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িস েজন চাটার 

িভশন ও িমশন ঃ 
                    িভশনঃ খী-স  সানার বাংলা িবিনমাণ  
                    িমশনঃ ivóªxq িত ান ও সমােজ শাসন িত া 

িমক 
নং সবার নাম েয়াজনীয় 

সময়  েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ াি র 
ান সবার  (িফ/চাজ) 

সংি  
আইন/িবিধ/নীিতমালা  দািয় া  কমকতা  উ তন কমকতা/যার কােছ 

আপীল করা  যােব 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ  ঝ 

০১ 

সা িফেকট মামলা 
সং া /সরকাির 
পাওনা আদায় 

সং া  

 
৩-৬ মাস  

আেবদেন দাবীর (আসল ও দ)  
পিরমাণ ও েয়াজনীয় কাগজপ  

থাকেত হেব।  

উপেজলা িনবাহী কমকতার 
কাযালয়  

সরকাির দাবী অ যায়ী িনিদ  
হাের া / কাট িফ 

সরকাির পাওনা আদায় 
আইন, ১৯১৩ 

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
‡dvb t 07329-56101 

B‡gBjt 
unosujanagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

০২ 

হাট-বাজার ইজারা 
দান 

 
২ মাস  

িনিদ  াংক াফট ও েয়াজনীয় 
কাগজপ সহ দরপ  দািখল করেত 

হেব।  

উপেজলা িনবাহী কমকতার 
কাযালয় 

ইজারা ে র সােথ ১৫% ভ াট 
ও ৫% আয়কর। ইজারা  
ভ াট কাড নং- ১-১১৩৩-
০০২০-০৩১১, আয়কর কাড 
নং- ১-১১৪১-০০৬০-০১১১  

হাট-বাজার ব াপনা 
নীিতমালা, ২০১১ ও 

সবেশষ পিরপ  

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/সহকারী কিমশনার 

( িম)  

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

০৩ 
হাট-বাজােরর 
চাি না িভ  িলজ 

দান 

 
৪০-৪৫ িদন 

ড লাইেস , ছিব ও েয়াজনীয় 
কাগজপ সহ  আেবদন দািখল করেত 

হেব। 

উপেজলা িম অিফস  িত বগিমটােরর জ  ১৩ টাকা 
হাের 

িম ব াপনা া েয়ল, 
১৯৯০ ও িম ম ণালেয়র 
০৭/১০/১৯৯৬ তািরেখর 

৪৯১ (৭৪) নং ারক 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/সহকারী কিমশনার 

( িম) 

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

০৪ 

জলমহাল ইজারা 
দান 

 
২ মাস  

াংক াফট, সিমিতর িনব ন প  ও 
িব াপেন বিণত কাগজপ সহ দরপ  

দািখল করেত হেব।  

উপেজলা িম অিফস ইজারা ে র সােথ ১৫% ভ াট 
ও ৫% আয়কর। ভ াট কাড 
নং- ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১, 
আয়কর কাড নং- ১-১১৪১-

০০৬০-০১১১ 

জলমহাল ব াপনা 
নীিতমালা, ২০০৯ 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/সহকারী কিমশনার 

( িম)  

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

০৫ 
িমহীনেদর মােঝ 

িষ খাস জিম 
বে াব  দান 

 
 

২০-৩০ িদন 

িমহীন সনদপ , নাগিরক সনদ, 
জাতীয় পিরচয়প , ছিব ও েয়াজনীয় 
কাগজপ সহ  আেবদন দািখল করেত 

হেব। 

উপেজলা িম অিফস িবনা ে  িষ খাস জিম বে াব  ও 
ব াপনা নীিতমালা 

১৯৯৫ 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/সহকারী কিমশনার 

( িম) 

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

০৬ অিপত স ি র িলজ 
১০-৩০ িদন িবগত বছেরর িলজমািন পিরেশােধর

রিশদসহ েয়াজনীয় কাগজপ
উপেজলা িম অিফস জিমর িণ িবেবচনায় 

নীিতমালায় বিণত িত 
অিপত স ি  ত পণ 

আইন, ২০০১ এবং সংি  
উপেজলা িনবাহী 

অিফসার/সহকারী কিমশনার 
জলা শাসক পাবনা 

‡dvb t 0731-65499 



নবায়ন/িলিজর নাম 
পিরবতনসহ  িলজ 

নবায়ন দান 

থাকেত হেব।  শতাংেশর জ  িনধািরত 
িলজমািন অ যায়ী  

নীিতমালা/পিরপ   ( িম)  B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

০৭ 
থাক বরা /িবেশষ 

অ দােনর অথ 
ছাড়করণ 

 
 

১০-১৫ িদন 

র েলশন, পিরচয়প  ও েয়াজনীয়
কাগজপ সহ িত ােনর ােড
আেবদন দািখল করেত হেব।  

-- িবনা ে   েযাজ  নয় উপেজলা িনবাহী অিফসার 
‡dvb t 07329-56101 

B‡gBjt 
unosujanagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

০৮ িভিজএফ/ াণ/মানিব
ক সাহা  িবতরণ 

 
 

১-২০ িদন  

আেবদেনর সােথ িতর পিরমাণ ও
ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ােনর

পািরশসহ েয়াজনীয় কাগজপ
থাকেত হেব।  

 উপেজলা ক  বা বায়ন 
কমকতার কাযালয়  

িবনা ে  ম ণালেয়র 
িনেদশনা/জারী ত 
িনেদশনা মাতােবক 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/উপেজলা ক  

বা বায়ন কমকতা  

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

০৯ 

ামীণ অবকাঠােমা 
িনমাণ কায ম 
( ীজ/কালভাট) 

 
 
 

৬০-৭৫ িদন 

িসিডউল , াংক াফট ও
েয়াজনীয় কাগজপ  থাকেত হেব।  

উপেজলা ক  বা বায়ন 
কমকতার কাযালয় 

িনধািরত িফ িদেয় িসিডউল 
য়এবং েযাজ  ে  ভ াট ও 

আয়কর দান। ভ াট কাড নং- 
১-১১৩৩-০০২০-০৩১১, আয়কর 
কাড নং- ১-১১৪১-০০৬০-০১১১ 

িপিপএ, ২০০৬ 
িপিপআর, ২০০৮ 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/উপেজলা ক  

বা বায়ন কমকতা 

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

১০ 
অিতদির েদর জ  
কম জন কম িচ 
(৪০ িদেনর কম িচ) 

৪০ িদন  সরকারী িনেদশনা মাতােবক
েয়াজনীয় ত ািদর আেলােক িমক

বাছাই করা হয়।  

উপেজলা ক  বা বায়ন 
কমকতার কাযালয় 

িবনা ে   অিতদির েদর জ  
কম জন কম িচ 

বা বায়ন নীিতমালা 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/উপেজলা ক  

বা বায়ন কমকতা 

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

১১ 

কািবখা/কািবটা/ আ
র (সাধারণ ও 
িবেশষ) 

২ মাস  সরকারী িনেদশনা মাতােবক
েয়াজনীয় ত ািদর আেলােক

উপকারেভাগী বাছাই করা হয়। 

উপেজলা ক  বা বায়ন 
কমকতার কাযালয় 

ইজারা ে র সােথ ১৫% ভ াট 
ও ৫% আয়কর। ভ াট কাড 
নং- ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১, 
আয়কর কাড নং- ১-১১৪১-

০০৬০-০১১১ 

সংি  নীিতমালা উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/উপেজলা ক  

বা বায়ন কমকতা 

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

১২ 

িশ া িত ােনর 
এ াডহক কিম র 
অিভভাবক সদ  

মেনানয়ন 

১-২ িদন  িত ােনর ােড ািবত ০৩ জ
অিভভাবেকর নােমর তািলকাসহ
আেবদন দািখল করেত হয়।  

-- িবনা ে  সংি  নীিতমালা উপেজলা িনবাহী অিফসার 
‡dvb t 07329-56101 

B‡gBjt 
unosujanagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

১৩ 

িশ া িত ােনর 
ােনিজং গঠেনর 

জ  ি জাইিডং 
অিফসার িনেয়াগ 

২-৩ িদন  িত ােনর ােড আেবদনসহ ববত
কিম র নােমর তািলকা দািখল
করেত হয়। 

-- িবনা ে  সংি  নীিতমালা উপেজলা িনবাহী অিফসার 
‡dvb t 07329-56101 

B‡gBjt 
unosujanagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

১৪ াথিমক িশ া জ   
উপ ি  দান 

১০-১৫ িদন েয়াজনীয় ত ািদ িব ালেয়র
ােনিজং কিম র সভার তািলকায়

নাম সং  করা।  

-- িবনা ে  সংি  নীিতমালা উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/উপেজলা িশ া 

অিফসার  

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

১৫ াথিমক িব ালয় 
মরামত/সং ার 

১০-৩০ িদন সরকারী িনেদশনা মাতােবক
িব ালেয়র তািলকা করা/িব ালয়

ােনিজং কিম  িনেজরা
েয়াজনীয়তার িভি েত েয়াজনীয়

ত সহ আেবদন করেত পারেবন।  

উপেজলা েকৗশলীর কাযালয় িবনা ে  িপিপএ, ২০০৬ 
িপিপআর, ২০০৮ 

সংি  সরকাির িনেদশনা 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/উপেজলা 

েকৗশলী/উপেজলা িশ া 
অিফসার  

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 



১৬ 

 তাি ক 
জনেগা ীেদর 

সহায়তা দান ও 
াবল ীকরণ 

১০-৩০ িদন িনধািরত সমেয় েয়াজনীয়
কাগজপ সহ আেবদন করেত হেব।  

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়  

িবনা ে  বরাে র সােথ া  
িনেদশনা  

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/উপেজলা েকৗশলী  

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

১৭ 
বয়  ভাতা কায ম ৩ মাস  িনধািরত ফরেম েয়াজনীয়

কাগজপ সহ আেবদন করেত হেব। 
উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসােরর কাযালয়  

১০ টাকা িদেয় াংেক িহসাব 
লেত হেব 

বয়  ভাতা বা বায়ন 
নীিতমালা, ২০১৩  

উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসার/উপেজলা িনবাহী 

অিফসার 

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

১৮ 

িবধবা ও ামী 
পিরত া া  
মিহলােদর ভাতা 

কায ম ও 
মা কালীন ভাতা 

দান 

৩ মাস  িনধািরত ফরেম েয়াজনীয়
কাগজপ সহ আেবদন করেত হেব। 

উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসােরর কাযালয় 

১০ টাকা িদেয় াংেক িহসাব 
লেত হেব 

িবধবা ও ামী পিরত া া 
 মিহলােদর ভাতা 

বা বায়ন নীিতমালা ২০১৩ 

উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসার/উপেজলা িনবাহী 

অিফসার 

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

১৯ 
অ ল িতব ী 
ভাতা কায ম 

৩ মাস  িনধািরত ফরেম েয়াজনীয়
কাগজপ সহ আেবদন করেত হেব। 

উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসােরর কাযালয় 

১০ টাকা িদেয় াংেক িহসাব 
লেত হেব 

অ ল িতব ী ভাতা 
বা বায়ন নীিতমালা ২০১৩ 

উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসার/উপেজলা িনবাহী 

অিফসার 

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

২০ 
বীর ি েযা ােদর 
স ানী ভাতা াদান 

৩ মাস  িনধািরত ফরেম েয়াজনীয়
কাগজপ সহ আেবদন করেত হেব। 

উপেজলা িনবাহী কমকতার 
কাযালয়/উপেজলা সমাজেসবা 

অিফসােরর কাযালয় 

১০ টাকা িদেয় াংেক িহসাব 
লেত হেব 

বীর ি েযা ােদর স ানী 
ভাতা বা বায়ন নীিতমালা 

২০১৩  

উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসার/উপেজলা িনবাহী 

অিফসার 

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

২১ 

ইউিপ 
চয়ার ান/সদ /সদ

া এবং 
াম িলশগেণর 

স ানী ভাতা দান 

১০-১৫ িদন বরা প , াংক িহসাব ও
েয়াজনীয় কাগজপ ।   

উপেজলা িনবাহী কমকতার 
কাযালয়  

িবনা ে  েযাজ  নয়  উপেজলা িনবাহী অিফসার 
‡dvb t 07329-56101 

B‡gBjt 
unosujanagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

২২ এক  বাড়ী এক  
খামার ক  

৬ মাস  সরকারী িনেদশনা মাতােবক
েয়াজনীয় ত ািদর আেলােক

উপকারেভাগী বাছাই করা হয়। 

আরিডও/উপেজলা সম য়কারী িবনা ে  এক  বাড়ী এক  খামার 
ক  বা বায়ন িনেদিশকা 

ইউএনও/আরিডও/উপেজলা 
সম য়কারী  

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

২৩ 

খা  শ  সং হ ১-২ িদন  সরকারী িনেদশনা মাতােবক
েয়াজনীয় ত ািদর আেলােক

উপকারেভাগী বাছাই করা হয়। 

উপেজলা খা  িনয় েকর 
কাযালয়  

ধান/গেমর ে  িবনা ে  
তেব চাল েয়র ে  ি  

স াদেনর জ  ৩০০/- টাকার 
নন- িডিশয়াল া  দািখল 

করেত হয় 

খা  শ  (ধান, চাল, গম) 
সং হ সং া  নীিতমালা  

ইউএনও/উপেজলা খা  
িনয় ক/ওিস (এলএসিড)  

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

২৪ 
সার ও বীজ সং া  ১০-১৫ িদন বরা প  ও েয়াজনীয় কাগজপ   উপেজলা িষ অিফস  িবনা ে  েযাজ  নয়  উপেজলা িনবাহী 

অিফসার/উপেজলা িষ 
অিফসার  

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

২৫ এনিজও কায েমর ৮-১০ িদন  আেবদেন এনিজও এর কায ম ও
েয়াজনীয় কাগজপ  থাকেত হেব। | 

উপেজলা িনবাহী কমকতার িবনা ে  এনিজও িবষয়ক েরা 
ক ক জারী ত 

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
‡dvb t 07329-56101 

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 



ত য়নপ  দান কাযালয়  পিরপ /িনেদশাবলী  B‡gBjt 
unosujanagar@mopa.gov.bd 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

২৬ 
নারী িনযাতন 

িতেরাধ ও িশ  
পাচার স িকত 

১০-১৫ িদন আেবদেনর িবষয় িনিদ  হেত হেব
ও েয়াজনীয় কাগজপ  থাকেত হেব। 

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়/উপেজলা মিহলা 

িবষয়ক কমকতার কাযালয়  

িবনা ে  েযাজ  নয় উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/উপেজলা মিহলা 

িবষয়ক কমকতা  

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

২৭ 
িবিভ  

সভা/সিমিত/ধম য়  
অ ান স িকত 

১০-১৫ িদন আেবদেনর িবষয় িনিদ  হেত হেব
এবং অ ােনর তািরখ ও সময়
উে খসহ েয়াজনীয় কাগজপ
থাকেত হেব। 

উপেজলা িনবাহী কমকতার 
কাযালয় 

িবনা ে  েযাজ  নয় উপেজলা িনবাহী অিফসার 
‡dvb t 07329-56101 

B‡gBjt 
unosujanagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

২৮ 
সাধারণ অিভেযাগ 
তদ  ও িন ি  

১০-১৫ িদন আেবদেনর িবষয় িনিদ  হেত হেব
ও েয়াজনীয় কাগজপ  থাকেত হেব। 

উপেজলা িনবাহী কমকতার 
কাযালয় 

িবনা ে  েযাজ  নয় উপেজলা িনবাহী অিফসার 
‡dvb t 07329-56101 

B‡gBjt 
unosujanagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক পাবনা 
‡dvb t 0731-65499 

B‡gBjt 
dcpabna@mopa.gov.bd 

 

 

 

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
জানগর, পাবনা 

ফান- মাবাইল নং- 01762621001 
ই- মইলঃ unosujanagar@gmail.com 

ওেয়ব কানাঃ www.sujanagar.pabna.gov.bd 

জলা শাসক, পাবনা 
ফান- ০৭৩১-৬৫৪৯৯ মাবাইল নং- ০১৭১৩-২০০৮৬৩  

ই- মইলঃ dcpabna@mopa.gov.bd 
ওেয়ব কানাঃ www.pabna.gov.bd 

িবভাগীয় কিমশনার 
রাজশাহী 

ফান- ০৭২১-৭৭২২৩৩  
     ই- মইলঃ divcomrajshahi@mopa.gov.bd 
ওেয়ব কানাঃ www.rajshahidiv.gov.bd  

 

                                                                                                


