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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

জসবা প্রোন প্রততশ্রুতত (তসটিদজন্স চার্ যার) 

 

১) ভিশন ও ভিশন:  

রূপকল্প (Vision): দক্ষ ও কার্ যকর জনপ্রশাসন 

অভিলক্ষয (Mission): তনদয়াগ, প্রতশক্ষণ, প্রাততষ্ঠাতনক সক্ষমতা বৃতি ও মানব সম্পদের কার্ যকর ব্যবহার তনতিতকরদণর মাধ্যদম একটি েক্ষ, জসবামুখী ও  

জবাবতেতহতামূলক জনবান্ধব জনপ্রশাসন গদে জতালা। 

 

২) প্রততশ্রুত জসবাসমূহ: 

 

০২.১) নাগভরক সসবা 

 

ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

োধারণ  াখা 

১. মহামান্য রাষ্ট্রপতির 

ঐতিক িহতবল 

হয়ি প্রদত্ত 

অনুদায়নর সেক 

তবিরণ 

১। প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

েংযুক্তেহ ব্যতক্ত কর্তমক তলতখি 

আয়বদনপত্র 

 

২। প্রথম সেতণর সগয়জয়েড 

কম মকিমা কর্তমক েিযাতয়ি হয়ি 

হয়ব। 

১। পােয়পাে ম োইয়জর রতিন ছতব-

১ কতপ 

২। জািীয় পতরেয়পয়ত্রর েিযাতয়ি 

িয়োকতপ  

৩। সময়র/য়েয়ারম্যান 

(য়পৌরেভা/ইউতনয়ন পতরষদ) 

কর্তমক প্রদত্ত প্রিযয়ন পত্র 

৪। অনুদান প্রাতির পয়ত্রর 

েিযাতয়ি িয়োকতপ 

১০ (দ ) োকা মূয়ল্যর সরতভতনউ 

০১টি স্ট্যাম্প 

০৩ (তিন) কার্ ম 

তদবে 

 

 

 

েহকারী কতম নার (োধারণ  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-৩০১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৭৪৭ 

ac.genpab@ gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (োতব মক) 

পাবনা 

রুম নং-২১১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৫৪১ 

adcgpabna@mopa.gov.bd 

২. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

ত্রাণ ও কল্যাণ 

িহতবল হয়ি প্রদত্ত 

অনুদায়নর সেক 

তবিরণ 

১। প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

েংযুক্তেহ ব্যতক্ত কর্তমক তলতখি 

আয়বদনপত্র 

 

২। প্রথম সেতণর সগয়জয়েড 

কম মকিমা কর্তমক েিযাতয়ি হয়ি 

হয়ব। 

 

১। পােয়পাে ম োইয়জর রতিন ছতব-

১ কতপ 

২। জািীয় পতরেয়পয়ত্রর েিযাতয়ি 

িয়োকতপ  

৩। সময়র/য়েয়ারম্যান 

(য়পৌরেভা/ইউতনয়ন পতরষদ) 

কর্তমক প্রদত্ত প্রিযয়ন পত্র 

৪। অনুদান প্রাতির পয়ত্রর 

১০(দ ) োকা মূয়ল্যর সরতভতনউ 

০১টি স্ট্যাম্প 

০৩ (তিন) কার্ ম 

তদবে 

েহকারী কতম নার (োধারণ  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-৩০১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৭৪৭ 

ac.genpab@ gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (োতব মক) 

পাবনা 

রুম নং-২১১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৫৪১ 

adcgpabna@mopa.gov.bd 

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

৩. সহায়েল (আবাতেক) 

এর আয়বদন িরম 

েরবরাহ 

প্রততষ্ঠাদনর তনজস্ব প্যাদে/সাো 

কাগদজ আদবেন করদত হদব। 

 

লাইদসন্স lms.gov.bd হতে 

সরাসভর আতবদন করা র্াতব 

 

সহায়েল লাইয়ের আয়বদন তি ০৫টি 

সেণীয়ি তবভক্ত 

ক) ০১ (এক) িারকাঃ ২,০০০/= 

খ) ০২ (দুই) িারকাঃ ৩,০০০/= 

গ) ০৩ (তিন) িারকাঃ ৪,০০০/= 

ঘ) ০৪ (োর) িারকাঃ ৫,০০০/= 

ি) ০৫ (পাঁে) িারকাঃ ৫,০০০/= 

১৫ (পয়নর) 

কার্ ম তদবে 

 

েহকারী কতম নার (োধারণ  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-৩০১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৭৪৭ 

ac.genpab@ gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (োতব মক) 

পাবনা 

রুম নং-২১১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৫৪১ 

adcgpabna@mopa.gov.bd 

৪. সহায়েল (আবাতেক) 

ও সরয়তারার 

তনবন্ধন 

 

তনধ মাতরি আয়বদন িরয়ম 

আয়বদন করয়ি হয়ব। 
 

১. জািীয় পতরেয় পয়ত্রর 

েিযাতয়ি িয়োকতপ 

২. জতমর 

দতলল/নামজারী/লীজ/ভাড়ার 

চুতক্তর েিযাতয়ি কতপ 

৩. তি ও ভযাে জমার োলায়নর 

মূল কতপ 

৪. সপৌরেভা/ইউতনয়ন পতরষদ 

কর্তমক সেড লাইয়েয়ের েিযাতয়ি 

িয়োকতপ 

৫. কম মোরীয়দর স্বাস্থয েনদ 

৬. ভবন তনম মায়ণর অনুয়মাদয়নর 

েিযাতয়ি কতপ 

৭. TIN েনয়দর েিযাতয়ি 

িয়োকতপ 

৮. Detailed Structure 

Plan, Design and 

Description of Facilities 
েিযাতয়ি কতপ 

 

সজলা প্র ােয়কর কার্ মালয়য়র 

োধারণ  াখা হয়ি 

 অথবা www.mocat.gov.bd ওয়য়ব 

সপাে মাল হয়ি েংগ্রহ/ডাউনয়লাড 

করা র্ায়ব অথবা 

লাইদসন্স lms.gov.bd হতে 

সরাসভর আতবদন করা র্াতব 

 

ক) সহায়েল তনবন্ধন তি ৫টি সেতণয়ি 

তবভক্ত 

১. এক িারকাঃ ১০,০০০/- 

২. দুই িারকাঃ ২০,০০০/- 

৩. তিন িারকাঃ ২৫,০০০/- 

৪. োর িারকাঃ ৫০,০০০/- 

৫. পাঁে িারকাঃ ১,০০,০০০/- 

খ) সরয়তারার আেন তবন্যাে তহয়েয়ব 

তনবন্ধন তি তনম্নরুপ: 

১. আেন েংখ্যা ৩০-১০০ (এতেেহ) 

২,৫০০/- 

২. আেন েংখ্যা ১০১-২০০ 

(এতেেহ) ৩,০০০/- 

৩. আেন েংখ্যা ২০১-৩০০ 

(এতেেহ) ৩,৫০০/- 

৪. আেন েংখ্যা ৩০০ এর উয়দ্ধম 

(এতেেহ) ৪,০০০/- 

১.আেন েংখ্যা ৩০-১০০(এতে 

ব্যতিি) ১,৫০০/= 

২. আেন েংখ্যা ১০১-২০০(এতে 

ব্যতিি) ২,০০০/= 

৩.আেন েংখ্যা ২০১-৩০০(এতে 

ব্যতিি) ২,৫০০/= 

৪.আেন েংখ্যা ৩০০ এর উয়দ্ধম(এতে 

ব্যতিি) ৩,০০০/= 

োলান সকাড-  

১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭ 

৩০ (তত্র ) কার্ ম 

তদবে 

েহকারী কতম নার (োধারণ  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-৩০১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৭৪৭ 

ac.genpab@ gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (োতব মক) 

পাবনা 

রুম নং-২১১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৫৪১ 

adcgpabna@mopa.gov.bd 

৫. সহায়েল (আবাতেক) 

ও সরয়তারার 

লাইয়েে প্রদান 

তনধ মাতরি আয়বদন িরয়ম 

আয়বদন করয়ি হয়ব। 

 

 

১. তি জমা োলায়নর মূলকতপ 

২. নন-জুতডত য়াল স্ট্যায়ম্প 

ক্ষতিপূরণ হয়য়য়ছ (য়হায়েল ও 

সরয়তারা আইন’২০১৬ সমািায়বক) 

ক) সহায়েল আবাতেক লাইয়েে তি 

১. এক িারকাঃ ৩০,০০০/- 

২. দুই িারকাঃ ৫০,০০০/- 

৩. তিন িারকাঃ ১,৫০,০০০/- 

১৫ (পয়নর) 

কার্ ম তদবে 

েহকারী কতম নার (োধারণ  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-৩০১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (োতব মক) 

পাবনা 

রুম নং-২১১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

mailto:ac.genpab@gmail.com
http://www.mocat.gov.bd/
mailto:ac.genpab@gmail.com
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 ৩. তনবন্ধন সনদের সতযাতয়ত কতপ 

৪. জেজারী চালাদনর মাধ্যদম 

তফতসল -২ এ উতিতখত লাইদসন্স 

তফ প্রোদনর কতপ  (ভ্যার্সহ) 

৫. ভেন বা েদূর্ধ্য োরকািাতনর 

সহাতেতলর িবন ভনি যাতের সক্ষতে 

িবন ভনি যাতের কাজ শুরু কভরবার 

পূতব য সরকার কর্তযক প্রদত্ত 

ছাড়পতের সেযাভিে কভপ 

৬. সহাতেল িবন ব্যবহার 

(অকুতপভি) ও িবতন সরবরাহকৃে 

সকল সসবার (ইউটিভলটি) 

ভনরাপত্তা সংক্রান্ত ভবষতি সরকার 

কর্তযক প্রদত্ত ছাড়পতের সেযাভিে 

কভপ 

৭. ফরি-৭ অনুর্ািী ভসভিল সাজযন 

বা সরকার অনুতিাভদে সকান 

সিভিতকল কতলজ হাসপাোতলর 

ভিভকৎসক কর্তযক সহাতেল কি যকেযা 

ও কি যিারীতদর স্বাস্থ্যগে 

প্রভেতবদন বা সনদ 

 

সজলা প্র ােয়কর কার্ মালয়য়র 

োধারণ  াখা হয়ি অথবা 

www.mocat.gov.bd ওয়য়ব 

সপাে মাল হয়ি েংগ্রহ/ডাউনয়লাড 

করা র্ায়ব অথবা 

 লাইদসন্স lms.gov.bd হতে 

সরাসভর আতবদন করা র্াতব 

 

৪. োর িারকাঃ ৫,০০,০০০/- 

৫. পাঁে িারকাঃ ৭,০০,০০০/- 

 

খ) ডুতিয়কে লাইয়েে তি 

১. এক িারকাঃ ৫,০০০/- 

২. দুই িারকাঃ ১০,০০০/- 

৩. তিন িারকাঃ ৫০,০০০/- 

৪. োর িারকাঃ ১,০০,০০০/- 

৫. পাঁে িারকাঃ ১,৫০,০০০/- 

 

গ) সরয়তারার আেন তবন্যাে তহয়েয়ব 

লাইয়েে তি তনম্নরুপ: 

১. আেন েংখ্যা ৩০-১০০ (এতেেহ) 

১০,০০০/- 

২. আেন েংখ্যা ১০১-২০০  

(এতেেহ) ১২,০০০/- 

৩. আেন েংখ্যা ২০১-৩০০ 

(এতেেহ) ১৫,০০০/- 

৪. আেন েংখ্যা ৩০০ এর উয়দ্ধম 

(এতেেহ) ২০,০০০/- 

 

১. আেন েংখ্যা ৩০-১০০ (এতে 

ব্যতিি) ৫,০০০/- 

২. আেন েংখ্যা ১০১-২০০ (এতে 

ব্যতিি) ৬,৫০০/- 

৩. আেন েংখ্যা ২০০-৩০০ (এতে 

ব্যতিি) ৮,০০০/- 

৪. আেন েংখ্যা ৩০০ এর  উয়দ্ধম 

(এতে ব্যতিি) ১০,০০০/- 

ঘ) ডুতিয়কে লাইয়েে তি 

১. ডুতিয়কে লাইয়েে তি আেন 

েংখ্যা ৩০-১০০ (এতেেহ) ৭,৫০০/- 

২. ডুতিয়কে লাইয়েে তি আেন 

েংখ্যা ১০১-২০০  (এতেেহ) 

১০,০০০/- 

৩. ডুতিয়কে লাইয়েে তি আেন 

েংখ্যা ২০১-৩০০ (এতেেহ) 

১২,০০০/- 

৪. ডুতিয়কে লাইয়েে তি আেন 

েংখ্যা ৩০০ এর উয়দ্ধম (এতেেহ) 

১৫,০০০/- 

১. ডুতিয়কে লাইয়েে তি আেন 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৭৪৭ 

ac.genpab@ gmail.com 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৫৪১ 

adcgpabna@mopa.gov.bd 

http://www.mocat.gov.bd/
mailto:ac.genpab@gmail.com
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েংখ্যা ৩০-১০০ (এতে ব্যতিি) 

৪,০০০/- 

২. আেন েংখ্যা ১০১-২০০ (এতে 

ব্যতিি) ৬,০০০/- 

৩. ডুতিয়কে লাইয়েে তি আেন 

েংখ্যা ২০০-৩০০ (এতে ব্যতিি) 

১০,০০০/- 

৪. ডুতিয়কে লাইয়েে তি আেন 

েংখ্যা ৩০০ এর  উয়দ্ধম (এতে 

ব্যতিি) ১২,০০০/- 

োলান সকাড- ১-৫৩০১-০০০১-

১৮১৮ 

৬. সহায়েল (আবাতেক) 

ও সরয়তারার 

লাইয়েে নবায়ন 

বাংলায়দ  সহায়েল ও সরয়তারাঁ 

তবতধমালা ২০১৬ এর িরম-৪ এ 

উতিতখি নমুনা অনুর্ায়ী আয়বদন 

করয়ি হয়ব 

 

১. লাইয়েয়ের েিযাতয়ি 

িয়োকতপ 

২. নবায়ন তি জমাদায়নর 

োলায়নর মূলকতপ 

৩. নবায়ন তি এর ১৫% ভযাে 

প্রদায়নর োলায়নর মূলকতপ      

(োলান সকাড নং ১-১১৩৩-

০০১০-০৩১১) 

৪. তবগি অথ ম বছয়রর আয়কর 

প্রদান েংক্রান্ত প্রিযয়নপত্র, 

প্রয়র্াজয সক্ষয়ত্র, তনরীক্ষা প্রতিয়বদন 

৫. ফরি-৭ অনুর্ািী ভসভিল সাজযন 

বা সরকার অনুতিাভদে সকান 

সিভিতকল কতলজ হাসপাোতলর 

ভিভকৎসক কর্তযক সহাতেল কি যকেযা 

ও কি যিারীতদর স্বাস্থ্যগে 

প্রভেতবদন বা সনদ 

 

সজলা প্র ােয়কর কার্ মালয়য়র 

োধারণ  াখা হয়ি 

অথবা www.mocat.gov.bd 

ওয়য়ব সপাে মাল হয়ি 

েংগ্রহ/ডাউনয়লাড করা র্ায়ব 

অথবা 

লাইদসন্স lms.gov.bd হতে 

সরাসভর আতবদন করা র্াতব 

 

ক) সহায়েল আবাতেক নবায়ন তি 

১. এক িারকাঃ ৫,০০০/- 

২. দুই িারকাঃ ১০,০০০/- 

৩. তিন িারকাঃ ৫০,০০০/- 

৪. োর িারকাঃ ১,০০,০০০/- 

৫. পাঁে িারকাঃ ১,৫০,০০০/- 
 

খ) সরয়তারার আেন তবন্যাে তহয়েয়ব 

নবায়ন তি তনম্নরুপ: 

১. আেন েংখ্যা ৩০-১০০ (এতেেহ) 

৫০০০/- 

২. আেন েংখ্যা ১০১-২০০ 

(এতেেহ) ৬,০০০/- 

৩. আেন েংখ্যা ২০১-৩০০ 

(এতেেহ) ৮,০০০/- 

৪. আেন েংখ্যা ৩০০ এর উয়দ্ধম 

(এতেেহ) ১০,০০০/- 
 

গ) সরয়তারার আেন তবন্যাে তহয়েয়ব 

নবায়ন তি তনম্নরুপ ১.আেন েংখ্যা 

৩০-১০০(এতে ব্যতিি) ৩,০০০/= 

২.আেন েংখ্যা ১০১-২০০(এতে 

ব্যতিি) ৪,০০০/- 

৩.আেন েংখ্যা ২০১-৩০০(এতে 

ব্যতিি) ৬,০০০/- 

৪.আেন েংখ্যা ৩০০ এর উয়দ্ধম 

(এতে ব্যতিি) ৭,০০০/ 

োলান সকাড- ১-৫৩০১-০০০১-

১৮১৮ 

৩০ ( তত্র  ) 

কার্ ম তদবে 

েহকারী কতম নার (োধারণ  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-৩০১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৭৪৭ 

ac.genpab@ gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (োতব মক) 

পাবনা 

রুম নং-২১১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৫৪১ 

adcgpabna@mopa.gov.bd 

http://www.mocat.gov.bd/
mailto:ac.genpab@gmail.com
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৭. বীর মুতক্তয়র্াদ্ধায়দর 

মুতক্তয়র্াদ্ধা 

সগয়জয়ের ভূল-ভ্রাতন্ত 

েংয় াধন তবষয়য় 

মিামি সপ্ররণ 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক তলতখি আয়বদনপত্র 

 

 

১। আয়বদন পত্র 

২। মুতক্তয়র্াদ্ধা সগয়জয়ের 

িয়োকতপ 

৩। মুতিদর্ািা সনেপত্র (র্তে 

থাদক) 

৪। উপদজলা র্াচাই-বাছাই 

কতমটির সুপাতরশ 

৫। লাল মুতিবাতযা (র্তে থাদক) 

www.molwa.gov.bd 

তি/োজম মুক্ত ১. উপয়জলা 

তনব মাহী 

অতিোয়রর 

কার্ মালয় হয়ি 

০৭ 

কার্ মতদবয়ের 

ময়ে প্রতিয়বদন 

প্রাতি 

২. প্রতিয়বদন 

প্রাতির পর ০৩ 

কার্ মতদবে 

েহকারী কতম নার (োধারণ  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-৩০১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৭৪৭ 

ac.genpab@ gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (োতব মক) 

পাবনা 

রুম নং-২১১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৫৪১ 

adcgpabna@mopa.gov.bd 

৮. বীর মুতিদর্ািাদের 

নাম সাংদশাধন 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক তলতখি আয়বদনপত্র 

 

 

১। তলতখত আদবেনপত্র 

২। জগদজদর্র ফদর্াকতপ 

৩। মুতিদর্ািা সনেপত্র (র্তে 

থাদক) 

৪। লাল মুতিবাতযা (র্তে থাদক) 

৫। উপদজলা কতমটির সুপাতরশ 

৬। তশক্ষাগত জর্াগ্যতার সনে 

(র্তে থাদক) 

তি/োজম মুক্ত ০৫ (পাঁচ) 

কার্ যতেবস 

েহকারী কতম নার (োধারণ  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-৩০১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৭৪৭ 

ac.genpab@ gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (োতব মক) 

পাবনা 

রুম নং-২১১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৫৪১ 

adcgpabna@mopa.gov.bd 

৯. বীর মুতক্তয়র্াদ্ধা 

েনদপয়ত্রর আয়বদন 

মন্ত্রণালয়য় অগ্রায়ন 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক তলতখি আয়বদনপত্র 

 

১। তলতখত আদবেনপত্র 

২। জগদজদর্র ফদর্াকতপ 

৩। লাল মুতিবাতযা (র্তে থাদক) 

৪। উপদজলা কতমটির সুপাতরশ 

 

তি/োজম মুক্ত ০৭ (োি) তদন েহকারী কতম নার (োধারণ  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-৩০১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৭৪৭ 

ac.genpab@ gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (োতব মক) 

পাবনা 

রুম নং-২১১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৫৪১ 

adcgpabna@mopa.gov.bd 
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ 

পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রাজস্ব  াখা 

১০. K…wl LvmRwg 

e‡›`ve¯Í cÖ`vb 

 e‡›`ve¯Í cÖ`vb msµvšÍ †Km bw_ 

†hLv‡b wb‡¤œv³ KvMRvw` mshy³ 

_vK‡Z n‡e t 

01) Av‡e`bKvixi ¯̂vgx- ¿̄xi 02 

( ỳB) Kwc †hŠ_ Qwe mswkøó IqvW© 

m`m¨/‡Pqvig¨vb KZ©„K mZ¨vwqZ 

K‡i Av‡e`bc‡Îi mv‡_ `vwLj 

Ki‡Z n‡e| 

02) bvMwiK‡Z¡i mb`/RvZxq 

cwiPqcÎ  

03) f~wgnxb mb`cÎ  

04) Dc‡Rjv K…wl LvmRwg e¨e ’̄vcbv 

I e‡›`ve¯Í KwgwUi mfvi Kvh©-weeiYx 

05) Av‡`kcÎ 

06) †¯‹Pg¨vc 

07) cÖ¯Íve dig 

08) †iK‡W©i LwZqv‡bi Kwc 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii 

Kvh©vjq/Dc‡Rjv f~wg Awdm/ রাজস্ব 

শাখা, সজলা প্রশাসতকর কার্ যালি 

তফ/চাজয মুি 30 Kvh© 

w`em 

‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৫ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ 02588846043 

rdcpabna@mopa.gov.bd 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯^), 

cvebv 

রুম নাং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ 02588846039 

adcrpabna@gmail.com 

১১. e¨w³i AbyK~‡j 

AK…wl LvmRwg 

e‡›`ve¯Í cÖ`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

েংযুক্তেহ ব্যতক্ত কর্তমক 

তলতখি আয়বদনপত্র 

 

 

01) wbR `Ljxq AK…wl LvmRwg 

e‡›`ve‡¯Íi cÖ‡qvRbxqZvi K_v D‡jøL 

K‡i mv`v KvM‡R Av‡e`b Ki‡Z 

n‡e| 

02) A‡_©i ms ’̄vb (e¨vsK mj‡fwÝ) 

_vK‡Z n‡e| 

03) wbav©wiZ evRvi g~‡j¨i 1.5 ¸Y 

UvKv cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii 

Kvh©vjq/Dc‡Rjv f~wg Awdm 

cÖ¯Íve f~wg gš¿Yvjq KZ©„K 

Aby‡gv`‡bi ci 1-4631-0000-

3601 bs †Kv‡W mswkøó 

Dc‡Rjvi †mvbvjx e¨vs‡K Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

30 Kvh© w`em ‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৫ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ 02588846043 

rdcpabna@mopa.gov.bd 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯^), 

cvebv 

রুম নাং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ 02588846039 

adcrpabna@gmail.com 

১২. Rjgnvj BRviv প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 20 GK‡ii E‡×© Rjgnv‡ji †ÿ‡Î Av‡e`b di‡gi g~j¨-500/- 15  ‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯^), 
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cÖ`vb 

(২০ একতরর উতর্ধ্য) 

েংযুক্তেহ ব্যতক্ত কর্তমক 

তলতখি আয়বদনপত্র 

 

 

1| wbw ©̀ó di‡g Av‡e`b 

2| grm¨Rxex mwgwZi m`m¨ msµvšÍ 

mb` 

3| mwgwZi ỳB eQ‡ii AwWU wi‡cvU© 

4| mwgwZi m`m¨‡`i ZvwjKv, 

mwgwZi †iwR‡÷ªk‡bi d‡Uv Kwc 

mZ¨vwqZ Ges mwgwZi mfvcwZ/ 

m¤úv`‡Ki Qwe 

5| BRviv g~‡j¨i 20% RvgvbZ 

¯^iƒc e¨vsK WªvdU 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq I  Dc‡Rjv 

wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vjq 

অথবা 

Jm.lams.gov.bd 
ওতিব সপাে যাল হতে কাগজপে সংগ্রহ 

করতে হতব। 

(cuvPkZ) UvKv hv wewW gvidZ 

Rgv cÖ`vb Ki‡Z n‡e 

Kvh©w`em জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৫ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ 02588846043 

rdcpabna@mopa.gov.bd 

cvebv 

রুম নাং-২১০ 

সেতলয়িানঃ 02588846039 

adcrpabna@gmail.com 

১৩. ‡cŠimfvaxb Awc©Z 

m¤úwËi BRviv 

bevqb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

েংযুক্তেহ ব্যতক্ত কর্তমক 

তলতখি আয়বদনপত্র 

 

১। 20.00 UvKvi ‡KvU©wd 

২। c~e© m‡bi GBP Avi Avi 

    Gi d‡UvKwc 

 

 

1) K…wl Rwg 50/- UvKv kZK  

2) AK…wl wfwU Rwg 200/- UvKv 

kZK 

3) wkí/evwYwR¨K Kv‡R e¨eýZ 

Rwg 250/- UvKv kZK 

4) AvevwmK Ni I KuvPv Ni 15/- 

UvKv cÖwZ eM©dzU  

5) AvevwmK Ni AvavcvKv Ni 

16/- UvKv cÖwZ eM©dzU  

6) AvevwmK Ni I cvKv Ni 

(`vjvb) 30/- UvKv cÖwZ eM©dzU 

7) evwYwR¨K D‡Ï‡k¨ e¨env‡ii 

†ÿ‡Î (Avav cvKv Ni/cvKv Ni)  

60/- UvKv cÖwZ eM©dzU 

15 Kvh©w`em ‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৫ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ 02588846043 

rdcpabna@mopa.gov.bd 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯^), 

cvebv 

রুম নাং-২১০ 

সেতলয়িানঃ 02588846039 

adcrpabna@gmail.com 

১৪. হাদর্র Pvw›`bv 

wfwUi jvB‡mÝ 

cÖ`vb 

 nvU Pvw›`bv wfwUi jvB‡mÝ cÖ`vb 

msµvšÍ †Km bw_ †hLv‡b wb‡¤œv³ 

KvMRvw` mshy³ _vK‡Z n‡et 

1) mv`v KvM‡R Av‡e`b 

2) †UªW jvB‡mÝ Gi d‡UvKwc mZ v̈wqZ 

3) RvZxq cwiPq c‡Îi d‡UvKwc 

mZ v̈wqZ 

4) GK Kwc cvm‡cvU© mvB‡Ri 

mZ¨vwqZ iw½b Qwe 

তফ/চাজয মুি 30 Kvh©w`em ‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৫ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ 02588846043 

rdcpabna@mopa.gov.bd 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯^), 

cvebv 

রুম নাং-২১০ 

সেতলয়িানঃ 02588846039 

adcrpabna@gmail.com 
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5) mswkøó BDwbqb f~wg mnKvix 

Kg©KZ©v, mv‡f©qvi I Kvbyb‡Mv Gi 

†hŠ_ cÖwZ‡e`b 

6) ‡¯‹Pg¨vc 

7) nvU †cix‡dixi Aby‡gvẁ Z b·vi Kwc 

8) Av‡̀ kbvgv 

Dc‡Rjv ভূতম অতফস হদত 

আদবেনকারী সাংগ্রহ করদবন। 

১৫. evjygnvj BRviv তনধ যাতরত ফরদম আদবেন 

করদত হদব। 

1| wba©vwiZ di‡g Av‡e`b 

2| †UªW jvB‡mÝ Gi mZ¨vwqZ Kwc  

3| wUAvBGb Gi mZ¨vwqZ Kwc  

4| f¨vU mb` Gi mZ¨vwqZ Kwc 

(cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) 

5| RvZxq cwiPqcÎ/bvMwiKZ¡ 

mb`/Rb¥ mb` Gi mZ¨vwqZ Kwc 

6| e¨vsK mj‡fÝx mb` Gi 

mZ¨vwqZ Kwc 

7| D×…Z `‡ii 25 % RvgvbZ 

wn‡m‡e Zdwmwj e¨vsK Gi †c-

AW©vi/e¨vsK WªvdU 

8| evjygnvj BRviv `ic‡Î 

AskMÖn‡Yi ZvwjKvfzw³i jvB‡m‡Ýi 

mZ¨vwqZ Kwc 

 

wefvMxq Kwgkbv‡ii Kvh©vjq/mswkøó 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii 

Kvh©vjq/‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

Gm.G kvLvq Av‡e`b dig cvIqv 

hvq 

Ab¨vb¨ KvMRcÎ ¯̂-¯^ `ßi n‡Z 

Av‡e`bKvix msMÖn Ki‡eb| 

1| miKvwi µq msµvšÍ AvBb I 

wewa Abymv‡i evjygnv‡ji g~j¨ 

gv‡bi Dci wfwË K‡i wba©vwiZ 

g~‡j¨ (50 jÿ UvKv ch©šÍ 1000 

UvKv, 2 †KvwU UvKv ch©šÍ 2000 

UvKv Ges 2 †KvwU UvKvi D‡aŸ© 

4000 UvKv) Av‡e`b dig µq 

Ki‡Z nq| 

2| cÖ`Ë BRvivg~j¨, g~mK Ges 

AvqKi †UªRvwi Pvjv‡bi gva¨‡g 

e¨vs‡K wba©vwiZ †Kv‡W Rgv cÖ`vb 

Ki‡Z n‡e| 

BRvivg~j¨ †KvW-1-4631-0000-

1263 

g~mK †KvW-1-1133-0020-

0311 

AvqKi †KvW-1-1141-0060-

0111 

3| 300/- UvKvi bb-RywWwkqvj 

÷¨v‡¤ú BRviv Pzw³ m¤úv`b 

Ki‡Z n‡e| 

১৫ (পদনর) 

w`b 

‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৫ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ 02588846043 

rdcpabna@mopa.gov.bd 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯^), 

cvebv 

রুম নাং-২১০ 

সেতলয়িানঃ 02588846039 

adcrpabna@gmail.com 
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ত ক্ষা ও কল্যাণ  াখা 

১৬. ত ক্ষা মন্ত্রণালয়য়র 

আওিায় ত ক্ষা 

প্রততষ্ঠান, তশক্ষক  ও 

ত ক্ষাথীয়দর 

অনুদান প্রদান 

তশক্ষা মন্ত্রণালয় হদত তবজ্ঞতি 

জারীর পর তনধ যাতরত তাতরদখ 

আদবেন করদত হদব 

আয়বদনেমূহ প্রাতির পর 

তনধ মাতরি কতমটির মােয়ম 

বাছাইপূব মক েংতিষ্ট মন্ত্রণালয় 

হয়ি বরাদ্দ প্রাতি োয়পয়ক্ষ স্ব 

স্ব ব্যতক্ত/প্রতিষ্ঠায়নর অনুকূয়ল 

সেয়কর মােয়ম বরাদ্দ প্রদান 

করা হয়ব। 

(ত ক্ষা মন্ত্রণালয় সথয়ক তবজ্ঞতি 

জারীর পর তনধ মাতরি িাতরয়খর 

ময়ে তনম্নবতণ মি কযাোগরী 

অনুর্ায়ী আয়বদন করা র্ায়ব) 

১ (ক). প্রতিষ্ঠায়নর সক্ষয়ত্র:   

প্রতিষ্ঠায়নর তনজস্ব প্যায়ড েতেব, 

(েংতিষ্ট তবভাগ) ত ক্ষা মন্ত্রণালয় 

বরাবর েরােতর দাতখল করয়ি 

হয়ব।  

 

(খ) ত ক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীয়দর 

সক্ষয়ত্রঃ  

অনলাইয়ন আয়বদন েতেব, 

মােতমক ও উচ্চ ত ক্ষা তবভাগ, 

ত ক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলায়দ  

েতেবালয়, ঢাকা বরাবর দাতখল 

করয়ি হয়ব। 

২.পােয়পাে ম োইয়জর রতিন ছতব- 

১ কতপ   

৩.প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তমক প্রতিষ্ঠায়ন 

অেয়নরি ময়ম ম প্রিযয়ন পত্র 

৪.েংতিষ্ট ইউতপ সেয়ারম্যান /সময়র 

জািীয়িা েনদপয়ত্রর কর্তমক প্রদত্ত  

 িয়োকতপ আয়বদয়নর োয়থ 

েংযুক্ত করয়ি হয়ব 

৫.পা কৃি েকল পরীক্ষার  

নম্বরপয়ত্রর েিযাতয়ি িয়োকতপ  

৬.জািীয় পতরেয়পয়ত্রর িয়োকতপ  

তি/োজম মুক্ত 

 

০৭ (োি) 

কার্ মতদবে 

 

েহকারী কতম নার (ত ক্ষা  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-৩০৪ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৩৮৭ 

edusectionpabna@gmail.com 

 

 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (ত ক্ষা ও 

আইতেটি) 

পাবনা 

রুম নং-২১৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪২২০৮ 

adcictedupabna@gmail.co

m 

১৭. েংস্কৃতি তবষয়ক 

মন্ত্রণালয়য়র অনুদান  

প্রাতির আয়বদন 

গ্রহণ 

১. েংস্কৃতি তবষয়ক মন্ত্রণালয়য়র 

তনধ মাতরি িাতরয়খর ময়ে 

তনধ মাতরি িরয়ম সজলা 

প্র ােয়কর কার্ মালয়য় বরাবর 

আয়বদন আয়বদন করয়ি হয়ব 

২.জািীয় পতরেয়পয়ত্রর েিযাতয়ি  

িয়োকতপ/ছায়াতলতপ 

১. সজলা প্র ােয়কর কার্ মালয়য়র 

ফ্রন্ট সডক্স অথবা ত ক্ষা  াখা  

অথবা সজলা কালোরাল অতিোর 

এর কার্ মালয় হয়ি েংগ্রহ করা 

র্ায়ব 

 

২. প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

তি/োজমমুক্ত ০৩ (তিন) কার্ ম 

তদবে 

েহকারী কতম নার (ত ক্ষা  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-৩০৪ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৩৮৭ 

edusectionpabna@gmail.com 

 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (ত ক্ষা ও 

আইতেটি) 

পাবনা 

রুম নং-২১৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪২২০৮ 

adcictedupabna@gmail.co
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৩. প্রতিষ্ঠায়নর সক্ষয়ত্র 

েভাপতি/েম্পাদক-সক 

প্রতিষ্ঠায়নর প্যায়ড আয়বদন 

করয়ি হয়ব 

৪.পােয়পাে ম োইয়জর রতিন ছতব 

-১ কতপ (প্রথম  সেতণর  সগয়জয়েড 

কম মকিমা কর্তমক েিযাতয়ি) 

েংযুক্তেহ ব্যতক্ত কর্তমক তলতখি 

আয়বদনপত্র 

 

 

m 

১৮. তবতভন্ন ত ক্ষা 

প্রতিষ্ঠায়নর ত ক্ষক-

কম মকিমা-

কম মোরীয়দর তবরুয়দ্ধ 

অতভয়র্াগ তনষ্পতত্ত 

১ সজলা প্র ােক, পাবনা বরাবর 

স্বহয়ত তলতখি/োইপকৃি/ 

আয়বদন  

২. দাতখলকৃি অতভয়র্ায়গর 

স্বপয়ক্ষ প্রমাণাতদ (র্তদ থায়ক) 

 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

প্রততষ্ঠান প্রধান কর্তমক তলতখি 

আয়বদনপত্র 

 

১৫(পয়নর)কার্ ম তদবে 

 

   তি/োজমমুক্ত েহকারী কতম নার (ত ক্ষা  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-৩০৪ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৩৮৭ 

edusectionpabna@gmail.com 

 

 

 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (ত ক্ষা ও 

আইতেটি) 

পাবনা 

রুম নং-২১৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪২২০৮ 

adcictedupabna@gmail.co

m 
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ অতিতেয়াল 

সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জুতডতেয়াল মুতেখানা  াখা 

১৯. evwYwR¨K 

e¨env‡ii Rb¨ 

GwmW jvB‡mÝ 

cÖ`vb 

wba©vwiZ ÔSÕ di‡g cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎmn Av‡e`b Ki‡Z 

n‡e|  

 

1| Ki‡Z Av‡e`bKvixi bvg, 

wcZvi bvg, gvZvi bvg, ’̄vqx  I 

eZ©gvb wVKvbv, RvZxqZv, 

AvqKi cwiwPwZ b¤̂i(hw` 

_v‡K)| 

2| †h GwmW e¨envi Kiv n‡Z 

Zvi evwYwR¨K bvg| 

3| cÖwZôv‡bi bKkv/fvovi 

Pzw³cÎ I iwk‡`i d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ)| 

4| ‡UªW jvB‡mÝ Gi d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ) 

5| bvMwiKZ¡ mb`c‡Îi 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ)| 

6| Zdwmjx e¨vsK KZ…©K cÖ`Ë 

Avw_©K ¯̂”QjZv mb`cÎ (hw` 

_v‡K)| 

7| Av‡e`bKvixi cvm‡cvU© 

mvB‡Ri mZ¨vwqZ iw½b Qwe-03 

(wZb) Kwc| 

8| †UªRvix Pvjv‡bi g~jKwc| 

লাইতসি এর ধরে 

 

K) evwbwR¨K e¨envi 1001 wj: 

Gi E‡aŸ© 25,000/- 

(cuwPk nvRvi) UvKv 

L) mvaviY e¨envi 10 wjUvi ch©šÍ 

wk¶v I M‡elYv cªwZôv‡bi Rb¨ 

3,500/- (wZb nvRvi cvuPkZ) 

UvKv 

M) Ab¨vb¨ 5,000/- (cvuP 

nvRvi) UvKv 

N) 11 wjUvi n‡Z 50 wjUvi ch©šÍ 

3,000/- (wZb nvRvi) UvKv 

O) 51 wjUvi n‡Z 500 wjUvi 

5,000/- ( cvuP nvRvi) UvKv| 

P) 501 wjUvi n‡Z 1000 wjUvi 

10,000/- (`k nvRvi) UvKv  

 

‡KvW bs-1-2201-001-1854 

‡mvbvjx e¨vsK, cÖavb kvLvq Rgv 

w`‡Z n‡e| 

30(wÎk) 

Kvh©w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

 

২০. GwmW e¨env‡ii 

jvB‡mÝ bevqb 
wba©vwiZ di‡g cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎmn Av‡e`b Ki‡Z 

n‡e| 

 

1| †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ‡R Gg kvLvয় wba©vwiZ 

dig I wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

2| g~j jvB‡mÝ Gi g~j Kwc| 

3| bevqb wd Rgv cÖ`v‡bi 

†UªRvix Pvjv‡bi g~jKwc 

4| nvjbvMv` †UªW jvB‡mÝ Gi 

mZ¨vwqZ Kwc| 

5| GwmW e¨env‡ii wnmve ewn 

(mZ¨vwqZ) 

 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় 

bevqb wd g~j jv&B‡mÝ wdÔi (g~j 

jvB‡mÝ wd evwYwR¨K 25,000/- 

I mvaviY 5,000/-) Gi 5% 

nv‡i ‡KvW bs-1-2201-001-

1854 

‡mvbvjx e¨vsK, cÖavb kvLvq Rgv 

w`‡Z n‡e| 

10 (`k) 

Kvh©w`em 
mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 
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G msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

hv‡e| 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

www.lms.gov.bd 

21. GwmW weµ‡qi 

jvB‡mÝ cÖ`vb 

wba©vwiZ di‡g cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎmn Av‡e`b Ki‡Z 

n‡e| 

 

1| †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ‡R Gg kvLvয় wba©vwiZ 

dig I wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

2. RvZxq cwiPqcÎ/Rb¥ mb`, 

bvMwiKZ¡ mb`cÎ (mZ¨vwqZ)| 

3. e¨emv cÖwZôv‡bi gvwjKvbv 

msµvšÍ Pzw³bvgv/fvovi iwk‡`i 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ)| 

4. †UªW jvB‡mÝ (mZ¨vwqZ 

d‡UvKwc) 

5. Zdwkjx e¨vsK KZ…K cÖ`Ë 

Aw_©K ¯̂”QjZvi mb` cÎ (hw` 

_v‡K) 

6. AvqKi mb` (hw` _v‡K) 

7. cvm‡cvU© mvB‡Ri mZ¨vwqZ 

iw½b Qwe -02 ( ỳB) Kwc| 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় 

G msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

hv‡e| 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

www.lms.gov.bd 

jvB‡mÝ wd 5,000/- ‡mvbvjx 

e¨vsK, cvebv kvLv ‡KvW bs-1-

2201-001-1854 G †UªRvix 

Pvjv‡bi gva¨‡g Rgv w`‡Z n‡e| 

30 (wÎk) 

Kvh©w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

 

২২. GwmW weµ‡qi 

jvB‡mÝ bevqb 

jvB‡m‡Ýi †gqv` †kl nIqvi 1 

gvm c~‡e© Av‡e`b Ki‡Z n‡e|  

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ‡R Gg kvLvয় wba©vwiZ 

dig I wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1. mv`v KvM‡R Av‡e`b 

2. g~j jvB‡mÝ   

3. †U«Rvwi Pvjv‡bi g~jKwc 

 

g~j jvB‡mÝ wd Gi Dci  5%| 

†mvbvjx e¨vsK, cvebv kvLv, †KvW 

1-2201-0001-1854 G †U«Rvwi 

Pvjv‡bi gva¨‡g Rgv w`‡Z n‡e| 

01 (GK) 

Kvh©w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

 

২৩. GwmW cwien‡bi 

jvB‡mÝ cÖ`vb 

wba©vwiZ di‡g cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎmn Av‡e`b Ki‡Z 

n‡e| 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ‡R Gg kvLvয় wba©vwiZ 

dig I wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1. wba©vwiZ d‡g© Av‡e`b Ki‡Z 

jvB‡mÝ wd 5,000/- ‡mvbvjx 

e¨vsK, cvebv kvLv ‡KvW bs-1-

2201-001-1854 G †UªRvix 

Pvjv‡bi gva¨‡g Rgv w`‡Z n‡e| 

30 (wÎk) 

Kvh©w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

file:///E:/Mehedi/Downloads/www.pabna.gov.bd
file:///E:/Mehedi/Downloads/www.pabna.gov.bd
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n‡e| 

2. RvZxq cwiPqcÎ/Rb¥ mb`, 

bvMwiKZ¡ mb`cÎ (mZ¨vwqZ)| 

3. e¨emv cÖwZôv‡bi gvwjKvbv 

msµvšÍ Pzw³bvgv/fvovi iwk‡`i 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ)| 

4. †UªW jvB‡mÝ (mZ¨vwqZ) 

5. Zdwkjx e¨vsK KZ…K cÖ`Ë 

Aw_©K ¯̂”QjZvi mb` cÎ (hw`  

_v‡K) 

6. AvqKi mb` (hw` _v‡K) 

7. cvm‡cvU© mvB‡Ri mZ¨vwqZ 

iw½b Qwe -02 ( ỳB) Kwc| 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় 

G msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

hv‡e| 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

www.lms.gov.bd 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

admpabna21@gmail. com 

 

২4. GwmW cwien‡Yi 

jvB‡mÝ bevqb 

jvB‡m‡Ýi †gqv` †kl nIqvi 1 

gvm c~‡e© Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

jvB‡m‡Ýi †gqv` †kl nIqvi 1 

gvm c~‡e ©: 

1. mv`v KvM‡R Av‡e`b 

2. g~j jvB‡mÝ 

3. †U«Rvwi Pvjv‡bi g~jKwc 

 

 

g~j jvB‡mÝ wd Gi Dci  5%| 

†mvbvjx e¨vsK, cvebv kvLv, †KvW 

1-2201-0001-1854 G †U«Rvwi 

Pvjv‡bi gva¨‡g Rgv w`‡Z n‡e| 

01(GK) 

Kvh©w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

 

২5. Gwm‡Wi Wzwcø‡KU 

jvB‡mÝ cÖ`vb 

(evwYwR¨K/ 

wkÿvcÖwZôvb) 

wba©vwiZ di‡g cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎmn Av‡e`b Ki‡Z 

n‡e| 

 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ‡R Gg kvLvয় wba©vwiZ 

dig I wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1| wba©vwiZ di‡g Av‡e`b 

Ki‡Z n‡e| 

2| jvB‡mÝ nvwi‡q †M‡j _vbvq 

mvaviY Wv‡qwii Abywjwc cÖ`vb 

Ki‡Z n‡e| 

3| †UªRvix Pvjv‡bi g~jKwc 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় 

G msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

hv‡e| 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

bevqb wd g~j jv&B‡mÝ wd Ôi (g~j 

jvB‡mÝ wd evwYwR¨K 25,000/- 

I mvaviY 5,000/-) Gi 2% 

nv‡i  

‡KvW bs-1-2201-001-1854 

‡mvbvjx e¨vsK, cÖavb kvLvq Rgv 

w`‡Z n‡e| 

07(mvZ) 

Kvh©w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

 

file:///E:/Mehedi/Downloads/www.pabna.gov.bd
file:///E:/Mehedi/Downloads/www.pabna.gov.bd
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www.lms.gov.bd 
২6. e¨w³ ch©v‡q 

e› ỳ‡Ki jvB‡mÝ 

cÖ`vb 

Av‡e`bKvwi‡K evsjv‡`‡ki 

bvMwiK n‡Z n‡e Ges wba©vwiZ 

Av‡e`b di‡g cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎmn Av‡e`b Ki‡Z 

n‡e| 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ‡R Gg kvLvয় wba©vwiZ 

dig I wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1| eqm 30-70 eQi (eqm 

cÖgv‡Yi Rb¨ RvZxq cwiPqcÎ I 

Rb¥wbeÜb mb`), 

2| †Rjvi ¯’vqx evwm›`vi 

mb`cÎ 

3| Av‡e`bKvix KZ…©K 

(Av‡e`‡bi c~e©eZ©x 03(wZb) 

Ki eQ‡i  

avivevwnKfv‡e wc Í̄j/wifjevi 

/ivB‡dj Gi †ÿ‡Î evrmwiK 

3(wZb) jÿ UvKv AvqKi w`‡Z 

n‡e| cwi‡kvwaZ AvqK‡ii 

cwigvY D‡jøLmn GbweAvi 

KZ…©K Bmy¨K…Z cÖZ¨qbmn 

Av‡e`‡bi mv‡_ `vwLj Ki‡Z 

n‡e| 

4| cÖevmx evsjv‡`kx/evsjv‡`kx 

ˆØZ bvMwi‡Ki †ÿ‡Î 

(Av‡Mœqv‡ ¿̄i  jvB‡m‡Ýi Rb¨ 

†hvM¨Zv wn‡m‡e avivevwnKfv‡e 

me©‡kl 3 eQ‡i  cÖwZeQ‡i 

cÖwZeQi by¨bZg 12(evi) jÿ 

UvKv nv‡i †iwg‡UÝ Ges  

we‡`‡k AvqKi cÖ`v‡bi cÖgvY 

_vK‡Z n‡e| †iwg‡UÝK…Z A_© 

ïay †h mKj miKvwi ev 

†emiKvwi e¨vsK Gi gva¨‡g 

†cÖiY Kiv n‡q‡Q)| †iwg‡UÝ 

†cÖi‡Yi †ÿ‡Î e¨vs‡Ki cÖZ¨qb 

`vwLj Ki‡Z n‡e| 

5| Ab¨ †Kvb Av‡Mœqv ¿̄ i‡q‡Q 

wKbv  
G m¤ú‡K© 300/- (wZbkZ) 

UvKvi  bb-RywWwkqvj ÷¨v‡¤ú 

njdbvgv Av‡e`‡bi mv‡_ cÖ`vb 

Bmy¨ wd : 

1| e› ỳK(GKbvjv/ ỳÔbvjv, 

ivB‡dj)-20,000/-(wek nvRvi) 

UvKv ‡KvW bs-1-2211-0000-

1859 G 

‡mvbvjx e¨vsK, cÖavb kvLvq Rgv 

w`‡Z n‡e| 

2| kUMvb Gi Rb¨ 20,000/-

(wek nvRvi) UvKv 

 †KvW bs 1-2211-0000-1859 

G ‡mvbvjx e¨vsK, cÖavb kvLvq 

Rgv w`‡Z n‡e| 

60(lvU) 

Kg©w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 
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Ki‡Z n‡e| 

6| Iqvwi‡ki wbKU Av‡Mœqv¯¿ 

n Í̄všÍ‡ii †ÿ‡Î 300/-(wZbkZ) 

UvKvi bb-RywWwkqvj ÷¨v‡¤ú 

bv-`vexbvgv Av‡e`‡bi mv‡_ 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

7| Av‡e`‡bi mv‡_ m`¨ †Zvjv 

cvm‡cvU© mvB‡Ri Qwe-02( ỳB) 

Kwc 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় 

G msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

hv‡e| 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

27. e¨w³ ch©v‡q 

e› ỳ‡Ki jvB‡mÝ 

bevqb 

wba©vwiZ Av‡e`b di‡g 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎmn 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ‡R Gg kvLvয় wba©vwiZ 

dig I wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1| Av‡Mœqv‡¯¿i bevq‡bi mgq 

jvB‡m‡Ýi g~jKwc `vwLj Ki‡Z  

n‡e Ges Av‡Mœqv¯¿ Avewk¨Kfv‡e 

cÖ`k©b Ki‡Z n‡e| 

2| ‡Kvb KviY ekZ Av‡Mœqv ¿̄ 

cÖ`k©b Kiv m¤¢e bv n‡j †hŠw³K 

Kvi‡Y _vbvq ev †Kvb †md 

wKwcs G Rgv ivLv n‡j Av‡Mœqv ¿̄ 

jvB‡mÝ bevq‡bi mgq miKvix 

Lv‡Z RgvK…Z Pvjv‡bi g~jKwc 

jvB‡mÝ Gi mv‡_ `vwLj Ki‡Z 

n‡e| 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় 

G msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

hv‡e| 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

Bmy¨ wd: 

1| e› ỳK (kUMvb, GKbvjv, 

ỳÔbvjv, ivB‡dj)- 

5,000/-(cuvP nvRvi) UvKv  

‡KvW bs-1-2211-0000-1859 

G ‡mvbvjx e¨vsK, cÖavb kvLvq 

Rgv w`‡Z n‡e| 

2| f¨vU t jvB‡mÝ  bevqb wd 

Gi Dci 15% nv‡i †KvW bs-1-

1133-0025-0311 †Z f¨vU Rgv 

w`‡Z n‡e| 

02( ỳB) 

Kvh©w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

 

28. mvgwiK evwnbxi 

KwgkÛ cÖvß 1g 

†kÖYxi 

Kg©KZ©v‡`i(Kg©i

Z/AemicÖvß) 

e› ỳ‡Ki jvB‡mÝ 

Av‡e`bKvwi‡K evsjv‡`‡ki 

bvMwiK n‡Z n‡e Ges wba©vwiZ 

Av‡e`b di‡g cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎmn Av‡e`b Ki‡Z 

n‡e| 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ‡R Gg kvLvয় wba©vwiZ 

dig I wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1| eqm 30-70 eQi(eqm 

cÖgv‡Yi Rb¨ AvBwW KvW© I 

wd/PvR© gy³ 60(lvU) 

Kg©w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

file:///E:/Mehedi/Downloads/www.pabna.gov.bd
file:///E:/Mehedi/Downloads/www.pabna.gov.bd
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cÖ`vb  Rb¥wbeÜb mb`) 

2| †Rjvi ¯’vqx evwm›`vi 

mb`cÎ 

3| mvgwiK evwnbx‡Z Kg©iZ 

mswkøó Awabvq‡Ki AbvcwË 

msµvšÍ cÖZ¨qbcÎ| 

4| mvgwiK evwnbxi †cvlv‡K 

m`¨‡Zvjv cvm‡cvU© mvB‡Ri 

Qwe-2Kwc 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় 

G msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

hv‡e| 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

 

29. mvgwiK evwnbxi 

KwgkÛ cÖvß 1g 

†kÖwYi Kg©KZ©v‡`i 

(Kg©iZ/AemicÖvß

) e› ỳ‡Ki jvB‡mÝ 

bevqb 

wba©vwiZ Av‡e`b di‡g 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎmn 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ‡R Gg kvLvয় wba©vwiZ 

dig I wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1| Av‡Mœqv‡¯¿i bevq‡bi mgq 

jvB‡m‡Ýi g~jKwc `vwLj Ki‡Z 

n‡e Ges Av‡Mœqv¯¿ Avewk¨Kfv‡e 

cÖ`k©b Ki‡Z n‡e| 

2| †Kvb KviY ekZ Av‡Mœqv ¿̄ 

cÖ`k©b Kiv m¤¢e bv n‡j †hŠw³K 

Kvi‡Y _vbvq ev †Kvb †md 

wKwcs G Rgv ivLv n‡j Zvi 

cÖgvY m‡½ Avb‡Z n‡e| 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় 

G msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

hv‡e| 
www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

wd/PvR© gy³ 02( ỳB) 

Kg©w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

 

30. miKvwi 

Kg©KZ©v‡`i 

(‡emvgwiK) 

e› ỳ‡Ki jvB‡mÝ 

cÖ`vb 

wba©vwiZ Av‡e`b di‡g 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎmn 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

 

 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ‡R Gg kvLvয় wba©vwiZ 

dig I wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1| eqm 30-70 eQi( eqm 

cÖgv‡Yi Rb¨ AvBwW KvW© I 

Rb¥wbeÜb mb`) 

2| †Rjvi ¯’vqx evwm›`vi 

mb`cÎ 

PvKzix eqm 10(`k) eQ‡ii D‡×© 

n‡j webvg~‡j¨ ; 

Ab¨_vq,  

1) e› ỳK(GKbvjv/ ỳÔbvjv, 

ivB‡dj)-20,000/-(wek nvRvi) 

UvKv ;‡KvW bs-1-2211-0000-

1859 G ‡mvbvjx e¨vsK, cÖavb 

kvLvq Rgv w`‡Z n‡e| 

2) kUMvb Gi Rb¨ 20,000/-

60(lvU) 

Kg©w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

 

file:///E:/Mehedi/Downloads/www.pabna.gov.bd
file:///E:/Mehedi/Downloads/www.pabna.gov.bd
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3| Av‡e`bKvix KZ…©K 

Av‡e`‡bi c~e©eZx© 03(wZb) Ki 

eQ‡i avivevwnK AvqKi mb`cÎ 

(Kg©KZ©v‡`i †ÿ‡Î wba©vwiZ 

AvqKi cwi‡kv‡a eva¨evaKZv 

†bB)| 

4| †M‡R‡UW Kg©KZ©v mg_©‡b 

miKvwi †M‡R‡Ui d‡UvKwc| 

5| miKvwi Kg©KZ©v/Kg©PvixMY 

h_vh_ KZ…©c‡ÿi mycvwikmn 

Kg©iZ GjvKvq/ ’̄vqx wbR †Rjv 

g¨vwR‡÷ªU eivei Av‡e`b Ki‡Z 

cvi‡eb 

6| Ab¨ †Kvb Av‡Mœqv¯¿ i‡q‡Q 

wKbv G m¤ú‡K© 300/-

(wZbkZ) UvKvi bb-RywWwmqvj 

÷¨v‡¤ú njdbvgv Av‡e`‡bi 

mv‡_ cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

7| Iqvwi‡ki wbKU Av‡Mœqv¯¿ 

n Í̄všÍ‡ii †ÿ‡Î 300/-(wZbkZ) 

UvKvi bb- RywWwmqvj ÷¨v‡¤ú 

bv-`vexbvgv Av‡e`‡bi mv‡_ 

`vwLj Ki‡Z n‡e| 

8| Av‡e`‡bi mv‡_ m`¨ †Zvjv 

cvm‡cvU© mvB‡Ri Qwe 02( ỳB) 

Kwc 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় 

G msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

hv‡e| 
www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

(wek nvRvi) UvKv †Kvb bs 1-

2211-0000-1859 G 

‡mvbvjx e¨vsK, cÖavb kvLvq Rgv 

w`‡Z n‡e| 

31. miKvwi 

Kg©KZ©v‡`i 

(‡emvgwiK) 

e› ỳ‡Ki jvB‡mÝ 

bevqb 

wba©vwiZ Av‡e`b di‡g 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎmn 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

 

 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ‡R Gg kvLvয় wba©vwiZ 

dig I wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1| Av‡Mœqv‡¯¿i bevq‡bi mgq 

jvB‡mÝ Gi g~jKwc `vwLj 

Ki‡Z n‡e Ges Av‡Mœqv ¿̄ 

Avewk¨Kfv‡e cÖ`k©b Ki‡Z 

n‡e| 

A ¿̄ AvBb 1878 Ges Av‡Mœqv ¿̄ 

wewagvjv 1924 wewai 30(M) aviv 

g‡Z mb`cÖvß (miKvwi †M‡R‡U 

weÁwß) gyw³‡hv×v I RvZxq 

†eZb †¯‹‡ji 6ô I Z ỳ×© 

†MÖWfy³ PvKzixiZ/ AemicÖvß 

miKvwi K¨vWvi mvwf©m 

Kg©KZ©v‡`i †ÿ‡Î 

wc¯Íj/wifjevi/kUMvb/ivB‡dj 

02( ỳB) 

Kg©w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

 

file:///E:/Mehedi/Downloads/www.pabna.gov.bd
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2| Av‡Mœqv ¿̄ cÖ`k©b Kiv m¤¢e bv 

n‡j †hŠw³K Kvi‡Y _vbvq ev 

†Kvb †md wKwcs G Rgv ivLv 

n‡j Zvi cÖgvY m‡½ Avb‡Z 

n‡e| 

3| Av‡Mœqv ¿̄ jvB‡mÝ bevq‡bi 

mgq miKvix Lv‡Z RgvK…Z 

Pvjv‡bi g~jKwc jvB‡m‡Ýi mv‡_ 

`vwLj Ki‡Z n‡e| 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় 

G msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

hv‡e| 
www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

Av‡Mœqv‡ ¿̄i jvB‡mÝ wd Ges 

bevqb wd cÖ‡hvR¨ n‡e bv 

32. miKvwi †M‡R‡U 

weÁvwcZ mb`cÖvß 

gyw³‡hv×v‡`i 

e› ỳ‡Ki jvB‡mÝ 

cÖ`vb 

wba©vwiZ Av‡e`b di‡g 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎmn 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ‡R Gg kvLvয় wba©vwiZ 

dig I wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1| eqm 30-70 eQi(eqm 

cÖgv‡Yi Rb¨ AvBwW KvW© I 

Rb¥wbeÜb mb`) 

2| †Rjvi ¯’vqx evwm›`vi 

mb`cÎ 

3| miKvwi †M‡R‡U weÁvwcZ 

mb`cÖvß gyw³‡hv×vi mb`cÎ 

4| Ab¨ †Kvb Av‡Mœqv ¿̄ i‡q‡Q 

wKbv G সম্পতকয 300/- 

(wZbkZ) UvKvi bb- RywWwmqvj 

÷¨v‡¤ú njdbvgv Av‡e`‡bi 

mv‡_ cÖ`vb Ki‡Z n‡e 

5| Iqvwi‡ki wbKU Av‡Mœqv ¿̄ 

n Í̄všÍ‡ii †ÿ‡Î 300/-(wZbkZ) 

UvKvb bb-RywWwmqvj ÷¨v‡¤ú 

bv-`vexbvgv Av‡e`‡bi mv‡_ 

`vwLj Ki‡Z n‡e 

6| Av‡e`‡bi mv‡_ m`¨ †Zvjv 

cvm‡cvU© mvB‡Ri Qwe 02( ỳB) 

Kwc 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় 

G msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

wd/PvR© gy³ 60(lvU) 

Kg©w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

 

file:///E:/Mehedi/Downloads/www.pabna.gov.bd
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hv‡e| 
www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

33. miKvwi ‡M‡R‡UW 

weÁvwcZ mb`cÖvß 

gyw³‡hv×v‡`i 

e› ỳ‡Ki jvB‡mÝ 

bevqb 

wba©vwiZ Av‡e`b di‡g 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎmn 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ‡R Gg kvLvয় wba©vwiZ 

dig I wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1| Av‡Mœqv‡¯¿i bevq‡bi mgq 

jvB‡mÝ Gi g~jKwc `vwLj 

Ki‡Z n‡e Ges Av‡Mœqv ¿̄ 

Avewk¨Kfv‡e cÖ`k©b Ki‡Z 

n‡e| 

2| †Kvb KviY ekZ Av‡Mœqv ¿̄ 

cÖ`k©b Kiv m¤¢e bv n‡j †hŠw³K 

Kvi‡Y _vbvq ev †Kvb †md 

wKwcs G Rgv ivLv n‡j Zvi 

cÖgvY m‡½ Avb‡Z n‡e| 

3| Av‡Mœqv ¿̄ jvB‡mÝ bevq‡bi 

mgq miKvwi Lv‡Z RgvK…Z 

Pvjv‡bi g~jKwc jvB‡m‡Ýi mv‡_ 

`vwLj Ki‡Z n‡e| 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় 

G msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

hv‡e| 
www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

wd/PvR© gy³  mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

 

34. wcZvi eva©K¨RwbZ 

Kvi‡Y DËivwaKvi 

eivei Av‡Mœqv¯¿ 

jvB‡mÝ cÖ`vb 

wba©vwiZ Av‡e`b di‡g 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎmn 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ‡R Gg kvLvয় wba©vwiZ 

dig I wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1| eqm 30 eQi cÖgv‡Yi wbwgË 

RvZxq cwiPqcÎ/Rb¥ 

mb`/cixÿv cv‡ki mb` 

(mZ¨vwqZ)  

2| bvMwiKZ¡ 

mb`cÎ(mZ¨vwqZ) 

3| 300/- UvKvi bb-

RywWwmqvj ÷¨v‡¤ú wcZv KZ…©K 

mšÍv‡bi wbKU Av‡Mœqv ¿̄ n Í̄všÍ‡ii 

A½xKvibvgv 

4| Iqvwikvb mb‡`i mZ¨vwqZ 

wd/PvR© gy³ 45 

(cuqZvwjøk) 

w`b+ 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

 

file:///E:/Mehedi/Downloads/www.pabna.gov.bd
file:///E:/Mehedi/Downloads/www.pabna.gov.bd
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Kwc 

5| Ab¨vb¨ DËivwaKviMY cÖ`Ë 

AbvcwËcÎ  

6| B‡Zvc~‡e© A ¿̄ µq K‡ibwb 

g‡g© njdbvgv 

7| cvm‡cvU© mvB‡Ri iw½b Qwe-

03 Kwc iw½b 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় 

G msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

hv‡e| 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

35. wcZvi g„Zz¨RwbZ 

Kvi‡Y DËivwaKvi 

eivei Av‡Mœqv¯¿ 

jvB‡mÝ cÖ`vb 

wba©vwiZ Av‡e`b di‡g 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎmn 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ‡R Gg kvLvয় wba©vwiZ 

dig I wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1| eqm 30 eQi cÖgv‡Yi wbwgË 

RvZxq cwiPqcÎ/Rb¥ 

mb`/cixÿv cv‡ki 

mb`(mZ¨vwqZ)  

2| bvMwiKZ¡ mb`cÎ 

(mZ¨vwqZ) 

3| wcZvi g„Zz¨mb‡`i mZ¨vwqZ 

Kwc 

4| Iqvwikvb mb‡`i mZ¨vwqZ 

Kwc 

5| Ab¨vb¨ DËivwaKviMY cÖ`Ë 

AbvcwËcÎ  

6| 300/- UvKvi bb-

RywWwmqvj ÷¨v‡¤ú B‡Zvc~‡e© A ¿̄ 

µq K‡ibwb g‡g© njdbvgv I 

03 Kwc iw½b Qwe 

7| cvm‡cvU© mvB‡Ri iw½b Qwe-

03 Kwc iw½b 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় 

G msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

hv‡e| 
www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

 

miKvi wba©vwiZ wd cÖ‡hvR¨ 45 

(cuqZvwjøk) 

w`b 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

 

36. wm‡bgv n‡ji wba©vwiZ Av‡e`b di‡g †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 1. jvB‡mÝ Aby‡gv`b nIqvi ci 30(wÎk) w`b mnKvix Kwgkbvi AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 
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jvB‡mÝ cÖ`vb cÖ‡qvRbxq KvMRcÎmn 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

 

 

cvebvi ‡R Gg kvLvয় wba©vwiZ 

dig I wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1| RvZxq cwiPqcÎ/Rb¥ mb`, 

bvMwiKZ¡ mb`cÎ 

2| Avw_©K ¯̂”QjZv m¤úwK©Z 

e¨vsK mb`cÎ 

3| Rwgi `wjj/fvovi Pzw³cÎ 

4| DcRvZxq‡`i †ÿ‡Î AvqKi 

msµvšÍ mb`cÎ 

5| cvm‡cvU© mvB‡Ri iw½b Qwe-

02 Kwc 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় 

G msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

hv‡e| 
www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

400/- †UªRvwi Pvjv‡bi gva¨‡g 

Bmy¨ wd Rgv w`‡Z (wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi evB‡i)| wd Rgv 

cÖ`v‡bi †KvW (1-0742-0000-

2681) †UªRvwi Pvjv‡bi gva¨‡g| 

 RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

 

37. wm‡bgv n‡ji 

jvB‡mÝ bevqb 
wba©vwiZ Av‡e`b di‡g 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎmn 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ‡R Gg kvLvয় wba©vwiZ 

dig I wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1| g~j jvB‡mÝ `vwLj K‡i 

bevqb Ki‡Z n‡e| 

2| miKvwi †KvlvMv‡i wbw ©̀ó wd 

†UªRvwi Pvjv‡bi gva¨‡g Rgv 

cÖ`vb 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় 

G msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

hv‡e| 
www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

bevqb wd-250/-  

bevqb wd Rgv cÖ`v‡bi †KvW (1-

0742-0000-2681) †UªRvwi 

Pvjv‡bi gva¨‡g 

07(mvZ) w`b 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

 

38. wm‡bgv‡UvMÖvd 

Acv‡iUi jvB‡mÝ 

cÖ`vb 

wba©vwiZ Av‡e`b di‡g 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎmn 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ‡R Gg kvLvয় wba©vwiZ 

dig I wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1| ỳB Rb †hvM¨Zv m¤úbœ 

Acv‡iUi KZ…©K mb`cÎ 

2| AwMœ wbe©vcK AwfÁZv 

mb`cÎ 

3| ‰e ỳ¨wZK Kv‡Ri AwfÁZv 

mb`cÎ 

1. 35 GmGm cÖ‡R±i jvB‡mÝ 

Bmy¨ wd-50/-  

2. 16 GgGg cÖ‡R±i Bmy¨ wd 

30/- 

1. 35 Gg Gg cÖ‡R±i jvB‡mÝ 

bevqb wd 30/- 

2. 16 GgGg cÖ‡R±i jvB‡mÝ 

bevqb wd 20/- Rgv cÖ`v‡bi 

†KvW(1-0742-0000-2681) 

‡UªRvix Pvjv‡bi gva¨‡g 

30(wÎk) 

Kg©w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 
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4| wm‡bgv n‡ji g¨v‡bRvi 

KZ…©K AwfÁZv mb`cÎ 

5| RvZxq cwiPqcÎ/bvMwiKZ¡ 

mb` 

6| PvwiwÎK mb` 

7| wkÿvMZ †hvM¨Zvi mb`cÎ 

8| cvm‡cvU© mvB‡Ri Qwe 2 

Kwc 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় 

G msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

hv‡e| 
www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

39. cwÎKv wWK¬v‡ikb 

cÖ`vb 
wba©vwiZ Av‡e`b di‡g 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎmn 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ‡R Gg kvLvয় wba©vwiZ 

dig I wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1| wkÿvMZ †hvM¨Zvi 

mb`/RvZxq cwiPqcÎ/Rb¥ 

mb`, bvMwiKZ¡ mb`cÎ 

2| PvwiwÎK mb` 

3| cÖ¯ÍvweZ QvcvLvbv gvwjKvbvi 

RvqMvq `wjj/Pzw³bvgv 

4| mswkøó wel‡q 

AwfÁZv/cÖwkÿY msµvšÍ 

mb`cÎ 

5| wmwfj mvR©b KZ…©K mb`cÎ 

6| Avw_©K ¯̂”QjZv m¤úwK©Z 

e¨vsK mb` 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় 

G msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

hv‡e| 
www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

 

300/-(wZbkZ) UvKvi bb-

RywWwmqvj ÷¨v‡¤ú †NvlbvcÎ 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

30(wÎk) 

Kvh©w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

 

40. QvcvLvbv 

wWK¬v‡ikb cÖ`vb 
wba©vwiZ Av‡e`b di‡g 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎmn 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

 

 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ‡R Gg kvLvয় wba©vwiZ 

dig I wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1| RvZxq cwiPqcÎ/Rb¥ mb`, 

bvMwiKZ¡ mb‡`i mZ¨vwqZ Kwc 

300/-(wZbkZ) UvKvi bb-

RywWwmqvj ÷¨v‡¤ú †NvlbvcÎ 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e-| 

30(wÎk) 

Kvh©w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

file:///E:/Mehedi/Downloads/www.pabna.gov.bd
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2| PvwiwÎK mb` 

3| cÖ¯ÍvweZ QvcvLvbv gvwjKvbv 

Pzw³bvgv 

4| mswkøó wel‡q 

AwfÁZv/cÖwkÿY msµvšÍ 

mb`cÎ 

5| Avw_©K ¯̂”QjZv m¤úwK©Z 

e¨vsK mb` 

6| iw½b Qwe 02 Kwc 

7| †UªW jvB‡mÝ 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় 

G msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

hv‡e| 
www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

 

41. wbKvn& msµvšÍ 

KvMRcÎ AvBb 

gš¿Yvj‡q AMÖvqb 

wba©vwiZ Av‡e`b di‡g 

(Dc‡`óv KwgwUi 

mycvwikµ‡g) 

 cÖ‡qvRbxq KvMRcÎmn 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ‡R Gg kvLvয় wba©vwiZ 

dig I wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1| wkÿvMZ †hvM¨Zvi mb`cÎ 

2| bvMwiKZ¡ mb`cÎ 

3| cvm‡cvU© mvB‡Ri Qwe-2 

Kwc 

4| RvZxq cwiPqc‡Îi mZ¨vwqZ 

Kwc| 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় 

G msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

hv‡e| 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

Av‡e`‡bi m‡½ 700-/(mvZkZ) 

UvKv wd Ges 105/- GKkZ cvuP) 

UvKv f¨vU Rgvi Pvjv‡bi Kwcmn 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

07(mvZ) 

Kvh©w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

 

 
ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

তথ্য ও অতভ্দর্াগ  াখা 

৪২. েথ্য অভধকার 

আইন ২০০৯ 

অনুর্ািী েথ্য প্রদান 

েথ্য অভধকার আইন ২০০৯ 

অনুর্ািী “ক” ফরি পূরেপূব যক 

আতবদন করতে হতব। 

সজলা প্রশাসতকর কার্ যালি, 

পাবনার েথ্য ও অভিতর্াগ শাখা 

এবং ইন্টারতনতে েথ্য অভধকার 

আইন ২০০৯ এর ভবভধ ৩ দ্রষ্টব্য 

০১। ভলভখে সকান কভপ সরবরাতহর 

জন্য এ-৪ ও এ-৩ িাতপর কাগতজ 

প্রভে পাো ২/=(দুই) োকা হাতর। 

০২। আতবদনকারী ভসভি, ভিস্ক 

০১। ২০ (ভবশ) 

ভদন 

০২। ৩০ (ভেশ) 

ভদন (একাভধক 

িারপ্রাপ্ত কি যকেযা 

েথ্য ও অভিতর্াগ শাখা, 

সজলা প্রশাসতকর কার্ যালি, পাবনা। 

রুি নম্বর-৩০৬ 

অভেভরক্ত সজলা প্রশাসক (সাভব যক) 

পাবনা 

রুি নম্বর-২১১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

file:///E:/Mehedi/Downloads/www.pabna.gov.bd
file:///E:/Mehedi/Downloads/www.pabna.gov.bd
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ইেযাভদ সরবরাহ করতল  এবং 

সরকারী আইন বা ভবধান অনুর্ািী 

সরবরাহ করতল ো ভবনামূতে 

০৩। মূূ্তের ভবভনিতি ভবক্রিতর্াগ্য 

প্রকাশনার সক্ষতে উক্ত প্রকাশনার 

ভনধ যাভরে মূতে 

কর্তযপক্ষ হতল) 

 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

pabnadcofficeinformations@ 

gmail.com 

সেভলতফান-০2588845541 

adcgpabna@mopa.gov.bd 

৪৩. অভিতর্াগ েদন্ত ও 

ভনষ্পভত্ত 

(জভিজিা বা 

সম্পভত্ত 

দখল/শারীভরক বা 

িানভসকিাতব 

অেযািাভরে 

হওিা/গে-উপদ্রব 

বা িলািতল 

বাধাদান/সরকারী 

কি যিারীতদর ভবরুতে 

ইউভপ সিিারম্যান, 

সিম্বার এবং প্রতজক্ট 

কভিটির 

সংভিষ্ট/ভশক্ষা 

প্রভেষ্ঠান সংক্রান্ত 

দুনীভে ও অভনিি 

সংক্রান্ত/তবনািী 

পে/ভবভবধ 

অভিতর্াগ েদন্ত ও 

ভনষ্পভত্ত) 

-- অভিতর্াগকারী/ আতবদনকারী 

কর্তযক স্বাক্ষভরে স্বহতে 

ভলভখে/োইপকৃে দরখাে এবং  

grs.gov.bd িাধ্যতি অনলাইতন 

অভিতর্াগ দাভখল করা র্াতব 

ভফ/িাজয মুক্ত ০১। ২০ (ভবশ) 

ভদন 

০২। ৩০ (ভেশ) 

ভদন (একাভধক 

কর্তযপক্ষ হতল) 

 

িারপ্রাপ্ত কি যকেযা 

েথ্য ও অভিতর্াগ শাখা, 

সজলা প্রশাসতকর কার্ যালি, পাবনা। 

রুি নম্বর-৩০৬ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

pabnadcofficeinformations@ 

gmail.com 

অভেভরক্ত সজলা প্রশাসক (সাভব যক) 

পাবনা 

রুি নম্বর-২১১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেভলতফান-০2588845541 

adcgpabna@mopa.gov.bd 
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জেজাতর  াখা 

৪৪. bb RywWwmqvj 

÷¨v¤ú, we‡kl 

AvVv‡jv ÷¨v¤ú, 

†iwfwbD ÷¨v¤ú, 

Kwc ÷¨v¤ú, 

Bg‡cÖmW †KvU© wd, 

GW‡nwmf †KvU© 

wd, KvwU©R †ccvi, 

mvaviY ÷¨v¤ú, 

¯§viK WvK wUwKU, 

wewo e¨vÛ‡ivj, 

mvvwf©m ÷¨v¤ú  

BZ¨vw` 

weµq/mieivn 

msµvšÍ 

wba©vwiZ g~j¨ cwi‡kva K‡i 

†UªRvwi Pvjvb Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi †UªRvwi kvLv 

 

wbR cÖ‡qvRbgZ| 

Pvjvb Rgv`v‡bi †KvW b¤̂i mg~n 

wb¤œiæct-  

bb RywWwmqvj ÷¨v¤ú, we‡kl 

AvVv‡jv ÷¨v¤ú, †iwfwbD ÷¨v¤ú- 

1-1101-0020-1301 

Kwc ÷¨v¤ú, Bg‡cÖmW †KvU© wd, 

GW‡nwmf †KvU© wd- 1-2141-

0000-2317 

KvwU©R †ccvi- 1-0751-0001-

2316 

mvaviY ÷¨v¤ú, ¯§viK WvK 

wUwKU- 

1-5431-0000-3201 

wewo e¨vÛ‡ivj- 1-1133-0020-

0311 

I 1-1133-0020-0711 

mvvwf©m ÷¨v¤ú- 1-5431-0000-

3211 

cÖwZ g½jevi 

Pvjvb cvk Kiv 

nq Ges 

wmwUAvi 

msMÖ‡ni ci 

eyaevi mieivn 

Kiv nq 

 

mnKvix Kwgkbvi (†UªRvwi kvLv) 

†Rjv ‡UªRvwi Awdmvi 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cvebv 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡Uwj‡dvb-02588843479                                   

to.pabna@gmail.com 

 

weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡Uwj‡dvb-02588845741 

admpabna@gmail.com 

৪৫. ÷¨v¤ú †fÛvi 

jvB‡mÝ Bmy¨ 

mv`v KvM‡R cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎmn Av‡e`b Ki‡Z 

n‡e| 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ‡UªRvwi kvLvয় mv`v 

KvM‡R Av‡e`bc‡Îi mv‡_ 

wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv cÖ`vb 

Ki‡Z n‡e| 

1. RvZxq cwiPqcÎ/ 

bvMwiKZ¡/Rb¥ mb`cÎ 

(mZ¨vwqZ d‡UvKwc) 

2.  †UªW jvB‡mÝ (mZ¨vwqZ 

d‡UvKwc) 

3. e¨vsK mj‡fwÝ 

4. AvqKi mb` (hw` _v‡K) 

5. wkÿvMZ †hvM¨Zvi mb` 

6. cvm‡cvU© mvB‡Ri 02( ỳB) 

Kwc mZ¨vwqZ iwOb Qwe 

jvB‡mÝ Bmy¨ wd 750/- †mvbvjx 

e¨vsK, †Rjv †evvW© kvLv, cvebv 

†KvW bs-1-1101-0001-1854 G 

Ges 15% f¨vU †KvW bs-1-

1133-0020-0311 †UªRvwi 

Pvjv‡bi gva¨‡g Rgv w`‡Z n‡e| 

 

30 (wÎk)  

Kvh© w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi (†UªRvwi kvLv) 

†Rjv ‡UªRvwi Awdmvi 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cvebv 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡Uwj‡dvb-02588843479                                   

to.pabna@gmail.com 

 

weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡Uwj‡dvb-02588845741 

admpabna@gmail.com 

৪৬. ÷¨v¤ú †fÛvi mv`v KvM‡R cÖ‡qvRbxq - jvB‡mÝ bevqb¨ wd 500/- 03 (wZb) w`b mnKvix Kwgkbvi (†UªRvwi kvLv) weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 
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jvB‡mÝ bevqb KvMRcÎmn Av‡e`b Ki‡Z 

n‡e| 

 

†mvbvjx e¨vsK, †Rjv †evvW© kvLv, 

cvebv †KvW bs-1-1101-0001-

1854 G Ges 15% f¨vU †KvW 

bs-1-1133-0020-0311 †UªRvwi 

Pvjv‡bi gva¨‡g Rgv w`‡Z n‡e| 

 †Rjv ‡UªRvwi Awdmvi 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cvebv 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡Uwj‡dvb-02588843479                                   

to.pabna@gmail.com 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡Uwj‡dvb-02588845741 

admpabna@gmail.com 

 

 

 

 
ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

সরকড ম রুম  াখা 

৪৭. তেএে, এেএ, 

আরএে, এবং 

তবএে খতিয়ান 

েংক্রান্ত িথ্য 

(জরুরী আয়বদয়নর 

সক্ষয়ত্র) 

www.eporcha.gov.bd 

এই ওয়য়ব োইয়ে তনধ মাতরি ছক 

পূরণ কয়র আয়বদন করয়ি হয়। 

১। ডাক সর্ায়গ 

২। সজলা প্র ােয়কর কার্ মালয়য়র 

সরকড মরুম  াখা হয়ি 

৩। েংতিষ্ট ইউতনয়ন তডতজোল 

সেন্টার হয়ি। 

৫০/- (পঞ্চা ) োকার সকাে ম তি ০৭ (োি) 

কার্ মতদবে 

 

েহকারী কতম নার (য়রকড মরুম  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

৩য় িলা পতিম পায়বম নতুন ভবন  

সজলার সকাড-৭৬০০ 

acrrpabna@gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (রাজস্ব)  

পাবনা 

রুম নং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: ০2-588846039 

adcrpabna@mopa.gov.bd 
৪৮. তেএে, এেএ, 

আরএে, এবং 

তবএে খতিয়ান 

েংক্রান্ত িথ্য 

(োধারন 

আয়বদয়নর সক্ষয়ত্র) 

www.eporcha.gov.bd 

এই ওয়য়ব োইয়ে তনধ মাতরি ছক 

পূরণ কয়র আয়বদন করয়ি হয়। 

১। ডাক সর্ায়গ 

২। সজলা প্র ােয়কর কার্ মালয়য়র 

সরকড মরুম  াখা হয়ি 

৩। েংতিষ্ট ইউতনয়ন তডতজোল 

সেন্টার হয়ি। 

৫০/- (পঞ্চা ) োকার সকাে ম তি ১০ (দ ) 

কার্ মতদবে 

 

েহকারী কতম নার (য়রকড মরুম  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

৩য় িলা পতিম পায়বম নতুন ভবন  

সজলার সকাড-৭৬০০ 

acrrpabna@gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (রাজস্ব)  

পাবনা 

রুম নং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: ০2-588846039 

adcrpabna@mopa.gov.bd 
৪৯. তেএে, এেএ, 

আরএে, এবং 

তবএে খতিয়ায়নর 

জায়বদা নকল 

(জরুরী সক্ষয়ত্র) 

www.eporcha.gov.bd 

এই ওয়য়ব োইয়ে তনধ মাতরি ছক 

পূরণ কয়র আয়বদন করয়ি হয়। 

তনজ উদযাদগ সাংগ্রহ করদত হদব। ৫০/- (পঞ্চা ) োকার সকাে ম তি ০৭ (োি) 

কার্ মতদবে 

 

েহকারী কতম নার (য়রকড মরুম  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

৩য় িলা পতিম পায়বম নতুন ভবন  

সজলার সকাড-৭৬০০ 

acrrpabna@gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (রাজস্ব)  

পাবনা 

রুম নং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: ০2-588846039 

adcrpabna@mopa.gov.bd 

৫০. তেএে, এেএ, 

আরএে, এবং 

তবএে খতিয়ায়নর 

জায়বদা নকল 

(োধারন সক্ষয়ত্র) 

www.eporcha.gov.bd 
এই ওয়য়ব োইয়ে তনধ মাতরি ছক 

পূরণ কয়র আয়বদন করয়ি হয়। 

তনজ উদযাদগ সাংগ্রহ করদত হদব। ৫০/- (পঞ্চা ) োকার সকাে ম তি ১০ (দ ) 

কার্ মতদবে 

 

েহকারী কতম নার (য়রকড মরুম  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

৩য় িলা পতিম পায়বম নতুন ভবন 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

acrrpabna@gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (রাজস্ব)  

পাবনা 

রুম নং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: ০2-588846039 

adcrpabna@mopa.gov.bd 

৫১. আরএে এবং তবএে তনধ মাতরি িরম/োদা কাগয়জ তনজ উদযাদগ সাংগ্রহ করদত হদব। ১৩৭/- (এক ি োইতত্র ) োকার ২৪ ঘন্টা েহকারী কতম নার (য়রকড মরুম  াখা) অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (রাজস্ব)  

http://www.eporcha.gov.bd/
mailto:adcrpabna@mopa.gov.bd
http://www.eporcha.gov.bd/
mailto:adcrpabna@mopa.gov.bd
http://www.eporcha.gov.bd/
mailto:adcrpabna@mopa.gov.bd
http://www.eporcha.gov.bd/
mailto:adcrpabna@mopa.gov.bd
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ছাপায়না পে মা সজলা, থানা. সমৌজা, এবং 

খতিয়ান নম্বর উয়িখ কয়র 

আয়বদন। 

সকাে ম তি   জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

৩য় িলা পতিম পায়বম নতুন ভবন  

সজলার সকাড-৭৬০০ 

acrrpabna@gmail.com 

পাবনা 

রুম নং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: ০2-588846039 

adcrpabna@mopa.gov.bd 

৫২. সমৌজা ম্যাপ তনধ মাতরি িরম/োদা কাগয়জ 

সজলা, থানা. সমৌজা, এবং 

খতিয়ান নম্বর উয়িখ কয়র 

আয়বদন। 

তনজ উদযাদগ সাংগ্রহ করদত হদব। িিাত  তি ১০/- (দ ) োকার সকাে ম 

তি তদয়য় আয়বদন করয়ি হয়। ম্যাপ 

প্রাতি োয়পয়ক্ষ ৫২০/-(পাঁে ি তব ) 

োকা সোনালী ব্যাংক, পাবনা 

 াখায় ১-৪৬৩৭-০০০১-১২২১ নং 

সকায়ড টি আর িরয়ম জমা প্রদান 

করয়ি হয়ব 

২৪ ঘন্টা 

 

েহকারী কতম নার (য়রকড মরুম  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

৩য় িলা পতিম পায়বম নতুন ভবন  

সজলার সকাড-৭৬০০ 

acrrpabna@gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (রাজস্ব)  

পাবনা 

রুম নং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: ০2-588846039 

adcrpabna@mopa.gov.bd 

৫৩. রাজস্ব 

আদালি/েহকারী 

কতম নার (ভূতম), 

এবং সমাবাইল 

সকায়ে মর তবতভন্ন 

মামলার জায়বদা 

নকল। 

তনধ মাতরি িরম/োদা কাগয়জ 

সজলা, থানা. সমৌজা, এবং 

খতিয়ান নম্বর উয়িখ কয়র 

আয়বদন। 

তনজ উদযাদগ সাংগ্রহ করদত হদব। ৩০ (তত্র ) োকার সকাে ম তি এবং 

প্রতি সিাতলও এর জন্য অতিতরক্ত 

দুই োকার সকাে ম তি 

০৩ (তিন) 

কার্ মতদবে 

 

েহকারী কতম নার (য়রকড মরুম  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

৩য় িলা পতিম পায়বম নতুন ভবন  

সজলার সকাড-৭৬০০ 

acrrpabna@gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (রাজস্ব)  

পাবনা 

রুম নং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: ০2-588846039 

adcrpabna@mopa.gov.bd 

৫৪. এলএ সকয়ের 

তবতভন্ন িথ্য 

(জরুতর সক্ষয়ত্র) 

তনধ মাতরি িরম/োদা কাগয়জ 

সজলা, থানা. সমৌজা, এবং 

খতিয়ান নম্বর উয়িখ কয়র 

আয়বদন। 

তনজ উদযাদগ সাংগ্রহ করদত হদব। ১৬ (য়ষাল) োকার সকাে ম তি। ০৩ (তিন) 

কার্ মতদবে 

 

েহকারী কতম নার (য়রকড মরুম  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

৩য় িলা পতিম পায়বম নতুন ভবন  

সজলার সকাড-৭৬০০ 

acrrpabna@gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (রাজস্ব)  

পাবনা 

রুম নং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: ০2-588846039 

adcrpabna@mopa.gov.bd 

৫৫. এলএ সকয়ের 

তবতভন্ন িথ্য 

(োধারন) 

আয়বয়দনর সক্ষয়ত্র। 

তনধ মাতরি িরম/োদা কাগয়জ 

সজলা, থানা. সমৌজা, এবং 

খতিয়ান নম্বর উয়িখ কয়র 

আয়বদন। 

তনজ উদযাদগ সাংগ্রহ করদত হদব। ০৮/- (আে) োকার সকাে ম তি। ০৭ (োি) 

কার্ মতদবে 

েহকারী কতম নার (য়রকড মরুম  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

৩য় িলা পতিম পায়বম নতুন ভবন  

সজলার সকাড-৭৬০০ 

acrrpabna@gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (রাজস্ব)  

পাবনা 

রুম নং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: ০2-588846039 

adcrpabna@mopa.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 
 সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি সেবা প্রদায়নর  াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 
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ক্রঃ 

নং 

প্রাতিস্থান েময়েীমা পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

সনজারি  াখা 

৫৬. ‡c‡Uªvwjqvg RvZxq 

c`v_© Gi AbvcwË 

mb` cÖ`vb msµvšÍ 

(LyPiv weµ‡qi 

†ÿ‡Î) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

প্রততষ্ঠান কর্তমক তলতখি 

আয়বদনপত্র 

 

Av‡e`bc‡Îi mv‡_ wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. wbR¯^ cÖwZôv‡bi c¨v‡W 

Av‡e`b  

2. Av‡e`bKvixi 02 ( ỳB) 

Kwc Qwe 

3. RvZxq cwiPq c‡Îi 

Qvqvwjwc 

4. ‡UªW jvB‡mÝ Gi Qvqvwjwc 

cÖ¯ÍvweZ †`vKvb N‡ii Rwgi 

gvwjKvbv ¯̂‡Z¡i Qvqvwjwc 

wd/PvR© gy³ 

30 (wÎk) 

Kvh©w`em 

 

‡bRviZ †WcywU Kv‡j±i 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg bs- 225 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt ০২৫৮৮৮৪৫৪৫৯ 

ndcpabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K), 

cvebv 

iæg bs- 211 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt 02588845541 

adcgenpabna@gmail.com 

৫৭. †c‡Uªvwjqvg RvZxq 

c`v_© Gi AbvcwË 

mb` cÖ`vb msµvšÍ 

(‡c‡Uªvj cv¤ú 

¯’vc‡bi †ÿ‡Î) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

প্রততষ্ঠান কর্তমক তলতখি 

আয়বদনপত্র 

 

1. wbR¯^ cÖwZôv‡bi c¨v‡W 

Av‡e`b  

2. Av‡e`bKvixi 02 ( ỳB) Kwc 

Qwe  

3. RvZxq cwiPq c‡Îi 

Qvqvwjwc 

4. †UªW jvB‡mÝ Gi Qvqvwjwc 

5. cÖ Í̄vweZ cv‡¤úi Rwgi 

gvwjKvbv ¯̂‡Z¡i Qvqvwjwc 

6. Rwgi cP©v I nvj m‡bi 

`vwLjv 

7. cÖ¯ÍvweZ cv‡¤úi b·v eøy wcÖ›U 

4 (Pvi) Kwc 

8. Av‡e`bKvixi AvqKi mb` 

(mZ¨vwqZ Kwc) 

wd/PvR© gy³ 

30 (wÎk) 

Kvh©w`em 

 

‡bRviZ †WcywU Kv‡j±i 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg bs- 225 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt ০২৫৮৮৮৪৫৪৫৯ 

ndcpabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K), 

cvebv 

iæg bs- 211 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt 02588845541 

adcgenpabna@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 

ক্রঃ 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 
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নং অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

প্রবােী কল্যাণ  াখা 

৫৮. প্রবােীয়দর 

অতভয়র্াগ তনষ্পতত্ত 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতি কর্তমক তলতখি আয়বদনপত্র 

 

Av‡e`bc‡Îi mv‡_ wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

১. অতভয়র্ায়গর স্বপয়ক্ষ ববধ 

কাগজপত্র 

 

 

তবনামূয়ল্য ০১ (এক) েিাহ 

 

েহকারী কতম নার 

প্রবােী কল্যাণ  াখা 

রুম নং-৩০১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান নং-০২৫৮৮৮৪৪৭১০ 

e-mail : ac.trade@gmail.com  

‡Rjv cÖkvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡dvb bs-02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 

 

 
 

ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 
সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ভূতম অতধগ্রহণ  াখা 

৫৯. তমেয়কে (তবতবধ 

মামলা) এর 

আয়বদন গ্রহণ ও 

তনষ্পতত্ত 

আদালয়ির রায় তডক্রীেহ 

আয়বদন 

েংতিষ্ট দতললাতদ এবং েংতিষ্ট 

আদালি 
আয়বদয়ন ২০/- োকার সকার্রে ম তি 

৩০ (তত্র ) তদন 

 

ভূতম অতধগ্রহণ কম মকিমা 

(ভূতম অতধগ্রহণ  াখা) 

সজলা প্র ােয়কর কার্ মালয়, পাবনা 

রুম- ৩১৪, ৩১৫ 

সজলা সকাড- ৭৬০০ 

সেতলয়িান: ০২৫৮৮৮৪৫৪৯২ 

laopabna1828@gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (রাজস্ব) 

পাবনা 

রুম নম্বর ২১০ 

সজলা সকাড- ৭৬০০ 

সেতলয়িান: ০2-588846039 

adcrpabna@gmail.co

m 

৬০. েহকারী কতম নার 

(ভূতম) কর্তমক প্রদত্ত 

আয়দয় র তবরুয়দ্ধ 

আপীল/ গ্রহণ ও 

তনষ্পতি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক) েহকারী কতম নার (ভূতম) 

কর্তমক প্রদত্ত আয়দয় র ৩০ 

তদয়নর ময়ে আপীল করয়ি হয়ব 

 

Av‡e`bc‡Îi mv‡_ wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

১। েহকারী কতম নার (ভূতম) এর 

আয়দয় র জায়বদা নকল 

২। পক্ষগয়ণর দাবী েমথ ময়ন কবলা 

দতলল (প্রয়র্াজয সক্ষয়ত্র) 

৩। ওয়াতর ান েনদ (প্রয়র্াজয 

সক্ষয়ত্র) 

এবাং তননতলতখত েির হদত 

সাংতিষ্ট কাগজপত্র সাংগ্রহ করদত 

হদব। 

১। সরকড ম রুম  াখা 

সজলা প্র ােয়কর কার্ মালয় 

২। সজলা সরতজষ্টায়রর কার্ মালয় 

আয়বদয়ন ১০০/- োকার সকাে ম তি 
৩০ (তত্র ) তদন 

 

ভূতম অতধগ্রহণ কম মকিমা 

(ভূতম অতধগ্রহণ  াখা) 

সজলা প্র ােয়কর কার্ মালয়, পাবনা 

রুম- ৩১৪, ৩১৫ 

সজলা সকাড- ৭৬০০ 

সেতলয়িান: ০২৫৮৮৮৪৫৪৯২ 

laopabna1828@gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (রাজস্ব) 

পাবনা 

রুম নম্বর ২১০ 

সজলা সকাড- ৭৬০০ 

সেতলয়িান: ০2-588846039 

adcrpabna@gmail.co

m 
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৩। েংতিষ্ট ইউতনয়ন পতরষদ 

৬১. অতধগ্রহণকৃি জতমর 

ক্ষতিপূরণ প্রদায়নর 

জন্য আয়বদন গ্রহণ 

ও তনষ্পতত্ত 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক তলতখি আয়বদনপত্র 

 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ভূতম অতধগ্রহণ  াখায় 

wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv cÖ`vb 

Ki‡Z n‡e| 

১. ক্ষতিপূরণের অর্ থ প্রাতির 

    আণেদন 

২. সদ্যণিালা পাসণপার্ থ সাইণের 

সিযাতিি রঙ্েন ছতে ১ (এক) 

কতপ 

৩. খতিিাণনর কতপ 

তস.এস/এস.এ/আর.এস 

৪. হালনাগাদ ভূতি উন্নিন কর 

পতরণ াণের দাতখলা 

৫. মূল দতলল/তপর্ দতলল 

৬. নািপত্তন/েিাখাতরে/েিা 

একত্রীকরণের কতপ ও 

তিতসআর এর কতপ (প্রণ ােয 

ক্ষক্ষণত্র) 

৭. সংতিষ্ট ইউতনিন পতরষণদর 

ক্ষেিারম্যান কর্তথক প্রদত্ত 

নাগতরক সনদপত্র 

৮. োিীি পতরেি পত্র (এন.আই. 

তি) এর কতপ 

৯. োিীি রােস্ব ক্ষোণি থর টিন 

নম্বর 

১০. ৩০০/- র্াকার নন-

জুতিত িাল স্ট্যাণে 

অঙ্গীকারনািা 

১১. েফভসভল ব্যাংতকর একাউন্ট 

নম্বর ও রাউটিং নম্বর এবং 

সিক বভহর প্রথি পাোর 

ফতোকভপ 

১২. সিাবাইল নম্বর (ভনজ সিাোর 

আইভি দ্বারা সরভজতেশনকৃে) 

১৩. িািা/ভপে দভলল (প্রতর্াজয 

সক্ষতে) 

১৪. আদালতের রাি-ভিক্রী 

(প্রতর্াজয সক্ষতে) 

১৫. আিতিাক্তার নািা (প্রতর্াজয 

 
২০/- (কুতড়) োকার সকাে ম তি  

৬০ কার্ ম তদবে 

 

ভূতম অতধগ্রহণ কম মকিমা 

(ভূতম অতধগ্রহণ  াখা) 

সজলা প্র ােয়কর কার্ মালয়, পাবনা 

রুম- ৩১৪, ৩১৫ 

সজলা সকাড- ৭৬০০ 

সেতলয়িান: ০২৫৮৮৮৪৫৪৯২ 

laopabna1828@gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (রাজস্ব) 

পাবনা 

রুম-২১০ 

সজলা সকাড- ৭৬০০ 

সেতলয়িান- ০২৫৮৮৮৪৬০৩৯ 

adcrpabna@mopa.gov.bd 
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সক্ষতে) 

১৬. বন্টননািা (প্রতর্াজয সক্ষতে) 

১৭. নাদারী নািা (প্রতর্াজয সক্ষতে) 

১৮. কবুভলিাে দভলল (প্রতর্াজয 

সক্ষতে) 

১৯. ভনলাি খভরদা জভির বিনািা 

ও দখল নািা 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানা 

এবাং ইউভনিন ভূভি অভফস  G 

msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

এবাং োউনদলাে করা র্াদব। 

www.pabna.gov.bd  
৬২. অতধগ্রহণকৃি জতমর 

ক্ষতিপূরণ প্রদান  

(উত্তরাতধকারী 

ওয়াতর সূয়ত্র 

মাতলক) 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক তলতখি আয়বদনপত্র 

 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi ভূতম অতধগ্রহণ  াখায় 

wb¤œwjwLZ KvMRcÎ Rgv cÖ`vb 

Ki‡Z n‡e| 

১. ক্ষতিপূরণের অর্ থ প্রাতির 

    আণেদন 

২. সদ্যণিালা পাসণপার্ থ সাইণের 

সিযাতিি রঙ্েন ছতে ১(এক) 

কতপ 

৩. খতিিাণনর কতপ 

তস.এস/এস.এ/আর.এস 

৪. হালনাগাদ ভূতি উন্নিন কর 

পতরণ াণের দাতখলা 

৫. মূল দতলল/তপর্ দতলল 

৬. নািপত্তন/েিাখাতরে/েিা 

একত্রীকরণের কতপ ও 

তিতসআর এর কতপ (প্রণ ােয 

ক্ষক্ষণত্র) 

৭. সংতিষ্ট ইউতনিন পতরষণদর 

ক্ষেিারম্যান কর্তথক প্রদত্ত 

নাগতরক সনদপত্র 

৮. োিীি পতরেি পত্র (এন.আই. 

তি) এর কতপ 

৯. োিীি রােস্ব ক্ষোণি থর টিন 

নম্বর 

১০. ৩০০/- র্াকার নন-

জুতিত িাল স্ট্যাণে 

অঙ্গীকারনািা 

 
২০/- (কুতড়) োকার সকাে ম তি 

৬০ কার্ ম তদবে 

 

ভূতম অতধগ্রহণ কম মকিমা 

(ভূতম অতধগ্রহণ  াখা) 

সজলা প্র ােয়কর কার্ মালয়, পাবনা 

রুম- ৩১৪, ৩১৫ 

সজলা সকাড- ৭৬০০ 

সেতলয়িান: ০২৫৮৮৮৪৫৪৯২ 

laopabna1828@gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (রাজস্ব) 

পাবনা 

রুম-২১০ 

সজলা সকাড- ৭৬০০ 

সেতলয়িান- ০২৫৮৮৮৪৬০৩৯ 

adcrpabna@mopa.gov.bd 

http://www.pabna.gov.bd/
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১১. েফভসভল ব্যাংতকর একাউন্ট 

নম্বর ও রাউটিং নম্বর এবং 

সিক বভহর প্রথি পাোর 

ফতোকভপ 

১২. সিাবাইল নম্বর (ভনজ সিাোর 

আইভি দ্বারা সরভজতেশনকৃে) 

১৩. ওিাভরশ সনদ (প্রতর্াজয 

সক্ষতে) 

১৪. িািা/ভপে দভলল (প্রতর্াজয 

সক্ষতে) 

১৫. আদালতের রাি-ভিক্রী 

(প্রতর্াজয সক্ষতে) 

১৬. আিতিাক্তার নািা (প্রতর্াজয 

সক্ষতে) 

১৭. বন্টননািা (প্রতর্াজয সক্ষতে) 

১৮. নাদারী নািা (প্রতর্াজয সক্ষতে) 

১৯. কবুভলিাে দভলল (প্রতর্াজয 

সক্ষতে) 

২০. ভনলাি খভরদা জভির বিনািা 

ও দখল নািা 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানা 

এবাং ইউভনিন ভূভি অভফস  G 

msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

এবাং োউনদলাে করা র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি সেবা প্রদায়নর  াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

http://www.pabna.gov.bd/
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ক্রঃ 

নং 

প্রাতিস্থান েময়েীমা পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

স্থানীয় েরকার  াখা 

৬৩. AvšÍ Dc‡Rjv NvU 

BRviv I e¨e ’̄vcbv 

mv`v KvM‡R wmjMvjvK…Z Lv‡g 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq I 

mswkøó Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmv‡ii Kvh©vjq 

D×…Z `‡ii 25% RvgvbZmn `i 

`vwLj  

90 w`b 

 

mnKvix Kwgkbvi (g~j¨vqb) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg b¤̂i-218(K)                     

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪২৯১০ 

 

DccwiPvjK, 

¯’vbxq miKvi 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg b¤̂i- 218   

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৫৪৮৩ 

pabnaddlg@gmail.com 

৬৪. Dc‡Rjv/‡cŠimfv 

KZ…©K nvU-evRvi 

BRvivi Awbq‡gi 

Awf‡hvM Z`šÍ 

mv`v KvM‡R Awf‡hv‡Mi ¯̂c‡ÿ 

KvMRcÎmn  Av‡e`b Ki‡Z 

n‡e| 

mswkøó Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmv‡ii Kvh©vjq 

তফ/চাজয মুি 07 w`b 

 

mnKvix Kwgkbvi (g~j¨vqb) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg b¤̂i-218(K)                     

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪২৯১০ 

 

DccwiPvjK, 

¯’vbxq miKvi 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg b¤̂i- 218   

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৫৪৮৩ 

pabnaddlg@gmail.com 
৬৫. ¯^Y© 

Ry‡qjvwi wWwjs 

jvB‡mÝ c«`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

১. RvZxq cwiPqc‡Îi d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ) 

২. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ©…K c«`Ë †U«W jvB‡m‡Ýi 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ) 

৩. fvovi 

Pyw³cÎ/LvRbv/U¨v‡·i 

d‡UvKwc (mZ¨vqwZ) 

৪.  2 (`yB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri iwOb Qwe (mZ¨vwqZ) 

৫. wd Rgvi Pvjv‡bi g~j Kwc 

 

†Rjv c«kvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv 

এবাং তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় এ 

5০০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1701-0001-1854 

 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

mailto:abnaddlg@gmail.com
mailto:abnaddlg@gmail.com
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সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পাওয়া 

র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.b

d 

www.lms.gov.bd 
৬৬. ¯^Y© 

Ry‡qjvwi wWwjs 

jvB‡mÝ bevqb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. g~j jvB‡mÝ 

2. wd Rgvi Pvjv‡bi g~jKwc 

5০০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1701-0001-1854 

 

15 (c‡bi) 

Kvh© w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

6৭. ¯^Y© 

KvwiMix wWwjs 

jvB‡mÝ c«`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. RvZxq cwiPqc‡Îi d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ) 

2. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ©…K c«`Ë †U«W jvB‡m‡Ýi 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ) 

3. fvovi 

Pyw³cÎ/LvRbv/U¨v‡·i 

d‡UvKwc (mZ¨vqwZ) 

4. 2 ( ỳB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri iwOb Qwe (mZ¨vwqZ) 

5. wd Rgvi Pvjv‡bi g~j Kwc 
 

 †Rjv c«kvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv 

এবাং তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় এ 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পাওয়া 

র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.b

d 

www.lms.gov.bd 

৫০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1701-0001-1854 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

file:///E:/Mehedi/১৫.০২২.২২%20সিটিজেন্স%20চার্টার/Downloads/www.pabna.gov.bd
http://www.forms.portal.gov.bd/
http://www.forms.portal.gov.bd/
file:///E:/Mehedi/১৫.০২২.২২%20সিটিজেন্স%20চার্টার/Downloads/www.pabna.gov.bd
http://www.forms.portal.gov.bd/
http://www.forms.portal.gov.bd/
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৬৮. ¯^Y© 

KvwiMix wWwjs 

jvB‡mÝ bevqb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. g~j jvB‡mÝ 

2. wd Rgvi Pvjv‡bi g~jKwc 

৫০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1701-0001-1854 

15 (c‡bi) 

Kvh© w`em 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

৬৯ LyPiv Kvco 

weµ‡qi wWwjs 

jvB‡mÝ c«`vb 

 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. RvZxq cwiPqc‡Îi d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ) 

2. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ©…K c«`Ë †U«W jvB‡m‡Ýi 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ) 

3. fvovi 

Pyw³cÎ/LvRbv/U¨v‡·i 

d‡UvKwc (mZ¨vqwZ) 

4. 2 ( ỳB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri iwOb Qwe (mZ¨vwqZ) 

5. wd Rgvi Pvjv‡bi g~j Kwc 
 

 †Rjv c«kvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv 

এবাং তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় এ 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পাওয়া 

র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.b

d 

www.lms.gov.bd 

১০০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

file:///E:/Mehedi/১৫.০২২.২২%20সিটিজেন্স%20চার্টার/Downloads/www.pabna.gov.bd
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৭০. LyPiv Kvco 

weµ‡qi wWwjs 

jvB‡mÝ bevqb 

 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. g~j jvB‡mÝ 

2. wd Rgvi Pvjv‡bi g~jKwc 

৫০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

15 (c‡bi) 

Kvh© w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

৭১. cvBKvwi Kvco 

weµ‡qi wWwjs 

jvB‡mÝ c«`vb 

 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. RvZxq cwiPqc‡Îi d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ) 

2. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ©…K c«`Ë †U«W jvB‡m‡Ýi 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ) 

3. fvovi 

Pyw³cÎ/LvRbv/U¨v‡·i 

d‡UvKwc (mZ¨vqwZ) 

4. 2 ( ỳB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri iwOb Qwe (mZ¨vwqZ) 

5. wd Rgvi Pvjv‡bi g~j Kwc 
 

 †Rjv c«kvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv 

এবাং তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় এ 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পাওয়া 

র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.b

d 

www.lms.gov.bd 

৩০০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

৭২. cvBKvwi Kvco 

weµ‡qi wWwjs 

jvB‡mÝ bevqb 

 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. g~j jvB‡mÝ 

১৫০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

15 (c‡bi) 

Kvh© w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

file:///E:/Mehedi/১৫.০২২.২২%20সিটিজেন্স%20চার্টার/Downloads/www.pabna.gov.bd
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2. wd Rgvi Pvjv‡bi g~jKwc ac.tncpabna@ gmail.com 
 

d 

৭৩. wgé dyW weµ‡qi 

wWwjs jvB‡mÝ 

c«`vb 

 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. RvZxq cwiPqc‡Îi d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ) 

2. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ©…K c«`Ë †U«W jvB‡m‡Ýi 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ) 

3. fvovi 

Pyw³cÎ/LvRbv/U¨v‡·i 

d‡UvKwc (mZ¨vqwZ) 

4. 2 ( ỳB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri iwOb Qwe (mZ¨vwqZ) 

5. wd Rgvi Pvjv‡bi g~j Kwc 
 

 †Rjv c«kvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv 

এবাং তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় এ 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পাওয়া 

র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.b

d 

www.lms.gov.bd 

৩০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

৭৪ wgé dyW weµ‡qi 

wWwjs jvB‡mÝ 

bevqb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. g~j jvB‡mÝ 

2. wd Rgvi Pvjv‡bi g~jKwc 

১৫০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

15 (c‡bi) 

Kvh© w`em 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

৭৫. ‡jŠn I 

B¯úvZRvZ «̀‡e¨i 

wWwjs jvB‡mÝ 

c«`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

৩০০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

file:///E:/Mehedi/১৫.০২২.২২%20সিটিজেন্স%20চার্টার/Downloads/www.pabna.gov.bd
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n‡e| 

1. RvZxq cwiPqc‡Îi d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ) 

2. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ©…K c«`Ë †U«W jvB‡m‡Ýi 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ) 

3. fvovi 

Pyw³cÎ/LvRbv/U¨v‡·i 

d‡UvKwc (mZ¨vqwZ) 

4. 2 ( ỳB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri iwOb Qwe (mZ¨vwqZ) 

5. wd Rgvi Pvjv‡bi g~j Kwc 
 

 †Rjv c«kvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv 

এবাং তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় এ 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পাওয়া 

র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.b

d 

www.lms.gov.bd 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

৭৬. ‡jŠn I 

B¯úvZRvZ «̀e¨ 

weµ‡qi  wWwjs 

jvB‡mÝ bevqb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. g~j jvB‡mÝ 

2. wd Rgvi Pvjv‡bi g~jKwc 

১৫০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

15 (c‡bi) 

Kvh© w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

৭৭. wm‡g›U weµ‡qi 

wWwjs jvB‡mÝ 

c«`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. RvZxq cwiPqc‡Îi d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ) 

2. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ©…K c«`Ë †U«W jvB‡m‡Ýi 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ) 

3. fvovi 

১৫০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

file:///E:/Mehedi/১৫.০২২.২২%20সিটিজেন্স%20চার্টার/Downloads/www.pabna.gov.bd
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Pyw³cÎ/LvRbv/U¨v‡·i 

d‡UvKwc (mZ¨vqwZ) 

4. 2 ( ỳB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri iwOb Qwe (mZ¨vwqZ) 

5. wd Rgvi Pvjv‡bi g~j Kwc 
 

 †Rjv c«kvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv 

এবাং তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় এ 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পাওয়া 

র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.b

d 

www.lms.gov.bd 

৭৮. wm‡g›U weµ‡qi 

wWwjs jvB‡mÝ 

bevqb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. g~j jvB‡mÝ 

2. wd Rgvi Pvjv‡bi g~jKwc 

৭৫০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

15 (c‡bi) 

Kvh© w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

৭৯. cvBKvwi myZv 

weµ‡qi wWwjs 

jvB‡mÝ c«`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. RvZxq cwiPqc‡Îi d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ) 

2. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ©…K c«`Ë †U«W jvB‡m‡Ýi 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ) 

3. fvovi 

Pyw³cÎ/LvRbv/U¨v‡·i 

d‡UvKwc (mZ¨vqwZ) 

4. 2 ( ỳB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri iwOb Qwe (mZ¨vwqZ) 

5. wd Rgvi Pvjv‡bi g~j Kwc 
 

 †Rjv c«kvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

১২০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

file:///E:/Mehedi/১৫.০২২.২২%20সিটিজেন্স%20চার্টার/Downloads/www.pabna.gov.bd
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e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv 

এবাং তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় এ 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পাওয়া 

র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.b

d 

www.lms.gov.bd 

৮০. cvBKvwi myZv 

weµ‡qi wWwjs 

jvB‡mÝ bevqb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. g~j jvB‡mÝ 

2. wd Rgvi Pvjv‡bi g~jKwc 

৬০০/= 

Pvjvb †KvW  

1-1731-0001-2681 

 

15 (c‡bi) 

Kvh© w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

৮১ LyPiv myZv weµ‡qi 

wWwjs jvB‡mÝ 

c«`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. RvZxq cwiPqc‡Îi d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ) 

2. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ©…K c«`Ë †U«W jvB‡m‡Ýi 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ) 

3. fvovi 

Pyw³cÎ/LvRbv/U¨v‡·i 

d‡UvKwc (mZ¨vqwZ) 

4. 2 ( ỳB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri iwOb Qwe (mZ¨vwqZ) 

5. wd Rgvi Pvjv‡bi g~j Kwc 
 

 †Rjv c«kvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv 

এবাং তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় এ 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পাওয়া 

র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.b

৫০০/= 

Pvjvb †KvW  

1-1731-0001-2681 

 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

file:///E:/Mehedi/১৫.০২২.২২%20সিটিজেন্স%20চার্টার/Downloads/www.pabna.gov.bd
http://www.forms.portal.gov.bd/
http://www.forms.portal.gov.bd/
file:///E:/Mehedi/১৫.০২২.২২%20সিটিজেন্স%20চার্টার/Downloads/www.pabna.gov.bd
http://www.forms.portal.gov.bd/
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d 

www.lms.gov.bd 

৮২. LyPiv myZv weµ‡qi 

wWwjs jvB‡mÝ 

bevqb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. g~j jvB‡mÝ 

2. wd Rgvi Pvjv‡bi g~jKwc 

২৫০/= 

Pvjvb †KvW  

1-1731-0001-2681 

 

15 (c‡bi) 

Kvh© w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

৮৩. wmMv‡iU cvBKvwi 

weµq Ges 

cwi‡ekK Gi 

wWwjs jvB‡mÝ 

c«`vb  

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. RvZxq cwiPqc‡Îi d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ) 

2. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ©…K c«`Ë †U«W jvB‡m‡Ýi 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ) 

3. fvovi 

Pyw³cÎ/LvRbv/U¨v‡·i 

d‡UvKwc (mZ¨vqwZ) 

4. 2 ( ỳB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri iwOb Qwe (mZ¨vwqZ) 

5. wd Rgvi Pvjv‡bi g~j Kwc 
 

 †Rjv c«kvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv 

এবাং তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় এ 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পাওয়া 

র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.b

d 

www.lms.gov.bd 

৩০০০/= 

Pvjvb †KvW  

1-1731-0001-2681 

 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

টেলি‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

৮৪ wmMv‡iU cvBKvwi 

weµq Ges 

cwi‡ekK Gi 

wWwjs jvB‡mÝ 

bevqb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

১৫০০/= 

Pvjvb †KvW 

1-1731-0001-2681 

 

15 (c‡bi) 

Kvh© w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

http://www.forms.portal.gov.bd/
file:///E:/Mehedi/১৫.০২২.২২%20সিটিজেন্স%20চার্টার/Downloads/www.pabna.gov.bd
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42 

 

1. g~j jvB‡mÝ 

2. wd Rgvi Pvjv‡bi g~jKwc 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

৮৫. wewfbœ †ccvi †evW© 

wWwjs jvB‡mÝ 

c«`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. RvZxq cwiPqc‡Îi d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ) 

2. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ©…K c«`Ë †U«W jvB‡m‡Ýi 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ) 

3. fvovi 

Pyw³cÎ/LvRbv/U¨v‡·i 

d‡UvKwc (mZ¨vqwZ) 

4. 2 ( ỳB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri iwOb Qwe (mZ¨vwqZ) 

5. wd Rgvi Pvjv‡bi g~j Kwc 
 

 †Rjv c«kvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv 

এবাং তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় এ 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পাওয়া 

র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.b

d 

www.lms.gov.bd 

১৫০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

৮৬. wewfbœ †ccvi †evW© 

wWwjs jvB‡mÝ 

bevqb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. g~j jvB‡mÝ 

2. wd Rgvi Pvjv‡bi g~jKwc 

৮০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

15 (c‡bi) 

Kvh© w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

৮৭. B‡jKwU«K cY¨  

(cvBKvwi 

we‡µZv/mieivnK

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

২৫০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 

file:///E:/Mehedi/১৫.০২২.২২%20সিটিজেন্স%20চার্টার/Downloads/www.pabna.gov.bd
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vix) wWwjs jvB‡mÝ 

c«`vb 

 KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. RvZxq cwiPqc‡Îi d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ) 

2. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ©…K c«`Ë †U«W jvB‡m‡Ýi 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ) 

3. fvovi 

Pyw³cÎ/LvRbv/U¨v‡·i 

d‡UvKwc (mZ¨vqwZ) 

4. 2 ( ỳB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri iwOb Qwe (mZ¨vwqZ) 

5. wd Rgvi Pvjv‡bi g~j Kwc 
 

 †Rjv c«kvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv 

এবাং তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় এ 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পাওয়া 

র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.b

d 

www.lms.gov.bd 

 K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv †KvW-7600 
‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

৮৮. B‡jKwU«K cY¨ 

(cvBKvwi 

we‡µZv/ 

mieivnKvix ) 

wWwjs jvB‡mÝ 

bevqb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. g~j jvB‡mÝ 

2. wd Rgvi Pvjv‡bi g~jKwc 

১৫০০/= 

Pvjvb †KvW  

1-1731-0001-2681 

 

15 (c‡bi) 

Kvh© w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

৮৯. B‡jKwU«K cY¨  

(LyPiv) wWwjs 

jvB‡mÝ c«`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. RvZxq cwiPqc‡Îi d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ) 

2. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ©…K c«`Ë †U«W jvB‡m‡Ýi 

১০০০/= 

Pvjvb †KvW  

1-1731-0001-2681 

 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

file:///E:/Mehedi/১৫.০২২.২২%20সিটিজেন্স%20চার্টার/Downloads/www.pabna.gov.bd
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d‡UvKwc (mZ¨vwqZ) 

3. fvovi 

Pyw³cÎ/LvRbv/U¨v‡·i 

d‡UvKwc (mZ¨vqwZ) 

4. 2 ( ỳB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri iwOb Qwe (mZ¨vwqZ) 

5. wd Rgvi Pvjv‡bi g~j Kwc 
 

 †Rjv c«kvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv 

এবাং তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় এ 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পাওয়া 

র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.b

d 

www.lms.gov.bd 

৯০ B‡jKwU«K cY¨  

(LyPiv) wWwjs 

jvB‡mÝ bevqb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. g~j jvB‡mÝ 

2. wd Rgvi Pvjv‡bi g~jKwc 

৫০০/= 

Pvjvb †KvW  

1-1731-0001-2681 

 

15 (c‡bi) 

Kvh© w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

৯১. ‡gwWK¨vj GÛ 

mvwR©K¨vj «̀e¨vw` 

(cvBKvwi 

we‡µZv/ 

mieivnKvix) 

wWwjs jvB‡mÝ 

c«`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. RvZxq cwiPqc‡Îi d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ) 

2. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ©…K c«`Ë †U«W jvB‡m‡Ýi 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ) 

3. fvovi 

Pyw³cÎ/LvRbv/U¨v‡·i 

d‡UvKwc (mZ¨vqwZ) 

4. 2 ( ỳB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri iwOb Qwe (mZ¨vwqZ) 

৩০০০/= 

Pvjvb †KvW  

1-1731-0001-2681 

 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

file:///E:/Mehedi/১৫.০২২.২২%20সিটিজেন্স%20চার্টার/Downloads/www.pabna.gov.bd
http://www.forms.portal.gov.bd/
http://www.forms.portal.gov.bd/


 

45 

 

5. wd Rgvi Pvjv‡bi g~j Kwc 
 

 †Rjv c«kvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv 

এবাং তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় এ 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পাওয়া 

র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.b

d 

www.lms.gov.bd 

৯২. ‡gwWK¨vj GÛ 

mvwR©K¨vj «̀e¨vw`  

(cvBKvwi 

we‡µZv/ 

mieivnKvix) 

wWwjs jvB‡mÝ 

bevqb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. g~j jvB‡mÝ 

2. wd Rgvi Pvjv‡bi g~jKwc 

২০০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

15 (c‡bi) 

Kvh© w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

৯৩. weÁvbvMv‡i 

e¨eüZ wewfbœ 

Møvm, hš¿cvwZ 

wWwjs jvB‡mÝ 

c«`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. RvZxq cwiPqc‡Îi d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ) 

2. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ©…K c«`Ë †U«W jvB‡m‡Ýi 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ) 

3. fvovi 

Pyw³cÎ/LvRbv/U¨v‡·i 

d‡UvKwc (mZ¨vqwZ) 

4. 2 ( ỳB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri iwOb Qwe (mZ¨vwqZ) 

5. wd Rgvi Pvjv‡bi g~j Kwc 
 

 †Rjv c«kvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv 

এবাং তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় এ 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পাওয়া 

২০০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 
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র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.b

d 

www.lms.gov.bd 

৯৪. weÁvbvMv‡i 

e¨eüZ wewfbœ 

Møvm, hš¿cvwZ 

wWwjs jvB‡mÝ 

bevqb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. g~j jvB‡mÝ 

2. wd Rgvi Pvjv‡bi g~jKwc 

১৫০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

15 (c‡bi) 

Kvh© w`em 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

৯৫. evBmvB‡Kj 

msµvšÍ hš¿cvwZ 

(cvBKvwi 

we‡µZv/mieivnK

vix) wWwjs jvB‡mÝ 

c«`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. RvZxq cwiPqc‡Îi d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ) 

2. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ©…K c«`Ë †U«W jvB‡m‡Ýi 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ) 

3. fvovi 

Pyw³cÎ/LvRbv/U¨v‡·i 

d‡UvKwc (mZ¨vqwZ) 

4. 2 ( ỳB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri iwOb Qwe (mZ¨vwqZ) 

5. wd Rgvi Pvjv‡bi g~j Kwc 
 

 †Rjv c«kvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv 

এবাং তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় এ 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পাওয়া 

র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.b

d 

www.lms.gov.bd 

২০০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 
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৯৬. evBmvB‡Kj 

msµvšÍ hš¿cvwZ  

(cvBKvwi 

we‡µZv/mieivnK

vix) wWwjs jvB‡mÝ 

bevqb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. g~j jvB‡mÝ 

2. wd Rgvi Pvjv‡bi g~jKwc 

১৫০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

15 (c‡bi) 

Kvh© w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

৯৭. m¨v‡bUvwi GÛ 

IqvUvi mvcøvB 

wdwUsm  

(cvBKvwi 

we‡µZv/ 

mieivnKvix) 

wWwjs jvB‡mÝ 

c«`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. RvZxq cwiPqc‡Îi d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ) 

2. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ©…K c«`Ë †U«W jvB‡m‡Ýi 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ) 

3. fvovi 

Pyw³cÎ/LvRbv/U¨v‡·i 

d‡UvKwc (mZ¨vqwZ) 

4. 2 ( ỳB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri iwOb Qwe (mZ¨vwqZ) 

5. wd Rgvi Pvjv‡bi g~j Kwc 
 

 †Rjv c«kvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv 

এবাং তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় এ 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পাওয়া 

র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.b

d 

www.lms.gov.bd 

২৫০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.b

d 

৯৮. m¨v‡bUvwi GÛ 

IqvUvi mvcøvB 

wdwUsm (cvBKvwi 

we‡µZv/ 

mieivnKvix) 

wWwjs jvB‡mÝ 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. g~j jvB‡mÝ 

১৫০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

15 (c‡bi) 

Kvh© w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 
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bevqb 2. wd Rgvi Pvjv‡bi g~jKwc ac.tncpabna@ gmail.com 

৯৯. m¨v‡bUvwi GÛ 

IqvUvi mvcøvB 

wdwUsm (LyPiv) 

wWwjs jvB‡mÝ 

c«`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. RvZxq cwiPqc‡Îi d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ) 

2. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ©…K c«`Ë †U«W jvB‡m‡Ýi 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ) 

3. fvovi 

Pyw³cÎ/LvRbv/U¨v‡·i 

d‡UvKwc (mZ¨vqwZ) 

4. 2 ( ỳB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri iwOb Qwe (mZ¨vwqZ) 

5. wd Rgvi Pvjv‡bi g~j Kwc 
 

 †Rjv c«kvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv 

এবাং তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় এ 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পাওয়া 

র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.b

d 

www.lms.gov.bd 

১০০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 

১০০ m¨v‡bUvwi GÛ 

IqvUvi mvcøvB 

wdwUsm (LyPiv) 

wWwjs jvB‡mÝ 

bevqb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. g~j jvB‡mÝ 

2. wd Rgvi Pvjv‡bi g~jKwc 

৫০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

15 (c‡bi) 

Kvh© w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 

১০১ Iqvwks I Uq‡jU 

†mvc (cvBKvwi 

we‡µZv/ 

mieivnKvix) 

wWwjs jvB‡mÝ 

c«`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. RvZxq cwiPqc‡Îi d‡UvKwc 

২০০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 

file:///E:/Mehedi/১৫.০২২.২২%20সিটিজেন্স%20চার্টার/Downloads/www.pabna.gov.bd
http://www.forms.portal.gov.bd/
http://www.forms.portal.gov.bd/
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(mZ¨vwqZ) 

2. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ©…K c«`Ë †U«W jvB‡m‡Ýi 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ) 

3. fvovi 

Pyw³cÎ/LvRbv/U¨v‡·i 

d‡UvKwc (mZ¨vqwZ) 

4. 2 ( ỳB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri iwOb Qwe (mZ¨vwqZ) 

5. wd Rgvi Pvjv‡bi g~j Kwc 
 

 †Rjv c«kvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv 

এবাং তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় এ 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পাওয়া 

র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.b

d 

www.lms.gov.bd 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

১০২ Iqvwks I Uq‡jU 

†mvc(cvBKvwi 

we‡µZv/ 

mieivnKvix) 

wWwjs jvB‡mÝ 

bevqb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. g~j jvB‡mÝ 

2. wd Rgvi Pvjv‡bi g~jKwc 

১০০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

15 (c‡bi) 

Kvh© w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 

১০৩ wewfbœ ai‡bi ‰Zj 

(mwilvi ‰Zj, 

mqvweb ‰Zj, cvg 

‰Zj, †fwR‡Uej 

‰Zj, wN)  

(cvBKvwi 

we‡µZv/ 

mieivnKvix) 

wWwjs jvB‡mÝ  

cÖ`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. RvZxq cwiPqc‡Îi d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ) 

2. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ©…K c«`Ë †U«W jvB‡m‡Ýi 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ) 

3. fvovi 

Pyw³cÎ/LvRbv/U¨v‡·i 

২০০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 

file:///E:/Mehedi/১৫.০২২.২২%20সিটিজেন্স%20চার্টার/Downloads/www.pabna.gov.bd
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d‡UvKwc (mZ¨vqwZ) 

4. 2 ( ỳB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri iwOb Qwe (mZ¨vwqZ) 

5. wd Rgvi Pvjv‡bi g~j Kwc 
 

 †Rjv c«kvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv 

এবাং তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় এ 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পাওয়া 

র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.b

d 

www.lms.gov.bd 

১০৪ wewfbœ ai‡bi ‰Zj 

(mwilvi ‰Zj, 

mqvweb ‰Zj, cvg 

‰Zj, †fwR‡Uej 

‰Zj, wN)  

(cvBKvwi 

we‡µZv/ 

mieivnKvix) 

wWwjs jvB‡mÝ 

bevqb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. g~j jvB‡mÝ 

2. wd Rgvi Pvjv‡bi g~jKwc 

১০০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

15 (c‡bi) 

Kvh© w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 

১০৫ wPwb (cvBKvwi 

we‡µZv/ 

mieivnKvix) 

wWwjs jvB‡mÝ 

c«`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. RvZxq cwiPqc‡Îi d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ) 

2. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ©…K c«`Ë †U«W jvB‡m‡Ýi 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ) 

3. fvovi 

Pyw³cÎ/LvRbv/U¨v‡·i 

d‡UvKwc (mZ¨vqwZ) 

4. 2 ( ỳB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri iwOb Qwe (mZ¨vwqZ) 

5. wd Rgvi Pvjv‡bi g~j Kwc 

১৫০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 

file:///E:/Mehedi/১৫.০২২.২২%20সিটিজেন্স%20চার্টার/Downloads/www.pabna.gov.bd
http://www.forms.portal.gov.bd/
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 †Rjv c«kvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv 

এবাং তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় এ 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পাওয়া 

র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

www.lms.gov.bd 

১০৬ wPwb (cvBKvwi 

we‡µZv 

/mieivnKvix) 

wWwjs jvB‡mÝ 

bevqb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. g~j jvB‡mÝ 

2. wd Rgvi Pvjv‡bi g~jKwc 

৫০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

15 (c‡bi) 

Kvh© w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 

১০৭ wewfbœ ai‡Yi 

jeY, weU-jeY 

(cvBKvwi we‡µZv 

/mieivnKvix ) 

wWwjs jvB‡mÝ 

c«`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. RvZxq cwiPqc‡Îi d‡UvKwc 

(mZ¨vwqZ) 

2. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ©…K c«`Ë †U«W jvB‡m‡Ýi 

d‡UvKwc (mZ¨vwqZ) 

3. fvovi 

Pyw³cÎ/LvRbv/U¨v‡·i 

d‡UvKwc (mZ¨vqwZ) 

4. 2 ( ỳB) Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri iwOb Qwe (mZ¨vwqZ) 

5. wd Rgvi Pvjv‡bi g~j Kwc 
 

 †Rjv c«kvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv 

এবাং তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় এ 

সাংক্রান্ত র্াবতীয় তথ্য পাওয়া 

র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

www.lms.gov.bd 

৫০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

30 (wÎk) Kvh© 

w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 
 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 

  

file:///E:/Mehedi/১৫.০২২.২২%20সিটিজেন্স%20চার্টার/Downloads/www.pabna.gov.bd
http://www.forms.portal.gov.bd/
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১০৮ wewfbœ ai‡Yi 

jeY, weU-jeY 

(cvBKvwi we‡µZv 

/mieivnKvix) 

wWwjs jvB‡mÝ 

bevqb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক wba©vwiZ di‡g 

তলতখি আয়বদন করদত হদব। 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

cvebvi e¨emv, evwYR¨ I 

wewb‡qvM  াখায় wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z 

n‡e| 

1. g~j jvB‡mÝ 

2. wd Rgvi Pvjv‡bi g~jKwc 

২০০/= 

Pvjvb †KvW - 

1-1731-0001-2681 

 

15 (c‡bi) 

Kvh© w`em 

 

সহকারী Kwgkbvi 

(e¨emv, evwYR¨ I wewb‡qvM kvLv) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

K¶ bs- 301 

‡Rjv †KvW-7600 

জর্তল‡dvb-02-588844710 

ac.tncpabna@ gmail.com 

‡Rjv c«kvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 
‡Rjv †KvW-7600 

‡dvb-02-588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ অতিতেয়াল 

সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফ্রন্টয়ডস্ক ও সহল্পয়ডস্ক  াখা 

১০৯ েকল প্রকার 

নাগতরক ও 

দাতিতরক আয়বদন 

গ্রহণ এবং সজলা 

প্র ােক বরাবর 

সপ্ররণ 

েরকাতর ছুটির তদন ব্যিীি 

প্রতিতদন েকাল ০৯:০০ ঘটিকা 

সথয়ক তবয়কল ০৫:০০ ঘটিকা 

প্রয়র্াজয নয় তি/োজম মুক্ত   েহকারী কতম নার 

ফ্রন্টয়ডস্ক ও সহল্পয়ডস্ক  াখা 

রুম নং-১১৯ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (োতব মক) 

পাবনা 

রুম নং-২১১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান- ০২৫৮৮৮৪৫৫৪১ 

adcgpabna@mopa.gov.bd 

১১০ সকান িথ্য/য়েবা 

কার কায়ছ পাওয়া 

র্ায়ব সে তবষয়য় 

আয়বদনকারীয়ক 

অবতহি করা 

েরকাতর ছুটির তদন ব্যিীি 

প্রতিতদন েকাল ০৯:০০ ঘটিকা 

সথয়ক তবয়কল ০৫:০০ ঘটিকা 

প্রয়র্াজয নয় তি/োজম মুক্ত  েহকারী কতম নার 

ফ্রন্টয়ডস্ক ও সহল্পয়ডস্ক  াখা 

রুম নং-১১৯ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (োতব মক) 

পাবনা 

রুম নং-২১১ 

সেতলয়িান- ০২৫৮৮৮৪৫৫৪১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

adcgpabna@mopa.gov.bd 
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ অতিতেয়াল 

সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

তবজ্ঞ অতততরি জজলা ম্যাতজদের্ আোলত 

১১১ সফৌ:কা:ভব: 98 

ধারার িািলা গ্রহে 

ও ভনষ্পভত্ত 

সংভিষ্ট িািলার আরভজ, 

ওকালেনািা, উোর িাওিা 

ভজভনতসর প্রািাভেক দভললসহ 

ইেযাভদ। 

সংভিস্ট আদালে, ষ্টযাম্প 

সিন্ডার/তিন্ডার 

আতবদতনর সাতথ 20/- োকার সকাে 

ভফ এবং ওকালে নািার সাতথ 

30/- োকার সকাে ভফ 

02 (দুই) িাস 

 

ভবজ্ঞ অভেভরক্ত সজলা ম্যাভজতেে  

 রুি নং-212 

সজলা সকাি : 7600 

 সেভলতফান : 02-588845741 

admpabna212@gmail.com 

ভবজ্ঞ সজলা ম্যাভজতেে 

রুি নং-104 

সজলা সকাি : 7600  

সেভলতফান : 02-588845499   

dcpabna@mopa.gov.bd 

১১২ সফৌ:কা:ভব: 

133,144,145 

ধারার িািলা গ্রহে 

ও ভনষ্পভত্ত 

সংভিষ্ট িািলার আরভজ, 

ওকালেনািা, জভির দভলল, 

খাজনা-খাভরজ পভরতশাতধর কভপ, 

এস এ ও আর এস পি যার কভপসহ 

ইেযাভদ। 

সংভিস্ট আদালে, সরকি যরুি 

শাখা, স্টযাম্প সিন্ডার/ সিন্ডার, 

সজলা সরভজস্টাতরর কার্ যালি, ভূভি 

অভফস 

 

আতবদতনর সাতথ 20/- োকার সকাে 

ভফ এবং ওকালে নািার সাতথ 

30/- োকার সকাে ভফ 

02 (দুই) িাস 

 

ভবজ্ঞ অভেভরক্ত সজলা ম্যাভজতেে  

 রুি নং-212 

সজলা সকাি : 7600 

 সেভলতফান : 02-588845741 

admpabna212@gmail.com 

ভবজ্ঞ সজলা ম্যাভজতেে 

রুি নং-104 

সজলা সকাি : 7600  

সেভলতফান : 02-588845499   

dcpabna@mopa.gov.bd 

১১৩ সফৌ: আপীল 

িািলার শুনানী ও 

ভনষ্পভত্ত 

সংভিষ্ট িািলার আরভজ, 

ওকালেনািা, ভনম্ন আদালে 

কর্তযক সাজা প্রদাতনর মূল নভথ 

সহ ইেযাভদ। 

সংভিস্ট আদালে, স্টযাম্প 

সিন্ডার/তিন্ডার 

আতবদতনর সাতথ 20/- োকার সকাে 

ভফ এবং ওকালে নািার সাতথ 

30/- োকার সকাে ভফ 

আপীল শুনানী 

অতন্ত রাি ও 

আতদশ  

(3-4 িাস) 

ভবজ্ঞ অভেভরক্ত সজলা ম্যাভজতেে  

 রুি নং-212 

সজলা সকাি : 7600 

 সেভলতফান : 02-588845741 

admpabna212@gmail.com 

ভবজ্ঞ সজলা ম্যাভজতেে 

রুি নং-104 

সজলা সকাি : 7600  

সেভলতফান : 02-588845499   

dcpabna@mopa.gov.bd 
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ক্রঃ 

নং 

ক্ষসোর নাি ক্ষসো প্রদান পদ্ধতি প্রণিােনীি কাগেপত্র এেং 

প্রাতিস্থান 

ক্ষসোর মূল্য এেং পতরণ াে পদ্ধতি ক্ষসো প্রদাণনর 

সিিসীিা 

 াখার নািসহ দাতিত্বপ্রাি কি থকিথার 

পদতে, রুি নম্বর, ক্ষেলা/উপণেলার ক্ষকাি, 

অতিতসিাল ক্ষর্তলণিান ও ই-ক্ষিইল 

ঊর্ধ্থিন কি থকিথার পদতে, রুি নম্বর, 

ক্ষেলা/উপণেলার ক্ষকািসহ 

অতিতসিাল ক্ষর্তলণিান ও ই-ক্ষিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

তবজ্ঞ তনব যাহী ম্যাতজদের্ আোলত 

১১৪ সফৌ:কা:ভব: 107 

ধারার িািলা গ্রহে 

ও ভনষ্পভত্ত 

 

সংভিষ্ট িািলার আরভজ, 

ওকালেনািাসহ ইেযাভদ 

সংভিস্ট আদালে, স্টযাম্প সিন্ডার/ 

সিন্ডার 

 

আতবদতনর সাতথ 20/- োকার সকাে 

ভফ এবং ওকালে নািার সাতথ 

30/- োকার সকাে ভফ 

06 (ছি) িাস সিা: িামুন সরকার 

রুি নং-224 

সজলা সকাি : 7600  

mamun.tex67@yahoo.com 

ভবজ্ঞ অভেভরক্ত সজলা ম্যাভজতেে 

রুি নং-212 

সজলা সকাি : 7600  

সেভলতফান : 02-588845741 

admpabna212@gmail.com 

০২.২) প্রাভেষ্ঠাভনক সসবা 

ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

সাধারণ শাখা 

১. এনতজও‘র অনুকূয়ল 

প্রিযয়ন পত্র প্রদান 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

এনতজও/েংস্থা কর্তমক তলতখি 

আয়বদনপত্র 

১. এনতজও ব্যযয়রা/েমাজয়েবা অতধদিয়রর 

তনবন্ধন পয়ত্রর েিযাতয়ি িয়োকতপ 

২. অনুয়মাতদি এিতড-৬ 

 

তফ/চাজয মুি ৩০ (তত্র ) কার্ ম 

তদবে 

েহকারী কতম নার (োধারণ  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-৩০১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৭৪৭ 

ac.genpab@ gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (োতব মক) 

পাবনা 

রুম নং-২১১ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৫৪১ 

adcgpabna@mopa.gov.bd 

 

 

 
 

ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ অতিতেয়াল 

সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রাজস্ব শাখা 

২. miKvix `ß‡ii 

AbyK~‡j AK…wl 

LvmRwg e‡›`ve¯Í 

cÖ`vb 

 প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

েংযুক্তেহ ব্যতক্ত কর্তমক তলতখি 

আয়বদনপত্র 

 

01) wbR `Ljxq AK…wl LvmRwg 

e‡›`ve‡¯Íi cÖ‡qvRbxqZvi K_v 

D‡jøL K‡i mv`v KvM‡R Av‡e`b 

Ki‡Z n‡e| 

02) mswkøó gš¿Yvj‡qi cÖkvmwbK 

Aby‡gv`b jvM‡e| 

03) A‡_©i ms¯’vb(ev‡RU eivÏ) 

_vK‡Z n‡e| 

cÖ¯Íve f~wg gš¿Yvjq KZ©„K 

Aby‡gv`‡bi ci  

1-4631-0000-3601 bs †Kv‡W 

mswkøó Dc‡Rjvi †mvbvjx e¨vs‡K 

Rgv cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

30 Kvh© w`em ‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৫ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ 02588846043 

rdcpabna@mopa.gov.bd 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯^), 

cvebv 

রুম নাং-২১০ 

সেতলয়িানঃ 02588846039 

adcrpabna@gmail.com 

mailto:ac.genpab@gmail.com
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04) cÖwZôv‡bi Rb¨ Rwgi 

Av‡e`b Ki‡j †j-AvDU cøvb 

`vwLj Ki‡Z n‡e|  

05) wbav©wiZ evRvi g~‡j¨i 1.5 

¸Y UvKv cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii 

Kvh©vjq/Dc‡Rjv f~wg Awdm 

৩. wkÿv cÖwZôv‡bi 

AbyK~‡j AK…wl 

LvmRwg e‡›`ve¯Í 

cÖ`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক তলতখি আয়বদনপত্র 

 

 

01) wbR `Ljxq AK…wl LvmRwg 

e‡›`ve‡ Í̄i cÖ‡qvRbxqZvi K_v 

D‡jøL K‡i mv`v KvM‡R Av‡e`b 

Ki‡Z n‡e| 

02) mswkøó gš¿Yvj‡qi cÖkvmwbK 

Aby‡gv`b jvM‡e| 

03) A‡_©i ms¯’vb(ev‡RU eivÏ) 

_vK‡Z n‡e| 

04) cÖwZôv‡bi Rb¨ Rwgi 

Av‡e`b Ki‡j †j-AvDU cøvb 

`vwLj Ki‡Z n‡e|  

05) wbav©wiZ evRvi g~‡j¨i 

10% UvKv cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii 

Kvh©vjq/Dc‡Rjv f~wg Awdm 

cÖ¯Íve f~wg gš¿Yvjq KZ©„K 

Aby‡gv`‡bi ci  

1-4631-0000-3601 bs †Kv‡W 

mswkøó Dc‡Rjvi †mvbvjx e¨vs‡K 

Rgv cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

30 Kvh© w`em ‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৫ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ 02588846043 

rdcpabna@mopa.gov.bd 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯^), 

cvebv 

রুম নাং-২১০ 

সেতলয়িানঃ 02588846039 

adcrpabna@gmail.com 

৪. ‡emiKvix 

cÖwZóv‡bi AbyK~‡j 

AK…wl LvmRwg 

e‡›`ve¯Í cÖ`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক তলতখি আয়বদনপত্র 

 

 

01) wbR `Ljxq AK…wl LvmRwg 

e‡›`ve‡¯Íi cÖ‡qvRbxqZvi K_v 

D‡jøL K‡i mv`v KvM‡R Av‡e`b 

Ki‡Z n‡e| 

02) mswkøó gš¿Yvj‡qi cÖkvmwbK 

Aby‡gv`b jvM‡e| 

03) A‡_©i ms¯’vb(ev‡RU eivÏ) 

_vK‡Z n‡e| 

04) cÖwZôv‡bi Rb¨ Rwgi 

Av‡e`b Ki‡j †j-AvDU cøvb 

`vwLj Ki‡Z n‡e|  

05) wbav©wiZ evRvi g~‡j¨i 1.5 

¸Y UvKv cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii 

Kvh©vjq/Dc‡Rjv f~wg Awdm 

cÖ¯Íve f~wg gš¿Yvjq KZ©„K 

Aby‡gv`‡bi ci  

1-4631-0000-3601 bs †Kv‡W 

mswkøó Dc‡Rjvi †mvbvjx e¨vs‡K 

Rgv cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

30 Kvh© w`em ‡iwfwbD †WcywU Kv‡j±i 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৫ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ 02588846043 

rdcpabna@mopa.gov.bd 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯^), 

cvebv 

রুম নাং-২১০ 

সেতলয়িানঃ 02588846039 

adcrpabna@gmail.com 
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

তশক্ষা ও কল্যাণ শাখা 

৫. ত ক্ষা  মন্ত্রণালয়য়র  

আওিায়  ত ক্ষা  

প্রতিষ্ঠায়ন  ল্যাবয়রেরী  

র্ন্ত্রপাতি েরবরাহ 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক তলতখি আয়বদনপত্র 

 

 

১.প্রতিষ্ঠায়নর  প্যায়ড  প্রতিষ্ঠান  প্রধান  কর্তমক 

সজলা  প্র ােক  ,পােনা  বরাবর   তলতখি  

আয়বদন  

২.েংতিষ্ট  প্রতিষ্ঠায়নর  েকল  বিমমান 

ল্যাবয়রেরী র্ন্ত্রপাতির িাতলকা  
৩.েংতিষ্ট প্রতিষ্ঠায়নর  র্ন্ত্রপাতির োতহদাপত্র   

তবয় ষ দ্রষ্টব্যঃ  

✓ একটি প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র একবার  

আয়বদন করয়ি পারয়ব 

✓ প্রতিষ্ঠান তনব মােয়নর সক্ষয়ত্র ত ক্ষা 

মন্ত্রণালয়য়র  নীতিমালা  অনুেরণ 

করা হয় 

ত ক্ষা মন্ত্রণালয়য়র োতহদা সমািায়বক আতবদন 

দাভখল করতে হি 

তি/োজমমুক্ত ৭ (োি) 

কার্ মতদবে 

েহকারী কতম নার (ত ক্ষা  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-৩০৪ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৩৮৭ 

edusectionpabna@gmail.com 

 

 

 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (ত ক্ষা ও 

আইতেটি) 

পাবনা 

রুম নং-২১৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪২২০৮ 

adcictedupabna@gmail.co

m 

৬. জািীয় গ্রন্থয়কন্দ্র, 

েংস্কৃতি তবষয়ক 

মন্ত্রণালয় কর্তমক 

অনুদান প্রদান 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

প্রততষ্ঠান প্রধান কর্তমক তলতখি 

আয়বদনপত্র 

 

 

১  .প্রতিষ্ঠান  প্রধায়নর িার প্রতিষ্ঠায়নর  তনধ মাতরি  

প্যায়ড  সজলা  প্র ােক, পােনা  বরাবর  সেক  

উয়ত্তালয়নর জন্য আয়বদন পত্র  

২. সেক গ্রহণকারীর জািীয় পতরেয়পয়ত্রর 

েিযাতয়ি িয়োকতপ/ ছায়াতলতপ 

৩.সেক গ্রহণকারীর পােয়পাে ম োইয়জর রতিন 

ছতব -১কতপ (প্রথম সেতণর সগয়জয়েড কম মকিমা 

কর্তমক েিযাতয়ি) 

তি/োজমমুক্ত ০৭ (োি) কার্ ম 

তদবে 

 

 

েহকারী কতম নার (ত ক্ষা  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-৩০৪ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৩৮৭ 

edusectionpabna@gmail.com 

 

 

 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (ত ক্ষা ও 

আইতেটি) 

পাবনা 

রুম নং-২১৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪২২০৮ 

adcictedupabna@gmail.co

m 

৭. তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত 

উন্নয়ন োস্ট্ এর 

অনুদান প্রদান 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

প্রততষ্ঠান প্রধান কর্তমক তলতখি 

আয়বদনপত্র 

 

১ .প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রতিষ্ঠায়নর তনধ মাতরি  প্যায়ড  

সজলা  প্র ােক, পাবনা  বরাবর  সেক  উয়ত্তালয়নর  

জন্য আয়বদন পত্র 

 ২. সেক গ্রহণকারীর জািীয় পতরেয়পয়ত্রর 

েিযাতয়ি িয়োকতপ/ ছায়াতলতপ 

৩.সেক গ্রহণকারীর পােয়পাে ম োইয়জর রতিন 

ছতব -১কতপ (প্রথম  সেতণর  সগয়জয়েড  কম মকিমা 

কর্তমক েিযাতয়ি) 

তি/োজমমুক্ত 

 

০৭ (োি) কার্ ম 

তদবে 

 

েহকারী কতম নার (ত ক্ষা  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-৩০৪ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৩৮৭ 

edusectionpabna@gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (ত ক্ষা ও 

আইতেটি) 

পাবনা 

রুম নং-২১৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪২২০৮ 

adcictedupabna@gmail.co

m 

৮. আতলম, িাতজল ও 

কয়লজ পর্ মায়য়র 

ম্যায়নতজং/গভতন মং  

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

প্রততষ্ঠান প্রধান কর্তমক তলতখি 

আয়বদনপত্র 

 ১. প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তমক িার প্রতিষ্ঠায়নর 

তনধ মাতরি প্যায়ড সজলা প্র ােক বরাবর 

আয়বদন 

তি/োজমমুক্ত ০৩  (তিন) কার্ ম 

তদবে  

 

েহকারী কতম নার (ত ক্ষা  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-৩০৪ 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (ত ক্ষা ও 

আইতেটি) 

পাবনা 
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বতডর তনব মােন 

পতরোলনার জন্য 

তপ্রজাইতডং অতিোর 

তনয়য়াগ 

 

  

২. পূব মবিী এডহক কতমটি, গভতন মং বতড, 

ম্যায়নতজং কতমটির সবাড ম কর্তমক প্রদত্ত অনুমতি 

পত্র   

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৩৮৭ 

edusectionpabna@gmail.com 

রুম নং-২১৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪২২০৮ 

adcictedupabna@gmail.co

m 
৯. মােতমক তবদ্যালয়, 

মাদ্রাো ও কয়লজ 

পতরোলনার জন্য 

তনব মাহী কতমটির 

অতভভাবক  েদস্য 

ময়নানয়ন 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

প্রততষ্ঠান প্রধান কর্তমক তলতখি 

আয়বদনপত্র 

 

 

১. প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রতিষ্ঠায়নর  প্যায়ড  সজলা 

প্র ােক ,পােনা বরাবর আয়বদন সপ্ররণ  

করয়বন (আয়বদয়ন ময়নানীি ব্যতক্তবয়গ মর  পূণ ম 

নাম, ঠিকানা, ত ক্ষাগি সর্াগ্যিা ও অতভজ্ঞিা 

ইিযাতদ উয়িখ করয়ি হয়ব) 

তি/োজমমুক্ত ০৩ (তিন) 

কার্ মতদবে 

 

েহকারী কতম নার (ত ক্ষা  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-৩০৪ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৫৩৮৭ 

edusectionpabna@gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (ত ক্ষা ও 

আইতেটি) 

পাবনা 

রুম নং-২১৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪২২০৮ 

adcictedupabna@gmail.co

m 
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ অতিতেয়াল 

সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

আইতসটি শাখা 

১০. ইউতেতস এবাং তপতেতস 

উদযািাদের প্রতশক্ষণ 

প্রোন 

-- -- প্রদর্াজয নদহ প্রদর্াজয নদহ েহকারী কতম নার (আইতেটি  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-১১৯ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৪১৪১ 

ict.sec.pabna@gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (ত ক্ষা ও 

আইতেটি) 

সজলা প্র ােয়কর কার্ মালয়, পাবনা 

রুম নং-২১৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪২২০৮  

adcictedupabna@gmail.com 

১১. সজলার েরকারী দিয়র 

ই-নতথ তবষয়ক সেবা 

প্রদান   

-- -- 

 

প্রদর্াজয নদহ প্রদর্াজয নদহ েহকারী কতম নার (আইতেটি  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-১১৯ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৪১৪১ 

ict.sec.pabna@gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (ত ক্ষা ও 

আইতেটি) 

সজলা প্র ােয়কর কার্ মালয়, পাবনা 

রুম নং-২১৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪২২০৮  

adcictedupabna@gmail.com 

১২. সজলার েরকারী দিয়র 

ওয়য়ব সপাে মাল তবষয়ক 

সেবা প্রদান   

-- -- প্রদর্াজয নদহ প্রদর্াজয নদহ েহকারী কতম নার (আইতেটি  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-১১৯ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৪১৪১ 

ict.sec.pabna@gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (ত ক্ষা ও 

আইতেটি) 

সজলা প্র ােয়কর কার্ মালয়, পাবনা 

রুম নং-২১৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪২২০৮  

adcictedupabna@gmail.com 

১৩. েরকাতর দিরেমূয়হর 

কম মকিমা ও 

কম মোরীয়দর ই-নতথ 

এবং ওয়য়ব সপাে মাল 

েংক্রান্ত প্রত ক্ষণ প্রদান 

- -- প্রদর্াজয নদহ প্রদর্াজয নদহ েহকারী কতম নার (আইতেটি  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-১১৯ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৪১৪১ 

ict.sec.pabna@gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (ত ক্ষা ও 

আইতেটি) 

সজলা প্র ােয়কর কার্ মালয়, পাবনা 

রুম নং-২১৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪২২০৮  

adcictedupabna@gmail.com 
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ অতিতেয়াল 

সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জুতেতসয়াল মুতন্সখানা শাখা 

 
১৪. wkÿv/M‡elYv 

cÖwZôv‡b GwmW 

e¨env‡ii jvB‡mÝ 

cÖ`vb 

wba©vwiZ ÔSÕ di‡g cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎmn Av‡e`b Ki‡Z n‡e|  

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cvebvi ‡R Gg 

kvLvয় wba©vwiZ dig c~iY K‡i wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1| †h GwmW e¨envi Kiv n‡e Zvi evwYwR¨K 

bvg| 

2| GwmW e¨enviKvix‡`i bvg I c`ex| 

3| †evW© KZ…©K cÖ`Ë wkÿv cÖwZôv‡b weÁvb 

wefvM Pvjyi ¯^xK…wZ msµvšÍ KvMRcÎ|  

4| cÖwZôv‡bi bKkv/fvovi Pzw³cÎ I 

iwk‡`র d‡UvKwc(mZ¨vwqZ)| 

5| cÖwZôvb cÖav‡bi cvm‡cvU© mvB‡Ri 

mZ¨vwqZ iw½b Qwe-03(wZb) Kwc| 

6| †UªRvix Pvjv‡bi g~jKwc| 

 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় G msµvšÍ 

cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv hv‡e| 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

www.lms.gov.bd 

jv&B‡mÝ wd 

3,500/-(GK 

nvRvi cvuPkZ) 

gvÎ ‡KvW bs-1-

2201-001-

1854 

‡mvbvjx e¨vsK, 

cÖavb kvLvq Rgv 

w`‡Z n‡e| 

30(wÎk) 

Kvh©w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

 

১৫. Avw_©K cÖwZôvb ev 

e¨vsK ch©vq e› ỳ‡Ki 

jvB‡mÝ cÖ`vb 

1| wba©vwiZ di‡g cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎmn Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

 

2| Av‡e`bKvix‡K Aek¨B G 

†ÿ‡Î Avw_©K cÖwZôv‡bi bvg,  

wVKvbv, bZzb kvLv †Lvjvi 

cÖZ¨qbcÎ, Av‡Mœqv¯¿ µq msµvšÍ 

cÖavb Kvh©vj‡qi wb‡ ©̀kbv, cÖvw_©Z 

Av‡Mœqv‡ ¿̄i aiY, Av‡ew`Z e¨vsK 

kvLv/ Avw_©K cÖwZôv‡bi 

AM©v‡bvMÖvg I Rbej, AvqKi 

msµvšÍ Z_¨vw`, e¨vsK/cÖwZôv‡bi 

wbivcËv weeiYx, eZ©gvb 

gvwjKvbvq Av‡Mœqv‡¯¿i msL¨v, 

Mv‡W©i Rxeb e„ËvšÍ, Mv‡W©i A¯¿ 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cvebvi ‡R Gg 

kvLvয় wba©vwiZ dig c~iY K‡i wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1| Avw_©K cÖwZôvb ev e¨vsK KZ…©c‡ÿi 

Av‡e`‡bi wfwË‡Z ïaygvÎ kUMvb/Gbwcwe 

ivB‡dj Gi Av‡Mœqv‡¯¿i jvB‡mÝ mswkøó  

cÖwZôv‡bi e¨e¯’vc‡Ki AbyK~‡j jvB‡mÝ 

cÖ`vb Kiv n‡e| 

2| e¨vsK ev Avw_©K cÖwZôv‡b bM` 

msiÿ‡Yi wm› ỳK mxgv Abyhvqx mswkøó 

cÖwZôvb cÖavb Kvh©vjq KZ…©K wbwðZc~e©K 

kvLvmg~‡n wb¤œewY©Zfv‡e e› ỳ‡Ki jvB‡mÝ 

cÖ`vb Kiv n‡e| 

K) wm› ỳK mxgv-1(GK) †KvwU n‡j -02wU; 

L) wm› ỳK mxgv-5(cuvP) ‡KvwU n‡j -03wU ; 

Bmy¨ wd : 

e› ỳK(kUMvb, 

ivB‡dj)- 

20,000/-(wek 

nvRvi) UvKv 

‡KvW bs-1-

2211-0000-

1859 G 

‡mvbvjx e¨vsK, 

cÖavb kvLvq Rgv 

w`‡Z n‡e| 

60(lvU) 

Kg©w`em 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

 

file:///E:/Mehedi/Downloads/www.pabna.gov.bd
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cwiPvjbv mb`cÎ, A¯¿ cÖwkÿY 

cÖvß Kg©Pvixi msL¨v Ges cÖwkÿY 

msµvšÍ mb`cÎ, evwo fvovi Pzw³ 

BZ¨vw`mn Av‡e`bcÎ miKv‡ii 

we‡ePbvi Rb¨ ‡Rjv g¨vwR‡÷ªU 

Gi Kvh©vj‡q `vwLj Ki‡Z n‡e| 

 

 

 

M) wm› ỳK mxgv 5(cuvP) †KvwUi †ekx-04wU 

3| Av‡Mœqv ¿̄ e¨enviKvix MvW© wb‡qvM 

msµvšÍ KvMRcÎ  

cÖwZôvbwUi cÖavb Kvh©vjq KZ…©K cÖZ¨qb 

Ki‡Z n‡e| 

 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় G msµvšÍ 

cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv hv‡e| 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

১৬. Avw_©K cÖwZôvb ev 

e¨vsK ch©vq e› ỳ‡Ki 

jvB‡mÝ bevqb 

wba©vwiZ di‡g cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎmn Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cvebvi ‡R Gg 

kvLvয় wba©vwiZ dig c~iY K‡i wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

2| Av‡Mœqv‡ ¿̄i jvB‡mÝ bevq‡bi mgq 

jvB‡m‡Ýi g~j Kwc `vwLj Ki‡Z n‡e Ges 

Av‡Mœqv ¿̄ Avewk¨Kfv‡e cÖ`k©b Ki‡Z n‡e 

3| Av‡Mœqv ¿̄ cÖ`k©b Kiv m¤¢e bv n‡j 

†hŠw³K Kvi‡Y _vbvq ev †Kvb †md wKwcs G 

Rgv ivLv n‡j Zvi cÖgvY m‡½ Avb‡Z n‡e| 

4| Av‡M&œqv¯¿ jvB‡mÝ bevq‡bi mgq miKvix 

Lv‡Z RgvK…Z Pvjv‡bi g~jKwc jvB‡m‡Ýi 

mv‡_ `vwLj Ki‡Z n‡e| 

 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় G msµvšÍ 

cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv hv‡e| 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

1) bevqb wd : 

e› ỳK(kUMvb, 

ivB‡dj)- 

5,000/-(cuvP 

nvRvi) UvKv  

‡KvW bs-1-

2211-0000-

1859 G 

‡mvbvjx e¨vsK, 

cÖavb kvLvq Rgv 

w`‡Z n‡e| 

2) f¨vU : 

jvB‡mÝ bevqb 

wd Gi Dci 

15% nv‡i †KvW 

bs 1-1133-

025-0311 †Z 

f¨vU Rgv w`‡Z 

n‡e| 

02( ỳB) 

Kvh©w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

 

১৭. cÖwZôvb ch©vq 

(miKvix/AvavmiKvwi

/¯^vqËkvwmZ 

/‡emiKvix) 

e› ỳ‡Ki jvB‡mÝ 

cÖ`vb| 

 

 

1| wba©vwiZ di‡g cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎmn Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

 

2| miKvix/AvavmiKvix/ 

¯^vqËkvwmZ /‡emiKvix cÖwZôvb 

ev Askx`vix cÖwZôvb/wjwg‡UW 

†Kv¤úvbx /K‡c©v‡iU cÖwZôv‡bi 

AbyK~‡j jvB‡mÝ cÖ`v‡bi †ÿ‡Î 

cÖwZôv‡bi bvg, wVKvbv, hvwPZ 

A‡¯¿i aiY, eZ©gv‡b we`¨gvb 

wbwl× ev Awbwl× †ev‡ii 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cvebvi ‡R Gg 

kvLvয় wba©vwiZ dig c~iY K‡i wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1| Av‡e`‡bi mv‡_ cÖwZôv‡bi †UªW 

jvB‡mÝ, †g‡gv‡iÛvg Ae G‡mvwm‡qkb Ges 

AvwU©‡Kj Ae G‡mvwm‡qkb Av‡e`‡bi সাতথ 

`vwLj Ki‡Z n‡e|  

2| cÖvB‡fU wjwg‡UW Gi †ÿ‡Î †Kv¤úvwbi 

mKj cwiPvj‡Ki Rxeb e„ËvšÍ Av‡e`‡bi 

mv‡_ `vwLj Ki‡Z n‡e| 

3| †emiKvix cÖwZôvb ev Askx`vix 

Bmy¨ wd : 

e› ỳK(kUMvb, 

ivB‡dj)- 

50,000/-

(cÂvk nvRvi) 

UvKv ; ‡KvW bs-

1-2211-0000-

1859 G 

‡mvbvjx e¨vsK, 

cÖavb kvLvq Rgv 

w`‡Z n‡e| 

60(lvU) 

Kg©w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

 

file:///E:/Mehedi/Downloads/www.pabna.gov.bd
file:///E:/Mehedi/Downloads/www.pabna.gov.bd
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Av‡Mœqv ¿̄i msL¨v, Mv‡W©i Rxeb 

e„ËvšÍ I cywjk cÖwZ‡e`b, A ¿̄ 

cÖwkÿYcÖvß MvW©/Kg©Pvixi msL¨v 

Ges cÖwkÿY msµvšÍ mb` cÖ‡hvR¨ 

†ÿ‡Î mswkøó gš¿Yvj‡qi cÖkvmwbK 

Aby‡gv`bmn Av‡e`bcÎ we‡ePbvi 

Rb¨ †Rjv g¨vwR‡÷ªU eivei 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

cÖwZôvb/wjwg‡UW †Kv¤úvbx/ K‡c©v‡iU 

cÖwZôv‡bi †ÿ‡Î cwi‡kvwaZ g~ja‡bi 

cwigvY b~¨bZg 10(`k) †KvwU n‡Z n‡e| 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় G msµvšÍ 

cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv hv‡e| 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

 
১৮. cÖwZôvb 

ch©vq(miKvix/Avavm

iKvix/ 

¯^vqËkvwmZ 

/‡emiKvix cÖwZôvb 

ev Aswk`vix 

cÖwZôvb/ 

wjwg‡UW 

†Kv¤úvbx/K‡c©v‡iU 

cÖwZôvb) e› ỳ‡Ki 

jvB‡mÝ bevqb| 

wba©vwiZ di‡g cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎmn Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cvebvi ‡R Gg 

kvLvয় wba©vwiZ dig c~iY K‡i wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ Rgv cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

1| Av‡Mœqv‡¯¿i bevq‡bi mgq jvB‡m‡Ýi 

g~jKwc `vwLj Ki‡Z n‡e Ges Av‡Mœqv¯¿ 

Avewk¨Kfv‡e cÖ`k©b Ki‡Z n‡e| 

2| †Kvb KviY ekZ Av‡Mœqv ¿̄ cÖ`k©b Kiv 

m¤¢e bv n‡j †hŠw³K Kvi‡Y _vbvq ev †Kvb 

†md wKwcs G Rgv ivLv n‡j Zvi cÖgvY m‡½ 

Avb‡Z n‡e| 

3| Av‡Mœqv ¿̄ jvB‡mÝ bevq‡bi mgq 

miKvix Lv‡Z RgvK…Z Pvjv‡bi  g~jKwc 

jvB‡m‡Ýi mv‡_ `vwLj Ki‡Z n‡e| 

 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় G msµvšÍ 

cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv hv‡e| 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

 

1) bevqb wd : 

e› ỳK(kUMvb, 

ivB‡dj)- 

10,000/-(`k 

nvRvi) UvKv  

‡KvW bs-1-

2211-0000-

1859 G 

‡mvbvjx e¨vsK, 

cÖavb kvLvq Rgv 

w`‡Z n‡e| 

2) f¨vU : 

jvB‡mÝ bevqb 

wd Gi Dci 

15% nv‡i †KvW 

bs 1-1133-

025-0311 †Z 

f¨vU Rgv w`‡Z 

n‡e| 

02( ỳB) 

Kvh©w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi 

RywWwmqvj gywÝLvbv kvLv  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg bs-302 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 02588845544  

jmsection.pabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফানঃ 0258845741 

admpabna21@gmail. com 

 

  

file:///E:/Mehedi/Downloads/www.pabna.gov.bd
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জেজাতর শাখা 

১৯. wewfbœ cvewjK 

cixÿvi  cÖkœcÎ 

msiÿY I weZiY 

Kvh©µg 

‡evW©/wek¦we`¨vj‡qi wb‡ ©̀kbv 

Abyhvqx KvMRcÎ/¯^-¯̂ cÖwZôvb 

KZ…©K Av‡e`b/ Ab¨vb¨ cÖ‡qvRbxq 

A_ivB‡Rkb 

cÎ 

wek¦we`¨vjq/ wkÿv †evW©/ ‡Rjv cÖkvm‡Ki 

Kvh©vjq, 

cvebv Gi wkÿv I Kj¨vY kvLv 

 

cÖ‡hvR¨ bq cixÿvi cÖkœcÎ 

cÖvwßi m‡½ 

m‡½ msiÿY 

Kiv nq Ges  

cÖkœcÎ mgqm~Px 

Abyhvqx weZiY 

Kiv nq 

mnKvix Kwgkbvi (†UªRvwi kvLv) 

†Rjv ‡UªRvwi Awdmvi 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cvebv 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡Uwj‡dvb-02588843479                                   

to.pabna@gmail.com 

weÁ AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU 

cvebv 

iæg bs-212 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡Uwj‡dvb-02588845741 

admpabna@gmail.com 

  



 

65 

 

 

ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জজনাদরল সাটি যতফদকর্ শাখা 

২০. miKvwi cvIbv Av`vq 

AvBb, 1913 m‡bi 

weavb †gvZv‡eK 

hveZxq 

miKvwi/AvavmiKvwi/

¯^vqËkvwmZ ms¯’v/ 

cÖwZôvbmg~‡ni 

Abv`vqx A_© Av`vq| 

`vwe cwi‡kv‡ai AvcwËi †ÿ‡Î 

†bvwUk cÖvwßi 30 (wÎk) w`‡bi 

g‡a¨ †`bv`vi‡K †Rbv‡ij 

mvwU©wd‡KU Awdmvi eivei wjwLZ 

Av‡e`b Dc¯’vcb Ki‡Z cv‡ib| 

Dfqc‡ÿi Dcw¯’wZ‡Z Av‡e`b 

ïbvwbi wfwË‡Z †`bv`vi‡K 

GKKvjxb/wKw Í̄ †gvZv‡eK †`bv 

cwi‡kv‡ai A_ev †`bv n‡Z 

Ae¨vnwZi wb‡ ©̀k †`qv nq|   

 

K) †Rbv‡ij mvwU©wd‡KU Awdmvi 

eivei †KvU© wd mshyw³mn †Wwg 

(njy`) KvM‡R wjwLZ Av‡e`b|  

 

L) Av‡e`b ev wiKzBwRkb Rgv 

†`evi ci 5 avivi c~iYK…Z dig| 

†Rbv‡ij mvwU©wd‡KU kvLv I jvB‡mÝ cÖvß  

‡fÛvi Gi wbKU| 

K) gvgjv 

`v‡q‡ii †ÿ‡Î 

†KvU© wd G¨v‡±i 

weavb †gvZv‡eK 

1-2141-0000-

2317 †Kv‡W 

2.50% nv‡i 

†KvU© wd Gi 

m‡½ †KvU© wdi 

Dci 15% nv‡i 

f¨vU I cÖ‡mm 

wd Rgv w`‡q 5 

avivi 

wiKzBwRkb c~iY 

K‡i cÖwZôv‡bi 

cÖavb KZ©„K 

mZ¨cvV c~e©K 

Aby‡iva cÎ 

†cÖiY Ki‡Z 

n‡e| 

 

L) Av‡e`‡bi 

†ÿ‡Î †Rbv‡ij 

mvwU©wd‡KU 

Awdmvi eivei 

†Wwg (njy`) 20 

(wek) UvKvi 

‡KvU© wd mn 

Av‡e`b Ki‡Z 

n‡e|  

 

‡`bv`v‡ii 

weiæ‡× gvgjv 

`v‡qi Kivi 

30(wÎk) 

w`‡bi g‡a¨ 

wcwWAvi 

G¨v‡±i 1913 

m‡bi weavb 

†gvZv‡eK 5 

aviv, 4 I 6 

aviv Ges 

10/K avivi 

†bvwU‡ki 

gva¨‡g mswkøó 

†`bv`vi‡K 

†`bv cwi‡kv‡a 

AewnZ Kiv 

nq|  

 

†Rbv‡ij mvwU©wd‡KU Awdmvi 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cvebv 

iæg bs-117                  

‡Rjv †KvW- 7600 

‡Uwj‡dvb-০২588846140 

gcopabna@gmail.com 
 

†Rjv cÖkvmK 

cvebv 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡Uwj‡dvb: 02588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 

২১. সাটি যতফদকর্ মামলা 

হওয়ার পর তবতভ্ন্ন 

খাদত র্াকা জমা 

জেওয়ার জকাে নম্বর 

-- -- হুকুম েখল 

সাংক্রান্ত জকাে: ১-

১১৪১-০০৩০-

০১১১ 

 †Rbv‡ij mvwU©wd‡KU Awdmvi 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cvebv 

iæg bs-117                  

‡Rjv †KvW- 7600 

†Rjv cÖkvmK 

cvebv 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 
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জল মহাল ইজারা 

বাবে জকাে: ১-

৪৬৩১-০০০০-

১২৬১ 

জল মহাদলর 

ভ্যাদর্র র্াকা 

জমা: ১-১১৩৩-

০০০১-০৩১১ 

জল মহাদলর 

আয়কদরর র্াকা: 

১-১১৪১-০০৩০-

০১১১ 

কাস্টমস এর মূল্য 

সাংদর্াজন কর: 

১-১১৩৩-০০০১-

০৩১১ 

‡Uwj‡dvb-০২588846140 

gcopabna@gmail.co 

‡Uwj‡dvb: 02588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 

  

mailto:gcopabna@gmail.co
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জরতভ্তনউ মুতন্সখানা শাখা 

২২. miKvwi †gvKÏgvi 

Avcxj/wmAvi 

`v‡q‡ii e¨e¯’v MÖnY 

Reve I Rv‡e`v bKj msMÖn mnKvwi Kwgkbvi (f~wg) - 30 w`b mnKvix Kwgkbvi 

†iwfwbD gywÝLvbv kvLv 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৯ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফান: 02588844863 

rmsectionpabna@ gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

cvebv 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তল‡dvb bs-02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 

২৩. miKvwi ¯^v_© msµvন্ত 

ixU †gvKÏgvi mgb 

MÖnY I Reve †cÖiY 

Reve msMÖn mnKvwi Kwgkbvi (f~wg) I wRwc - 30 w`b 

 

mnKvix Kwgkbvi 

†iwfwbD gywÝLvbv kvLv 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৯ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফান: 02588844863 

rmsectionpabna@ gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

cvebv 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তল‡dvb bs-02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 

 
 

ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফরমস ও জস্টশনারী শাখা 

২৪. বগুো আঞ্চতলক 

অতফস হদত বরাদ্দ 

জমাতাদবক উপদজলা 

তনব যাহী অতফদস 

জস্টশনারী মালামাল 

সরবরাহ প্রোন 

তনধ যাতরত ফরদম চাতহো পত্র প্রোন ফরম ও জস্টশনারী শাখা তফ/চাজয মুি ০১ তেন 

 

সহকারী কতমশনার  

(ফরমস ও জস্টশনারী শাখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-১১৬ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

 

‡Rjv cÖkvmK 

cvebv 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তল‡dvb bs-02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ত্রাণ ও পুনব যাসন শাখা 

২৫. MÖvgxY AeKvVv‡gv 

ms¯‹vi 

(KvweLv/KvweUv) Ges 

ỳ‡h©vM mnbxq evmM„n 

wbg©vY-AvkÖqY-2 

cÖKí) 

cwicÎ Abyhvqx eiv‡Ïi 

Pvwn`vcÎ, eiv‡Ïi wefvRb Ges 

we‡kl eiv‡Ïi †ÿ‡Î cÖK‡íi QK 

(mswkøó Dc‡Rjvi) 

 

জজলা ত্রাণ ও পুন যবাসন কম যকতযার েির 

ও  

সাংতিষ্ট উপদজলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযার 

েির 

প্রদর্াজয নদহ ỳ‡h©vM 

e¨e ’̄vcbv I 

ÎvY 

gš¿Yvjq/ ỳ‡h©vM 

e¨e ’̄vcbv 

Awa`ßi n‡Z 

eivÏ cÖvwßi 

ci উপ‡Rjv 

ch©v‡q Dc-

eivÏ cÖ`‡bi 

gva¨‡g 

‡Rjv ÎvY I cybe©vmb Kg©KZ©v 

cvebv 

রুম নাং-২১৪ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৬২১১ 

ddmpabna@gmail.com 

 

 

‡Rjv cÖkvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তল‡dvb: 02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 

২৬. MÖvgxY AeKvVv‡gv 

iÿYv‡eÿb (wUAvi) 

cwicÎ Abyhvqx eiv‡Ïi 

Pvwn`vcÎ, eiv‡Ïi wefvRb Ges 

we‡kl eiv‡Ïi †ÿ‡Î cÖK‡íi QK 

(mswkøó Dc‡Rjvi) 

 

জজলা ত্রাণ ও পুন যবাসন কম যকতযার েির 

ও  

সাংতিষ্ট উপদজলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযার 

েির 

প্রদর্াজয নদহ Dc‡Rjv/‡cŠi

mfv ch©v‡q 

 

Rjv ÎvY I cybe©vmb Kg©KZ©v 

cvebv 

রুম নাং-২১৪ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৬২১১ 

ddmpabna@gmail.com 

 

 

‡Rjv cÖkvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তল‡dvb: 02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 

২৭. AwZ`wi ª̀‡`i Rb¨ 

Kg©ms¯’vb Kg©m~Px 

(BwRwcwc) 

cwicÎ Abyhvqx eiv‡Ïi 

Pvwn`vcÎ, eiv‡Ïi wefvRb Ges 

we‡kl eiv‡Ïi †ÿ‡Î cÖK‡íi QK 

(mswkøó Dc‡Rjvi) 

জজলা ত্রাণ ও পুন যবাসন কম যকতযার েির 

ও  

সাংতিষ্ট উপদজলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযার 

েির 

প্রদর্াজয নদহ Dc‡Rjv ch©v‡q 

Rjv ÎvY I cybe©vmb Kg©KZ©v 

cvebv 

রুম নাং-২১৪ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৬২১১ 

ddmpabna@gmail.com 

 

‡Rjv cÖkvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তল‡dvb: 02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 

২৮. cÖvK…wZK ỳ‡h©v‡M 

wRAvi 

(bM`)/Lv¨km¨/wewf

bœ ÎvY Kvh©µg 

Dc‡Rjv/‡cŠimfv ch©v‡q mswkøó Dc‡Rjv n‡Z Pvwn`vi wfwË‡Z/wewa 

†gvZv‡eK 

প্রদর্াজয নদহ  Rjv ÎvY I cybe©vmb Kg©KZ©v 

cvebv 

রুম নাং-২১৪ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৬২১১ 

ddmpabna@gmail.com 

 

 

‡Rjv cÖkvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তল‡dvb: 02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 
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২৯. ‡gvnv‡Ri cybe©vm‡bi 

AwaMÖnYK…Z m¤úwË 

cÎ †gvZv‡eK e¨e ’̄v MÖnY Kiv 

nq| 

wewa †gvZv‡eK প্রদর্াজয নদহ  Rjv ÎvY I cybe©vmb Kg©KZ©v 

cvebv 

রুম নাং-২১৪ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৬২১১ 

ddmpabna@gmail.com 

 

 

‡Rjv cÖkvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তল‡dvb: 02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 

৩০. ‡XDwUb I M„nwbg©vY 

eve` A_© 

ỳ‡h©vM e¨e ’̄vcbv I ÎvY 

gš¿Yvjq/ ỳ‡h©vM e¨e ’̄vcbv 

Awa`ßi n‡Z eivÏ cÖvwßi ci 

&c‡Rjv ch©v‡q Dc-eivÏ cÖ`‡bi 

gva¨‡g 

mswkøó Dc‡Rjv n‡Z Pvwn`vi wfwË‡Z/wewa 

†gvZv‡eK 

প্রদর্াজয নদহ  ‡Rjv ÎvY I cybevm©b Kg©KZ©v 

cvebv 

রুম নাং-২১৪ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৬২১১ 

ddmpabna@gmail.com 

 

 

‡Rjv cÖkvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তল‡dvb: 02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 

৩১. K¤̂j/kxZe¯¿ ỳ‡h©vM e¨e ’̄vcbv I ÎvY 

gš¿Yvjq/ ỳ‡h©vM e¨e ’̄vcbv 

Awa`ßi n‡Z eivÏ cÖvwßi ci 

&c‡Rjv ch©v‡q Dc-eivÏ cÖ`‡bi 

gva¨‡g 

mswkøó Dc‡Rjv n‡Z Pvwn`vi wfwË‡Z/wewa 

†gvZv‡eK 

প্রদর্াজয নদহ  Rjv ÎvY I cybe©vmb Kg©KZ©v 

cvebv 

রুম নাং-২১৪ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৬২১১ 

ddmpabna@gmail.com 

 

 

‡Rjv cÖkvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তল‡dvb: 02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 

৩২. ïKbv I Ab¨vb¨ 

Lvevi 

 mswkøó Dc‡Rjv n‡Z Pvwn`vi wfwË‡Z/wewa 

†gvZv‡eK 

সজলা োে ও 

পুন যবাসন 

কি যকেযার দপ্তর 

ও 

সংভিষ্ট উপতজলা 

প্রকল্প বােবািন 

কি যকেযার দপ্তর 

প্রদর্াজয নদহ Rjv ÎvY I cybe©vmb Kg©KZ©v 

cvebv 

রুম নাং-২১৪ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৬২১১ 

ddmpabna@gmail.com 

 

 

‡Rjv cÖkvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তল‡dvb: 02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 

৩৩. wfwRGd  mswkøó Dc‡Rjv n‡Z Pvwn`vi wfwË‡Z/wewa 

†gvZv‡eK 

  Rjv ÎvY I cybe©vmb Kg©KZ©v 

cvebv 

রুম নাং-২১৪ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৬২১১ 

ddmpabna@gmail.com 

 

 

 

‡Rjv cÖkvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তল‡dvb: 02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 
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৩৪. eb¨v আশ্রয় ‡K› ª̀ 

wbg©vY/gywRe wKjøv 

wbg©vY 

 mswkøó Dc‡Rjv n‡Z Pvwn`vi wfwË‡Z/wewa 

†gvZv‡eK 

  Rjv ÎvY I cybe©vmb Kg©KZ©v 

cvebv 

রুম নাং-২১৪ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৬২১১ 

ddmpabna@gmail.com 

 

 

‡Rjv cÖkvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তল‡dvb: 02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 

৩৫. MÖvgxY iv¯Ívq †nwis 

†evb eÛ (GBP wewe 

KiY) 

 mswkøó Dc‡Rjv n‡Z Pvwn`vi wfwË‡Z/wewa 

†gvZv‡eK 

  ‡ Rjv ÎvY I cybe©vmb Kg©KZ©v 

cvebv 

রুম নাং-২১৪ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৬২১১ 

ddmpabna@gmail.com 

 

 

‡Rjv cÖkvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তল‡dvb: 02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 

৩৬. ‡mZz/KvjfvU© wbg©vY  mswkøó Dc‡Rjv n‡Z Pvwn`vi wfwË‡Z/wewa 

†gvZv‡eK 

  Rjv ÎvY I cybe©vmb Kg©KZ©v 

cvebv 

রুম নাং-২১৪ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৬২১১ 

ddmpabna@gmail.com 

 

 

‡Rjv cÖkvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তল‡dvb: 02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 
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ক্রঃ 

নং 

ক্ষসোর নাি ক্ষসো প্রদান পদ্ধতি প্রণিােনীি কাগেপত্র এেং প্রাতিস্থান ক্ষসোর মূল্য এেং 

পতরণ াে পদ্ধতি 

ক্ষসো প্রদাণনর 

সিিসীিা 

 াখার নািসহ দাতিত্বপ্রাি কি থকিথার 

পদতে, রুি নম্বর, ক্ষেলা/উপণেলার ক্ষকাি, 

অতিতসিাল ক্ষর্তলণিান ও ই-ক্ষিইল 

ঊর্ধ্থিন কি থকিথার পদতে, রুি নম্বর, 

ক্ষেলা/উপণেলার ক্ষকািসহ 

অতিতসিাল ক্ষর্তলণিান ও ই-ক্ষিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ভূতম অতধগ্রহণ শাখা 

৩৭. সরকাতর/ আো-

সরকাতর/ স্বািত্ত াতসি 

সংস্থার অনুকূণল েতি 

অতেগ্রহে 

--- ১. প্র াসতনক অনুণিাদনপত্র  

২. ন্যযনিি েতির প্রণিােনীিিা সংক্রান্ত 

প্রিযিনপত্র 

৩. প্রস্তাতেি েতির দাগ সূতে 

৪. ক্ষল-আউর্ প্ল্যান 

৫. লাল কাতল দ্বারা প্রস্তাতেি োিগা তেতিি 

করে (সে থণ ষ নক্সা) 

৬.  োণের্ েরাদ্দ সংক্রান্ত পত্র 

৭. প্রকণের তেস্তাতরি েে থনা 

 

প্রেযাশী সংস্থ্া 

সংগ্রহ করতব। 

- ভূতি অতেগ্রহে কি থকিথা 

(ভূতি অতেগ্রহে  াখা) 

ক্ষেলা প্র াসণকর কা থালি, পােনা 

রুি- ৩১৪, ৩১৫ 

ক্ষেলা ক্ষকাি- ৭৬০০ 

ক্ষর্তলণিান: ০২৫৮৮৮৪৫৪৯২ 

laopabna1828@gmail.com 

অতিতরক্ত ক্ষেলা প্র াসক (রােস্ব) 

পােনা 

রুি-২১০ 

ক্ষেলা ক্ষকাি- ৭৬০০ 

ক্ষর্তলণিান- ০২৫৮৮৮৪৬০৩৯ 

adcrpabna@mopa.gov.bd 

৩৮. ক্ষে-সরকাতর সংস্থার 

অনুকূণল েতি 

অতেগ্রহে 

---- ১. প্রকে োস্তোিণনর েন্য অর্ থািণনর উৎস 

এেং অর্ থলতি প্রতিষ্ঠাণনর তনশ্চিিা পত্র 

২. ন্যযনিি েতির প্রণিােনীিিা সংক্রান্ত 

প্রিযিনপত্র 

৩. প্রস্তাতেি েতির দাগ সূতে 

৪. ক্ষল-আউর্ প্ল্যান 

৫. লাল কাতল দ্বারা প্রস্তাতেি োিগা তেতিি 

করে (সে থণ ষ নক্সা) 

৬.  প্রকণের তেস্তাতরি েে থনা 

৭. তেতেিালার ৭ নং তেতেিণি ‘‘ছ’’ িরণি 

সম্মতিপত্র ( ৫০ র্াকার নন জুতিত িাল 

স্ট্যাণে) 

 

প্রেযাভশ সংস্থ্া 

সংগ্রহ করতব। 

 

- 

ভূতি অতেগ্রহে কি থকিথা 

(ভূতি অতেগ্রহে  াখা) 

ক্ষেলা প্র াসণকর কা থালি, পােনা 

রুি- ৩১৪, ৩১৫ 

ক্ষেলা ক্ষকাি- ৭৬০০ 

ক্ষর্তলণিান: ০২৫৮৮৮৪৫৪৯২ 

laopabna1828@gmail.co

m 

অতিতরক্ত ক্ষেলা প্র াসক (রােস্ব) 

পােনা 

রুি-২১০ 

ক্ষেলা ক্ষকাি- ৭৬০০ 

ক্ষর্তলণিান- ০২৫৮৮৮৪৬০৩৯ 

adcrpabna@mopa.go

v.bd 
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ক্রঃ 

নং 

ক্ষসোর নাি ক্ষসো প্রদান পদ্ধতি প্রণিােনীি কাগেপত্র এেং প্রাতিস্থান ক্ষসোর মূল্য এেং 

পতরণ াে পদ্ধতি 

ক্ষসো প্রদাণনর 

সিিসীিা 

 াখার নািসহ দাতিত্বপ্রাি কি থকিথার 

পদতে, রুি নম্বর, ক্ষেলা/উপণেলার ক্ষকাি, 

অতিতসিাল ক্ষর্তলণিান ও ই-ক্ষিইল 

ঊর্ধ্থিন কি থকিথার পদতে, রুি নম্বর, 

ক্ষেলা/উপণেলার ক্ষকািসহ 

অতিতসিাল ক্ষর্তলণিান ও ই-ক্ষিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

স্থানীয় সরকার শাখা 

৩৯. BDwbqb IqvW© mxgvbv 

wba©viY, cybtwba©viY, 

bvgKiY BZ¨vw` 

wel‡q Kvh©µg MÖnY 

1| Av‡e`b cÎ                             

2| mswkøó Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmv‡ii gZvgZmn c~Y©v½ 

cÖwZ‡e`b 

mswkøó Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vjq তফ/চাজয মুি 30 w`b 

 

mnKvix Kwgkbvi (g~j¨vqb) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg b¤̂i-218(K)                     

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪২৯১০ 

 

DccwiPvjK, ¯’vbxq miKvi 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg b¤̂i- 218   

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৫৪৮৩ 

pabnaddlg@gmail.com 

৪০. AwWU AvcwË  AwWU AvcwËi welqwU wb®úwË 

c~e©K gZvgZmn cÖwZ‡e`b 

mswkøó Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vjq তফ/চাজয মুি 07 w`b mnKvix Kwgkbvi (g~j¨vqb) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg b¤̂i-218(K)                     

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪২৯১০ 

 

DccwiPvjK, ¯’vbxq miKvi 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg b¤̂i- 218   

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৫৪৮৩ 

pabnaddlg@gmail.com 

৪১. GjwRGmwc-3 welqK 

cÖKí wej Gi 

QvoKi‡Y AbvcwË 

cÖ`vb 

 1| cÖKí ZvwjKv  

2| gv÷vi †iv‡ji Kwc                  3| 

GmGmwm KwgwUi †iRy‡jkb                  

4| KvwiMwi Kg©KZ©vi cÖZ¨qb                

5| cÖKí Kv‡Ri Qwe 

mswkøó Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vjq 

তফ/চাজয মুি 03 Kvh©w`em 

 

mnKvix Kwgkbvi (g~j¨vqb) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg b¤̂i-218(K)                     

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪২৯১০ 

 

DccwiPvjK, ¯’vbxq miKvi 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg b¤̂i- 218   

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৫৪৮৩ 

pabnaddlg@gmail.com 

৪২. Rb¥mb` cÖ`v‡bi 90 

(beŸB) w`b AwZµvšÍ 

nevi ci Rb¥mb` 

ms‡kvab 

-- 1| Gm,Gm,wm/mggv‡bi g~j mvwU©wd‡KU 

(hw` _v‡K)                   

2| RvZxq cwiPqcÎ                          

3| wUKv KvW© 

 

জপৌরসভ্ায় আদবেন করদত হদব। 

তফ/চাজয মুি 07 w`b 

 

mnKvix Kwgkbvi (g~j¨vqb) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg b¤̂i-218(K) 

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪২৯১০ 

 

DccwiPvjK, 

¯’vbxq miKvi 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg b¤̂i- 218 

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৫৪৮৩ 

pabnaddlg@gmail.com 

৪৩. g„Zz¨mb` cÖ`v‡bi bi 

90 (beŸB) w`b 

AwZµvšÍ nevi ci 

g„Zz¨mb` ms‡kvab  

-- Wv³vix mb`/ ‡Mvi¯Ív‡bi mb` 

 

জপৌরসভ্া মাধ্যদম আদবেন অগ্রায়ন করা হয়। 

তফ/চাজয মুি 07 w`b 

 

mnKvix Kwgkbvi (g~j¨vqb) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg b¤̂i-218(K) 

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪২৯১০ 

 

DccwiPvjK, 

¯’vbxq miKvi 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg b¤̂i- 218 

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৫৪৮৩ 

pabnaddlg@gmail.com 

 

mailto:abnaddlg@gmail.com
mailto:abnaddlg@gmail.com
mailto:abnaddlg@gmail.com
mailto:abnaddlg@gmail.com
mailto:abnaddlg@gmail.com
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জনজারত শাখা 

৪৪. সাতকযর্ হাউস/অন্যান্য 

সরকাতর †i÷ হাউজ 

সমূদহ আবাসন সুতবধা 

প্রোন 

োিতরক পত্র/তলতখত আদবেন  সরকার তনধ যাতরত 

হাদর 

 

আদবেন 

অনুর্ায়ী 

(পেমর্ যাো ও 

আদবেন 

অগ্রাতধকার) 

 

 

‡bRviZ †WcywU Kv‡j±i 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg bs- 225 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt ০২৫৮৮৮৪৫৪৫৯ 

ndcpabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K), 

cvebv 

iæg bs- 211 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt 02588845541 

adcgenpabna@gmail.com 

 

 

 

 
 

ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জরতভ্তনউ মুতন্সখানা শাখা 

৪৫. we‡`‡k Ae¯’vbiZ 

bvMwiK‡`i Avg 

†gv³vi bvgv 

÷¨v¤úhy³ KiY 

m¤úvw`Z Avg‡gv³vibvgv 

nvjmbZK bvg LvwiRmn f~wg 

Dbœqb Ki 

mnKvwi Kwgkbvi (f~wg), 

সংভিষ্ট দ ~Zvevm 

Av‡e`‡b 20 UvKvi †KvU© wd, 

1000 UvKvi we‡kl AvVv‡jvhy³ 

÷¨v¤ú 

15 w`b mnKvix Kwgkbvi 

†iwfwbD gywÝLvbv kvLv 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৯ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফান: 02588844863 

rmsectionpabna@ gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

cvebv 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তল‡dvb bs-02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 

৪৬. আিতিাক্তার নািা 

কার্ যকরকরে 

মূল আিতিাক্তার নািা  ভবতশষ আঠাতলা স্টযাম্প 

‘এ’ কযাোগভরর জন্য ১০০০/- 

‘ভব’ কযাোগভরর জন্য ২০০০/- 

‘ভস’ কযাোগভরর জন্য ৩০০০/- 

‘ভি’ কযাোগভরর জন্য ৪০০০/- 

৩০ কার্ যভদবস 

 

mnKvix Kwgkbvi 

†iwfwbD gywÝLvbv kvLv 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৯ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফান: 02588844863 

rmsectionpabna@ gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

cvebv 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তল‡dvb bs-02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 
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০২.৩) অিযন্তরীে সসবা 

ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

আইতসটি শাখা 

১. সজলা প্র ােন কর্তমক 

আয়য়াতজি তবতভন্ন 

সমলায় লতজতস্ট্ক 

োয়পাে ম 

- -- প্রদর্াজয নদহ প্রদর্াজয নদহ েহকারী কতম নার (আইতেটি  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-১১৯ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৪১৪১ 

ict.sec.pabna@gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (ত ক্ষা ও 

আইতেটি) 

সজলা প্র ােয়কর কার্ মালয়, পাবনা 

রুম নং-২১৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪২২০৮  

adcictedupabna@gmail.com 
২. তভতডও কনিায়রে 

তেয়স্ট্ম রক্ষণায়বক্ষণ 

ও এিদেংক্রান্ত 

কার্ মক্রম 

- -- প্রদর্াজয নদহ প্রদর্াজয নদহ েহকারী কতম নার (আইতেটি  াখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নং-১১৯ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪৪১৪১ 

ict.sec.pabna@gmail.com 

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক (ত ক্ষা ও 

আইতেটি) 

সজলা প্র ােয়কর কার্ মালয়, পাবনা 

রুম নং-২১৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িানঃ ০২৫৮৮৮৪২২০৮  

adcictedupabna@gmail.com 
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ অতিতেয়াল 

সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

লাইদেতর শাখা 

৩. কম মকিমা/কম মোরীগয়ণর 

নায়ম বই ইস্যযকরণ 

প্রয়র্াজয নয় লাইয়েতর  াখা তি/োজমমুক্ত িাৎক্ষতণক 

 

েহকারী কতম নার (লাইয়েতর  াখা) 

সজলা প্র ােয়কর কার্ মালয়, পাবনা 

রুম নং-২০৯ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

librarysecpabna@gmail.com  

অতিতরক্ত সজলা প্র ােক  

(তশক্ষা ও আইতসটি), পাবনা 

রুম নং-২১৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০  

সেতলয়িান: ০২৫৮৮৮৪২২০৮ 

adcictedupabna@gmail.co

m 

 

 
ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ অতিতেয়াল 

সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফরমস ও জস্টশনারী শাখা 

৪. সরকারী ভবভিন্ন ফরি 

সরবরাহ (তপনশন 

ফরি; পাভরবাভরক 

সপনশন ফরি; ছুটির 

আতবদন ফরি, বাভষ যক 

সগাপনীি অনুতবদন 

ফরি; িভবষ্য েহভবল 

হতে অভগ্রি প্রহতের 

জন্য আতবদতনর 

ফরি; সবেতনর ভবল 

ফরি, সশষ সবেতনর 

প্রেযািন পে ফরি; 

ক্রি, সরবরাহ ও সসবা 

বাবদ ব্যতির ভবল 

প্রদান; ভ্রিে ব্যি ভবল 

ফরি; ভনব যাহী 

আদালতে ম্যাভজতেে 

সরকতি যর জন্য আতদশ 

নাি প্রদান; ভনব যাহী 

আদালতে সূিীপে 

ভনধ যাভরে ফরতি িাভহদা পে প্রদান 

 

ফরম ও জস্টশনারী শাখা 

 

তফ/চাজয মুি 

 

০১ ভদন 

(িাভহদাপতে 

িারপ্রাপ্ত 

কি যকেযার 

অনুতিাদন 

সাতপতক্ষ সাতথ 

সাতথই প্রদান 

করা হি) 

 

সহকারী কতমশনার  

(ফরমস ও জস্টশনারী শাখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-১১৬ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

‡Rjv cÖkvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তল‡dvb: 02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 

mailto:dcpabna.@mopa.gov.bd
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প্রদান 

৫. জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালদয়র তনব যাহী 

ম্যাতজদের্, উপদজলা 

তনব যাহী অতফসার ও 

সহকারী কতমশনার 

(ভূতম) কর্তযক ভ্রাম্যমান 

আোলত পতরচালনার 

জন্য জতরমানা রতশে 

বতহ প্রোন 

তনধ যাতরত ফরদম চাতহো পত্র প্রোন ফরম ও জস্টশনারী শাখা তফ/চাজয মুি ০১ তেন 

 

সহকারী কতমশনার  

(ফরমস ও জস্টশনারী শাখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-১১৬ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

 

‡Rjv cÖkvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 

সজলার সকাড -৭৬০০ 

জর্তল‡dvb: 02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 

৬. জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালদয়র তবতভ্ন্ন 

শাখায় জস্টশনারী 

দ্রব্যাতে প্রোন 

 

তনধ যাতরত ফরদম চাতহো পত্র প্রোন 

 

ফরম ও জস্টশনারী শাখা তফ/চাজয মুি 

 

০১ তেন 

 

সহকারী কতমশনার  

(ফরমস ও জস্টশনারী শাখা) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-১১৬ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

 

‡Rjv cÖkvmK 

পাবনা 

রুম নাং-২১০ 

সজলার সকাড -৭৬০০ 

জর্তল‡dvb: 02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 

  

mailto:dcpabna.@mopa.gov.bd
mailto:dcpabna.@mopa.gov.bd


 

77 

 

ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবার মূল্য এবং 

পতরয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

স্থানীয় সরকার শাখা 

7. BDwbqb cwil` 

†Pqvig¨vb/m`m¨ Ges 

†cŠi KvDwÝji‡`i 

we‡`k åg‡Yi AbygwZ 

cÖ`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক তলতখি আয়বদনপত্র 

 

 

1| hyw³msMZ KviY D‡jøL K‡i wefvMxq 

Kwgkbvi g‡nv`‡qi eive‡i h_vh_ 

KZ©„c‡ÿi gva¨‡g Av‡e`b cÎ               

2|  BDwbqb cwil‡`i Kvh©weeiYx  

3| cywjk cÖwZ‡e`b                     

4| Rb¥wbeÜb mb`/RvZxq cwiPq c‡Îi 

d‡UvKwc                        

5| Rxeb e„ËvšÍ  

6| Qwe 

ভফ/িাজয মুক্ত 07 w`b 

 

mnKvix Kwgkbvi (g~j¨vqb) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg b¤̂i-218(K)                     

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪২৯১০ 

 

DccwiPvjK, ¯’vbxq miKvi 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg b¤̂i- 218   

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৫৪৮৩ 

pabnaddlg@gmail.com 

8. BDwbqb cwil` 

mwPe‡`i cvm‡cvU© 

Bmy¨/bevq‡bi QvocÎ 

cÖ`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক তলতখি আয়বদনপত্র 

 

 

1| (NOC) AbvcwË dig  

2| mv`v KvM‡R h_vh_ KZ©„c‡ÿi gva¨‡g 

†Rjv cÖkvmK g‡nv`q eivei Av‡e`bcÎ  

3| Rb¥wbeÜb/RvZxq cwiPq c‡Îi 

mZ¨vwqZ Kwc 

ভফ/িাজয মুক্ত 07 w`b 

 

mnKvix Kwgkbvi (g~j¨vqb) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg b¤̂i-218(K)                     

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪২৯১০ 

 

DccwiPvjK, ¯’vbxq miKvi 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg b¤̂i- 218   

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৫৪৮৩ 

pabnaddlg@gmail.com 

9. BDwbqb cwil` 

mwPe‡`i wcAviGj 

QzwU I Avby‡ZvwlK 

fvZv cÖ`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক তলতখি আয়বদনপত্র 

 

1| †Rjv cÖkvmK g‡nv`q eivei mv`v 

KvM‡R Av‡e`b                        

2| RvZxq cwiPq c‡Îi mZ¨vwqZ d‡UvKwc                               

3| BDwbqb cwil‡`i bv `vex cÎ                

4| A½xKvibvgv 

 

ভফ/িাজয মুক্ত 07 w`b mnKvix Kwgkbvi (g~j¨vqb) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg b¤̂i-218(K)                     

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪২৯১০ 

 

DccwiPvjK, ¯’vbxq miKvi 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg b¤̂i- 218   

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৫৪৮৩ 

pabnaddlg@gmail.com 

10. PvKzwiiZ Ae¯’vq g„Z 

BDwbqb cwil` 

mwPeM‡Yi 

Avby‡ZvwlK fvZv I 

jv¤úMÖv›U cÖ`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতক্ত কর্তমক তলতখি আয়বদনপত্র 

 

 

1| †Rjv cÖkvmK g‡nv`q  eivei mv`v 

KvM‡R Av‡e`b 

2| RvZxq cwiPq c‡Îi mZ¨vwqZ d‡UvKwc 

3| BDwbqb cwil‡`i bv-`vwe cÎ    

4| ÿgZv Ac©Y I AwffveK g‡bvbqb 

cÖZ¨qbcÎ  

5| DËivwaKvix †NvlYv cÎ                

6| bb g¨v‡iR mvwU©wd‡KU                    

7| A½xKvibvgv 

তফ/চাজয মুি 15 w`b 

 

mnKvix Kwgkbvi (g~j¨vqb) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg b¤̂i-218(K)                     

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪২৯১০ 

 

DccwiPvjK, ¯’vbxq miKvi 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg b¤̂i- 218   

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৫৪৮৩ 

pabnaddlg@gmail.com 

mailto:abnaddlg@gmail.com
mailto:abnaddlg@gmail.com
mailto:abnaddlg@gmail.com
mailto:abnaddlg@gmail.com
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11. Aemi cÖvß MÖvg 

cywjk‡`i GKKvjxb 

Aby`vb cÖ`vb 

(জচৌতকোর/ েফাোর) 

†Rjv cÖkvmK g‡nv`q  eivei 

mv`v KvM‡R Av‡e`b                   

১|  Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii AMÖMvgx cÎ                            

২| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii cÖZ¨qbmn 

mvwf©m ewn 

সাংতিষ্ট উপদজলা তনব যাহী অতফসাদরর কার্ যালয় 

 

তফ/চাজয মুি 15 w`b 

 
mnKvix Kwgkbvi (g~j¨vqb) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg b¤̂i-218(K)                     

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪২৯১০ 

 

DccwiPvjK, ¯’vbxq miKvi 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg b¤̂i- 218   

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৫৪৮৩ 

pabnaddlg@gmail.com 

12. BDwbqb cwil` MÖvg 

cywjk‡`i †cvlvK 

mieivn 

wcwcAvi-2009 (me©‡kl 

ms‡kvabxmn) Gi wb‡ ©̀kbv 

†gvZv‡eK 

¯’vbxq miKvi kvLv,  †Rjv cÖkvm‡Ki 

Kvh©vjq, cvebv 

তফ/চাজয মুি 90 w`b 

 

mnKvix Kwgkbvi (g~j¨vqb) 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg b¤̂i-218(K)                     

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪২৯১০ 

 

DccwiPvjK, ¯’vbxq miKvi 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, cvebv 

iæg b¤̂i- 218   

‡Rjv †KvW-7600                

†Uwj‡dvb: ০২৫৮৮৮৪৫৪৮৩ 

pabnaddlg@gmail.com 

 

 
ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

েংস্থাপন  াখা 

১৩. জপনশন 

(চাকুরীজীবীর 

তনদজর অবসদরর 

জন্য) 

তনধ যাতরত ফরদম প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্রসহ আদবেন করদত 

হদব। 

১. জপনশন আদবেন ফরম ২.১ 

২. তপআরএল-এ গমদনর 

মঞ্জুতরপত্র 

৩. প্রতযাতশত জশষ জবতন পত্র 

4. bb-‡M‡R‡UW PvKz‡i‡`i 

†ÿ‡Î mvwf©m eyK/‡M‡R‡UW 

PvKz‡ii †ÿ‡Î PvKwii weeiYx  

5. পাসদপার্ য সাইদজর এক কতপ 

ও স্টযাম্প সাইদজর সতযাতয়ত 

রতিন ছতব এক কতপ 

6. প্রািব্য জপনশদনর ববধ 

উিরাতধকার জঘাষণাপত্র 

7. নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ 

আঙ্গুদলর ছাপ 

8. না-োতব প্রতযয়ন পত্র 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

তফ/চাজয মুি 

 

০৭ (সাত)  

কার্ য তেবস 

 

প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845314 

establishmentsectioin. 

pabna@gmail.com 

জজলা প্রশাসক 

পাবনা 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 

   

 

mailto:abnaddlg@gmail.com
mailto:abnaddlg@gmail.com
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পাবনার সাংস্থাপন kvLvয়/ 

তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় সাংতিষ্ট 

তথ্য পাওয়া র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

১৪. পাতরবাতরক জপনশন 

(অবসরভ্াতা 

জভ্াগরত অবস্থায় 

জপনশনদভ্াগীর মৃত্যয 

হদল) 

তনধ যাতরত ফরদম প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্রসহ আদবেন করদত 

হদব। 

১.  পাতরবাতরক জপনশন আদবেন 

ফরম ২.২ 

২.  সযদতালা  পাসদপার্ য সাইদজর 

০১ (এক) কতপ  ও  স্টযাম্প 

সাইদজর সতযাতয়ত রতিন ছতব  ০১ 

(এক)কতপ  

৩.  উিরাতধকার সনে পত্র ও নন-

ম্যাদরজ সাটি যতফদকর্ 

৪.  নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ 

আঙ্গুদলর ছাপ 

৫. তপতপও এবাং তে-হাফ 

৬.  অতভ্ভ্াবক মদনানয়ন এবাং 

অবসর ভ্াতা ও আনুদতাতষক 

উদিালন করার জন্য ক্ষমতা অপ যণ 

সনে 

৭. তচতকৎসক/জপৌরসভ্া/ ইউতনয়ন 

পতরষে জচয়ারম্যান কর্তযক প্রেি 

মৃত্যযর সনেপত্র 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

পাবনার সাংস্থাপন kvLvয়/ 

তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় সাংতিষ্ট 

তথ্য পাওয়া র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

তফ/চাজয মুি ০৭ (সাত) কার্ য 

তেবস 

 

 

প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845314 

establishmentsectioin. 

pabna@gmail.com 

জজলা প্রশাসক 

পাবনা 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 

   

 

১৫. কম যচারীদের কল্যাণ  

জবাে য  হদত wPwKrmv 

mvnvh¨ প্রোন 

তনধ যাতরত ফরদম প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্রসহ আদবেন করদত 

হদব। 

১.  কল্যাণ  তহতবদলর  wPwKrmv 

mvnvh¨ মঞ্জুতরর  আদবেন  ফরম   

২. পাসদপার্ য  সাইদজর সতযাতয়ত 

রতিন  ছতব ১ কতপ 

৩. কম যস্থদলর জবতদনর প্রতযয়ন 

পত্র  

৪. কল্যাণ তহতবল/দর্ৌথবীমার 

সাহায্য পাওয়ার োতবোরদের 

তফ/চাজয মুি 

 

০৭ (সাত) কার্ য 

তেবস  

 

প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845314 

establishmentsectioin. 

pabna@gmail.com 

জজলা প্রশাসক 

পাবনা 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 
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নমুনা স্বাক্ষর 

৫. Wv³vix mb`cÎ 

৬. Li‡Pi fvDPvi 
 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

পাবনার সাংস্থাপন kvLvয়/ 

তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় সাংতিষ্ট 

তথ্য পাওয়া র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

১৬. পাতরবাতরক জপনশন  

(জপনশন মঞ্জুতরর 

পূদব যই জপনশনাদরর 

মৃত্যয হদল) 

তনধ যাতরত ফরদম প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্রসহ আদবেন করদত 

হদব। 

১. পাতরবাতরক জপনশন আদবেন 

ফরম-২.১ 

২. তপআরএল-এ গমদনর 

মঞ্জুতরপত্র 

৩. প্রতযাতশত জশষ-জবতন পত্র 

4 . bb-‡M‡R‡UW PvKz‡i‡`i 

†ÿ‡Î mvwf©m eyK/‡M‡R‡UW 

PvKz‡ii †ÿ‡Î PvKwii weeiYx 

৪. এক কতপ স্টযাম্প সাইজ ও এক 

কতপ পাসদপার্ য সাইদজর  

সতযাতয়ত রতিন ছতব  

৫. উিরাতধকার সনে পত্র ও 

স্ত্রী/স্বামীর নন ম্যাতরজ 

সাটি যতফদকর্ 

৬. নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ 

আঙ্গুদলর ছাপ 

৭. অতভ্ভ্াবক মদনানয়ন এবাং 

অবসর ভ্াতা ও আনুদতাতষক 

উদিালন করার জন্য ক্ষমতাপত্র 

৮. তচতকৎসক/জপৌরসভ্া/ইউতনয়ন 

পতরষে জচয়ারম্যান কর্তযক প্রেি 

মৃত্যযর সনে পত্র 

9. সরকাতর পাওনাতে পতরদশাদধর 

অিীকারপত্র 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

পাবনার সাংস্থাপন kvLvয়/ 

তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় সাংতিষ্ট 

তথ্য পাওয়া র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

তফ/ চাজয মুি 

 

০৭ (সাত) 

কার্ য তেবস 

 

প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845314 

establishmentsectioin. 

pabna@gmail.com 

জজলা প্রশাসক 

পাবনা 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 
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www.forms.portal.gov.bd 

১৭. চাকুরীরত অবস্থায় 

মৃত কম যচারীর  

পতরবারদক  Kj¨vY 

fvZv gÄyixi 

Av‡e`b  

তনধ যাতরত ফরদম প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্রসহ আদবেন করদত 

হদব। 

 

১. কল্যাণ তহতবদলর fvZv I 

†hŠ_ exg mvnvh¨ cvIqvi 

Av‡e`b dig 

২. সযদতালা পাসদপার্ য সাইদজর 

সতযাতয়ত রতিন ছতব ০১ (এক) 

কতপ 

3. ওয়াতরশ সনে পত্র (মূলকতপ) 

4. কম যকতযা/কম যচারীর মৃত্যয সনে 

পদত্রর সতযাতয়ত কতপ 

5. স্ত্রীর/স্বামীর জক্ষদত্র পুনরায় 

তববাহ  না হওয়ার এবাং কন্যা  ও 

ভ্তির জক্ষদত্র তববাহ না হওয়ার  

সনে পদত্রর সতযাতয়ত কতপ 

 6.আদবেনকারীদক সকল সেস্য  

কর্তযক প্রেি  ক্ষমতাপত্র 

(মূলকতপ) 

7. কল্যাণ তহতবল/জর্ৌথবীমার 

সাহায্য  পাওয়ার োতবোরদের 

নমুনা স্বাক্ষর 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

পাবনার সাংস্থাপন kvLvয়/ 

তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় সাংতিষ্ট 

তথ্য পাওয়া র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

তফ/ চাজয  মুি ০৭ (সাত) কার্ য 

তেবস 

 

প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845314 

establishmentsectioin. 

pabna@gmail.com 

জজলা প্রশাসক 

পাবনা 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 

   

 

১৮. অক্ষম কg©Pvixi 

কল্যাণ তহতবদলর 

অনুোন প্রোন 

তনধ যাতরত ফরদম প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্রসহ আদবেন করদত 

হদব। 

 

১. কল্যাণ তহতবদলর অনুোন 

মঞ্জুতরর জন্য আদবেন ফরম 

২. সয জতালা পাসদপার্ য সাইদজর 

সতযাতয়ত ০১(এক) কতপ রতনন 

ছতব 

৩. কg©Pvix অক্ষম হওয়ার সনে 

৪. আদবেনকারীর সতযাতয়ত নমুনা 

স্বাক্ষর 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

পাবনার সাংস্থাপন kvLvয়/ 

তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় সাংতিষ্ট 

তথ্য পাওয়া র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

তফ/ চাজয  মুি ০৭ (সাত) 

Kvh©w`em 

 

প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845314 

establishmentsectioin. 

pabna@gmail.com 

জজলা প্রশাসক 

পাবনা 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 
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১৯. অক্ষম কg©Pvixi 

জর্ৌথ বীমার অ_© 

gÄyi 

তনধ যাতরত ফরদম প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্রসহ আদবেন করদত 

হদব। 

 

১. কল্যাণ তহতবদলর অনুোন 

মঞ্জুতরর জন্য আদবেন ফরম 

২. সয জতালা পাসদপার্ য সাইদজর 

সতযাতয়ত ০১(এক) কতপ রতনন 

ছতব 

৩. কg©Pvix অক্ষম হওয়ার সনে 

৪. আদবেনকারীর সতযাতয়ত নমুনা 

স্বাক্ষর 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

পাবনার সাংস্থাপন kvLvয়/ 

তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় সাংতিষ্ট 

তথ্য পাওয়া র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

তফ/ চাজয  মুি 

 

০৭ (সাত) 

Kvh©w`em 

 

প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845314 

establishmentsectioin. 

pabna@gmail.com 

জজলা প্রশাসক 

পাবনা 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 

   

 

২০. মৃত কg©Pvixi 
কল্যাণ তহতবj 

n‡Z `vdb-Kvdb 

eve` mvnvh¨ gÄyix 

cÖ`vb 

তনধ যাতরত ফরদম প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্রসহ আদবেন করদত 

হদব। 

 

১. কল্যাণ তহতবদলর `vdb-

Kvdb eve` mvnvh¨ মঞ্জুতরর  

আদবেন ফরম 

২. সযদতালা পাসদপার্ য  সাইদজর 

সতযাতয়ত রতিন ছতব ০১ (এক) 

কতপ 

3. ওয়াতরশ সনে পত্র (মূলকতপ) 

4. কম যকতযা/কম যচারীর মৃত্যয সনে 

পদত্রর সতযাতয়ত কতপ 

5. স্ত্রীর/স্বামীর জক্ষদত্র পুনরায় 

তববাহ  না হওয়ার এবাং কন্যা ও 

ভ্তির জক্ষদত্র তববাহ না হওয়ার  

সনে পদত্রর সতযাতয়ত কতপ 

6. আদবেনকারীদক সকল সেস্য  

কর্তযক প্রেি  ক্ষমতাপত্র 

(মূলকতপ) 

7. কল্যাণ তহwব†লi সাহায্য  

পাওয়ার োতবোরদের নমুনা 

স্বাক্ষর 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

পাবনার সাংস্থাপন kvLvয়/ 

তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় সাংতিষ্ট 

তথ্য পাওয়া র্াদব। 

www.pabna.gov.bd 

www.forms.portal.gov.bd 

 

তফ/ চাজয  মুি ০৭ (সাত) 

Kvh©w`em 

 

প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845314 

establishmentsectioin. 

pabna@gmail.com 

জজলা প্রশাসক 

পাবনা 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 
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২১. ৩য় জশ্রণীর 

কg©Pvixজের 

সাধারণ  ভ্তবষ্য 

তহতবল হদত অতগ্রম 

মঞ্জুর 

অতগ্রম মঞ্জুতরর আদবেন ফরদম 

আদবেন করদত হদব। 

১. সাধারণ ভ্তবষ্য তহতবদলর 

একাউন্টস তিপ 

 

২. তনজ উদযাদগ সাংগ্রহ করদত 

হদব 

 

ফরমস শাখা, জজলা প্রশাসদকর 

Kvh©vjq, cvebv 

তফ/ চাজয  মুি 

 

০৭(সাত) 

Kvh©w`em 

প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845314 

establishmentsectioin. 

pabna@gmail.com 

জজলা প্রশাসক 

পাবনা 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 

   

 

২২. তপ আর এল মঞ্জুর ১. wba©vwiZ ছুটির আদবেন ফরম 

(†M‡R‡UW /bb-‡M‡R‡UW 

Kg©KZ©v-Kg©Pvwi‡`i Rb¨ c„_K 

c„_K Av‡e`b dig) 

 

২. সাতভ্ যস বতহ 

১. ফরমস শাখা, জজলা প্রশাসদকর 

Kvh©vjq, cvebv 

 

২. সাংতিষ্ট কম যরত শাখা 

তফ/ চাজয  মুি 

 

০৭ (সাত) 

Kvh©w`em 

প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845314 

establishmentsectioin. 

pabna@gmail.com 

জজলা প্রশাসক 

পাবনা 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 

   

 
২৩. অতজযত ছুটি মঞ্জুর ১. wba©vwiZ ছুটির আদবেন ফরম 

(†M‡R‡UW /bb-‡M‡R‡UW 

Kg©KZ©v-Kg©Pvwi‡`i Rb¨ c„_K 

c„_K Av‡e`b dig) 

 

২. সাতভ্ যস বতহ 

১. ফরমস শাখা, জজলা প্রশাসদকর 

Kvh©vjq, cvebv 

জজলা /উপদজলা তহসাব রক্ষণ  

 

২. অতফস 

তফ/ চাজয  মুি 

 

 

০৭ (সাত) 

Kvh©w`em 

 

প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845314 

establishmentsectioin. 

pabna@gmail.com 

জজলা প্রশাসক 

পাবনা 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 

   

 
২৪. তশক্ষা ছুটি অগ্রায়ণ ১. ছুটির আদবেন ফরম 

 

২. সাতভ্ যস বতহ 

১. ফরমস শাখা, জজলা প্রশাসদকর 

Kvh©vjq, cvebv 

 

২. জজলা/উপদজলা তহসাব রক্ষণ 

অতফস 

তফ/ চাজয  মুি 

 

০৭ (সাত) 

Kvh©w`em 

প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845314 

establishmentsectioin. 

pabna@gmail.com 

জজলা প্রশাসক 

পাবনা 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 

   

 

২৫. শ্রাতন্ত তবদনােন ছুটি 

মঞ্জুর 

১. wba©vwiZ ছুটির আদবেন ফরম 

(†M‡R‡UW/bb-‡M‡R‡UW 

Kg©KZ©v-Kg©Pvwi‡`i Rb¨ c„_K 

c„_K Av‡e`b dig) 

 

২. সাতভ্ যস বতহ 

১. ফরমস শাখা, জজলা প্রশাসদকর 

Kvh©vjq, cvebv 

 

২. জজলা/উপদজলা তহসাব রক্ষণ 

অতফস 

তফ/ চাজয  মুি 

 

০৭ (সাত) 

Kvh©w`em 

 

প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845314 

establishmentsectioin. 

জজলা প্রশাসক 

পাবনা 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 
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pabna@gmail.com  
২৬. প্রসূতত ছুটি মঞ্জুর প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতি কর্তমক তলতখি আয়বদনপত্র 

 

 

১. wba©vwiZ ছুটির আদবেন ফরম 

(†M‡R‡UW/bb-‡M‡R‡UW 

Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i Rb¨ c„_K 

c„_K Av‡e`b dig) 

 

২. োিারী সুপাতরশপত্র 

 

তফ/ চাজয  মুি 

 

০৭ (সাত) 

Kvh©w`em 

প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845314 

establishmentsectioin. 

pabna@gmail.com 

জজলা প্রশাসক 

পাবনা 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 

   

 
২৭. চাকুরী স্থায়ীকরণ সাধারণ প্রশাসদনর ৩য় জশ্রতণর 

কম যচারীদের কg©Pvixর আদবেন 

 

১. সাধারণ প্রশাসদনর ৩য় জশ্রতণর 

কম যচারীদের কg©Pvixর আদবেন 

২. পুতলশ জভ্তরতফদকশন প্রতযয়ন 

৩. সাতভ্ যস বতহ 

৪. সদন্তাষজনক চাকুরীর প্রমাণক 

(এতসআর) 

-- 

 

০৭ (সাত) 

Kvh©w`em 

 

প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845314 

establishmentsectioin. 

pabna@gmail.com 

জজলা প্রশাসক 

পাবনা 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 

   

 
২৮. গৃহ তনম যাণ Fণ 

মঞ্জুর 

তনধ যাতরত ফরদম আদবেন 

 

জতমর েতলল/বায়নানামা/ 

চুতিনামা 

-- 

 

০৭ (সাত) 

Kvh©w`em 

 

প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845314 

establishmentsectioin. 

pabna@gmail.com 

জজলা প্রশাসক 

পাবনা 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 

   

 

২৯. চাকুরীরত অবস্থায় 

দুঘ যর্নাজতনত 

কারদণ গুরুতর 

আহত/মৃত 

কম যচারীর আতথ যক 

অনুোন 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতি কর্তমক তলতখি আয়বদনপত্র 

 

 

১.পাসদপার্ য সাইদজর ছতব (অতফস 

প্রধান কর্তযক সতযাতয়ত) 

২.মৃত্যয সনেপত্র (দপৌরসভ্া/ 

ইউতনয়ন পতরষে কতযক জারীকৃত)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

৩. ওয়াতরশ সনেপত্র (দপৌরসভ্া/ 

ইউতনয়ন পতরষে কতযক জারীকৃত) 

৪.উিরাতধকার কর্তযক প্রেি 

ক্ষমতাপত্র (দপৌরসভ্া/ ইউতনয়ন 

পতরষে কতযক জারীকৃত) 

৫.ইএলতপতস(দজলা/উপদজলা 

তহসাব রক্ষণ কম যকতযা কর্তযক 

প্রততস্বাক্ষতরত ও অতফস প্রধান 

কর্তযক সতযাতয়ত) 

৬.সাতভ্ যস বইদয়র ১-৫ 

পাতা(অতফস প্রধান কর্তযক 

-- ৩০ (তত্রশ) 

Kvh©w`em 

প্রশাসতনক কম যকতযা 

সাংস্থাপন শাখা 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৩ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845314 

establishmentsectioin. 

pabna@gmail.com 

জজলা প্রশাসক 

পাবনা 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

সেতলয়িান: 02588845499 

dcpabna@mopa.gov.bd 
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সতযাতয়ত) 

৭.আদবেনকারী ও মৃত ব্যতি 

কম যচারীর আইতে কাে য (অতফস 

প্রধান কর্তযক সতযাতয়ত) 

৮.নন-ম্যাতরজ 

সাটি যতফদকর্(দপৌরসভ্া/ইউতনয়ন 

পতরষে কতযক জারীকৃত) 

৯.রাজস্ব খাদতর প্রতযয়ন 

১০.দচক বইদয়র কভ্ার পাতা 

(অতফস প্রধান কর্তযক সতযাতয়ত) 

১১.২০১৫ সদনর জপ-তফদেশন 

(অতফস প্রধান কর্তযক সতযাতয়ত) 

১২. তপআরএল/দপনশন মঞ্জুতর 

আদেশ (অতফস প্রধান কর্তযক 

সতযাতয়ত) 

GQvovI তনদনাি ওদয়ব ঠিকানায় 

G msµvšÍ cÖ‡qvRbxq Z_¨ cvIqv 

hv‡e| 

 

www.bgpress.gov.bd  
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ক্রঃ 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রাতিস্থান 

সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি সেবা প্রদায়নর 

েময়েীমা 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

সরতভতনউ মুতেখানা  াখা 

৩০. wRwc/ GwRwc‡`i 

m¤§vvbx fvZv I 

†ókbvwiR cª`vb 

wbw ©̀ó di‡g Av`vjZ n‡Z 

cÖZ¨qbc~e©K wej 

সংভিষ্ট †`Iqvbx Av`vjZ  10 UvKv †iwfwbD ÷¨v¤ú 15 w`b 

 

mnKvix Kwgkbvi 

†iwfwbD gywÝLvbv kvLv 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৯ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফান: 02588844863 

rmsectionpabna@ gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

cvebv 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তল‡dvb bs-02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 

৩১. wfwc mg¤̂qK I 

†KŠmywj‡`i m¤§vvbx 

fvZv I †ókbvwiR 

cª`vb 

 

wbw ©̀ó di‡g mswkøó Av`vjZ 

n‡Z cÖZ¨qbc~e©K wej 

mswkøó †`Iqvbx Av`vjZ 10 UvKv †iwfwbD ÷¨v¤ú 15 w`b mnKvix Kwgkbvi 

†iwfwbD gywÝLvbv kvLv 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৯ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফান: 02588844863 

rmsectionpabna@ gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

cvebv 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তল‡dvb bs-02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 

৩২. wfwc,Lvm, Gj Gm 

wU †gvKÏgvi 

mgb-AviwR MÖnY, 

BwZe„Ë msMÖn I 

Reve w`‡q 

wb‡qvwRZ weÁ 

†KŠmyjx‡K mnvqZv 

cÖ`vb 

BwZe„Ë msMÖn mnKvwi Kwgkbvi (f~wg) - 30 w`b 

 

mnKvix Kwgkbvi 

†iwfwbD gywÝLvbv kvLv 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

রুম নাং-৩০৯ 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফান: 02588844863 

rmsectionpabna@ gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK 

cvebv 

iæg b¤̂i : 210 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তল‡dvb bs-02588845499 

dcpabna.@mopa.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ক্রঃ সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং সেবার মূল্য এবং পতরয় াধ পদ্ধতি সেবা প্রদায়নর  াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমার ঊর্ধ্মিন কম মকিমার পদতব, রুম নম্বর, 
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নং প্রাতিস্থান েময়েীমা পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড, 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

সজলা/উপয়জলার সকাডেহ 

অতিতেয়াল সেতলয়িান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

সনজারি  াখা 

৩৩. 4_© †kÖwYi 

Kg©Pvix‡`i †cbkb  

(wb‡Ri Aemi 

MÖn‡Yi †ÿ‡Î) 

gÄywi Av‡`k 

প্রতিাজনীি কাগজপে সংযুক্তসহ 

ব্যভক্ত কর্তযক ভলভখে আতবদনপে 

 

 

1. wcAviGj-G Mg‡bi 

gÄywic‡Îi mZ¨vwqZ Kwc 

2. cÖZ¨vwkZ †kl †eZb c‡Îi 

mZ¨vwqZ Kwc 

3. ‡cbkb Av‡e`b dig 2.1 

Gi g~j Kwc (ms‡hvRbx 4) 

4. Av‡e`bKvixi mZ¨vwqZ Qwe 

4 Kwc 

5. cÖvc¨ †cbk‡bi ˆea 

DËivwaKvi †NvlYvcÎ-3 

Kwc (ms‡hvRbx 2) 

6. bgybv ¯^vÿi I nv‡Zi cvuP 

Av½y‡ji Qvc- 3 Kwc 

(ms‡hvRbx 6) 

bv-`vex cÖZ¨qb cÎ 

(ms‡hvRbx 8) 

 

• ms‡hvRbx 4 (Av‡e`b dig 

2.1), ms‡hvRbx 2, 

ms‡hvRbx 6 I ms‡hvRbx 8 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi  

digm I †÷kbvix kvLv 

Ges †bRviZ kvLvq cvIqv 

hv‡e|  

• ‡kl †eZb c‡Îi mZ¨vwqZ 

Kwc †bRviZ kvLvq cvIqv 

hv‡e 

wd/PvR© gy³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 (†Zi) Kvh© 

w`em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‡bRviZ †WcywU Kv‡j±i 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg bs- 225 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt ০২৫৮৮৮৪৫৪৫৯ 

ndcpabna@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K), 

cvebv 

iæg bs- 211 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt 02588845541 

adcgenpabna@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩৪. 4_© †kÖwYi 

Kg©Pvix‡`i 

cvwievwiK †cbkb 

(‡cbkb gÄywii 

c~‡e©B †cbkbv‡ii 

g„Zz¨ n‡j) gÄywi 

Av‡`k 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতি কর্তমক তলতখি আয়বদনপত্র 

1. wcAviGj-G Mg‡bi 

gÄywic‡Îi Qvqvwjwc 

2. cÖZ¨vwkZ †kl †eZb c‡Îi 

mZ¨vwqZ Kwc 

3. cvwievwiK †cbk‡bi 

Av‡e`b dig 2.2 Gi g~j 

Kwc (ms‡hvRbx 5) 

৪. Av‡e`bKvixi mZ¨vwqZ Qwe 4 

wd/PvR© gy³ 

13 (†Zi)  

Kvh© w`em 

 

‡bRviZ †WcywU Kv‡j±i 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg bs- 225 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt ০২৫৮৮৮৪৫৪৫৯ 

ndcpabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K), 

cvebv 

iæg bs- 211 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt 02588845541 

adcgenpabna@gmail.com 

mailto:ndcpabna@gmail.com
mailto:adcgenpabna@gmail.com
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Kwc 

4. ‡cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ…©K cÖ`Ë DËivwaKvi 

mb` I bb-g¨vwiR 

mvwU©wd‡KU Gi 03 Kwc 

(ms‡hvRbx 3) 

5. bgybv ¯^vÿi I nv‡Zi cvuP 

Av½y‡ji Qvc 3 Kwc 

(ms‡hvRbx 6) 

6. Av‡e`bKvix‡K অন্যান্য 

DËivwaKviM‡Yi AwffveK 

g‡bvbqb  Ges Aemi fvZv 

I Avby‡ZvwlK D‡Ëvjb 

Kivi Rb¨ ÿgZv Ac©Y 

mb` Gi 03 Kwc 

(ms‡hvRbx 07) 

7. wPwKrmK/‡cŠimfv/BDwbqb 

cwil` KZ…©K cÖ`Ë g„Zz¨ 

mb` Gi g~jKwc 

8. bv-`vex cÖZ¨qb cÎ 

(ms‡hvRbx 8)  

9. Av‡e`bKvix Ges  

†cbkbv‡ii RvZxq cwiPqc‡Îi 

Qvqvwjwc 

 

* ms‡hvRbx 5 (Av‡e`‡bi dig 

2.2), ms‡hvRbx 3, ms‡hvRbx 

6, ms‡hvRbx 7 I ms†hvRbx 8 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

digm I †÷kbvwi kvLv Ges 

†bRviZ kvLvq cvIqv hv‡e 

* ‡kl †eZb c‡Îi mZ¨vwqZ 

Kwc †bRviZ kvLvq cvIqv hv‡e 

৩৫. 4_© †kÖwYi 

Kg©Pvix‡`i 

cvwievwiK †cbkb 

(AemifvZv 

†fvMiZ Ae ’̄vq 

†cbkb†fvMxi 

g„Zz¨) gÄywi Av‡`k 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

েংযুক্তেহ ব্যতি কর্তমক 

তলতখি আয়বদনপত্র 

 

1. cvwievwiK †cbk‡bi 

Av‡e`b dig 2.2 Gi g~j 

Kwc (ms‡hvRbx 5) 

2. Av‡e`bKvixi mZ¨vwqZ Qwe 

4 Kwc  

3. ‡cŠimfv/BDwbqb cwil` 

KZ…©K cÖ`Ë DËivwaKvi 

wd/PvR© gy³ 13 (†Zi)  

Kvh© w`em 

 

 

 

 

 

‡bRviZ †WcywU Kv‡j±i 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg bs- 225 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt ০২৫৮৮৮৪৫৪৫৯ 

ndcpabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K), 

cvebv 

iæg bs- 211 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt 02588845541 

adcgenpabna@gmail.com 



 

89 

 

mb` I bb-g¨vwiR 

mvwU©wd‡KU Gi 03 Kwc 

(ms‡hvRbx 3) 

4. bgybv ¯^vÿi I nv‡Zi cvuP 

Av½y‡ji Qvc 03 Kwc 

(ms‡hvRbx 6) 

5. Av‡e`bKvix‡K Ab¨vb¨ 

DËivwaKviM‡Yi AwffveK 

g‡bvbqb Ges Aemi fvZv 

I Avby‡ZvwlK D‡Ëvjb 

Kivi Rb¨ ÿgZv Ac©Y 

mb` Gi 03 Kwc 

(ms‡hvRbx 07) 

wPwKrmK/‡cŠimfv/BDwbqb 

cwil` KZ…©K cÖ`Ë g„Zz¨ mb` 

Gi g~jKwc 

 

* ms‡hvRbx 5 (Av‡e`b dig 

2.2), ms‡hvRbx 3, ms‡hvRbx 

6, ms‡hvRbx 7 cÖkvm‡Ki 

Kvh©vj‡qi dig I †÷kbvix 

kvLv Ges †bRviZ kvLvq cvIqv 

hv‡e 

৩৬. 4_© †kÖwYi 

Kg©Pvix‡`i Aÿg 

Kg©Pvixi Kj¨vY 

Znwe‡ji Aby`vb 

cÖ`vb 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতি কর্তমক তলতখি আয়বদনপত্র 

 

1. Kj¨vY Znwe‡ji Aby`vb 

gÄywii Rb¨ wba©vwiZ di‡g 

c~iYK…Z I ¯^vÿiK…Z 

Av‡e`bcÎ 

2. 01 (GK) Kwc m‡`¨‡Zvjv 

cvm‡cvU© mvB‡Ri mZ¨vwqZ 

iw½b Qwe 

3. Aemi MÖn‡Yi 

Av‡e`bc‡Îi mZ¨vwqZ 

Kwc 

4. Iqvwik mb` c‡Îi 

mZ¨vwqZ Kwc 

5. ¯¿xi †ÿ‡Î cybivq weevn bv 

nIqvi Ges Kb¨v I fwMœi 

†ÿ‡Î weevn bv nIqvi 

mb` cÎ (‡cŠimfvi 

†gqi/KvDwÝji, BDwc 

wd/PvR© gy³ 

13 (†Zi)  

Kvh© w`em 

 

‡bRviZ †WcywU Kv‡j±i 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg bs- 225 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt ০২৫৮৮৮৪৫৪৫৯ 

ndcpabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K), 

cvebv 

iæg bs- 211 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt 02588845541 

adcgenpabna@gmail.com 
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†Pqvig¨vb KZ…©K cÖ`I) 

g~jKwc 

6. Av‡e`bKvix‡K mKj  

m`m¨ KZ… ©K cÖ`Ë 

ÿgZvcÎ  g~jKwc 

৭. ‡kl †eZ‡bi cÖZ¨qbc‡Îi 

mZ¨vwqZ Kwc 

 

Av‡e`b dig †Rjv cÖkvm‡Ki 

Kvh©vj‡qi  †bRviZ kvLv/digm 

I †÷kbvwi kvLv Ges 

www.pabna.gov.bd ওদয়ব 

সাইদর্ পাওয়া র্াদব। 

৩৭. 4_© †kÖwYi 

Kg©Pvix‡`i Aÿg 

Kg©Pvixi 

†hŠ_exgvi A_© 

gÄyi 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র েংযুক্তেহ 

ব্যতি কর্তমক তলতখি আয়বদনপত্র 

 

 

1. Kj¨vY Znwe‡ji Aby`vb 

gÄywii Rb¨ wba©vwiZ di‡g 

c~iYK…Z I ¯^vÿiK…Z 

Av‡e`bcÎ 

2. 01 (GK) Kwc m`¨‡Zvjv 

cvm‡cvU© mvB‡Ri mZ¨vwqZ 

iw½b Qwe 

3. Aemi MÖn‡Yi Av‡`kc‡Îi 

mZ¨vwqZ Kwc 

4. Iqvwik mb` c‡Îi mZ¨vwqZ 

Kwc 

5. ¯¿xi †ÿ‡Î cybivq weevn bv 

nIqvi Ges Kb¨v I fwMœi 

†ÿ‡Î weevn bv nIqvi mb` 

cÎ (‡cŠimfvi 

†gqi/KvDwÝji, BDwc 

†Pqvig¨vb cÖ`Ë) g~j Kwc 

6. Av‡e`bKvix‡K mKj m`m¨ 

KZ…©K cÖ`Ë ÿgZvcÎ 

g~jKwc 

৭. ‡kl †eZ‡bi cÖZ¨qbc‡Îi 

mZ¨vwqZ Kwc 

 

Av‡e`b dig †Rjv cÖkvm‡Ki 

Kvh©vj‡qi  †bRviZ kvLv/digm 

I †÷kbvwi kvLv Ges 

www.pabna.gov.bd ওদয়ব 

wd/PvR© gy³ 

13 (†Zi)  

Kvh© w`em 

 

 

‡bRviZ †WcywU Kv‡j±i 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg bs- 225 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt ০২৫৮৮৮৪৫৪৫৯ 

ndcpabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K), 

cvebv 

iæg bs- 211 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt 02588845541 

adcgenpabna@gmail.com 

http://www.pabna.gov.bd/
http://www.pabna.gov.bd/
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সাইদর্ পাওয়া র্াদব। 

৩৮. 4_© †kÖwYi 

Kg©Pvix‡`i mvaviY 

fwel¨ Znwej n‡Z 

AwMÖg gÄywi 

gÄywii Rb¨ wba©vwiZ ফরদম 

আদবেন করদত হদব।  

 

তনধ যাতরত আদবেনপত্র এবাং 

wnmveiÿY Awdm KZ…©K cÖ`Ë 

w¯øc 

 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

†bRviZ kvLv Ges  

www.pabna.gov.bd 

wd/PvR© gy³ 

10 (`k) Kvh© 

w`em 

 

‡bRviZ †WcywU Kv‡j±i 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg bs- 225 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt ০২৫৮৮৮৪৫৪৫৯ 

ndcpabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K), 

cvebv 

iæg bs- 211 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt 02588845541 

adcgenpabna@gmail.com 

৩৯. 4_© †kÖYxi 

Kg©Pvix‡`i 

wcAviGj gÄyi 

wba©vwiZ Av‡e`bcÎ 

(wjwLZ/UvBcK…Z) 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

†bRviZ kvLv Ges 

www.pabna.gov.bd 

wd/PvR© gy³ 

10 (`k) Kvh© 

w`em 

 

‡bRviZ †WcywU Kv‡j±i 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg bs- 225 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt ০২৫৮৮৮৪৫৪৫৯ 

ndcpabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K), 

cvebv 

iæg bs- 211 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt 02588845541 

adcgenpabna@gmail.com 
৪০. 4_© †kÖYxi 

Kg©Pvix‡`i AwR©Z 

QzwU gÄyi 

gÄywii Rb¨ wba©vwiZ Av‡e`b 

dig 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

†bRviZ kvLv Ges 

www.pabna.gov.bd 

wd/PvR© gy³ 

10 (`k) Kvh© 

w`em 

 

‡bRviZ †WcywU Kv‡j±i 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg bs- 225 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt ০২৫৮৮৮৪৫৪৫৯ 

ndcpabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K), 

cvebv 

iæg bs- 211 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt 02588845541 

adcgenpabna@gmail.com 
৪১. 4_© †kÖwYi 

Kg©Pvix‡`i kÖvwšÍ 

we‡bv`b QzwU gÄyi 

gÄywii Rb¨ wba©vwiZ Av‡e`b 

dig 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

†bRviZ kvLv Ges 

www.pabna.gov.bd 

wd/PvR© gy³ 

10 (`k) Kvh© 

w`em 

‡bRviZ †WcywU Kv‡j±i 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg bs- 225 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt ০২৫৮৮৮৪৫৪৫৯ 

ndcpabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K), 

cvebv 

iæg bs- 211 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt 02588845541 

adcgenpabna@gmail.com 
৪২. 4_© †kÖwYi gwnjv 

Kg©Pvix‡`i cÖm~wZ 

QzwU gÄyi 

gÄywii Rb¨ wba©vwiZ Av‡e`b 

dig 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

†bRviZ kvLv Ges 

www.pabna.gov.bd 

wd/PvR© gy³ 

10 (`k) Kvh© 

w`em 

 

‡bRviZ †WcywU Kv‡j±i 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পাবনা 

iæg bs- 225 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt ০২৫৮৮৮৪৫৪৫৯ 

ndcpabna@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K), 

cvebv 

iæg bs- 211 

সজলার সকাড-৭৬০০ 

জর্তলদফvbt 02588845541 

adcgenpabna@gmail.com 

 
                               স্বাক্ষলরত/- 

(তববাে রায়েল সহায়েন) 

সজলা প্র ােক 

পাবনা 

সিান-০২-৫৮৮৮৪৫৪৯৯ 

email-dcpabna@mopa.gov.bd 

http://www.pabna.gov.bd/
http://www.pabna.gov.bd/
http://www.pabna.gov.bd/
http://www.pabna.gov.bd/
http://www.pabna.gov.bd/
mailto:email-dcpabna@mopa.gov.bd

