jmsection@gmail.com 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 
admpabna21@gmail.com 

 

২২ রসদনভা 

অাদযেয 

রাইদসন্স 

নফায়ন 

১৫ রদন 

  

১।                  কযদত হদফ। 

২। মূর রাইদসন্স। 

৩। জেজাযী চারান। 

সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান/দিয জথদক ২০/- োকা 

(চারানদমাদগ) 

জকাড য নাং – ১-১১৩৩-০০০১–২৬৮১ 

    ১৫%          -১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 

 

       কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

 - ম   : 

jmsection@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 

admpabna21@gmail.com 

২৩      সাকযাস 

রাইদসন্স 

নফায়ন 

৩০ (   )      

       

১।                 কযদত হদফ। 

২। জেজাযীচারান। 

  

প্রদমাজযনয় ৪০/- োকা(চারানদমাদগ) 

জকাড য নাং ১-৪৬৩৭-০০০১-১২২১ 

    ১৫%          -১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 

 

       কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

 - ম   : 

jmsection@gmail.com 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 
admpabna21@gmail.com 

২৪ য়জন  

       

প্রদান 

৩০ (   ) 

           

১.       ফ ম 

২.              /       /         

(        ফ      )। 

৩.               ফ       

৪.            (        ফ      ) 

৫.          (        ) 

৬.                     ফ       

৭.                                

         

৮.            ম         

৯.                ফ      (           ) 

               ফ ম       ,    ম     , 

                          

www.pabna.gov.bd                  

    /                  । 

 

        ফ :  
            , াফনা     , াফনা,      

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪  

    ১৫%          -১-১১৩৩-০০২০-

০৩১১ 

               ম   ম 

 ম          ।  

       কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 
admpabna21@gmail.com 

 

২৫       

       

      

৩০ (   ) 

           

          ম              ১ ম        : 

১.                  

-                   ফ  

            , াফনা     , াফনা,      ১-

২২০১-০০০১-১৮৫৪    

    ১৫%          -১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ 

               ম   ম  ম           । 

       কভ যকতযা 

                      

 ফ   -০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

অরতরযক্ত জজরা ম্যারজদেে, 

াফনা। 

জেররদপান নম্বয: 

০৭৩১-৬৫৭৪১ 

 - ম  : 
admpabna21@gmail.com 

২.             - 

৩.                      - 
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রযকর্ ড রুভ াখাাঃ 

 

ক্রাঃ 

নং 

রফায নাভ রফা প্রদানন 

নফ ডাচ্চ ভয় 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/আনফদন 

পযভ প্রাপ্তিস্থান 

রফামূল্য এফং প্তযনাধ দ্ধপ্তি (মপ্তদ 

থানক) 

াখায নাভ দাপ্তয়ত্বপ্রাি 

কভ ডকিডায দপ্তফ, রুভ নম্বয, 

রজরা/উনজরায রকার্, 

অপ্তপপ্তয়ার রেপ্তরনপান ও ই-

রভইর 

ঊর্ধ্ডিন কভ ডকিডায দপ্তফ, রুভ 

নম্বয, রজরা/উনজরায রকার্ 

অপ্তপপ্তয়ার রেপ্তরনপান ও ই-রভইর 

০১. প্ত.এ এএ 

এফং আযএ 

খপ্তিয়াননয 

জরুযী 

আনফদননয 

জানফদা নকর 

০৩(প্তিন) প্তদন  প্তনধ ডাপ্তযি পযভ/াদা 

কাগনজ রজরা, থানা, 

রভৌজা এফং খপ্তিয়ান 

নম্বয উনেখ কনয 

আনফদন । 

১। ই-রফা রকন্দ্র/ফ্রন্ট  রর্্ক এফং 

(www.pabna.gov.bd) 

ওনয়ফ রাে ডার অথফা ংপ্তিষ্ট 

ইউপ্তনয়ন 

 প্তর্প্তজোর রন্ট ায নি 

ংগ্র/র্াউন ররার্ কযা মানফ 

২। অনুনভাপ্তদি ষ্টযাম্প রবন্ডায 

১।  ১৬/=(রলার) োকায রকাে ড প্তপ 

এফং প্রপ্তি রপাপ্তরও এয জন্য 

অপ্তিপ্তযক্ত ২/- (দুই) োকায রকাে ড প্তপ 

কাপ্তয কপ্তভনায, রযকর্ ড রুভ 

াখা 

রুভ নং-১১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

 

অপ্তিপ্তযক্ত রজরা প্রাক (যাজস্ব) 

াফনা 

রুভ নম্বয ২১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

রেপ্তরনপান নম্বয :  

০৭৩১-৬৬০৩৯ 

ই-রভইর : 

adcrpabna@mopa.gov.bd 
০২. প্ত.এ এএ 

এফং আযএ  

খপ্তিয়াননয 

াধাযণ 

আনফদননয 

জানফদা নকর 

০৭(াি) প্তদন   ১। ই-রফা রকন্দ্র/ফ্রন্ট  রর্্ক এফং 

(www.pabna.gov.bd) 

ওনয়ফ রাে ডার অথফা ংপ্তিষ্ট 

ইউপ্তনয়ন 

 প্তর্প্তজোর রন্ট ায নি 

ংগ্র/র্াউন ররার্ কযা মানফ 

২। অনুনভাপ্তদি ষ্টযাম্প রবন্ডায 

২। ৮/=(আে) োকায রকাে ড প্তপ এফং 

প্রপ্তি রপাপ্তরও এয জন্য অপ্তিপ্তযক্ত ১/- 

(এক) োকায রকাে ড প্তপ 

কাপ্তয কপ্তভনায, রযকর্ ড রুভ 

াখা 

রুভ নং-১১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

 

অপ্তিপ্তযক্ত রজরা প্রাক (যাজস্ব) 

াফনা 

রুভ নম্বয ২১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

রেপ্তরনপান নম্বয :  

০৭৩১-৬৬০৩৯ 

ই-রভইর : 

adcrpabna@mopa.gov.bd 
০৩. প্ত.এ, এ,এ 

এফং আযএ 

খপ্তিয়াননয 

জরুযী 

আনফদননয িথ্য 

৩(প্তিন) প্তদন  প্তনধ ডাপ্তযি পযভ/াদা 

কাগনজ রজরা, থানা, 

রভৌজা এফং খপ্তিয়ান 

নম্বয উনেখ কনয 

আনফদন । 

১। ই-রফা রকন্দ্র/ফ্রন্ট  রর্্ক এফং 

(www.pabna.gov.bd) 

ওনয়ফ রাে ডার অথফা ংপ্তিষ্ট 

ইউপ্তনয়ন 

 প্তর্প্তজোর রন্ট ায নি 

ংগ্র/র্াউন ররার্ কযা মানফ 

২। অনুনভাপ্তদি ষ্টযাম্প রবন্ডায 

১।  ১৬/=(রলার) োকায রকাে ড প্তপ 

এফং প্রপ্তি রপাপ্তরও এয জন্য 

অপ্তিপ্তযক্ত ২/- (দুই) োকায রকাে ড প্তপ 

কাপ্তয কপ্তভনায, রযকর্ ড রুভ 

াখা 

রুভ নং-১১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

 

অপ্তিপ্তযক্ত রজরা প্রাক (যাজস্ব) 

াফনা 

রুভ নম্বয ২১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

রেপ্তরনপান নম্বয :  

০৭৩১-৬৬০৩৯ 

ই-রভইর :  

adcrpabna@mopa.gov.bd 
 

০৪ 

 

প্ত.এ, এ,এ 

এফং আযএ 

খপ্তিয়াননয 

াধাযণ 

আনফদননয িথ্য 

 

০৭(াি) প্তদন 

প্তনধ ডাপ্তযি পযভ/াদা 

কাগনজ রজরা, থানা, 

রভৌজা এফং খপ্তিয়ান 

নম্বয উনেখ কনয 

আনফদন । 

১। ই-রফা রকন্দ্র/ফ্রন্ট  রর্্ক এফং 

(www.pabna.gov.bd) 

ওনয়ফ রাে ডার অথফা ংপ্তিষ্ট 

ইউপ্তনয়ন 

 প্তর্প্তজোর রন্ট ায নি 

ংগ্র/র্াউন ররার্ কযা মানফ 

২। অনুনভাপ্তদি ষ্টযাম্প রবন্ডায 

২। ৮/=(আে) োকায রকাে ড প্তপ এফং 

প্রপ্তি রপাপ্তরও এয জন্য অপ্তিপ্তযক্ত ১/- 

(এক) োকায রকাে ড প্তপ 

কাপ্তয কপ্তভনায, রযকর্ ড রুভ 

াখা 

রুভ নং-১১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

 

অপ্তিপ্তযক্ত রজরা প্রাক (যাজস্ব) 

াফনা 

রুভ নম্বয ২১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

রেপ্তরনপান নম্বয :  

০৭৩১-৬৬০৩৯ 

ই-রভইর :  

adcrpabna@mopa.gov.bd 

 

 

http://www.pabna.gov.bd/
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০৫. আযএ ছাাননা 

যচা 

০৩ (প্তিন) প্তদন প্তনধ ডাপ্তযি পযভ/াদা কাগনজ 

রজরা, থানা, রভৌজা এফং 

খপ্তিয়ান নম্বয উনেখ কনয 

আনফদন । 

১। ই-রফা রকন্দ্র/ফ্রন্ট  রর্্ক এফং 

(www.pabna.gov.bd) 

ওনয়ফ রাে ডার অথফা ংপ্তিষ্ট ইউপ্তনয়ন 

 প্তর্প্তজোর রন্ট ায নি ংগ্র/র্াউন ররার্ 

কযা মানফ 

২। অনুনভাপ্তদি ষ্টযাম্প রবন্ডায 

৩৭/= (াঁইপ্তত্র) 

োকায রকাে ড প্তপ 

প্তদনয় আনফদন এফং 

যচা প্রাপ্তিয য 

অপ্তিপ্তযক্ত ১০০/= 

(একি) োকায 

রকাে ড প্তপ  

কাপ্তয কপ্তভনায, 

রযকর্ ড রুভ াখা 

রুভ নং-১১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

 

অপ্তিপ্তযক্ত রজরা প্রাক (যাজস্ব) 

াফনা 

রুভ নম্বয ২১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

রেপ্তরনপান নম্বয :  

০৭৩১-৬৬০৩৯ 

ই-রভইর :  

adcrpabna@mopa.gov.bd 
০৬. রভৌজা ম্যা ০৩ (প্তিন) প্তদন প্তনধ ডাপ্তযি পযভ/াদা কাগনজ 

রজরা, থানা, রভৌজা এফং ীে 

নম্বয উনেখ কনয আনফদন । 

১। ই-রফা রকন্দ্র/ফ্রন্ট  রর্্ক এফং 

(www.pabna.gov.bd) 

ওনয়ফ রাে ডার অথফা ংপ্তিষ্ট ইউপ্তনয়ন 

 প্তর্প্তজোর রন্ট ায নি ংগ্র/র্াউন ররার্ 

কযা মানফ 

২। অনুনভাপ্তদি ষ্টযাম্প রবন্ডায 

িোপ্ত প্তপ ফাফদ 

১০/=(দ) োকায 

রকাে ড প্তপ। ম্যা প্রাপ্তি 

াননে 

৫০০/=(াঁচ) ি 

োকা রানারী 

ব্াংক, াফনা াখায় 

১-৪৬৩৭-০০০১-

১২২১নং রকানর্ ড 

টি,আয পযনভ জভা 

প্রদান কযনি নফ। 

কাপ্তয কপ্তভনায, 

রযকর্ ড রুভ াখা 

রুভ নং-১১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

 

অপ্তিপ্তযক্ত রজরা প্রাক (যাজস্ব) 

াফনা 

রুভ নম্বয ২১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

রেপ্তরনপান নম্বয :  

০৭৩১-৬৬০৩৯ 

ই-রভইর :  

adcrpabna@mopa.gov.bd 

০৭. যাজস্ব 

আদারি/কাযী 

কপ্তভনায (ভূপ্তভ), 

আদারনিয ভাভরায 

জরুযী আনফদননয 

জানফদা নকর 

১৫ (ননয) 

প্তদন 

প্তনধ ডাপ্তযি পযভ/াদা কাগনজ 

রজরা, থানা এফং ভাভরায 

নম্বয উনেখ কনয আনফদন । 

১। ই-রফা রকন্দ্র/ফ্রন্ট  রর্্ক এফং 

(www.pabna.gov.bd) 

ওনয়ফ রাে ডার অথফা ংপ্তিষ্ট ইউপ্তনয়ন 

প্তর্প্তজোর রন্ট ায নি ংগ্র/র্াউন ররার্ 

কযা মানফ 

২। অনুনভাপ্তদি ষ্টযাম্প রবন্ডায 

৩০/=(প্তত্র) োকায 

রকাে ড প্তপ এফং প্রপ্তি 

রপাপ্তরও এয জন্য 

অপ্তিপ্তযক্ত ২/=(দুই) 

োকায রকাে ড প্তপ  

কাপ্তয কপ্তভনায, 

রযকর্ ড রুভ াখা 

রুভ নং-১১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

 

অপ্তিপ্তযক্ত রজরা প্রাক (যাজস্ব) 

াফনা 

রুভ নম্বয ২১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

রেপ্তরনপান নম্বয :  

০৭৩১-৬৬০৩৯ 

ই-রভইর :  

adcrpabna@mopa.gov.bd 

০৮. যাজস্ব 

আদারি/কাযী 

কপ্তভনায (ভূপ্তভ), 

আদারনিয ভাভরায 

াধাযণ আনফদননয 

জানফদা নকর 

৩০ (প্তত্র) প্তদন প্তনধ ডাপ্তযি পযভ/াদা কাগনজ 

রজরা, থানা এফং ভাভরায 

নম্বয উনেখ কনয আনফদন । 

১। ই-রফা রকন্দ্র/ফ্রন্ট  রর্্ক এফং 

(www.pabna.gov.bd) 

ওনয়ফ রাে ডার অথফা ংপ্তিষ্ট ইউপ্তনয়ন 

প্তর্প্তজোর রন্ট ায নি ংগ্র/র্াউন ররার্ 

কযা মানফ 

২। অনুনভাপ্তদি ষ্টযাম্প রবন্ডায 

১৫/=(ননয) োকায 

রকাে ড প্তপ এফং প্রপ্তি 

রপাপ্তরও এয জন্য 

অপ্তিপ্তযক্ত ১/=(এক) 

োকায রকাে ড প্তপ  

কাপ্তয কপ্তভনায, 

রযকর্ ড রুভ াখা 

রুভ নং-১১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

 

অপ্তিপ্তযক্ত রজরা প্রাক (যাজস্ব) 

াফনা 

রুভ নম্বয ২১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

রেপ্তরনপান নম্বয :  

০৭৩১-৬৬০৩৯ 

ই-রভইর :  

adcrpabna@mopa.gov.bd 

 

 

 

 

http://www.pabna.gov.bd/
http://www.pabna.gov.bd/
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০৯. অপ্তিপ্তযক্ত রজরা 

ম্যাপ্তজনেে আদারনি 

দানয়যকৃি ভাভরা ও 

আীর ভাভরায 

জরুযী আনফদননয 

জানফদা নকর 

যফযা 

১৫ (ননয) 

প্তদন 

প্তনধ ডাপ্তযি পযভ/াদা কাগনজ 

রজরা, থানা এফং ভাভরায 

নম্বয উনেখ কনয আনফদন । 

১। ই-রফা রকন্দ্র/ফ্রন্ট  রর্্ক এফং 

(www.pabna.gov.bd) 

ওনয়ফ রাে ডার অথফা ংপ্তিষ্ট ইউপ্তনয়ন 

প্তর্প্তজোর রন্ট ায নি ংগ্র/র্াউন ররার্ 

কযা মানফ 

২। অনুনভাপ্তদি ষ্টযাম্প রবন্ডায 

৩০/=(প্তত্র) োকায 

রকাে ড প্তপ এফং প্রপ্তি 

রপাপ্তরও এয জন্য 

অপ্তিপ্তযক্ত ২/=(দুই) 

োকায রকাে ড প্তপ  

কাপ্তয কপ্তভনায, 

রযকর্ ড রুভ াখা 

রুভ নং-১১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

 

অপ্তিপ্তযক্ত রজরা প্রাক (যাজস্ব) 

াফনা 

রুভ নম্বয ২১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

রেপ্তরনপান নম্বয :  

০৭৩১-৬৬০৩৯ 

ই-রভইর :  

adcrpabna@mopa.gov.bd 
১০. অপ্তিপ্তযক্ত রজরা 

ম্যাপ্তজনেে আদারনি 

দানয়যকৃি ভাভরা ও 

আীর ভাভরায 

াধাযণ আনফদননয 

জানফদা নকর 

যফযা 

৩০ (প্তত্র) প্তদন প্তনধ ডাপ্তযি পযভ/াদা কাগনজ 

রজরা, থানা এফং ভাভরায 

নম্বয উনেখ কনয আনফদন । 

১। ই-রফা রকন্দ্র/ফ্রন্ট  রর্্ক এফং 

(www.pabna.gov.bd) 

ওনয়ফ রাে ডার অথফা ংপ্তিষ্ট ইউপ্তনয়ন 

প্তর্প্তজোর রন্ট ায নি ংগ্র/র্াউন ররার্ 

কযা মানফ 

২। অনুনভাপ্তদি ষ্টযাম্প রবন্ডায 

১৫/=(ননয) োকায 

রকাে ড প্তপ প্তদনয় এফং 

প্রপ্তি রপাপ্তরও এয 

জন্য অপ্তিপ্তযক্ত 

১/=(এক) োকায 

রকাে ড প্তপ  

কাপ্তয কপ্তভনায, 

রযকর্ ড রুভ াখা 

রুভ নং-১১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

 

অপ্তিপ্তযক্ত রজরা প্রাক (যাজস্ব) 

াফনা 

রুভ নম্বয ২১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

রেপ্তরনপান নম্বয :  

০৭৩১-৬৬০৩৯ 

ই-রভইর :  

adcrpabna@mopa.gov.bd 
১১. ভ্রাম্যভান আদারি ও 

প্তনফ ডাী আদারনি 

দানয়যকৃি ভাভরায 

জরুযী আনফদননয 

জানফদা নকর 

যফযা 

১৫ (ননয) 

প্তদন 

প্তনধ ডাপ্তযি পযভ/াদা কাগনজ 

রজরা, থানা এফং ভাভরায 

নম্বয উনেখ কনয আনফদন । 

১। ই-রফা রকন্দ্র/ফ্রন্ট  রর্্ক এফং 

(www.pabna.gov.bd) 

ওনয়ফ রাে ডার অথফা ংপ্তিষ্ট ইউপ্তনয়ন 

প্তর্প্তজোর রন্ট ায নি ংগ্র/র্াউন ররার্ 

কযা মানফ 

২। অনুনভাপ্তদি ষ্টযাম্প রবন্ডায 

২। অনুনভাপ্তদি ষ্টযাম্প রবন্ডায 

৩০/=(প্তত্র) োকায 

রকাে ড প্তপ এফং প্রপ্তি 

রপাপ্তরও এয জন্য 

অপ্তিপ্তযক্ত ২/=(দুই) 

োকায রকাে ড প্তপ  

কাপ্তয কপ্তভনায, 

রযকর্ ড রুভ াখা 

রুভ নং-১১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

 

অপ্তিপ্তযক্ত রজরা প্রাক (যাজস্ব) 

াফনা 

রুভ নম্বয ২১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

রেপ্তরনপান নম্বয :  

০৭৩১-৬৬০৩৯ 

ই-রভইর :  

adcrpabna@mopa.gov.bd 
১২. ভ্রাম্যভান আদারি ও 

প্তনফ ডাী আদারনি 

দানয়যকৃি ভাভরায 

াধযণ আনফদননয 

জানফদা নকর 

যফযা 

৩০ (প্তত্র) প্তদন প্তনধ ডাপ্তযি পযভ/াদা কাগনজ 

রজরা, থানা এফং ভাভরায 

নম্বয উনেখ কনয আনফদন । 

১। ই-রফা রকন্দ্র/ফ্রন্ট  রর্্ক এফং 

(www.pabna.gov.bd) 

ওনয়ফ রাে ডার অথফা ংপ্তিষ্ট ইউপ্তনয়ন 

প্তর্প্তজোর রন্ট ায নি ংগ্র/র্াউন ররার্ 

কযা মানফ 

২। অনুনভাপ্তদি ষ্টযাম্প রবন্ডায 

১৫/=(ননয) োকায 

রকাে ড প্তপ এফং প্রপ্তি 

রপাপ্তরও এয জন্য 

অপ্তিপ্তযক্ত ১/=(এক) 

োকায রকাে ড প্তপ  

কাপ্তয কপ্তভনায, 

রযকর্ ড রুভ াখা 

রুভ নং-১১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

 

অপ্তিপ্তযক্ত রজরা প্রাক (যাজস্ব) 

াফনা 

রুভ নম্বয ২১০ 

রজরা রকার্-৭৬০০ 

রেপ্তরনপান নম্বয :  

০৭৩১-৬৬০৩৯ 

ই-রভইর :  

adcrpabna@mopa.gov.bd 

 

 

 

http://www.pabna.gov.bd/
http://www.pabna.gov.bd/
http://www.pabna.gov.bd/
http://www.pabna.gov.bd/


জেনারযর সার্ট িফপরেট াখাাঃ 
 

ক্রফভে 

নং 

জসফায নাভ জসফা প্রদারন সরফ িাচ্চ সভয় প্ররয়ােনীয় 

োগেত্র 

প্ররয়ােনীয় 

োগেত্র/ 

আরফদন পযভ 

প্রাফিয স্থান 

জসফামূল্য এফং ফযরাধ 

দ্ধফি 

( মফদ থারে) 

াখায নাভসহ দাফয়ত্বপ্রাি 

েভ িেিিায দফফ, রুভ নম্বয, 

জেরা/ উরেরায জোড, 

অফপফসয়ার জটফররপান ও 

ইরভইর 

ঊর্ধ্িিন 

েভ িেিিায দফফ, 

রুভ নম্বয,রেরা/ 

উরেরায 

জোডসহ 

অফপফসয়ার 

জটফররপান ও 

ইরভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. সযোফয াওনা আদায় 

আইন, ১৯১৩ সরনয 

ফফধান জভািারফে  

মাফিীয় 

সযোফয/আধাসযোফয/ 

স্বায়ত্তাফসি সংস্থা/ 

প্রফিষ্ঠানসমূরহয অনাদায়ী 

অথ ি আদায়। 

জদনাদারযয ফফরুরদ্ধ ভাভরা 

দারয়য েযায ৩০(ফত্র) ফদরনয 

ভরে ফফডআয এযারেয ১৯১৩ 

সরনয ফফধান জভািারফে ৫ ধাযা, 

৪ ও ৬ ধাযা এফং ১০/ে ধাযায 

জনার্টরয ভােরভ সংফিষ্ট 

জদনাদাযরে জদনা ফযরারধ 

অফফহি েযা হয়।  

দাফফ ফযরারধয আফত্তয 

জেরত্র জনার্ট প্রাফিয ৩০(ফত্র) 

ফদরনয ভরে জদনাদাযরে 

জেনারযর সার্ট িফপরেট অফপসায 

ফযাফয ফরফখি আরফদন 

উস্থান েযরি ারযন। 

উবয়রেয উফস্থফিরি 

আরফদন শুনাফনয ফবফত্তরি 

জদনাদাযরে এেোরীন/ফেফি 

জভািারফে জদনা ফযরারধয 

অথফা জদনা হরি অব্যাহফিয 

ফনরদ ি জদয়া হয়।   

ে) জেনারযর 

সার্ট িফপরেট অফপসায 

ফযাফয জোট ি ফপ 

সংযুফিসহ জডফভ (হলুদ) 

োগরে ফরফখি 

আরফদন।  

 
খ) আরফদন ফা 

ফযকুইফেন েভা জদফায 

য ৫ ধাযায পূযণকৃি 

পযভ।  

জেনারযর 

সার্ট িফপরেট 

াখা ও রাইরসন্স 

প্রাি  জবন্ডায এয 

ফনেট।  

ে) ভাভরা দারয়রযয জেরত্র 

জোট ি ফপ এযারেয ফফধান 

জভািারফে ১-২১৪১-

০০০০-২৩১৭ জোরড 

২.৫০% হারয জোট ি ফপ এয 

সরে জোট ি ফপয উয 

১৫% হারয বযাট ও প্ররসস 

ফপ ৫০ টাো েভা ফদরয় ৫ 

ধাযায ফযকুইফেন পূযণ 

েরয প্রফিষ্ঠারনয প্রধান 

ের্তিে সিযাঠ পূফ িে 

অনুরযাধ ত্র জপ্রযণ েযরি 

হরফ। 

খ) আরফদরনয জেরত্র 

জেনারযর সার্ট িফপরেট 

অফপসায ফযাফয জডফভ 

(হলুদ) ২০ (ফফ) টাোয 

জোট ি ফপ সহ আরফদন 

েযরি হরফ।  

 

জেনারযর সার্ট িফপরেট 

অফপসায, জেরা প্রাসরেয 

োম িারয়, াফনা।                      

রুভ নম্বয-১১৭,                        

জেরা জোড- ৭৬০০,  

 জটফররপান নম্বয-০৭৩১-

৬৬১৪০ ও  ইরভইর নং-

gcopab@gmal 

.com 

 

অফিফযি জেরা 

প্রাসে (যােস্ব) 

াফনা 

রুভ নম্বয ২১০ 

জেরা জোড-

৭৬০০ 

জটফররপান নম্বয :  

০৭৩১-৬৬০৩৯ 

ই-জভইর :  

adcrpabna@

mopa.gov.b

d 

 



 
 
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, পাবনা 

( বাসী ক াণ শাখা) 
www.pabna.gov.bd 

  
নাগিরক সনদ 

Citizen`s Charter 
০১। বাসী ক াণ শাখাঃ 

ঃ
নং 

সবার নাম সবা দােন 
সেববাচ সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজ/আেবদন ফরম 
াি  ান 

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ কমকতার 
পদবী, ম নং,েজলা/ 

উপেজলার  
কাড,অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ই- মইল 

ঊ তন কমকতার 
পদবী, ম নং,েজলা/ 

উপেজলার 
কাড,অিফিসয়াল টিলেফান 

ও ই- মইল 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. বাসী বাংলােদশী 

নাগিরকেদর যাবতীয় 
অিভেযাগ িন ি  

০৭(সাত) 
কাযিদবস 

তাবােসর মা েম জলা শাসক মেহাদয় 
বরাবর অিভেযাগকারীর আেবদনসহ সং  
কাগজপ  

- িবনা ে  সহকারী কিমশনার 
বাসী ক াণ শাখা 

ম নং-৩০১ 
জলা কাড-৭৬০০ 

 

অিতির  জলা শাসক 
(সািবক),পাবনা 

 
ম নং-২১১ 

জলা কাড-৭৬০০ 
ফান-০৭৩১-৬৫৫৪১ 

 

e-mail-
adcgpabna@mopa. 

gov.bd 

 
 
 
 



াণ ও নবাসন শাখা : 
 

িমক 
নং 

সবার নাম সবা দােন সেবা  সময় েয়াজনীয় 
কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ / 
আেবদন 
ফরম 
াি ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদবী, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, 
অিফিসয়াল টিলেফান  ও  ইেমইল 

উ তন কমকতার পদবী, ম ন র 
জলা/উপেজলার কাডসহ, 

অিফিসয়াল টিলেফান  ও ইেমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ 
 
 

েযাগ ব াপনা 
সং া  

েযাগকালীন য কান িবষয় অবিহত 
হেল তাৎ িনক েয়াজনীয় ব া 
হণ বক িজআর চাল/আিথক সহায়তা 

ও ঢউ ন দান করা হয় 

১.আেবদন 
২.িড ফরম 
৩.এফ ফরম  

 
সংি  

উপেজলা 
ক  

বা বায়ন 
কমকতার 
কাযালয় 

 
ি /চাজ  

জলা াণ ও নবাসন কমকতা, 
পাবনা: টিলেফান ন র  

৮৮০৭৩১-৬৬২১১ 
ই- মইল 

ddmpabna@ 
gmail.com/ 
drropabna@ 
gmail.com 

জলা শাসক পাবনা 
টিলেফান ন র: 

+৮৮০৭৩১-৬৫৪৯৯ 
ই- মইল 

dcpabna@ 
mopa.gov.bd 

 

২ কােজর িবিনমেয় খা  
কম িচ( আর/কািবখা/ 

কািবটা) 

নেভ র হেত ন পয  আেবদন/ 
িনধািরত ফরেম 

ক  ছক 
৩ অিতদির েদর জ  

কমসং ান কম িচ 
(ইিজিপিপ) 

সাধারণতঃ নেভ র হেত ন পয  
সমেয়র মে  ১ম ও ২য় পযােয় ৪০ িদন 

কের এ কম িচ চলমান থােক 

িনধািরত ফরেম 
ক  তািলকা 

৪ িভিজএফ কম িচ 
 

ঈদ-উল-িফতর, ঈদ-উল-আযহা  উপেজলা হেত 
উপকারেভাগীর 

অ ািধকার 
তািলকার িভি েত 

৫ শীতব  িবতরণ  
কায ম 

 

শীতেমৗ েম (িডেস র হেত ফ য়াির) আেবদন/ 
তািলকা 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



সটিজেন চার্ টায        

জেরা প্রাজেয োম টারয়, াফনা  
ভূসভ অসধগ্রণ াখা 

 
ক্র. 

নং 

জফায নাভ  প্রজয়ােনীয় 

জফ টাচ্চ  ভয় 

(ঘন্টা/সদন/ভা) 

প্রজয়ােনীয় োগেত্র প্রজয়ােনীয় োগেত্র প্রাসিয 

স্থান 

সপ/চাজেট (র্াো েভাদাজনয 

জোড/খাত ও েখন প্রদান 

েযজত জফ তা উজেখ েযজত 

জফ। 

দাসয়ত্বপ্রাি েভ টেতটা (েভ টেতটায দসফ,  

ফাংরাজদজয জোড, জেরা/ উজেরা 

জোড জর্ইরজপান নম্বয ও ইজভইর) 

উর্ধ্টতন েভ টেতটা, ডায োজে আীর 

ফা অসবজমাগ েযা মাজফ (েভ টেতটায 

দসফ,  ফাংরাজদজয জোড, জেরা/ 

উজেরা জোড জর্ইরজপান নম্বয 

ও ইজভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

০১. 

 

অসধগ্রণকৃত েসভয ক্ষসতপূযণ 

প্রদান (জযেডীয় ভাসরজেয 

জক্ষজত্র) 

 

৬০ োম ট সদফ 

১. সনধ টাসযত আজফদন পযভ  www.pabna.gov.bd 

ওজয়ফ জার্ টার জত ংগ্র/ 

ডাউনজরাড েযা মাজফ 

 

আজফদজনয াজথ ২০/- 

র্াোয জোর্ ট সপ রাগাজত 

জফ 

ভূসভ অসধগ্রণ াখা,  

ভূসভ অসধগ্রণ েভ টেতটা,  

রুভ- ৩১৪, ৩১৫  

জেরা জোড- ৭৬০০ 

জর্সরিঃ ০৭৩১ ৬৫৪৯২ 

laopabna1828@gmail.com 

অসতসযক্ত জেরা প্রাে (যােস্ব) 

াফনা 

রুভ-২১০ 

জেরা জোড- ৭৬০০ 

জর্সরজপান- ০৭৩১ ৬৬০৩৯ 
email : adcrpabna@mopa.gov.bd 

২. োতীয় সযচয়ত্র/ নাগসযেত্ব নদ/ েন্ম নজদয তযাসয়ত 

পজর্ােস 

ইউসনয়ন সযলদ/ জৌযবা 

৩.াজার্ ট  াইজেয ১(এে) েস দ্য জতারা যসিন েসফ আজফদনোযী দাসখর েযজফন 

৪. ভূসভ উন্নয়ন েয সযজাজধয ারনাগাদ দাসখরা ংসিষ্ট ইউসনয়ন ভূসভ অসপ 

 

০২. 

 

অসধগ্রণকৃত েসভয ক্ষসতপূযণ 

প্রদান ( উত্তযাসধোযী 

ওয়াসযসূজত্র ভাসরে) 

 

৬০ োম ট সদফ 

১. সনধ টাসযত আজফদন পযভ  www.pabna.gov.bd 

ওজয়ফ জার্ টার জত ংগ্র/ 

ডাউনজরাড েযা মাজফ 

 

আজফদজনয াজথ ২০/- 

র্াোয জোর্ ট সপ রাগাজত 

জফ 

ভূসভ অসধগ্রণ াখা,  

ভূসভ অসধগ্রণ েভ টেতটা,  

রুভ- ৩১৪, ৩১৫  

জেরা জোড- ৭৬০০ 

জর্সরিঃ ০৭৩১ ৬৫৪৯২ 

laopabna1828@gmail.com.com 

অসতসযক্ত জেরা প্রাে (যােস্ব) 

াফনা 

রুভ-২১০ 

জেরা জোড- ৭৬০০ 

জর্সরজপান- ০৭৩১ ৬৬০৩৯ 
email : adcrpabna@mopa.gov.bd 

২. োতীয় সযচয়ত্র/ নাগসযেত্ব নদ/ েন্ম নজদয তযাসয়ত 

পজর্ােস 

ইউসনয়ন সযলদ/ জৌযবা 

৩.াজার্ ট  াইজেয ১(এে) েস দ্য জতারা যসিন েসফ আজফদনোযী দাসখর েযজফন 

৪. ভূসভ উন্নয়ন েয সযজাজধয ারনাগাদ দাসখরা ংসিষ্ট ইউসনয়ন ভূসভ অসপ 

৫. নাভোসয/ েভা খাসযে খসতয়াজনয ইজভাযী েস ংসিষ্ট উজেরা ভূসভ অসপ 

৬. ওয়াসযন াটি টসপজের্ এয মূর েস ইউসনয়ন সযলদ/ জৌযবা 

 

০৩. 

 

অসধগ্রণকৃত েসভয ক্ষসতপূযণ 

প্রদান ( ক্রয়সূজত্র ভাসরজেয 

জক্ষজত্র) 

 

৬০ োম ট  সদফ 

১. সনধ টাসযত আজফদন পযভ  www.pabna.gov.bd 

ওজয়ফ জার্ টার জত ংগ্র/ 

ডাউনজরাড েযা মাজফ 

 

আজফদজনয াজথ ২০/- 

র্াোয জোর্ ট সপ রাগাজত 

জফ 

ভূসভ অসধগ্রণ াখা,  

ভূসভ অসধগ্রণ েভ টেতটা,  

রুভ- ৩১৪, ৩১৫  

জেরা জোড- ৭৬০০ 

জর্সরিঃ ০৭৩১ ৬৫৪৯২ 

laopabna1828@gmail.com 

অসতসযক্ত জেরা প্রাে (যােস্ব) 

াফনা 

রুভ-২১০ 

জেরা জোড- ৭৬০০ 

জর্সরজপান- ০৭৩১ ৬৬০৩৯ 
email : adcrpabna@mopa.gov.bd 

২. োতীয় সযচয়ত্র/ নাগসযেত্ব নদ/ েন্ম নজদয তযাসয়ত 

পজর্ােস 

ইউসনয়ন সযলদ/ জৌযবা 

৩.াজার্ ট  াইজেয ১(এে) েস দ্য জতারা যসিন েসফ আজফদনোযী দাসখর েযজফন 

৪. ভূসভ উন্নয়ন েয সযজাজধয ারনাগাদ দাসখরা ংসিষ্ট ইউসনয়ন ভূসভ অসপ 

৫. নাভোসয/ েভা খাসযে খসতয়াজনয ইজভাযী েস ংসিষ্ট উজেরা ভূসভ অসপ 

৬. ৩০০ র্াোয নন-জুসডসয়ার স্ট্যাজে নাদাফীত্র অনুজভাসদত স্ট্যাে জবন্ডায 

৭. ৩০০ র্াোয নন-জুসডসয়ার স্ট্যাজে অসিোযত্র আজফদনোযী দাসখর েযজফন 

৮. মূর দসরজরয পজর্ােস আজফদনোযী দাসখর েযজফন 

৯. বায়া দসরর এয পজর্ােস আজফদনোযী দাসখর েযজফন 
 

 

 
 
 

http://www.pabna.gov.bd/
http://www.pabna.gov.bd/
http://www.pabna.gov.bd/


 
 

০৪. 

 

অসধগ্রণকৃত েসভয ক্ষসতপূযণ 

প্রদান ( আদারজত আজদজ 

সনধ টাসযত ভাসরজেয জক্ষজত্র) 

 

৬০ োম ট 

সদফ 

১. সনধ টাসযত আজফদন পযভ  www.pabna.gov.bd 

ওজয়ফ জার্ টার জত ংগ্র/ 

ডাউনজরাড েযা মাজফ 

 

আজফদজনয াজথ ২০/- র্াোয 

জোর্ ট সপ রাগাজত জফ 

 

ভূসভ অসধগ্রণ াখা,  

ভূসভ অসধগ্রণ েভ টেতটা,  

রুভ- ৩১৪, ৩১৫  

জেরা জোড- ৭৬০০ 

জর্সরিঃ ০৭৩১ ৬৫৪৯২ 

laopabna1828@gmail.com 

অসতসযক্ত জেরা প্রাে (যােস্ব) 

াফনা 

রুভ-২১০ 

জেরা জোড- ৭৬০০ 

জর্সরজপান- ০৭৩১ ৬৬০৩৯ 
email : adcrpabna@mopa.gov.bd 

২. োতীয় সযচয়ত্র/ নাগসযেত্ব নদ/ েন্ম নজদয তযাসয়ত পজর্ােস ইউসনয়ন সযলদ/ জৌযবা 

৩.াজার্ ট  াইজেয ১(এে) েস দ্য জতারা যসিন েসফ আজফদনোযী দাসখর েযজফন 

৪. ভূসভ উন্নয়ন েয সযজাজধয ারনাগাদ দাসখরা ংসিষ্ট ইউসনয়ন ভূসভ অসপ 

৫. নাভোসয/ েভা খাসযে খসতয়াজনয ইজভাযী েস ংসিষ্ট উজেরা ভূসভ অসপ 

৬. ৩০০ র্াোয নন-জুসডসয়ার স্ট্যাজে নাদাফী ত্র অনুজভাসদত স্ট্যাে জবন্ডায 

৭. ৩০০ র্াোয নন-জুসডসয়ার স্ট্যাজে অসিোযত্র আজফদনোযী দাসখর েযজফন 

৮. আদারজতয সডসক্রয াটি টপাইড েস এফং েসভ ংক্রান্ত মাফতীয় 

োগেত্র 

আজফদনোযী দাসখর েযজফন 

 

০৫. 

 

অসধগ্রণকৃত েসভয  ক্ষসতপূযণ 

প্রদান ( Power of attorney 

ফজর ভাসরজেয জক্ষজত্র) 

 

৬০ োম ট 

সদফ 

১. সনধ টাসযত আজফদন পযভ  www.pabna.gov.bd 

ওজয়ফ জার্ টার জত ংগ্র/ 

ডাউনজরাড েযা মাজফ 

 

আজফদজনয াজথ ২০/- র্াোয 

জোর্ ট সপ রাগাজত জফ 

 

ভূসভ অসধগ্রণ াখা,  

ভূসভ অসধগ্রণ েভ টেতটা,  

রুভ- ৩১৪, ৩১৫  

জেরা জোড- ৭৬০০ 

জর্সরিঃ ০৭৩১ ৬৫৪৯২ 

laopabna1828@gmail.com 

অসতসযক্ত জেরা প্রাে (যােস্ব) 

াফনা 

রুভ-২১০ 

জেরা জোড- ৭৬০০ 

জর্সরজপান- ০৭৩১ ৬৬০৩৯ 
email : adcrpabna@mopa.gov.bd 

২. োতীয় সযচয়ত্র/ নাগসযেত্ব নদ/ েন্ম নজদয তযাসয়ত পজর্ােস ইউসনয়ন সযলদ/ জৌযবা 

৩.াজার্ ট  াইজেয ১(এে) েস দ্য জতারা যসিন েসফ আজফদনোযী দাসখর েযজফন 

৪. ভূসভ উন্নয়ন েয সযজাজধয ারনাগাদ দাসখরা ংসিষ্ট ইউসনয়ন ভূসভ অসপ 

৫. নাভোসয/ েভা খাসযে খসতয়াজনয ইজভাযী েস ংসিষ্ট উজেরা ভূসভ অসপ 

৬. ৩০০ র্াোয নন-জুসডসয়ার স্ট্যাজে নাদাফীত্র অনুজভাসদত স্ট্যাে জবন্ডায 

৭. ৩০০ র্াোয নন-জুসডসয়ার স্ট্যাজে অসিোযত্র আজফদনোযী দাসখর েযজফন 

৮. Power of attorney  প্রদানোযীয েসভয ভাসরে ংক্রান্ত মাফতীয় 

োগেজত্রয মূর েস 

আজফদনোযী দাসখর েযজফন 

 

০৬. 

 

অসধগ্রণকৃত েসভয ক্ষসতপূযণ 

প্রদান (েসভয ভাসরোনা সনজয় 

সফজযাধ থাোয জক্ষজত্র) উবয় 

জক্ষয শুনানীঅজন্ত অসতসযক্ত 

জেরা প্রাে (যােস্ব), াফনা 

ভজাদজয়য অনুজভাদন াজজক্ষ 

ক্ষসতপূযণ প্রদান েযা য়। 

 

৬০ োম ট 

সদফ 

১. সনধ টাসযত আজফদন পযভ  www.pabna.gov.bd 

ওজয়ফ জার্ টার জত ংগ্র/ 

ডাউনজরাড েযা মাজফ 

 

আজফদজনয াজথ ২০/- র্াোয 

জোর্ ট সপ রাগাজত জফ 

 

ভূসভ অসধগ্রণ াখা,  

ভূসভ অসধগ্রণ েভ টেতটা,  

রুভ- ৩১৪, ৩১৫  

জেরা জোড- ৭৬০০ 

জর্সরিঃ ০৭৩১ ৬৫৪৯২ 

laopabna1828@gmail.com 

অসতসযক্ত জেরা প্রাে (যােস্ব) 

াফনা 

রুভ-২১০ 

জেরা জোড- ৭৬০০ 

জর্সরজপান- ০৭৩১ ৬৬০৩৯ 
email : adcrpabna@mopa.gov.bd 

২. োতীয় সযচয়ত্র/ নাগসযেত্ব নদ/ েন্ম নজদয তযাসয়ত পজর্ােস ইউসনয়ন সযলদ/ জৌযবা 

৩. ভূসভ উন্নয়ন েয সযজাজধয ারনাগাদ দাসখরা ংসিষ্ট ইউসনয়ন ভূসভ অসপ 

৪. নাভোসয/ েভা খাসযে খসতয়াজনয ইজভাযী েস ংসিষ্ট উজেরা ভূসভ অসপ 

৫. সফফাদভান ক্ষগজণয আসত্ত দযখাজেয জপ্রসক্ষজত সভজে রুজু েযা আজফদনোযী দাসখর েযজফন 

৬. ংসিষ্ট াজব টয়ায/ োনুনজগায প্রসতজফদন জপ্রসক্ষজত সভ জে রুজু েযা 

য় 

ংসিষ্ট াজব টয়ায/ োনুনজগা 

৭. উবয় ক্ষজে জনাটি েযা ও শুনানী গ্রণ েযা  ভূসভ হুকুভ অসধগ্রণ ও হুকুভ 

দখর েভ টেতটা 

০৭. যোসয/ আধা-যোসয/ 

স্থাসয়ত্ব াসত ংস্থায অনুকূজর 

েসভ অসধগ্রণ 

 

--- 

১. প্রাসনে অনুজভাদনত্র   

প্রতযাী ংস্থা সনে দাসয়জত্ব 

ংগ্র েযজফন 

-  

ভূসভ অসধগ্রণ াখা,  

ভূসভ অসধগ্রণ েভ টেতটা,  

রুভ- ৩১৪, ৩১৫  

জেরা জোড- ৭৬০০ 

জর্সরিঃ ০৭৩১ ৬৫৪৯২ 

laopabna1828@gmail.com 

অসতসযক্ত জেরা প্রাে (যােস্ব) 

াফনা 

রুভ-২১০ 

জেরা জোড- ৭৬০০ 

জর্সরজপান- ০৭৩১ ৬৬০৩৯ 
email : adcrpabna@mopa.gov.bd 

২. ন্যযনতভ েসভয প্রজয়ােনীয়তা ংক্রাভত্ম প্রতযয়নত্র 

৩. প্রোসফত েসভয দাগ সূচী 

৪. জর-আউর্ োন 

৫. রার োসর দ্বাযা প্রোসফত োয়গা সচসিত েযণ (ফ টজল নক্া) 

৬.  ফাজের্ ফযাদ্দ ংক্রান্ত ত্র 

৭. প্রেজেয সফোসযত ফণ টনা 
 

http://www.pabna.gov.bd/
http://www.pabna.gov.bd/
http://www.pabna.gov.bd/


 

 
০৮. জফ-যোসয ংস্থায অনুকূজর 

েসভ অসধগ্রণ 

 

 

---- 

১. প্রেে ফাত্মফায়জনয েন্য অথ টায়জনয উৎ এফং অথ টরসি প্রসতষ্ঠাজনয 

সনসিয়তা ত্র 

 

প্রতযাী ংস্থা সনে দাসয়জত্ব 

ংগ্র েযজফন 

 

- 

 

ভূসভ অসধগ্রণ াখা,  

ভূসভ অসধগ্রণ েভ টেতটা,  

রুভ- ৩১৪, ৩১৫  

জেরা জোড- ৭৬০০ 

জর্সরিঃ ০৭৩১ ৬৫৪৯২ 

laopabna1828@gmail.com 

অসতসযক্ত জেরা প্রাে (যােস্ব) 

াফনা 

রুভ-২১০ 

জেরা জোড- ৭৬০০ 

জর্সরজপান- ০৭৩১ ৬৬০৩৯ 
email : adcrpabna@mopa.gov.bd 

২. ন্যযনতভ েসভয প্রজয়ােনীয়তা ংক্রান্ত প্রতযয়নত্র 

৩. প্রোসফত েসভয দাগ সূচী 

৪. জর-আউর্ োন 

৫. রার োসর দ্বাযা প্রোসফত োয়গা সচসিত েযণ (ফ টজল নক্া) 

৬.  প্রেজেয সফোসযত ফণ টনা 

৭. সফসধভারায ৭ নং সফসধভজত ‘‘ে’’ পযজভ ম্মসতত্র ( ৫০ র্াোয নন 

জুসডসয়ার ষ্টযাজে) 

০৯. জগজের্ প্রোনা  

৯০ োম ট 

সদফ 

দখর োজন্তযয ৯০ সদজনয ভজে অসধগ্রণকৃত েসত্ত যোসয জগজেজর্ 

প্রোনায ব্যফস্থা েযজত জফ 

  ভূসভ অসধগ্রণ াখা,  

ভূসভ অসধগ্রণ েভ টেতটা,  

যম্নভ- ৩১৪, ৩১৫  

জেরা জোড- ৭৬০০ 

জর্সরিঃ ০৭৩১ ৬৫৪৯২ 

laopabna1828@gmail.com 

অসতসযক্ত জেরা প্রাে (যােস্ব) 

াফনা 

রুভ-২১০ 

জেরা জোড- ৭৬০০ 

জর্সরজপান- ০৭৩১ ৬৬০৩৯ 
email : adcrpabna@mopa.gov.bd 

১০. নাভোযী ও েভাবাগ  

৯০ োম ট 

সদফ 

জগজের্ প্রোনায ৯০ সদজনয ভজে প্রতযাী ংস্থায অনুকূজর নাভোযী ও 

েভাবাগ োম টক্রভ েন্ন েযজত জফ 

ংসিষ্ট োযী েসভনায 

(ভূসভ) ের্তটে চাসত োগেত্র 

                    

   

ভূসভ অসধগ্রণ াখা,  

ভূসভ অসধগ্রণ েভ টেতটা,  

যম্নভ- ৩১৪, ৩১৫  

জেরা জোড- ৭৬০০ 

জর্সরিঃ ০৭৩১ ৬৫৪৯২ 

laopabna1828@gmail.com 

অসতসযক্ত জেরা প্রাে (যােস্ব) 

াফনা 

রুভ-২১০ 

জেরা জোড- ৭৬০০ 

জর্সরজপান- ০৭৩১ ৬৬০৩৯ 
email : adcrpabna@mopa.gov.bd 

১১. সভ জে  

৬০ োম ট 

সদফ 

এেই তপীর ফসণ টত ভূসভয এোসধে ভাসরোনা দাফীয জপ্রসক্ষজত ফা দাসখরী 

প্রভাণ জত্রয গড়সভর সযরসক্ষত জর সভজে রুজু েজয শুনানী অজন্ত সনষ্পসত্ত 

েযা য়। 

             power of 

attorney,          

                         

             

        ভূসভ অসধগ্রণ াখা,  

ভূসভ অসধগ্রণ েভ টেতটা,  

যম্নভ- ৩১৪, ৩১৫  

জেরা জোড- ৭৬০০ 

জর্সরিঃ ০৭৩১ ৬৫৪৯২ 

laopabna1828@gmail.com 

অসতসযক্ত জেরা প্রাে (যােস্ব) 

াফনা 

রুভ-২১০ 

জেরা জোড- ৭৬০০ 

জর্সরজপান- ০৭৩১ ৬৬০৩৯ 
email : adcrpabna@mopa.gov.bd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ননজাযত াখা) : 
 

ক্র: নং সফায নাভ প্রনয়াজনীয় 

নফ বাচ্চ ভয় 

(ঘন্টা/ 

দদন/ভা) 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রাদিয স্থান 

দপ/চানজব (টাকা 

জভাদাননয সকাড/খাত ও 

কখন প্রদান কযনত নফ 

তা উনেখ কযনত নফ) 

দাদয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (কভ বকতবায 

দদফ, ফাংরানদনয সকাড, 

সজরা/উনজরা সকাড 

সটদরনপান ও আ-সভআর 

উর্দ্বতন কভ বকতবা, মায কানে অীর ফা 

দবনমাগ কযা মানফ (কভ বকতবায দদফ, 

ফাংরানদনয সকাড, সজরা/উনজরা 

সকাড সটদরনপান ও আ-সভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১। সনরাদরয়াভ জাতীয় 

দাথ ব এয নাদি নদ 

প্রদান ংক্রান্ত (ননরার 

াম্প স্থাননয সেনত্র 

৩০ (দত্র) কাম ব 

দদফ 

 

 

 

 

 

(১) দনজস্ব প্রদতষ্ঠাননয প্যানড অনফদন (অনফদনকাযী কর্তবক যফযাকৃত)। 

(২) অনফদনকাযীয ২ (দুআ) কদ েদফ (অনফদনকাযী কর্তবক যফযাকৃত)। 

(৩) জাতীয় দযচয় নত্রয োয়াদরদ  (অনফদনকাযী কর্তবক যফযাকৃত)। 

(৪) সরড রাআনন্স এয োয়াদরদ। 

(৫) প্রস্তাদফত ানম্পয জদভয ভাদরকানা স্বনিয  োয়াদরদ। 

(৬) জদভয চ বা ও ার ননয দাদখরা। 

(৭) প্রস্তাদফত ানম্পয নক্সা ব্লু দপ্রন্ট ৪ (চায) কদ। 

সৌযবা/ আউদনয়ন  

দযলদ/উনজরা ও 

আউদনয়ন ভূদভ দপ 

 

দফনামূনে 

সনজাযত সডপুটি কানরক্টয 

াফনা। 

রুভ নং- ২২৫ 

সপানঃ ০৭৩১-৬৫৪৫৯ 

আ-সভআর 

ndcpab@gmail.com 

দতদযক্তনজরা প্রাক (াদফ বক) 

াফনা। 

সপানঃ ০৭৩১-৬৫৫৪১ 

আনভআরঃ 

adcgpabna@mopa.gov.bd 

২। সনরাদরয়াভ জাতীয় 

দাথ ব এয নাদি নদ 

প্রদান ংক্রান্ত (খুচযা 

দফক্রনয়য সেনত্র) 

৩০ (দত্র) কাম ব 

দদফ 

 

 

 

 

 

 

(১) দনজস্ব প্রদতষ্ঠাননয প্যানড অনফদন (অনফদনকাযী কর্তবক যফযাকৃত)। 

(২) অনফদনকাযীয ২ (দুআ) কদ েদফ (অনফদনকাযী কর্তবক যফযাকৃত)। 

(৩) জাতীয় দযচয় নত্রয োয়াদরদ   (অনফদনকাযী কর্তবক যফযাকৃত)। 

(৪) সরড রাআনন্স এয োয়াদরদ। 

(৫) প্রস্তাদফত সদাকান ঘনযয জদভয ভাদরকানা স্বনিয োয়াদরদ 

(৬) জদভয চ বা ও ার ননয দাদখরা। 

(৭) প্রস্তাদফত সদাকান ঘনযয নক্সা  ব্লু দপ্রন্ট ৪ (চায) কদ। 

(৮) সদাকান ঘয বাড়ায সেনত্র চুদক্তনাভা। 

সৌযবা/ আউদনয়ন  

দযলদ/উনজরা ও 

আউদনয়ন ভূদভ দপ 

 

দফনামূনে 

সনজাযত সডপুটি কানরক্টয 

াফনা। 

রুভ নং- ২২৫ 

সপানঃ ০৭৩১-৬৫৪৫৯ 

আ-সভআর 

ndcpab@gmail.com 

দতদযক্তনজরা প্রাক (াদফ বক) 

াফনা। 

সপানঃ ০৭৩১-৬৫৫৪১ 

আনভআরঃ 

adcgpabna@mopa.gov.bd 

৩। চতুথ ব  সেণীয কভ বচাযীনদয 

সনন ব্যফস্থানা 

০৭ (াত) 

কাম বদদফ 

(১) দনধ বাদযত পযনভয দতন প্রস্থ অনফদন 

(২) নাগদযক নদ ত্র 

(৩) ওয়াদয নদত্র 

(৪) াঁচ অঙ্গুনরয ো 

(৫) নমুনা স্বােয 

(৬) না দাফী নদত্র 

(৭) দপ প্রধাননয সুাদয  

(৮) াদব ব ফদ। 

সৌযবা/ আউদনয়ন  

দযলদ ও ংদিষ্ট 

দপ 

 

দফনামূনে 

সনজাযত সডপুটি কানরক্টয 

াফনা। 

রুভ নং- ২২৫ 

সপানঃ ০৭৩১-৬৫৪৫৯ 

আ-সভআর 

ndcpab@gmail.com 

দতদযক্তনজরা প্রাক (াদফ বক) 

াফনা। 

সপানঃ ০৭৩১-৬৫৫৪১ 

আনভআরঃ 

adcgpabna@mopa.gov.bd 

৪। চতুথ ব  সেণীয কভ বচাযীনদয 

োদন্ত দফননাদন বাতা 

ব্যফস্থানা 

০৭ (াত) 

কাম বদদফ 

(১) দনধ বাদযত পযনভয  অনফদন 

(২) দপ প্রধাননয সুাদয  

(৩) াদব ব ফদ। 

ংদিষ্ট দপ  

দফনামূনে 

সনজাযত সডপুটি কানরক্টয 

াফনা। 

রুভ নং- ২২৫ 

সপানঃ ০৭৩১-৬৫৪৫৯ 

আ-সভআর 

ndcpab@gmail.com 

দতদযক্তনজরা প্রাক (াদফ বক) 

াফনা। 

সপানঃ ০৭৩১-৬৫৫৪১ 

আনভআরঃ 

adcgpabna@mopa.gov.bd 

৫। চতুথ ব  সেণীয কভ বচাযীনদয 

দজদএপ নত দিভ 

িণ। 

০৭ (াত) 

কাম বদদফ 

(১) দনধ বাদযত পযনভ অনফদন 

(২) দপ প্রধাননয সুাদয  

(৩) ংদিষ্ট দাফ যেণ দপনয দাফ দফফযণী। 

ংদিষ্ট দপ দফনামূনে সনজাযত সডপুটি কানরক্টয 

াফনা। 

রুভ নং- ২২৫ 

সপানঃ ০৭৩১-৬৫৪৫৯ 

আ-সভআর 

ndcpab@gmail.com 

দতদযক্তনজরা প্রাক (াদফ বক) 

াফনা। 

সপানঃ ০৭৩১-৬৫৫৪১ 

আনভআরঃ 

adcgpabna@mopa.gov.bd 

 



ংস্থান াখাাঃ 
 

ক্রমভক 

নং 
সফায নাভ   সফা প্রদানন 

নফ বাচ্চ ভয় 
প্রনয়াজনীয় কাগত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র 

/আনফদন পযভ প্রামিস্থান 
সফামূল্য এফং 

মযনাধ দ্ধমি 

(মমদ থানক) 

াখায নাভ দাময়ত্বপ্রাি কভ বকিবায দমফ  

রুভ নম্বয  সজরা/উনজরায সকাড  

অমপময়ার সেমরনপান ও ই-সভইর 

উর্ধ্বিন কভ বকিবায দমফ  রুভ 

নম্বয  সজরা/উনজরায সকাড  

অমপময়ার সেমরনপান ও  ই-

সভইর 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. সনন (চাকুনযয 

মননজয অফনযয 

জন্য) 

০৭ (াি)  

কাম ব মদফ 
১. সনন আনফদন পযভ ২.১ 

২. মআযএর-এ গভননয ভঞ্জুমযত্র 

৩. প্রিযামি সল সফিন ত্র 

৪. নন-সগনজনেড চাকুনযনদয সেনত্র  

   ামব ব বুক/নগনজনেড চাকুনযয  

    সেনত্র চাকমযয মফফযণী 

৫. ানাে ব াইনজয এক কম ও  

   স্ট্যাম্প াইনজয িযাময়ি  

   যমঙন ছমফ এক কম 

৬. প্রািব্য সনননয বফধ উত্তযামধকায  

  সঘালণাত্র 

৭. নমুনা স্বােয ও ানিয াঁচ   

   আঙ্গুনরয ছা 

৮. না-দামফ প্রিযয়ন ত্র 

সজরা প্রানকয 

কাম বারনয়য ফ্রন্ট  

সডক্স ংস্থান াখা অথফা  

www.pabna.gov.bd 
ওনয়ফ সাে বার নি 

ংগ্র/ ডাউন সরাড কযা 

মানফ 

মপ/ চাজবমুক্ত ংস্থান াখা 

সভাাঃ আবু অরভ 

প্রামনক কভ বকিবা 

সজরা প্রানকয কাম বারয় াফনা 

কে নম্বয-৩০৩ 

সকাড নং-৭৬০০ 

সেরনপানাঃ ০৭৩১-৬৫৩১৪। 

email: 

establishmentsection.pabna@gm

ail.com 

সজরা প্রাক াফনা              

সপান নং-+৮৮০৭৩১-৬৫৪৯৯ 
Email:dcpabna@mopa.

gov.bd 

২ ামযফামযক সনন 

(অফযবািা 

সবাগযি অফস্থায় 

সনননবাগীয মৃত্যয 

নর) 

০৭ (াি) কাম ব 

মদফ 
১.  ামযফামযক সনন আনফদন পযভ ২.২ 

২.  দ্যনিারা  ানাে ব াইনজয ০১ (এক) কম  ও  স্ট্যাম্প  

     াইনজয িযাময়ি যমঙন ছমফ  ০১ (এক) কম 

৩.  উত্তযামধকায নদ ত্র ও নন-ম্যানযজ ার্ট বমপনকে 

৪.  নমুনা স্বােয ও ানিয াঁচ আঙ্গুনরয ছা 

৫.  অমববাফক ভননানয়ন এফং অফয বািা ও আনুনিামলক    

    উনত্তারন কযায জন্য েভিা অ বণ নদ 

৬. মচমকৎক/সৌযবা/ইউমনয়ন মযলদ সচয়াযম্যান কর্তবক  

    প্রদত্ত মৃত্যযয নদত্র 

সজরা প্রানকয 

কাম বারনয়য ফ্রন্ট  

সডক্স ংস্থান াখা অথফা  

www.pabna.gov.bd 
ওনয়ফ সাে বার নি 

ংগ্র/ ডাউন সরাড কযা 

মানফ 

,,       

৩.   কভ বচাযীনদয কল্যাণ  

সফাড ব  নি মচমকৎা 

াায্য প্রদান 

০৭(াি) কাম ব 

মদফ  
১.  কল্যাণ  িমফনরয  মচমকৎা াায্য ভঞ্জুমযয  আনফদন  

পযভ   

২. ানাে ব  াইনজয িযাময়ি যমঙন  ছমফ ১ কম 

৩. কভ বস্থনরয সফিননয প্রিযয়ন ত্র 

৪. ডাক্তাযী নদত্র 

৫. খযনচয বাউচায 

সজরা প্রানকয 

কাম বারনয়য ফ্রন্ট  

সডক্স ংস্থান াখা অথফা  

www.pabna.gov.bd 
ওনয়ফ সাে বার নি 

ংগ্র/ ডাউন সরাড কযা 

মানফ 

,,       

 

 

 

 

 

http://www.dcpabna.gov.bd/
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৪.  ামযফামযক সনন  

(সনন ভঞ্জুমযয 

পূনফ বই সননানযয 

মৃত্যয নর) 

০৭ (াি)  

কাম ব মদফ 
১. ামযফামযক সনন আনফদন পযভ-২.১ 

২. মআযএর-এ গভননয ভঞ্জুমযত্র 

৩. প্রিযামি সল-সফিন ত্র 

৪ . নন-সগনজনেড চাকুনযনদয সেনত্র ামব ব বুক/নগনজনেড  

    চাকুনযয সেনত্র চাকমযয মফফযণী 

৪. এক কম স্ট্যাম্প াইজ ও এক কম ানাে ব াইনজয  

   িযাময়ি যমিন ছমফ 

৫. উত্তযামধকায নদ ত্র ও স্ত্রী/ স্বাভীয নন ম্যামযজ  

   ার্ট বমপনকে 

৬. নমুনা স্বােয ও ানিয াঁচ আঙ্গুনরয ছা 

৭. অমববাফক ভননানয়ন এফং অফয বািা ও আনুনিামলক  

   উনত্তারন কযায জন্য েভিাত্র 

৮. মচমকৎক/সৌযবা/ ইউমনয়ন মযলদ সচয়াযম্যান কর্তবক  

    প্রদত্ত মৃত্যযয নদ ত্র 

৯. যকাময াওনামদ মযনানধয অিীকাযত্র 

সজরা প্রানকয 

কাম বারনয়য ফ্রন্ট  

সডক্স ংস্থান াখা অথফা  

www.pabna.gov.bd 
ওনয়ফ সাে বার নি 

ংগ্র/ ডাউন সরাড কযা 

মানফ 

,,       

৫. চাকুযীযি অফস্থায় 

মৃি কভ বচাযীয  

মযফাযনক  কল্যাণ 

বািা ভঞ্জুযীয 

আনফদন  

০৭ (াি) কাম ব 

মদফ 
১. কল্যাণ িমফনরয বািা ও সমৌথ ফীভ াায্য াওয়ায  

   আনফদন  পযভ 

২. দ্যনিারা ানাে ব াইনজয িযাময়ি যমঙন ছমফ ০১  

   (এক)  কম 

৩. ওয়াময নদ ত্র (মূরকম) 

৪. কভ বকিবা/কভ বচাযীয মৃত্যয নদ নত্রয িযাময়ি কম 

৫. স্ত্রীয/স্বাভীয সেনত্র পুনযায় মফফা  না ওয়ায এফং কন্যা  ও  

   বমিয সেনত্র মফফা না ওয়ায  নদ নত্রয িযাময়ি কম 

৬.আনফদনকাযীনক কর দস্য  কর্তবক প্রদত্ত  েভিাত্র   

   (মূরকম) 

৭. কল্যাণ িমফর/সমৌথফীভায াায্য  াওয়ায  

   দামফদাযনদয নমুনা স্বােয 

সজরা প্রানকয 

কাম বারনয়য ফ্রন্ট  

সডক্স ংস্থান াখা 

অথফা  

www.pabna.gov.

bd 
ওনয়ফ সাে বার নি 

ংগ্র/ ডাউন সরাড 

কযা মানফ 

,,       

৬ অেভ কভ বচাযীয 

কল্যাণ িমফনরয 

অনুদান প্রদান 

০৭(াি) 

কাম বমদফ 
১. কল্যাণ িমফনরয অনুদান ভঞ্জুযীয জন্য আনফদন পযভ 

২. দ্য সিারা ানাে ব াইনজয িযাময়ি ০১(এক) কম  

   যমনন  ছমফ 

৩. কভ বচাযী অেভ ওয়ায নদ 

৪. আনফদনকাযীয িযাময়ি নমুনা স্বােয 

   ,,       

৭ অেভ কভ বচাযীয 

সমৌথ ফীভায অথ ব 

ভঞ্জুয 

০৭(াি) 

কাম বমদফ 
১. কল্যাণ িমফনরয অনুদান ভঞ্জুযীয জন্য আনফদন পযভ 

২. দ্য সিারা ানাে ব াইনজয িযাময়ি ০১(এক) কম   

   যমনন ছমফ 

৩. কভ বচাযী অেভ ওয়ায নদ 

৪. আনফদনকাযীয িযাময়ি নমুনা স্বােয 

   ,,       
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৮ মৃি কভ বচাযীয 

কল্যাণ িমফর নি 

দাপন-কাপন ফাফদ 

াায্য ভঞ্জুযী প্রদান 

০৭(াি) 

কাম বমদফ 
১. কল্যাণ িমফনরয দাপন-কাপন ফাফদ াায্য ভঞ্জুমযয  

   আনফদন     পযভ 

২. দ্যনিারা ানাে ব  াইনজয িযাময়ি যমঙন ছমফ ০১  

    (এক) কম 

৩. ওয়াময নদ ত্র (মূরকম) 

৪. কভ বকিবা/কভ বচাযীয মৃত্যয নদ নত্রয িযাময়ি কম 

৫. স্ত্রীয/স্বাভীয সেনত্র পুনযায় মফফা  না ওয়ায এফং কন্যা  ও    

   বমিয সেনত্র মফফা না ওয়ায  নদ নত্রয িযাময়ি কম 

৬.আনফদনকাযীনক কর দস্য  কর্তবক প্রদত্ত  েভিাত্র  

   (মূরকম) 

৭. কল্যাণ িমফনরয াায্য  াওয়ায দামফদাযনদয নমুনা   

    স্বােয 

   ,,       

৯ ৩য় সেণীয 

কভ বচাযীনদয াধাযণ  

বমফষ্য িমফর নি 

অমগ্রভ ভঞ্জুয 

০৭(াি) 

কাম বমদফ 
১. অমগ্রভ ভঞ্জুযীয আনফদন পযভ  

২. াধাযণ বমফষ্য িমফনরয একাউন্ট মি 
   ,,       

১০ ম আয এর ভঞ্জুয ০৭(াি) 

কাম বমদফ 
১. মনধ বামযি ছুর্টয আনফদন পযভ (†গনজনেড /নন-সগনজনেড  

   কভ বকিবা কভ বচামযনদয জন্য পৃথক পৃথক আনফদন পযভ) 

২. ামব ব ফম 

   ,,       

১১ অমজবি ছুর্ট ভঞ্জুয ০৭(াি) 

কাম বমদফ 
১. মনধ বামযি ছুর্টয আনফদন পযভ (†গনজনেড /নন-সগনজনেড  

   কভ বকিবা কভ বচামযনদয জন্য পৃথক পৃথক আনফদন পযভ) 

২. ামব ব ফম 

   ,,       

১২ মো ছুর্ট অগ্রায়ণ ০৭(াি) 

কাম বমদফ 
১. ছুর্টয আনফদন পযভ 

২. ামব ব ফম 
   ,,       

১৩ োমি মফননাদন ছুর্ট 

ভঞ্জুয 
০৭(াি) 

কাম বমদফ 
১. মনধ বামযি ছুর্টয আনফদন পযভ (†গনজনেড /নন-সগনজনেড  

   কভ বকিবা কভ বচামযনদয জন্য পৃথক পৃথক আনফদন পযভ) 

২. ামব ব ফম 

   ,,       

১৪ প্রসূমি ছুর্ট ভঞ্জুয ০৭(াি) 

কাম বমদফ 
১. মনধ বামযি ছুর্টয আনফদন পযভ (†গনজনেড /নন-সগনজনেড  

   কভ বকিবা কভ বচামযনদয জন্য পৃথক পৃথক আনফদন পযভ) 

২. ডাক্তাযী সুামযত্র 

   ,,       

১৫ চাকুময স্থায়ীকযণ ০৭(াি) 

কাম বমদফ 
১. কভ বচাযীয আনফদন 

২. পুমর সবমযমপনকন প্রিযয়ন 

৩. ামব ব ফম 

   ,,       

১৬ গৃ মনভ বাণ ঋণ ভঞ্জুয ০৭(াি) 

কাম বমদফ 
১. মনধ বামযি পযনভ আনফদন 

২. জমভয দমরর/ফায়নানাভা/চুমক্তনাভা 
   ,,       

 



 

রযভবভনউ মুন্সীখানা (আয.এভ) াখা 

 
 

ক্রভভক 

নং 
রফায নাভ 

রফা প্রদাননয 

নফ বাচ্চ ভয় 
প্রনয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র/আনফদন 

পযভ প্রাভিয স্থান 

রফামূল্য 

এফং 

ভযনাধ 

দ্ধভি  

(মভদ থানক) 

াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি 

কভ বকিবায দফী, রুভ নম্বয 

রজরা/ উনজরা রকাড 

অভপভয়ার রেভরনপান নম্বয ও 

ই-রভইর নম্বয 

উদ্ধবিন কভ বকিবায দফী, 

রুভ নম্বয, রজরা/উনজরা 

রকাড অভপভয়ার 

রেভরনপান নম্বয ও 

ই-রভইর নম্বয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. 
ভজভ/ এভজভনদয ম্মানী বািা ও 

রেনাযীজ প্রদান 

১৫  

কাম বভদফ 

ভনভদ বে পযনভ ংভিে 

আদারি নি 

প্রিযয়নপূফ বক ভফর  

ংভিে রদওয়ানী 

আদারি 

১০ োকা 

রযভবভনউ 

স্ট্যাম্প 

 

 

বাযপ্রাি কভ বকিবা 

রযভবভনউ মুভন্সখানা াখা 

রুভ নং- ৩০৯ 

রজরা রকাড- ৭৬০০ 

রপান নং- ০৭৩১- ৬৪৮৬৩ 

email:acrmsection@gmail.co

m 

 

রজরা প্রাক 

াফনা 

রুভ নং- ২০৩ 

রজরা রকাড- ৭৬০০ 

রপান নং: ০৭৩১-৬৫৪৯৯ 

email:dcpabna@gmail.

com 

 

২. 
ভবভ ভম্বয়ক ও রকৌসুভরনদয ম্মানী 

বািা ও রেনাযীজ প্রদান 

১৫  

কাম বভদফ 

ভনভদ বে পযনভ ংভিে 

আদারি নি 

প্রিযয়নপূফ বক ভফর  

ংভস্নে রদওয়ানী 

আদারি 

১০ োকা 

রযভবভনউ 

স্ট্যাম্প 

৩. 

ভবভ,খা, এর এ টি রভাকদ্দভায ভন-

আযভজ গ্রণ, ইভিবৃত্ত ংগ্র ও জফাফ 

ভদনয় ভননয়াভজি ভফজ্ঞ রকৌসুরীনক ায়িা 

প্রদান 

১৫  

কাম বভদফ 
ইভিবৃত্ত ংগ্র  

কাভয কভভনায 

(ভূভভ) 
- 

৪. 
যকাভয রভাকদ্দভায আীর/ভআয 

দানয়নযয ব্যফস্থা গ্রণ 

১৫  

কাম বভদফ 

জফাফ ও জানফদা নকর 

ংগ্র 

কাভয কভভনায 

(ভূভভ) 
- 

৫. 
যকাভয স্বাথ ব ংক্রাভ্ম  যীে রভাকদ্দভায 

ভন গ্রণ ও জফাফ রপ্রযণ 

১৫  

কাম বভদফ 

জফাফ ও জানফদা নকর 

ংগ্র 

কাভয কভভনায 

(ভূভভ) ও ভজভ 
- 

৬. ওয়াক্প ও রদনফাত্তয ম্পভত্ত ব্যফস্থানা     

৭. ভফভনভয় রক নভথ ংযক্ষণ     

৮. 
ভফনদন অফস্থানযি নাগভযকনদয আভ 

রভাক্তায নাভা েযাম্পক্ক্ত কযণ 

১৫  

কাম বভদফ 

ম্পাভদি 

আভনভাক্তাযনাভা, 

ারনিক ম বন্ত নাভ 

খাভযজ ভূভভ উন্নয়ন 

কয  

কাভয কভভনায 

(ভূভভ), ংভিে 

দূিাফা 

আনফদনন ২০ 

োকায রকাে ব 

ভপ, ১০০০ 

োকায 

ভফনল 

আঠানরাক্ক্ত 

স্ট্যাম্প 

 

 



 

 

৯. 

খা ও অভ বি ম্পভত্ত (ক) এয 

রভাকদ্দাভায যায়-ভডক্রী অনুমায়ী রযকড ব 

ংনাধন, নাভজাযী ও ভূভভ উন্নয়ন কয 

গ্রনণয আনদ প্রদান  

১৫  

কাম বভদফ 
আদারনিয যায় ভডভক্র    

  

১০ 

কাভয কভভনায (ভূভভ) কর্তবক প্রদত্ত 

আনদনয ভফযম্ননদ্ধ আীর (ফনদাফ্ম  

রক, নাভজাভয ভভনক, াটি বভপনকে 

আীর, ভবভ আীর, খা আীর)  

  

কাভয কভভনায 

(ভূভভ) এয আনদনয 

জানফদা নকর, ক্ষগনণয 

দাফী ভথ বনন প্রনয়াজনীয় 

কাগজাদী  

ংভস্নে কাভয 

কভভনায (ভূভভ) ও 

বাযপ্রাি কভ বকিবা, 

রযকড ব যম্নভ াখা 

১০০ োকায 

রকাে ব ভপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, াফনা 

ফ্রন্টদেস্ক ও জল্পদেস্ক াখা 

www.pabna.gov.bd 

নাগরযক নদ 

Citizen’s Charter 

 
ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন দফ যাচ্চ ভয় প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রারিস্থান 

জফামূল্য এফাং 

রযদাধ দ্ধরত (মরদ 

থাদক) 

াখায নাভ দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দরফ,    নম্বয, জজরা/উদজরায 

জকাে, অরপরয়ার জেররদপান ও 

ইদভইর 

উদ্ধযতন কভ যকতযায দরফ, রুভ নম্বয, 

জজরা/উদজরায জকাে 

অরপরয়ার জেররদপান ও ইদভইর 

০১ 

কর প্রকায নাগরযক ও 

দািরযক আদফদন গ্রণ 

এফাং জজরা প্রাক 

ফযাফয জপ্রযণ 

যকারয ছুটিয রদন ব্যতীত 

প্ররতরদন কার ০৯.০০ ঘটিকা 

জথদক রফদকর ০৫.০০ ঘটিকা 

প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় রপ/চাজয মুক্ত 
বাযপ্রাি কভ যকতযা 

ফ্রন্টদেস্ক ও জল্পদেস্ক াখা 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক), 

াফনা 

রুভ নাং-২১১ 

জজরা জকাে: ৭৬০০ 

জপান :-০৭৩১-৬৫৫৪১ 

e-mail: 

adcgpabna@mopa.gov.bd 

০২ 

জকান তথ্য/দফা কায 

কাদে াওয়া মাদফ জ 

রফলদয় আদফদনকাযীদক 

অফরত কযা 

যকারয ছুটিয রদন ব্যতীত 

প্ররতরদন কার ০৯.০০ ঘটিকা 

জথদক রফদকর ০৫.০০ ঘটিকা 

প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় রপ/চাজয মুক্ত 
বাযপ্রাি কভ যকতযা 

ফ্রন্টদেস্ক ও জল্পদেস্ক াখা 

অরতরযক্ত জজরা প্রাক (ারফ যক), 

াফনা 

রুভ নাং-২১১ 

জজরা জকাে: ৭৬০০ 

জপান :-০৭৩১-৬৫৫৪১ 

e-mail: 

adcgpabna@mopa.gov.bd 

 

 



পযভ ও স্টেনাযী াখা : 
 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রমভক 

নং 

স্টফায নাভ স্টফা প্রদানন নফ বাচ্চ 

ভয় 

 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র/ আফদন 

পযভ প্রামি স্থান 

স্টফামূল্য 

এফং 

মযনাধ 

দ্বমি 

(মমদ 

থানক) 

াখায নাভ  দাময়ত্ব 

প্রাি কভ বকিবায 

দমফ,রুভ 

নম্বয,নজরা/উনজরায 

স্টকাড, অমপময়ার 

স্টেমরনপান ও  ই-

স্টভইর 

উর্ধ্বিন কভ বকিবায দমফ, রুভ 

নম্বয,নজরা/ উনজরায 

স্টকাড অমপময়ার স্টেমরনপান 

ও ইনভইর 

০১ যকাময কভ বচাযীনদয স্টনন আনফদন পযভ ২.১ 

প্রদান (চাকুনযয মননজয অফয এয জন্য) 

০১ মদন 

(চামদানত্র বাযপ্রাি 

কভ বকিবায অনুনভাদন 

স্বাননে ানথ ানথই 

প্রদান কযা য়) 

মনধ বামযি পযনভ 

চামদাত্র 

প্রদান  

পযভ ও স্টেনাযী 

াখা 

মফনা মুনল্য কাযী কমভনায 

পযভ  ও  স্টেনাযী 

াখা 

নভ নং-১১৬ 

স্টজরা প্রাক 

াফনা 

স্টপান-০৭৩১-৬৫৪৯৯ 

e-mail-

dcpabna@mopa.gov.bd 

০২ যকাময কভ বচাযীনদয ামযফামযক স্টনন পযভ 

২.২ প্রদান (কভ বচাযীয মৃত্যুনি ামযফামযক স্টনন) 

০১ মদন 

 

মনধ বামযি পযনভ 

চামদাত্র 

প্রদান  

পযভ ও স্টেনাযী 

াখা 

মফনা মুনল্য   

০৩ যকাময কভ বকিবানদয ছুটিয আনফদন পযভ প্রদান ০১ মদন 

 

মনধ বামযি পযনভ 

চামদাত্র 

প্রদান  

পযভ ও স্টেনাযী 

াখা 

মফনা মুনল্য 

০৪ যকাময কভ বচাযীনদয  ছুটিয আনফদন পযভ প্রদান ০১ মদন 

 

মনধ বামযি পযনভ 

চামদাত্র 

প্রদান  

পযভ ও স্টেনাযী 

াখা 

মফনা মুনল্য 

০৫ যকাময কভ বকিবানদয ফামল বক মফনল স্টগানীয় 

অনুনফদন পযভ প্রদান 

০১ মদন 

 

মনধ বামযি পযনভ 

চামদাত্র 

প্রদান  

পযভ ও স্টেনাযী 

াখা 

মফনা মুনল্য 

০৬ নন-স্টগনজনেড কভ বচাযীনদয ফামল বক স্টগানীয় 

প্রমিনফদন পযভ প্রদান 

০১ মদন 

 

মনধ বামযি পযনভ 

চামদাত্র 

প্রদান  

পযভ ও স্টেনাযী 

াখা 

মফনা মুনল্য 

 

 



 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রমভক 

নং 

স্টফায নাভ স্টফা 

প্রদানন 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আফদন 

পযভ প্রামি 

স্থান 

স্টফামূল্য 

এফং 

মযনাধ 

দ্বমি 

(মমদ থানক ) 

াখায নাভ  দাময়ত্ব প্রাি 

কভ বকিবায দমফ,রুভ 

নম্বয,নজরা/উনজরায স্টকাড, 

অমপময়ার স্টেমরনপান ও  ই-

ভইর 

উর্ধ্বিন কভ বকিবায দমফ, রুভ 

নম্বয,নজরা/ উনজরায স্টকাড 

অমপময়ার স্টেমরনপান ও ইনভইর 

০৭ নন-স্টগনজনেড কভ বচাযীনদয বমফষ্য িমফর নি অমিভ 

িনেয জন্য আনফদননয পযভ প্রদান 

০১ মদন 

 

মনধ বামযি পযনভ 

চামদাত্র প্রদান  

পযভ ও 

স্টেনাযী 

াখা 

মফনা মুনল্য কাযী কমভনায 

পযভ  ও  স্টেনাযী াখা 

যম্নভ নং-১১৬ 

স্টজরা প্রাক 

াফনা 

স্টপান-০৭৩১-৬৫৪৯৯ 

e-mail-

dcpabna@mopa.gov.bd 

০৮ ংস্থান কভ বচাযীগনেয স্টফিননয মফর পযভ প্রদান ০১ মদন 

 

মনধ বামযি পযনভ 

চামদাত্র প্রদান  

পযভ ও 

স্টেনাযী 

াখা 

মফনা মুনল্য   

০৯ স্টল স্টফিননয প্রিুায়ন ত্র পযভ প্রদান ০১ মদন 

 

মনধ বামযি পযনভ 

চামদাত্র প্রদান  

পযভ ও 

স্টেনাযী 

াখা 

মফনা মুনল্য 

১০ ক্রয়, যফযা ও স্টফা ফাফদ ব্যনয়য মফর প্রদান ০১ মদন 

 

মনধ বামযি পযনভ 

চামদাত্র প্রদান  

পযভ ও 

স্টেনাযী 

াখা 

মফনা মুনল্য 

১১ স্টগনজনেড যকাযী কভ বকিবানদয ভ্রভে ব্যয় মফর পযভ 

প্রদান 

০১ মদন 

 

মনধ বামযি পযনভ 

চামদাত্র প্রদান  

পযভ ও 

স্টেনাযী 

াখা 

মফনা মুনল্য 

১২ নন-স্টগনজনেড কভ বচাযনদয  ভ্রভে ব্যয় মফর পযভ প্রদান  ০১ মদন 

 

মনধ বামযি পযনভ 

চামদাত্র প্রদান  

পযভ ও 

স্টেনাযী 

াখা 

মফনা মূনর 

 

 

 

 

 

 



 

 

ক্রমভক 

নং 

স্টফায নাভ স্টফা 

প্রদানন 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আফদন পযভ 

প্রামি স্থান 

স্টফামূল্য 

এফং 

মযনাধ 

দ্বমি 

(মমদ থানক ) 

াখায নাভ  দাময়ত্ব 

প্রাি কভ বকিবায দমফ, 

রুভ 

নম্বয,নজরা/উনজরায 

স্টকাড, অমপময়ার 

স্টেমরনপান ও  ই-ভইর 

উর্ধ্বিন কভ বকিবায দমফ, রুভ 

নম্বয,নজরা/ উনজরায 

স্টকাড অমপময়ার স্টেমরনপান 

ও ইনভইর 

১৩ মনফ বাী আদারনি ম্যামজনেে স্টযকনড বয জন্য আনদ নাভা প্রদান ০১ মদন 

 

মনধ বামযি পযনভ 

চামদাত্র 

প্রদান  

পযভ ও 

স্টেনাযী 

াখা 

মফনা মূনর 

কাযী কমভনায 

পযভ  ও  স্টেনাযী 

াখা 

রুভ নং-১১৬ 

স্টজরা প্রাক 

াফনা 

স্টপান-০৭৩১-৬৫৪৯৯ 

e-mail-

dcpabna@mopa.gov.bd 

১৪ মনফ বাী আদারনি সূচীত্র প্রদান ০১ মদন 

 

মনধ বামযি পযনভ 

চামদাত্র 

প্রদান  

পযভ ও 

স্টেনাযী 

াখা 

মফনা মূনর 

১৫ স্টজরা প্রানকয কাম বারনয়য মনফ বাী ম্যামজনেে, উনজরা মনফ বাী 

অমপায ও  কাযী কমভনায (ভূমভ) কর্তবক  ভ্রাম্যভান আদারি 

মযচারনায  জন্য জমযভানা যমদ ফম প্রদান 

০১ মদন 

 

মনধ বামযি পযনভ 

চামদাত্র 

প্রদান  

পযভ ও 

স্টেনাযী 

াখা 

মফনা মূনর   

১৬ স্টজরা প্রানকয কাম বারনয়য মফমবন্ন াখায় স্টেনাযী দ্রব্যামদ প্রদান ০১ মদন 

 

মনধ বামযি পযনভ 

চামদাত্র 

প্রদান  

পযভ ও 

স্টেনাযী 

াখা 

মফনা মূনর 

১৭ ফগুড়া আঞ্চমরক অমপ নি ফযাদ্দ স্টভািানফক উনজরা মনফ বাী 

অমপন স্টেনাযী ভারাভার যফযা প্রদান 

০৩ মদন ভারাভার 

িনেয জন্য  

উনজরা 

মনফ বাী 

অমপায কর্তবক 

নমুনা স্বােয 

ম্বমরি 

িুাময়ি ত্র  

পযভ ও 

স্টেনাযী 

াখা নি 

ভারাভার 

যফযা স্টদয়া 

য় 

মফনা মূনর 

 



A-1 

াইব্রেরী লাখা : 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্র: সেফার নাম 

সেফা 

প্রদাব্রনর 

েব্রফ বাচ্চ 

েময় 

প্রব্রয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রব্রয়াজনীয় 

কাগজত্র/আব্রফদন পরম 

প্রাপ্তিস্থান 

সেফামূল্য এফং 

প্তরব্রলাধ দ্ধপ্তি (যপ্তদ 

থাব্রক) 

লাখার নামেহ দাপ্তয়ত্বপ্রাি কম বকিবার 

দপ্তফ, রুম নম্বর, সজা/উব্রজার 

সকাড, অপ্তপপ্তেয়া   সেপ্তব্রপান নম্বর, ই 

সমই 

উদ্ধবিন কম বকিবার দপ্তফ, রুম নম্বর, 

সজা/উব্রজার সকাডেহ, 

অপ্তপপ্তেয়া সেপ্তব্রপান নম্বর, ই 

সমই 

 
 

০১ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

কম বকিবাব্রদর নাব্রম ফই ইস্যু করা 

 

িাৎক্ষপ্তনক 

 

প্রব্রযাজু নয় 

 

াইব্রেপ্তর লাখা 

 

 
প্তপ/চাজব মুক্ত 

 

 
েহকারী কপ্তমলনার 

াইব্রেপ্তর লাখা 
াফনা 

(রুম নং ২০৯) 

 

 

 
অপ্তিপ্তরক্ত সজা প্রলােক 

(প্তলক্ষা ও আইপ্তেটি) 
াফনা 

(রুম নং ২১৩) 

সেপ্তব্রপান নম্বর-+880731-62208 

email: 

adcictedupabna@gmail.com 

 
 

 

 


