‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, cÂMo
wmwU‡Rbm& PvUv©i

m~wPcÎ
µwgK bs

kvLvi bvg

c„ôv b¤^i

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা শাসেকর কাযালয়,প গড়
www.panchagarh.gov.bd

নাগিরক সনদ

(Citizen’s Charter)
ানীয় সরকার শাখা

িমক
ন র

সবার নাম

০১

জ সনদ দােনর
৯০ (ন ই) িদন
অিত া হবার পর
িনব ন বিহ এবং
জ সনদ সংেশাধন।

০২

০৩

সনদ দােনর
৯০ (ন ই) িদন
অিত া হবার পর
িনব ন বিহ এবং
সনদ সংেশাধন।
ইট পাড়ােনার
লাইেস দান

েয়াজনীয়
সেবা সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

কাযিদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

১. িনধািরত ফরেম আেবদন
করেত হেব।
২. ইিত েব সং হীত জ
সনদপে র ল কিপ।

১৫(পেনর)
কাযিদবস

১. িনধািরত ফরেম আেবদন
করেত হেব।

েয়াজনীয় কাগজ াি

হান

জলা শাসেকর কাযালয়, ানীয়
সরকার শাখা (ক নং ২
য় তলা
)/
www.bris.lgd.gov.bd

সবা /
িফ/চােজস (টাকা
জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন
দান করেত হেব
তা উে খ করেত
হেব)

িফ/চাজ

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল/অিভেযাগ
করা যােব (কমকতার পদবী/ বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র,
মাবাইল ন র ওই- মইল)

ভার া কমকতা
ানীয় সরকার শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়।

উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, প গড়
ফানঃ +৮৮-০৫৬৮৬১৩২২
মাবাইলঃ +৮৮-০১৭০৮৩৯৭৭০১
ই- মইলঃ dcpanchagarh@mopa.gov.bd

মাবাইল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২৬

ই- মইলঃ lgpanchagarh@gmail.com
( পৗরসভা এলাকার জ েযাজ )

2. ি িনেজই
(1) জলা শাসেকর কাযালয়, ানীয়
সরকার শাখা (ক নং ২
য় তলা

দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র,
মাবাইল ন র ও ই- মইল)

ভার া কমকতা
ানীয় সরকার শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়।

িফ/চাজ

www.bris.lgd.gov.bd

মাবাইল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২৬

ই- মইলঃ lgpanchagarh@gmail.com
( পৗরসভা এলাকার জ েযাজ )
শাখার
টাকার কা িফ সং
এ

email: lgpanchagarh@gmail.com
www.panchagarh.gov.bd)
এ

www.panchagarh.gov.bd)

( পৗরসভা এলাকার জ

েযাজ )

উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, প গড়
ফানঃ +৮৮-০৫৬৮৬১৩২২
মাবাইলঃ +৮৮-০১৭০৮৩৯৭৭০১
ই- মইলঃ dcpanchagarh@mopa.gov.bd
( পৗরসভা এলাকার জ

েযাজ )

উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, প গড়
ফানঃ +৮৮-০৫৬৮৬১৩২২
মাবাইলঃ +৮৮-০১৭০৮৩৯৭৭০১
ই- মইলঃ dcpanchagarh@mopa.gov.bd

িমক
ন র

৪

০৫

০৬

সবার নাম

ইট পাড়ােনার
লাইেস নবায়ন

ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ার ান/সদ
এবং পৗর
কাউি লরেদর
িবেদশ মেণর
অ মিত দান প
অ ায়ন
ইউিনয়ন পিরষদ
সিচবেদর পাসেপাট
ই /নবায়েনর
ছাড়প দান

েয়াজনীয়
সেবা সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

কাযিদবস

হান

জলা শাসেকর কাযালয়
ানীয় সরকার শাখা ক নং ২
পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প
য় তলা
লাইেস িফ জমার ল চালান
পিরেবশ অিধদ র রং র
উৎেস কর জমার ল চালান
চালান ফরম জলা ওেয়ব
পাটাল
(www.panchagarh.gov
.bd)
চালান ফরম জলা ওেয়ব
পাটাল
(www.panchagarh.gov
.bd)
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর মা েম সংি পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ।
আেবদন পে র সােথ দািয় হ া র
ও
অ েমাদন সং া সভার
র েলশন।
শাখার
টাকার কা িফ সং

কাযিদবস

েয়াজনীয় কাগজ াি

সবা /
িফ/চােজস (টাকা
জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন
দান করেত হেব
তা উে খ করেত
হেব)
লাইেস নবায়ন
িফ ৫০০
কাড নং
জাির চালােনর
ারা জমা দান।

িফ/চাজ

দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র,
মাবাইল ন র ও ই- মইল)

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল/অিভেযাগ
করা যােব (কমকতার পদবী/ বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র,
মাবাইল ন র ওই- মইল)

ভার া কমকতা
ানীয় সরকার শাখা

উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, প গড়
ফানঃ +৮৮-০৫৬৮৬১৩২২
মাবাইলঃ +৮৮-০১৭০৮৩৯৭৭০১
ই- মইলঃ dcpanchagarh@mopa.gov.bd

জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়।
মাবাইল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২৬

ই- মইলঃ lgpanchagarh@gmail.com

ভার া কমকতা
ানীয় সরকার শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়।
মাবাইল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২৬

ই- মইলঃ lgpanchagarh@gmail.com

আেবদনকারী ক ক দ
আেবদনপ ।

কাযিদবস

িফ/চাজ

ভার া কমকতা, ানীয় সরকার শাখা
সহকারী কিমশনার,
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়।
মাবাইল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২৬

ই- মইলঃ lgpanchagarh@gmail.com

উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, প গড়
ফানঃ +৮৮-০৫৬৮৬১৩২২
মাবাইলঃ +৮৮-০১৭০৮৩৯৭৭০১
ই- মইলঃ dcpanchagarh@mopa.gov.bd

উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, প গড়
ফানঃ +৮৮-০৫৬৮৬১৩২২
মাবাইলঃ +৮৮-০১৭০৮৩৯৭৭০১
ই- মইলঃ dcpanchagarh@mopa.gov.bd

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা

শাসেকর কাযালয়,প গড়
www.panchagarh.gov.bd
নাগিরক সনদ
(Citizen’s Charter)

সং াপন শাখা

িমক
ন র

সবার নাম

েয়াজনীয়
সেবা
সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ াি

হান

১৫
পেনর

সবা /
িফ/চােজস (টাকা
জমাদােনর
কাড/খাত ও
কখন দান
করেত হেব তা
উে খ করেত
হেব)

দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র,
মাবাইল ন র ও ই- মইল)

ঊ তন কমকতা/যার কােছ
আপীল/অিভেযাগ করা যােব
(কমকতার পদবী/ বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান
ন র, মাবাইল ন র ওই- মইল)

শাসিনক
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়।
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭৩২
e-mailestablishment.dcpanchagarh@gmail.com

অ ী

ন র ৮৮
মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

এছাড়া পনশন ফরম

www.mopa.gov.bd এবং
www.panchagarh.gov.bd ওেয়বসাইট
থেক ও ডাউনেলাড করা যােব।

১৫
পেনর

শাসিনক
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়।
০১ (এক) কিপ স েতালা
ন

মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭৩২
e-mailestablishment.dcpanchagarh@gmail.com

ন র ৮৮
মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

অ ী

১৫
পেনর

এছাড়া পনশন ফরম
www.mopa.gov.bd এবং
www.panchagarh.gov.bd ওেয়বসাইট
থেক ও ডাউনেলাড করা যােব |

শাসিনক

০১ (এক) কিপ স েতালা

জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়।
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭৩২
e-mailestablishment.dcpanchagarh@gmail.com

ন র ৮৮
মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

এছাড়া পনশন ফরম
www.mopa.gov.bd এবং
www.panchagarh.gov.bd ওেয়বসাইট
থেক ও ডাউনেলাড করা যােব |

র

ণ

১৫
পেনর

শাসিনক
ন র ৮৮

জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়।
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭৩২
e-mailestablishment.dcpanchagarh@gmail.com

ণ
কমকতা/কমচারীেদর
ে অ ম
কমচারীর ক াণ
তহিবেলর অ দান

০১ মাস

১।
। এক

শাসিনক
কিপ স েতালা

৩। অ মতা সনদ
৪। াংেকর িহসাব ন র

৫। আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় পে র
ফেটাকিপ
( আেবদন ম রকারী ক প জন শাসন
ম ণালয়)
কমকতা/কমচারীেদর
ে অ ম
কমচারীর যৗথ
বীমার অথ ম র

১৫
কাযিদবস

মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

অ মতাজিণত পনশেন গমন করেল ক াণ বােডর
িনধািরত ফরেম ( - অিফেসর মা েম) আেবদন
করেত হেব
১। িনধািরত আেবদন ফরম
২। অ মতা সনদ
৩। অ মতাজিণত পনশন ম রী আেদশ
৪। আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় পে র ফেটাকিপ
৫। াংেকর িহসাব ন র

৩

৪. সংি
৫

জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়।
াংক।

www.bkkb.gov.bd এবং

www.panchagarh.gov.bd ওেয়বসাইট
থেক ও ডাউনেলাড করা যােব |
২.

৩. িডিস অিফস।
৪.
৫ সংি
াংক।
৬.

মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭৩২
e-mailestablishment.dcpanchagarh@gmail.com

শাসিনক
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়।
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭৩২
e-mailestablishment.dcpanchagarh@gmail.com

ন র ৮৮
মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

ন র ৮৮
মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

৬। ছিব

ত
কমকতা/কমচারীেদর
ে ক াণ
তহিবেলর অ দান

কমকতা/কমচারীেদর
সাধারণ ভিব তহিবল হেত
অি ম ম র

১৫
কাযিদবস

০৭
কাযিদবস

ক াণ বােডর িনধািরত ফরেম ( - অিফেসর
মা েম) আেবদন করেত হেব

www.bkkb.gov.bd এবং

www.panchagarh.gov.bd ওেয়বসাইট
থেক ও ডাউনেলাড করা যােব |

শাসিনক

২. িডিস অিফস।
৩.
৪ সংি
াংক।
৫.
৬.

১। িনধািরত আেবদন ফরম
২। পনশন ম রী আেদশ
৩। আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয় পে র
ফেটাকিপ
৪। াংেকর িহসাব ন র
www.bkkb.gov.bd এবং
৫। ছিব
www.panchagarh.gov.bd ওেয়বসাইট
৬।
সনদ
থেক ও ডাউনেলাড করা যােব |
সাধারণ ভিব তহিবেলর অি ম উে ালেনর
িনধািরত ফরেম আেবদন করেত হেব।
২। জলা িহসাব র ণ অিফস
১। িনধািরত আেবদন ফরম
৩। জলা িহসাব র ণ অিফস
২। িজিপএফ এর ল িহসাব
www.panchagarh.gov.bd ওেয়বসাইট
ি প
থেক ও ডাউনেলাড করা যােব এবং জলা
৩। িজিপএফ এর কতন িববরণী
শাসেকর কাযালেয়র সং াপন শাখায় পাওয়া
যােব।

কমকতা/কমচারীেদর
িপ আর এল ম র

৩০
কাযিদবস

১। িপআরএলএ গমেণর আেবদন ( ানীয়ভােব
ছাপােনা ফরেমট অ যায়ী)
২। অিজত র ফরম

১।

২। অিজত র ফরম
www.panchagarh.gov.bd ওেয়বসাইট
থেক ও ডাউনেলাড করা যােব এবং জলা
শাসেকর কাযালেয়র সং াপন শাখায় পাওয়া
যােব।

কমকতা/কমচারীেদর
অিজত
ম র

িশ া

অ ায়ণ

১৫
কাযিদবস

১৫
কাযিদবস

১। আেবদন
২। অিজত র ফরম
(অ তাজিণত কারেণ হেল িচিকৎসেকর
সনদপ সং করেত হেব।)

সরকােরর সাধারণ আেদেশর শতাধীেন একজন
সরকাির কমচারীেক সােয়ি িফক, টকিনেকল
অথবা তদ প িশ ার জ অথবা িনেদশনাগত
কান িবেশষ িশ েণর জ িশ া
দান
করা যায়।
িশ া
(অ ায়ন ) কবল সরকার ম র
করেত পাের।
( ানীয়ভােব ছাপােনা ফরেমট অ যায়ী)

১।
২। অিজত

র ফরম

জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়।
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭৩২
e-mailestablishment.dcpanchagarh@gmail.com

শাসিনক
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়।
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭৩২
e-mailestablishment.dcpanchagarh@gmail.com

ন র ৮৮
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়।
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭৩২
e-mailestablishment.dcpanchagarh@gmail.com

শাসেকর কাযালেয়র সং াপন শাখায় পাওয়া
যােব।

মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭৩২
e-mailestablishment.dcpanchagarh@gmail.com

শাসেকর কাযালেয়র সং াপন শাখায় পাওয়া
যােব।

মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

শাসিনক
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়।

১।

ন র ৮৮
মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

শাসিনক

www.panchagarh.gov.bd ওেয়বসাইট
থেক ও ডাউনেলাড করা যােব এবং জলা

www.panchagarh.gov.bd ওেয়বসাইট
থেক ও ডাউনেলাড করা যােব এবং জলা

ন র ৮৮
মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

ন র ৮৮
মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

শাসিনক
ন র ৮৮
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়।
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭৩২
e-mailestablishment.dcpanchagarh@gmail.com

মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd
bd

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়
www.panchagarh.gov.bd
নাগিরক সনদ

(Citizen’s Charter)
সাধারণ শাখা
িমক
ন র

সবার নাম

েয়াজনীয় সেবা
সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

শাখার
করেত হেব।

েয়াজনীয় কাগজ াি

হান

সবা / িফ/চােজস (টাকা
জমাদােনর কাড/খাত ও কখন
দান করেত হেব তা উে খ
করেত হেব)

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল/অিভেযাগ করা
যােব (কমকতার পদবী/ বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র, মাবাইল
ন র ওই- মইল)

টাকার কা িফ সং
ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-maildcpangeneralsection@gmail.
com

(www.panch
agarh.gov.bd

লাইেস িফ:
এক তারকা
ই তারকা
লাইেস

শাখার
করেত হেব।

দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান
ন র, মাবাইল ন র ও ই- মইল)

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-maildcpangeneralsection@gmail.
com

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

টাকার কা িফ সং

(www.panch
agarh.gov.bd

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-maildcpangeneralsection@gmail.
com

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

িমক
ন র

সবার নাম

২
রিজে শন/িনব ন

েয়াজনীয় সেবা
সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

শাখার
করেত হেব

শাখার
করেত হেব

েয়াজনীয় কাগজ াি

হান

সবা / িফ/চােজস (টাকা
জমাদােনর কাড/খাত ও কখন
দান করেত হেব তা উে খ
করেত হেব)

দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান
ন র, মাবাইল ন র ও ই- মইল)

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল/অিভেযাগ করা
যােব (কমকতার পদবী/ বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র, মাবাইল
ন র ওই- মইল)

টাকার কা িফ সং

(www.panch
agarh.gov.bd

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-maildcpangeneralsection@gmail.
com

(www.panch
agarh.gov.bd

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-maildcpangeneralsection@gmail.
com

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

টাকার কা িফ সং
ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

িমক
ন র

সবার নাম

েয়াজনীয় সেবা
সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

শাখার
করেত হেব

নবায়ন

েয়াজনীয় কাগজ াি

হান

সবা / িফ/চােজস (টাকা
জমাদােনর কাড/খাত ও কখন
দান করেত হেব তা উে খ
করেত হেব)

১ শাখার
করেত হেব
(২)

টাকার কা িফ সং
এর সত ািয়ত ফেটাকিপ

৩ সরকাির কাষাগাের িনিদ

৪
দান

১৫

(১) শাখার
করেত হেব
(২)

জমা দােনর চালােনর ল কিপ

টাকার কা িফ সং

৩
৪
৫ সরকাির কাষাগাের িনিদ

জমা দােনর চালােনর ল কিপ

৬
৭
৫

১০

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল/অিভেযাগ করা
যােব (কমকতার পদবী/ বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র, মাবাইল
ন র ওই- মইল)

টাকার কা িফ সং
ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-maildcpangeneralsection@gmail.
com

(www.panch
agarh.gov.bd

১০

দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান
ন র, মাবাইল ন র ও ই- মইল)

১কিপ রি ন

১ শাখার
টাকার কা িফ সং
করেত হেব
(২)
এর সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩ সরকাির কাষাগাের িনিদ
জমা দােনর চালােনর ল কিপ

১

ি িনেজই।

(২) ি িনেজই।
(৩) সানালী াং কর য
কান শাখা

১ ি িনেজই
২ িনবাচন অিফস/
(৩) গেজেটড কমকতা।
(৪) সংি
িত ান।
(৫) সানালী াং কর য কান
শাখা
(৬) ি িনেজই
(৭) ি িনেজই
১ ি িনেজই
(২) ি িনেজই
(৩) সানালী াং কর য
কান শাখা

নবায়ন

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

১২৫

নবায়ন িফ জমা দােনর কাড
(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১)
জাির চালােনর ারা জমা
দান।)

িফ জমা দােনর কাড
(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১)
জাির চালােনর ারা জমা
দান।)

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-maildcpangeneralsection@gmail.
com

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-maildcpangeneralsection@gmail.
com

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

৫
নবায়ন িফ জমা দােনর কাড
(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১)
জাির চালােনর ারা জমা
দান।)

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-maildcpangeneralsection@gmail.
com

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

েয়াজনীয় সেবা
সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

িমক
ন র

সবার নাম

৬

য়াত ি েযা ােদর
তেদহ সমািহত,
সৎকার ও পিরবহেনর
িনিম আিথক
অ দান

শাখার
টাকার কা িফ সং
করেত হেব
(২) উপেজলা িনবাহী অিফসােরর পািরশ
(৩) আেবদনকারীর রিঙন সত ািয়ত পাসেপাট সাইেজর ১কিপ ছিব
আেবদনকারীর
নাগিরক সনদ এর সত িয়ত
ফেটাকিপ

১ ি িনেজই
(২) সংি উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়
(৩) ি িনেজই
(৪) িনবাচন অিফস/সংি
ইউিপ চয়ার ান

অ ল সং িত সবী
ও সাং িতক
িত ােন ভাতা/
অ দান

(১ ) ১০ টাকা ে র রাজ েকট
(২) আেবদনকারীর
/নাগিরক সনদ এর সত িয়ত
ফেটাকিপ
(৩) আেবদনকারীর রিঙন সত ািয়ত পাসেপাট সাইেজর ১ কিপ ছিব

১ পা অিফস
(২) িনবাচন অিফস/ সংি
ইউিপ চয়ার ান
(৩) ি িনেজই

৮

৯

- গাি র সনদ
দান

৩

েয়াজনীয় কাগজপ

শাখার
করেত হেব

টাকার কা িফ সং

(২) উপেজলা িনবাহী অিফসােরর পািরশ/তদ

১০

েয়াজনীয় কাগজ াি

িতেবদন

৩) আেবদনকারীর রিঙন সত ািয়ত পাসেপাট সাইেজর ১কিপ ছিব
৪)
গা ধােনর ত য়নপ
৫) আেবদনকারীর
(ইউিপ চয়ার ান ক ক
নাগিরক সনদ এর সত িয়ত ফেটাকিপ
শাখার
টাকার কা িফ সং
করেত হেব
(২) িলশ ক ক তদ িতেবদন

ওয়াজ মাহিফ এর
অ মিত

হান

১ কাট িফ অ েমািদত
ভ ােরর িনকট হেত
পাওয়া যােব
(২) সংি উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়
৩ ি িনেজই
(৪) সংি গা ধান
(৫) িনবাচন অিফস/ সংি
ইউিপ চয়ার ান
১ ি িনেজই
(২) িলশ পােরর কাযালয়

সবা / িফ/চােজস (টাকা
জমাদােনর কাড/খাত ও কখন
দান করেত হেব তা উে খ
করেত হেব)

দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান
ন র, মাবাইল ন র ও ই- মইল)

িফ/চাজ
ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-maildcpangeneralsection@gmail.
com

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল/অিভেযাগ করা
যােব (কমকতার পদবী/ বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র, মাবাইল
ন র ওই- মইল)

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

িফ/চাজ
ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-maildcpangeneralsection@gmail.
Com

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

িফ/চাজ
ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-maildcpangeneralsection@gmail.
com

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

িফ/চাজ
ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

e-mail
dcpangeneralsection@gmail.com

১১

সরকারী
অিডেটািরয়াম ভাড়া

৩

শাখার
করেত হেব

টাকার কা িফ সং

১

ি িনেজই

বসরকারী আেবদন িতিদন ৩
হাজার টাকা অথবা
মেত
িফ/চাজ ।
িফ জমা
দােনর
াংক
একাউ ন র স য়ী িহসাব
ন র ৬৭৯৩, িহসােবর নাম :
জলা শাসক, প গড়, অ ণী
াংক িলিমেটড, প ড় শাখা
সংি
াংেকর রিশেদর ারা
জমা দান।)

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-maildcpangeneralsection@gmail.c
om

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

িমক
ন র
১২।

সবার নাম

চা রীরত অব ায়
বরণকারী
সরকারী কমকতা/
কমচারীেদর
আিথকঅ দান

েয়াজনীয় সেবা
সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

৩০

েয়াজনীয় কাগজপ

১) সংি িনয় ণকারী ম ণালয়েয়র মা েম/ জলা শাসেকর
কাযালেয়র মা েম/ যথাযথ ক পে র মা েম আেবদন
পাঠােত হেব
২) ধান িহসাবর ণ কমকতা/ জলা িহসাবর ণ কমকতার
িত া িরত শষ বতেনর ত য়নপ ( এলিপিস)
৩) সািভস বিহর সত ািয়ত ফেটাকিপ
৪) চা ির ায়ীকরেণর আেদেশর ফেটাকিপ
৫) রাজ খাত
ায়ী সরকারী কমচারী মেম ত য়নপ
৬) হাসপাতাল ক প / ানীয় সরকার ক ক তকমচারীর
সনদ
৭) ত ি র ওয়ািরশসনদ
৮) ওয়ািরশগণ ক ক আেবদনকারীেক মতা অপন ত য়নপ
৯) আেবদনকারীর ছিব/ জাতীয় পিরচয় পে রকিপ/ ত কমকতা/
কমচারীর জাতীয়প
১০) আেবদরকারীর “ঘ” অংেশবাছাইকিম রসভাপিতর া র
১১) আেবদনফরেমর “গ” অংেশ মিডেকল বাড ক ক রণ ও
া র

১৩।

১৪।

(ক) বাসী কম েদর
অিভেযাগ হণ ও
সমাধােনর ব া
করা
(খ) দেশ বসবাসরত
বাসীেদর পিরবােরর
অিভেযাগ হণ ও
সমাধােনর ব া
করা
ববািহক অব া
স িকত সনদপ
দান

১৫ (পেনর)
কায িদবস

(ক) বাংলােদশ তাবাস/ পররা ম ণালেয়র মা েম জলা শাসক
বরাবের সাদা কাগেজ অিভেযাগ স িলত আেবদন।

েয়াজনীয় কাগজ াি

হান

১) সংি িনয় ণকারী
ম ণালয়/ জলা শাসেকর
কাযালয়/যথাযথ ক প
২) ধান িহসাবর ণ
কমকতা/ জলা িহসাবর ণ
কমকতা
৩) সংি অিফস
৪) সংি অিফস
৫) সংি অিফস ধান
৬) মিডেকল বাড/ ইউ.িপ
চয়ারমান/ পীরসভার ময়র
৭) ইউ.িপ চয়ারমান/
পীরসভার ময়র
৮) ইউ.িপেচয়ারমান/
পৗরসভার ময়র
৯) ি িনেজই
১০) সংি িনয় ণকারী
ম ণালয়/ জলা শাসক
১১) মিডেকল বাড/ িসিভল
সাজন অিফস

ক) আেবদনকারী িনেজ
খ) অিভেযাগকারী িনেজ

সবা / িফ/চােজস (টাকা
জমাদােনর কাড/খাত ও কখন
দান করেত হেব তা উে খ
করেত হেব)
িফ/চাজ

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-maildcpangeneralsection@gmail.
com

(১)শাখার
করেত হেব

টাকার কা িফ সং

(২)
টাকা ে র নন- িডিশয়াল াে এিভেডিভট ।
(৩) ০২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব (এিভেডিভট দািখলকারীর
(চার) কিপ এবং যার পে আেবদন করেবন তার ০১ কিপ
সত ািয়ত ছিব)।
৪. বাংলােদশ াংক/ সানালী াংক-প গড় শাখা, চালােনর মা েম
িফ জমাদান বক জারী চালােনর লকিপ।
৫. জ িনব ন সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ।
৬. পাসেপােটর সত ািয়ত ফেটাকিপ।

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-maildcpangeneralsection@gmail.
com

১) আেবদনকারী িনেজ
২) া্ ভ ার
৩) ি িনেজ
৪) সংি
াংক
৫) ি িনেজ
৬) ি িনেজ

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল/অিভেযাগ করা
যােব (কমকতার পদবী/ বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র, মাবাইল
ন র ওই- মইল)

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

িফ/চাজ

(খ) িবেদেশ অব ানরত বাসীর নাম উে খ বক জলা শাসক
বরাবের (অিভ
ি র নাম উে খ বক) সাদা কাগেজ িনিদ
অিভেযাগ স িলত আেবদন।

১৫ (পেনর)
কায িদবস

দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান
ন র, মাবাইল ন র ও ই- মইল)

০১। িলশ তদ িফ বাবদ৫০০/-টাকা।
০২। সনদপ াি িফ বাবদ৭০০/- টাকা।
কাড
(১-২২০১-০০০১-২৬৮১)
জাির চালােনর ারা জমা
দান।)

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-maildcpangeneralsection@gmail.
com

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

িমক
ন র

সবার নাম

15।

এনিজও কায ম
স িকত ত য়ন

েয়াজনীয় সেবা
সময়
(ঘ া/িদন/মাস)

১০ (দশ)
কায িদবস

।

।

বীর ি েযা ােদর
ভাতা াি র ান
পিরবতন সং া
মতামত

যা া/ মলার অ মিত
দান

৩০( শ)
কাযিদবস

১

)
কাযিদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

১) সংি এনিজও'র ােড কে র নাম ও সংি বছেরর
কায েমর উে খসহ আেবদন করেত হেব।
২) এনিজও িবষয়ক েরার ক অ েমাদন পে র ফেটাকিপ।
৩) সংি
কে র এফিড-৬ এর কিপ।

জলা ীড়া সং া ও
মিহলা ীড়া সং ার
অ দান সং া
কায ম

(সাত)
কাযিদবস

(সাত)
কাযিদবস

১) সংি
২) সংি
৩) সংি

হান

এনিজও
এনিজও
এনিজও

১। ভ ােরর িনকট
২) ি
িবষয়ক ম ণালয়
হইেত ি িনজ উে ােগ।
৩) আেবদনকারী িনেজ।

শাখার
করেত হেব

১) কাট িফ অ েমািদত
ভ ােরর িনকট হেত পাওয়া
যােব।
২) আেবদনকারীেক েয়াজনীয়
কাগজপ ািদ আেবদেনর
সােথ সং করেত হেব।

টাকার কা িফ সং

সবা / িফ/চােজস (টাকা
জমাদােনর কাড/খাত ও কখন
দান করেত হেব তা উে খ
করেত হেব)
িফ/চাজ

দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান
ন র, মাবাইল ন র ও ই- মইল)

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-maildcpangeneralsection@gmail.
com

শাখার
টাকার কা িফ সং
করেত হেব
২) বীর ি েযা ার নাম স িলত গেজট কিপ/ ি বাতা পি কার
নােমর তািলকা/সামিয়ক সনদপে র সত ািয়ত কিপ।
৩) ভাতার ান পিরবতেনর িবষেয়
বণনা থাকেত হেব।

২) যা া দেলর লাইেস হালনাগাদ নবায়েনর সত ািয়ত ফেটাকিপ।

মসিজদ মি েরর
অ েল ধম
ম ণালয়/ মাননীয়
ম ীর
াধীন
তহিবল সং া

েয়াজনীয় কাগজ াি

১) সংি মসিজদ/মি েরর ােড সভাপিত/সাধারণ স াদক ক ক
আেবদন করেত হেব।
২) সংি মসিজদ/মি েরর ােড িনবাহী কিম র সভার িস া
স িলত কাযিববরণী দািখল করেত হেব।
৩) আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ।
৪) আেবদনকারীর পাসেপাট সাইেজর ১ কিপ সত ািয়ত ছিব।

১) সংি মসিজদ
সভাপিত/সাধারণ স াদক।
২) আে নকারী িনেজ
৩) আেবদনকারী িনেজ
৪) আেবদরকারী িনেজ

১) সংি
ীড়া সং ার ােড সাধারণ স াদক ক ক আেবদন
করেত হেব।
২) সংি
ীড়া সং ার ােড িনবাহী কিম র সভার িস া স িলত
কাযিববরণী দািখল করেত হেব।
৩) আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ।
৪) আেবদনকারীর পাসেপাট সাইেজর ১ কিপ সত ািয়ত ছিব।

১) সাধারণ স াদক সংি
সং া।
২) আেবদনকারী িনেজ।
৩) আেবদনকারী িনেজ।
৪) আেবদনকারী িনেজ।

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল/অিভেযাগ করা
যােব (কমকতার পদবী/ বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র, মাবাইল
ন র ওই- মইল)

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

িফ/চাজ
ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-maildcpangeneralsection@gmail.
com
২০/- টাকার কাট িফ
আেবদেনর সােথ সং করেত
হেব।
ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail
dcpangeneralsection@gmail.c
om

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

িফ/চাজ
ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-maildcpangeneralsection@gmail.
com

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

িফ/চাজ
ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-maildcpangeneralsection@gmail.
com

ফান-+
মাবাইল নং: +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭
e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা শাসেকর কাযালয়,প গড়
www.panchagarh.gov.bd
নাগিরক সনদ
(Citizen’s Charter)

িডিশয়াল ি খানা শাখা
িমক
ন র

সবার নাম

(১)
১.

(২)
এিসড বহােরর িডিলং
লাইেস দান

েয়াজনীয়
সেবা
সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

(৩)
20

েয়াজনীয় কাগজ াি

(৪)

হান

(৫)

সবা / িফ/চােজস (টাকা জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন দান করেত হেব তা
উে খ করেত হেব)

দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান
ন র, মাবাইল ন র ও ই- মইল)

ঊ তন কমকতা/যার কােছ
আপীল/অিভেযাগ করা যােব (কমকতার
পদবী/ বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান
ন র, মাবাইল ন র ওই- মইল)

(৬)

(৭)

(৮)

E-mailacjmpanchagarh@gmail.com

E-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

e¨emv cÖwZôv‡bi †ÿ‡Î
েড /
www.panchagarh.gov.bd)
৪
৫.
৬
৭
mm x

২.

mm)

ক ক
িনজ উে ােগ দাকােনর মািলেকর
িনকট থেক সং হ করেবন।
৪
৫
৬
৭
থেক

এিসড বহােরর িডিলং ৭ (সাত) লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ ১।
লাইেস নবায়ন
কাযিদবস মাস েব১.
সং
শাখার িনধািরত ফরেম আেবদন
২. ল লাইেসে র কিপ
৩. জারী চালােনর লকিপ

/

েড /

www.panchagarh.gov.bd)

২
াংক

৩.

এিসড িব েয়র িডিলং
লাইেস দান

20
েড /
৪

www.panchagarh.gov.bd)

ঘ

ল লাইেস িফ এর ৫% িফ
নবায়ন িফকাড নং১-২২০১-০০০১-১৮৫৪

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়
 ৮৮০৫৬৮-৬১৭৯৪

জাির চালােনর ারা জমা দান।)

E-mailacjmpanchagarh@gmail.com

মাবাইল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২

৮৮
মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

E-mailacjmpanchagarh@gmail.com

৬

mm
x

৪.

এিসড িব েয়র িডিলং
লাইেস নবায়ন

mm)

৩. িনজ উে ােগ দাকােনর
মািলেকর িনকট থেক সং হ
করেবন।
দ
৫
দ
৬
৭.
থেক

লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ ১।
৭
কাযিদবস মাস েব১.
সং
শাখার িনধািরত ফরেম আেবদন
২. ল লাইেসে র কিপ
৩. জারী চালােনর লকিপ

E-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

/

েড /

www.panchagarh.gov.bd)

ল লাইেস িফ এর ৫% িফ
নবায়ন িফকাড নং১-২২০১-০০০১-১৮৫৪
জাির চালােনর ারা জমা দান।)

২

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়
 ৮৮০৫৬৮-৬১৭৯৪

মাবাইল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২
E-mailacjmpanchagarh@gmail.com

৮৮
মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

াংক

৫.

এিসড পিরবহেণর
িডিলং লাইেস দান

শাখার
টাকার কা িফ সং

েড /
www.panchagarh.gov.bd)

জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়
E-mailacjmpanchagarh@gmail.com,

থেক

e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

mm x
mm)

৬.

এিসড পিরবহেণর
িডিলং লাইেস নবায়ন

(সাত)
কাযিদবস

লাইেসে র ময়াদ শষ
হওয়ার ১ মাস েব১.
সং
শাখার িনধািরত ফরেম আেবদন
২. ল লাইেসে র কিপ
৩. জারী চালােনর লকিপ

১।
/

েড /

www.panchagarh.gov.bd)

২

ল লাইেস িফ এর ৫% িফ
নবায়ন িফকাড নং১-২২০১-০০০১-১৮৫৪
জাির চালােনর ারা জমা দান।)

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়
 ৮৮০৫৬৮-৬১৭৯৪

মাবাইল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২
E-mailacjmpanchagarh@gmail.com

মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

াংক

৭.

আে য়া লাইেস
দানঃ
i.সাধারণ নাগিরেকর
জ শটগান/ রাইেফল
/ব ক

সরকার ক ক
টাকার কা িফ সং

১।
/

েড /

www.panchagarh.gov.bd)
িনবাচন অিফস

E-mailacjmpanchagarh@gmail.com

dcpanchagarh@mopa.gov.bd

E-mailacjmpanchagarh@gmail.com

dcpanchagarh@mopa.gov.bd

থেক

ii. সাধারণ নাগিরেকর
জ িপ ল/িরভলবার

mm X mm)
সরকার ক ক
টাকার কা িফ সং

১।
/

েড /

www.panchagarh.gov.bd)
িনবাচন অিফস

থেক

৮.

ওয়ািরশ ে আে য়া
লাইেস দানঃ
শটগান/রাইেফল/ব ক
এর ে

mm X mm)
সরকার ক ক
টাকার কা িফ সং

২.বয়স ৩০ বছর মােণর িনিম
জাতীয় পিরচয়প /জ সনদ/
পরী া পােশর সনদ (সত ািয়ত)
৩.নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত)
৪.িপতার
সনেদর

(১)শটগান ই িফ=২০,০০০/(িবশ হাজার টাকা)

১।
/

েড /

www.panchagarh.gov.bd)
িনবাচন অিফস

(২) রাইেফল ই িফ = ২০,০০০/- (িবশ
হাজার টাকা)
ই িফ- কাড নং১-২২১১-০০০০-১৮৫৯

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
জলা শাসেকর কাযালয় প গড়
 ৮৮০৫৬৮-৬১৭৯৪
মাবাইল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২

E-mailacjmpanchagarh@gmail.com

মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

সত ািয়ত কিপ
৫.ওয়ািরশান সনেদর সত ািয়ত
কিপ
৬. অ া উ রািধকারগণ দ
নাটরাইজ অনাপি প
৭.

জাির চালােনর ারা জমা দান।)
৬. ১ম ণীর ািজে ট/
নাটারী পাবিলক
৭.
থেক

. পাসেপাট সাইেজর রি ন
ছিব-০৩ (িতন) কিপ

ওয়ািরশ ে আে য়া
লাইেস দানঃ
িপ ল/িরভলবার এর
ে

সরকার ক ক
টাকার কা িফ সং

১।
/

(১) সরকারী কমকতা
(দশ)
দর
আে য়া কাযিদবস
লাইেস দানঃ
i.সামিরক কমকতা
/কমচারীর জ
ii. বসামিরক কমকতা
/কমচারীর জ শটগান
/
রাইেফল/ব েকর
ে

অ আইন, ১৯২৪ এর৬ এর
৪৫ এবং ৪৬ িস ধারা
অ যায়ীঃ
সরকার ক ক
টাকার কা িফ সং

২. জাতীয় পিরচয়প /জ
সনদ এবং নাগিরকে র
সত ািয়ত কিপ
৩. চা রী সং া

ত য়নপ

িপ ল/িরভলবার ই িফ
=৩০,০০০/(ি শ হাজার টাকা)
ই িফ- কাড নং১-২২১১-০০০০-১৮৫৯
জাির চালােনর ারা জমা দান।)

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
জলা শাসেকর কাযালয় প গড়
 ৮৮০৫৬৮-৬১৭৯৪
মাবাইল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২

E-mail-acjmpanchagarh@gmail.com

মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

থেক

. পাসেপাট সাইেজর রি ন
ছিব-০৩ (িতন) কিপ

৯.

েড /

২.বয়স ৩০ বছর মােণর িনিম
জাতীয় পিরচয়প /জ সনদ/
www.panchagarh.gov.bd)
পরী া পােশর সনদ (সত ািয়ত)
৩.নাগিরক সনদপ (সত ািয়ত) িনবাচন অিফস
৪.িপতার
সনেদর
সত ািয়ত কিপ
৫.ওয়ািরশান সনেদর সত ািয়ত
কিপ
৬. অ া উ রািধকারগণ দ
৬. ১ম ণীর ািজে ট/
নাটরাইজ অনাপি প
নাটারী পাবিলক
৭.
৭.

১।
/

েড /

www.panchagarh.gov.bd)

২ . সংি িনবাচন
অিফস/পৗরসভা /ইউিনয়ন
পিরষদ
৩.সংি
ি

িফ/চাজ

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
জলা শাসেকর কাযালয় প গড়
 ৮৮০৫৬৮-৬১৭৯৪
মাবাইল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২

E-mailacjmpanchagarh@gmail.com

মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

.

.
থেক

. পাসেপাট সাইেজর রি ন
ছিব-০৩ (িতন) কিপ

(২) সরকারী কমকতা
দর আে য়া লাইেস
দানঃ
i.সামিরক কমকতা
/কমচারীর জ
ii. বসামিরক কমকতা
/কমচারীর জ
িপ ল/িরভলবার এর
ে

অ আইন,১৯২৪ এর৬ এর ৪৫ ১।
এবং ৪৬ িস ধারা অ যায়ীঃ
সরকার ক ক
টাকার কা িফ সং

েড /

www.panchagarh.gov.bd)

২. জাতীয় পিরচয়প /জ
সনদ এবং নাগিরকে র
সত ািয়ত কিপ
৩. চা রী সং া

/

ত য়নপ

িফ/চাজ

২ . সংি িনবাচন
অিফস/পৗরসভা /ইউিনয়ন
পিরষদ
৩.সংি
ি

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
জলা শাসেকর কাযালয় প গড়
 ৮৮০৫৬৮-৬১৭৯৪
মাবাইল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২

E-mailacjmpanchagarh@gmail.com

মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

.
.
. পাসেপাট সাইেজর রি ন
ছিব-০৩ (িতন) কিপ

১০.

(১) িপতার
বাধক জিনত কারেণ
উ রািধকার বরাবর
আে য়া লাইেস
দানঃ
শটগান/রাইেফল/ব েক
র ে

সরকার ক ক
টাকার কা িফ সং

থেক

১।
/

েড /

www.panchagarh.gov.bd)
িনবাচন অিফস

(২) রাইেফল ই িফ = ২০,০০০/(িবশ হাজার টাকা)

১ম ণীর ািজে ট/
নাটারী পাবিলক

mm X

(২) িপতার
বাধক জিনত কারেণ
উ রািধকার বরাবর

সরকার ক ক
টাকার কা িফ সং

(১)শটগান ই িফ=২০,০০০/(িবশ হাজার টাকা)

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
জলা শাসেকর কাযালয় প গড়
 ৮৮০৫৬৮-৬১৭৯৪
মাবাইল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২

E-mail-acjmpanchagarh@gmail.com

মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

ই িফ- কাড নং১-২২১১-০০০০-১৮৫৯
জাির চালােনর ারা জমা দান।)

থেক

mm)

১।
/

েড /

িপ ল/িরভলবার ই িফ=৩০,০০০/(ি শ হাজার টাকা)

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
জলা শাসেকর কাযালয় প গড়
 ৮৮০৫৬৮-৬১৭৯৪

মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০

আে য়া লাইেস
দানঃ
িপ ল/িরভরবার এর
ে

www.panchagarh.gov.bd)
িনবাচন অিফস

ই িফ- কাড নং১-২২১১-০০০০-১৮৫৯

মাবাইল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২
E-mail-acjmpanchagarh@gmail.com

e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

জাির চালােনর ারা জমা দান।)

১ম ণীর ািজে ট/
নাটারী পাবিলক

১১.

১২.

আিথক িত ােনর
অ েল আে য়া
লাইেস দানঃ

ি েযা ার জ
আে য়া লাইেস
দানঃ

mm X mm)
সরকার ক ক
টাকার কা িফ সং

থেক

১।
/

েড /

২. আেবিদত িত ান খালার
www.panchagarh.gov.bd)
ত য়নপ ,আে য়া য়
সং া ধান কাযালেয়র
িনেদশনা, আে য়াে র ধরণ, ২ | সংি
িত ান হেত া
িত ােনর অগােনা াম ও
জনবল, আয়কর, িত ােনর
িনরপ া িববরণী, গােডর জীবন
া ও অ পিরচালনার সনদ
এবং বাড়ী ভাড়া ি ইত ািদ
সরকার ক ক
১।

(২) শটগান ই িফ=২০,০০০/(িবশ হাজার টাকা)
(৩) রাইেফল ই িফ =২০,০০০/(িবশ হাজার টাকা)

মাবাইল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২

ই িফ- কাড নং১-২২১১-০০০০-১৮৫৯

২. ি েযা া সনেদর
সত ািয়ত কিপ
৩. জাতীয় পিরচয়প /জ
সনদ
নাগিরকে র সত ািয়ত
কিপ
. পাসেপাট সাইেজর রি ন
ছিব-০৩ (িতন) কিপ
(ছিবর মাপ: ৩৫mm x
৪৫mm)

েড /

www.panchagarh.gov.bd)

২. ি
িবষয়ক ম ণালয়
৩.সংি িনবাচন অিফস/
পৗরসভা /ইউিনয়ন পিরষদ
. পৗরসভা /ইউিনয়ন পিরষদ
থেক

E-mail-acjmpanchagarh@gmail.com

মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

জাির চালােনর ারা জমা দান।)

টাকার কা িফ সং

/

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
জলা শাসেকর কাযালয় প গড়
 ৮৮০৫৬৮-৬১৭৯৪

িফ/চাজ

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
জলা শাসেকর কাযালয় প গড়
 ৮৮০৫৬৮-৬১৭৯৪
মাবাইল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২

E-mail-acjmpanchagarh@gmail.com

মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

১৩.

আে য়া লাইেস
নবায়ন

১. আে য়াে র ল লাইেস
২. আে য়া / আে য়া থানায়
জমার রিশদ

১. সংি লাইেস ধারী
২. সংি থানা
৩. সানালী াংক

৩.নবায়ন িফস দােনর
জারী চালান ও ভ ােটর
চালান/রিশদ

(১)িপ ল/িরভলবার=১০,০০০/
(দশ হাজার টাকা)
(২) শটগান/ রাইেফল িফ=
৫,০০০/-(প চ হাজার টাকা) এবং
সকল ে ভ াট ১৫%
নবায়ন িফ- কাড নং১ ২২১১ ০০০০ ১৮৫৯
১৫% ভ াট- কাড নং১ ১১৩৩ ০০৪৫ ০৩১১

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
জলা শাসেকর কাযালয় প গড়
 ৮৮০৫৬৮-৬১৭৯৪
মাবাইল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২

E-mail-acjmpanchagarh@gmail.com

মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

জাির চালােনর ারা জমা দান।)

১৪.

স, প -পি কার
িড ােরশন

৩০
১. শাখার
কাযিদবস টাকার কা িফ সং
২. জাতীয় পিরচয়প /জ
সনদ
নাগিরক সনেদর
সত ািয়ত কিপ
চািরি ক সনেদর সত ািয়ত
কিপ
. ািবত ছাপাখানা/ েসর
ঘাষণা প /মািলকানা
/ ি নামার সত ািয়ত
অ িলিপ
. সংি িবষেয় অিভ তা/
িশ ণ সং া কাগজপে র
সত ািয়ত অ িলিপ
৭.আিথক লতা স িকত
াংক সা িফেকেটর
সত ািয়ত অ িলিপ
৮. অিফস ভাড়ার ি পে র
সত ািয়ত অ িলিপ
৯. আয়কর সং া ত য়ন
পে র সত ািয়ত অ িলিপ
১০. পাসেপাট সাইেজর রি ন
ছিব-০৩ (িতন) কিপ
(ছিবর মাপ: ৩৫mm x
৪৫mm)

১।
/

েড /

www.panchagarh.gov.bd)

২. সংি িনবাচন অিফস/
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
৪. গেজেটড কমকতা ক ক
দ
৫. সংি
াি
৬.
৭.
৮.
৯.
থেক

িফ/চাজ

ভার া কমকতা
িডিশয়াল ি খানা শাখা
জলা শাসেকর কাযালয় প গড়
 ৮৮০৫৬৮-৬১৭৯৪
মাবাইল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২

E-mail-acjmpanchagarh@gmail.com

মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা শাসেকর কাযালয়,প গড়
www.panchagarh.gov.bd
নাগিরক সনদ (Citizen’s Charter)

এল এ শাখা
িম
ক
ন র

(১)
১

২

সবার নাম

(২)
অিধ হণ
ত জিমর
িত রণ
দান
( রকড য়
মািলেকর
ে )

য় ে
মািলেকর
ে

েয়াজনীয়
সেবা সময়
(ঘ া/
িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

(৩)
১০
কা িদবস

(৪)
১। ২০/- ে র কাট িফ সং িনধািরত ফরেম আেবদন
২। জিমর হাল খিতয়ােনর সা ফাইড কিপ/সত ািয়ত
ফেটাকিপ
৩। হালসেনর খাজনার দািখলা। (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৪। অ ীকার নামা ছিবসহ (৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল
াে )। সংি
ইউিপ চয়ার ান/সদ / ওয়া
কিমশনার/গ মা
ি ক ক সত ািয়ত
৫। জাতীয় পিরচয় প / নাগিরক সনদ (সত ািয়ত
ফেটাকিপ)
৬। ৭ ধারার না শ ( পেম না শ) এর ফেটাকিপ

১০
কা িদবস

১। ২০/- ে র কাট িফ সং িনধািরত ফরেম আেবদন
প ।
২। দলীল /ভায়াদলীেলর সত ািয়ত ফেটাকিপ,
৩। খািরজ, িডিসআর ও হালসেনর খাজনার দািখলা
(সত ািয়ত ফেটাকিপ)।
৪। অ ীকার নামা ছিবসহ (৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল
াে )। সংি
ইউিপ চয়ার ান/ সদ / ওয়া
কিমশনার/গ মা
ি ক ক সত ািয়ত
৫। জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ (সত ািয়ত
ফেটাকিপ)|
৬। ৭ ধারার না শ ( পেম না শ) এর ফেটাকিপ

েয়াজনীয় কাগজ াি

ান

সবা /িফ/চাজ
(টাকা জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন
দান করেত হেব তা
উে খ করেত হেব)
(৫)
(৬)
১। া
ভ ার এর িনকট/ এল এ শাখা/ ১। ২০/- ে র কাট
ড জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়/ িফ
www.panchagarh.gov.bd ওেয়ব সাইড
২। ৩০০/- টাকা
২। রকড ম শাখা, জলা শাসেকর ে র
কাযালয়, প গড়
নন- িডিশয়াল
৩। সংি ইউিনয়ন িম অিফস
া
৪। া ভ ার এর িনকট
অ ীকারনামার জ ।
৫। সংি
ি র িনকট/ সংি ইউিনয়ন
পিরষদ/ পৗরসভা
৬। সংি
ি /এল এ শাখা, জলা
শাসেকর কাযালয়, প গড়
১। া
ভ ার এর িনকট/ এল এ শাখা/ ১। ২০/- ে র কাট
ড জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়/ িফ
www.panchagarh.gov.bd ওেয়ব সাইড
২। ৩০০/- টাকা
২। সংি
ি /সংি
সাব রিজি
ে র
অিফস।
নন- িডিশয়াল
৩। সংি উপেজলা িম অিফস/ ইউিনয়ন
া
িম অিফস
অ ীকার
নামার
৪। া ভ ার এর িনকট
জ ।
৫। সংি
ি র িনকট/ সংি ইউিনয়ন
পিরষদ/ পৗরসভা
৬। সংি
ি /এল এ শাখা, জলা
শাসেকর কাযালয়, প গড়

দািয় া কমকতা (কমকতার
পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান
ন র, মাবাইল ন র ও ই - মইল
(৭)
িম অিধ হণ কমকতা
ফান- +৮৮০৫৬৮-৬১৪০৬
মাবাইল - ০১৭০৮৩৯৭৭১৩
e-mail lasectionpanchagarh@gmail.
com

উ তন কমকতা, যার কােছ
আপীল/অিভেযাগ করা যােব ((কমকতার
পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র,
মাবাইল ন র ও ই - মইল
(৮)
অিতির জলা শাসক (রাজ )
ফান -+৮৮০৫৬৮-৬১২৩৬
মাবাইল - ০১৭০৮৩৯৭৭০৩
জলা শাসক
ফান= +৮৮০৫৬৮-৬১২০০
মাবাইল -০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

েয়াজেন িবভাগীয় কিমশনার
নানী হণ কের িস া দান করেবন।
িম অিধ হণ কমকতা
ফান- +৮৮০৫৬৮-৬১৪০৬
মাবাইল - ০১৭০৮৩৯৭৭১৩
e-mail lasectionpanchagarh@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
ফান -+৮৮০৫৬৮-৬১২৩৬
মাবাইল - ০১৭০৮৩৯৭৭০৩
জলা শাসক
ফান- +৮৮০৫৬৮-৬১২০০
মাবাইল -০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

েয়াজেন িবভাগীয় কিমশনার নানী হণ
কের িস া দান করেবন।

৩

ওয়ািরশ
ে
মািলেকর
ে

৪

৫

আদালেতর
মা েম
মািলকানা
িনধারণ

পাওয়ার
অফ
এ াটন এর
মা েম
মািলকানা
র ে

১০
কা িদবস

১০
কা িদবস

১০
কা িদবস

১। ২০/- ে র কাট িফ সং
িনধািরত ফরেম
আেবদন ।
২। জিমর খিতয়ান/দলীল/ভায়াদলীল (সত ািয়ত ফেটাকিপ)
৩। খািরজ, িডিসআর ও হালসেনর খাজনার দািখলা
(সত ািয়ত ফেটাকিপ)।
৪। অ ীকার নামা ছিবসহ (৩০০/-টাকার নন- িডিশয়াল
াে ) সংি
ইউিপ চয়ার ান/ সদ / ওয়া
কিমশনার/গ মা
ি ক ক সত ািয়ত।
৫। জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ (সত ািয়ত
ফেটাকিপ)।
৬। ওয়ািরশন সনদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ)।
৭। নাদাবীনামা ছিবসহ (৩০০/- নন- িডিশয়াল াে )।
সংি
ইউিপ চয়ার ান/ সদ / ওয়া কিমশনার/
গ মা
ি ক ক সত ািয়ত। ( েযাজ
ে )
৮।৭ ধারার না শ ( পেম না শ) এর ফেটাকিপ
১। ২০/- ে র কাট িফ সং িনধািরত ফরেম আেবদন
প ।
২। আদালত ক ক আেদেশর সা ফাইড কিপ।
৩। খািরজ, িডিসআর ও হালসেনর খাজনার দািখলা
(সত ািয়ত ফেটাকিপ)।
৪। অ ীকার নামা ছিবসহ (৩০০/-টাকার নন- িডিশয়াল
াে ) সংি
ইউিপ চয়ার ান/ সদ / ওয়া
কিমশনার/গ মা
ি ক ক সত ািয়ত।
৫। জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ (সত ািয়ত
ফেটাকিপ)।

১।

ভ ার এর িনকট/ এল এ শাখা/ ১। ২০/- ে র কাট
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়/ িফ
www.panchagarh.gov.bd ওেয়ব সাইড
২। ৩০০/- টাকা
২। সংি
ি / রকড ম শাখা/ সংি
ে র
সাব রিজি অিফস
নন- িডিশয়াল
৩। সংি উপেজলা িম অিফস/ ইউিনয়ন
া
িম অিফস
অ ীকার
নামার
৪। া ভ ার এর িনকট
জ ।
৫। সংি
ি র িনকট/ সংি ইউিনয়ন ৩। ৩০০/- টাকা
পিরষদ/ পৗরসভা
ে র
৬। সংি ইউিনয়ন পিরষদ / পৗরসভা
নন- িডিশয়াল
৭। া ভ ার এর িনকট
া
৮। সংি
ি / এল এ শাখা, জলা
নাদাবীনামার জ ।
শাসেকর কাযালয়, প গড়
১।

া
ড

া
ড

ভ ার এর িনকট/ এল এ শাখা/ ১। ২০/- ে র কাট
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়/ িফ
www.panchagarh.gov.bd ওেয়ব সাইড
২। ৩০০/- টাকা
২। সংি আদলত
ে র
নন- িডিশয়াল
৩।সংি উপেজলা/ইউিনয়ন িম অিফস
া
৪। া ভ ার এর িনকট
অ ীকার
নামার
৫। সংি
ি / সংি ইউিনয়ন পিরষদ জ ।
/ পৗরসভা

১। ২০/- ে র কাট িফ সং
িনধািরত ফরেম ১। া ভ ার এর িনকট/ এল এ শাখা/
ড জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়/
আেবদন ।
২। আদালত ক ক েদয় পাওয়ার অফ এ টন র ল/ www.panchagarh.gov.bd ওেয়ব সাইড
২। সংি আদলত
সা ফাইড কিপ।
ি / রকড ম শাখা, জলা
৩। জিমর খিতয়ান/দলীল / ভায়াদলীল (সত ািয়ত ৩। সংি
শাসেকর কাযালয়, প গড়/ সংি সাব
ফেটাকিপ)
রিজি অিফস
উপেজলা িম অিফস/ইউিনয়ন
৪। খািরজ, িডিসআর ও হালসেনর খাজনার দািখলা ৪।সংি
িম অিফস
(সত ািয়ত ফেটাকিপ)।
৫। অ ীকার নামা ছিবসহ (৩০০/-টাকার নন- ৫। া ভ ার এর িনকট
ি / সংি
ইউিনয়ন
িডিশয়াল াে ) সংি ইউিপ চয়ার ান/ সদ / ৬। সংি

১। ২০/- ে র কাট
িফ
২। ৩০০/- টাকা
ে র
নন- িডিশয়াল
া
অ ীকার
নামার
জ ।

িম অিধ হণ কমকতা
ফান- +৮৮০৫৬৮-৬১৪০৬
মাবাইল - ০১৭০৮৩৯৭৭১৩
e-mail lasectionpanchagarh@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
ফান -+৮৮০৫৬৮-৬১২৩৬
মাবাইল - ০১৭০৮৩৯৭৭০৩
জলা শাসক
ফান=৮৮০৫৬৮-৬১২০০
মাবাইল -০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

েয়াজেন িবভাগীয় কিমশনার
নানী হণ কের িস া দান করেবন।

িম অিধ হণ কমকতা
ফান- +৮৮০৫৬৮-৬১৪০৬
মাবাইল - ০১৭০৮৩৯৭৭১৩
e-mail lasectionpanchagarh@gmail.
com

অিতির জলা শাসক (রাজ )
ফান -+৮৮০৫৬৮-৬১২৩৬
মাবাইল - ০১৭০৮৩৯৭৭০৩
জলা শাসক
ফান=৮৮০৫৬৮-৬১২০০
মাবাইল -০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

েয়াজেন িবভাগীয় কিমশনার
নানী হণ কের িস া দান করেবন।

িম অিধ হণ কমকতা
ফান- +৮৮০৫৬৮-৬১৪০৬

অিতির জলা শাসক (রাজ )
ফান -+৮৮০৫৬৮-৬১২৩৬

মাবাইল - ০১৭০৮৩৯৭৭১৩

মাবাইল - ০১৭০৮৩৯৭৭০৩

e-mail lasectionpanchagarh@gmail.
com

জলা শাসক
ফান=৮৮০৫৬৮-৬১২০০
মাবাইল -০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

েয়াজেন িবভাগীয় কিমশনার
নানী হণ কের িস া দান
করেবন।

ক)
সরকারী /
আধাসরকারী ও
ায় শািস
ত সং ার
অ েল
জিম
অিধ হণ

খ)
বসরকারী
সং া /
ি র
অ েল
জিম
অিধ হণ

০৮ মাস

০৮ মাস

ওয়া কিমশনার/গ মা
ি ক ক সত ািয়ত।
৬। জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক সনদ (সত ািয়ত
ফেটাকিপ)।
(ক)
ােবর সােথ ত াশী সং া ক ক িন িলিখত
কাগজপ েত ক ৫
কের দািখল করেত হেব।
১) ত াশী সং ার িনয় ণকারী ম ণালেয়র শাসিনক
অ েমাদনপ
২) তম জিমর েয়াজনীয়তা সং া ত য়নপ ।
৩) ািবত জিমর দাগ চী (সবেশষ জিরেপর মৗজার
নাম, জ এল ন র, দাগ ন র, দােগর ণী, দােগ মাট
জিমর পিরমাণ ও অিধক হেণর জ
ািবত জিমর
পিরমাণ উে খ করেত হেব)।
৪) ল- আউট ান
৫) সবেশষ জিরেপর ন ায় ািবত জিম লাল কািল
ারা িচি ত কের দািখল করেত হেব।
৬) সবেশষ জিরেপর ন ার িসং ন া বা তার ি
িসট দািখল করেত হেব।
৭) িনধািরত ছেক বণনা (ছেকর েত ক কলাম
যথাযথভােব রণ করেত হেব। ছেকর িনধািরত ােন
ান সং লান না হেল থক কাগজ বহার করেত হেব।
৮) কাভাড এিরয়ার ন া ও ত য়নপ
৯) কে র আিথক ম রী িকংবা বােজট বরা প ।
১০) সবেশষ জিরেপর ল ন া রকড ম
থেক
সা ফাইড কের দািখল করেত হেব।
১১)
ািবত জিমর সবেশষ জিরেপর খিতয়ােনর
সা ফাইড কিপ।
(খ)
ােবর সােথ ত াশী সং া ক ক িন িলিখত
কাগজপ েত ক ৫
কের দািখল করেত হেব।
১) ািবত ক /উে ে র সারপ সহ উহা বা বায়েনর
জ অথায়েনর িন য়তাপ ।
২) তম জিমর েয়াজনীয়তা সং া ত য়নপ ।
৩) ািবত জিমর দাগ চী (সবেশষ জিরেপর মৗজার
নাম, জ এল ন র, দাগ ন র, দােগর ণী, দােগ মাট
জিমর পিরমাণ ও অিধক হেণর জ
ািবত জিমর
পিরমাণ উে খ করেত হেব)।
৪) ল- আউট ান

পিরষদ/ পৗরসভা

(ক)
১। ত াশী সং ার িনয় ণকারী ম ণালয়
২। ত াশী সং া
৩। ত াশী সং া/এল এ শাখা, জলা
শাসেকর কাযালয়, প গড়।
৪। ত াশী সং া
৫। রকড ম শাখা , জলা শাসেকর
কাযালয়, প গড়/ ত াশী সং া
৬। ত াশী সং া
৭। ত াশী সং া /
www.panchagarh.gov.bd ও য়ব
সাইড

১। া িলত অথ
চালান মারফত
৬/০৭৪২/০০০০/৮৪০
১ নং কােড জমা
িদেত হেব।

িম অিধ হণ কমকতা
ফান- +৮৮০৫৬৮-৬১৪০৬

অিতির জলা শাসক (রাজ )
ফান -+৮৮০৫৬৮-৬১২৩৬

মাবাইল - ০১৭০৮৩৯৭৭১৩

মাবাইল - ০১৭০৮৩৯৭৭০৩

e-mail
lasectionpanchagarh@gmail.
com

জলা শাসক
ফান=৮৮০৫৬৮-৬১২০০
মাবাইল -০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

েয়াজেন িবভাগীয় কিমশনার
নানী হণ কের িস া দান
করেবন।

৮। ত াশী সং া
৯। ত াশী সং া
১০। রকড ম শাখা , জলা শাসেকর
কাযালয়, প গড় / ত াশী সং া
১১। রকড ম শাখা , জলা শাসেকর
কাযালয়, প গড় / ত াশী সং া

(খ)
১। ত াশী সং া
২। ত াশী সং া
৩। ত াশী সং া/এল এ শাখা, জলা
শাসেকর কাযালয়, প গড়।
৪। ত াশী সং া
৫। রকড ম শাখা , জলা শাসেকর
কাযালয়, প গড়/ ত াশী সং া
৬। া
ভ ার
৭। সংি
পৗরসভা

১। া িলত অথ
চালান মারফত
৬/০৭৪২/০০০০/৮৪০
১ নং কােড জমা
িদেত হেব।

িম অিধ হণ কমকতা
ফান- +৮৮০৫৬৮-৬১৪০৬

অিতির জলা শাসক (রাজ )
ফান -+৮৮০৫৬৮-৬১২৩৬

মাবাইল - ০১৭০৮৩৯৭৭১৩

মাবাইল - ০১৭০৮৩৯৭৭০৩

e-mail
lasectionpanchagarh@gmail.
com

জলা শাসক
ফান=৮৮০৫৬৮-৬১২০০
মাবাইল -০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

েয়াজেন িবভাগীয় কিমশনার
নানী হণ কের িস া দান

৫) সবেশষ জিরেপর ন া ( ািবত জিম লাল কািল ৮। ত াশী সং া
ারা িচি ত করেত হেব)।
৬) সরকােরর সােথ ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল
াে
ি স াদন।
৭) পৗর এলাকা জিম হেল পৗরসভার অনাপি প র।
৮ ) কে র িব ািরত বণনা।

করেবন।

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা শাসেকর কাযালয়,প গড়
www.panchagarh.gov.bd

নাগিরক সনদ

(Citizen’s Charter)

আর এম শাখা

িমক
ন র

সবার নাম

১
১

২
ভি ং
লাইেস
দান

েয়াজনীয়
সেবা
সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

৩

েয়াজনীয় কাগজ াি

৪

হান

সবা / িফ/চােজস (টাকা জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন দান করেত হেব
তা উে খ করেত হেব)

দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান
ন র, মাবাইল ন র ও ই- মইল)

৬

৭

৫

ঊ তন কমকতা/যার কােছ
আপীল/অিভেযাগ করা যােব (কমকতার
পদবী/ বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান
ন র, মাবাইল ন র ওই- মইল)
৮

email: rmpanchagarh@gmail.com
dcpanchagarh@mopa.gov.bd
mm x

২

২০/- টাকা
কের
হেব।

ভি ং
লাইেস
নবায়ন

mm)

মােনর কাট িফ সং
আেবদন করেত

www.panchagarh.gov.bd/
email: rmpanchagarh@gmail.com
dcpanchagarh@mopa.gov.bd

আমেমা ার
-নামা
কাযকর
করণ

২১
কাযিদবস

১। ২০/- টাকা মােনর কাট িফ সং
কের
আেবদন করেত
হেব।
২। ল আমেমা ারনামা।
৩। তফিসল বিণত স ি র মািলকানা
সং া যাবতীয় কাগজপ দািখল করেত
হেব।
৪। সংি সহকারী কিমশনার ( িম) ও
পররা
ম ণালয় হেত সে াষজনক
িতেবদন াি সােপ আমেমা ারনামা
কাযকর করা হয়।

িবেশষ আঠােলা

া

ভার া কমকতা
আর,এম শাখা,
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়
মাবাইল ন র :
email:rmpanchagarh@
gmail.com

মাবাইল নং-+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/
+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০
e-maildcpanchagarh@mopa.gov.bd

cÖPv‡i : †Rjv cÖkvmb, cÂMo

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা শাসেকর কাযালয়,প গড়
www.panchagarh.gov.bd

নাগিরক সনদ
(Citizen’s Charter)

e¨emv I evwYR¨ kvLv
িমক
ন র

সবার নাম

েয়াজনীয় সেবা
সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

(১)
০১

(২)
ণ
েয়লারী
িডিলং লাইেস
দান

(৩)

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ াি

(৪)

শাখার
িফ সং

হান

(৫)

সবা / িফ/চােজস
(টাকা জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন দান
করেত হেব তা উে খ
করেত হেব)
(৬)

টাকার কা
www.panchagarh.gov.bd)

৩,০০০ /(িতন হাজার টাকা )

দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র,
মাবাইল ন র ও ই- মইল)

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল/অিভেযাগ করা যােব
(কমকতার পদবী/ বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাড সহ টিলেফান ন র, মাবাইল ন র ওই- মইল)

(৭)
ভার া কমকতা
বসা ও বািণজ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়
মাবাইল ন র :
e-mail:tradecommarce@gmail.com

(৮)

কাড নং
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১
জাির চালােনর ারা
জমা দান।)

ফান-+
মাবাইল ন র :
e-mail:

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

www.panchagarh.gov.bd)
০২

ণ
েয়লারী
িডিলং লাইেস
নবায়ন

শাখার
কা িফ সং

টাকার
(www.panchagarh.gov.bd)
(www.panchagarh.gov.bd)

৩,০০০/(িতন হাজার টাকা)
কাড নং
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১)
জাির চালােনর ারা
জমা দান।)

ভার া কমকতা
বসা ও বািণজ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়
মাবাইল ন র :
e-mail:tradecommarce@gmail.com

ফান-+
মাবাইল ন র :
e-mail:

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

িমক
ন র

সবার নাম

েয়াজনীয় সেবা
সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

(১)
০৩।

(২)
ণ
কািরগির
িডিলং লাইেস
দান

(৩)

(৪)

শাখার
িফ সং

েয়াজনীয় কাগজ াি

হান

(৫)

সবা / িফ/চােজস
(টাকা জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন দান
করেত হেব তা উে খ
করেত হেব)
(৬)

টাকার কা
www.panchagarh.gov.bd)

৩,০০০ /(িতন হাজার টাকা )

দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র,
মাবাইল ন র ও ই- মইল)

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল/অিভেযাগ করা যােব
(কমকতার পদবী/ বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাড সহ টিলেফান ন র, মাবাইল ন র ওই- মইল)

(৭)
ভার া কমকতা
বসা ও বািণজ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়
মাবাইল ন র :
e-mail:tradecommarce@gmail.com

(৮)

কাড নং
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১
জাির চালােনর ারা
জমা দান।)

ফান-+
মাবাইল ন র :
e-mail:

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

www.panchagarh.gov.bd)
০৪

ণ
কািরগির
িডিলং লাইেস
নবায়ন

শাখার
কা িফ সং

টাকার
(www.panchagarh.gov.bd)
(www.panchagarh.gov.bd)

০৫।

পাইকারী ও চরা
কাপড় িব েয়র
িডিলং লাইেস
দান

শাখার
িফ সং

৩,০০০/(িতন হাজার টাকা)
কাড নং
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১)
জাির চালােনর ারা
জমা দান।)

ভার া কমকতা
বসা ও বািণজ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়
মাবাইল ন র :
e-mail:tradecommarce@gmail.com

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd
ভার া কমকতা
বসা ও বািণজ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়
মাবাইল ন র :
e-mail:tradecommarce@gmail.com

টাকার কা
www.panchagarh.gov.bd)

ফান-+
মাবাইল ন র :
e-mail:

ফান-+
মাবাইল ন র :
e-mail:

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

www.panchagarh.gov.bd)
০৬

পাইকারী ও চরা
কাপড় িব েয়র
িডিলং লাইেস
নবায়ন

শাখার
কা িফ সং

টাকার
(www.panchagarh.gov.bd)
(www.panchagarh.gov.bd)

পাইকারী- ১ ০০/=টাকা
চরা- ৫০০/কাড নং
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১)
জাির চালােনর ারা
জমা দান।)

ভার া কমকতা
বসা ও বািণজ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়
মাবাইল ন র :
e-mail:tradecommarce@gmail.com

ফান-+
মাবাইল ন র :
e-mail:

িমক
ন র

সবার নাম

েয়াজনীয় সেবা
সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

(১)

(২)

(৩)

(৪)

েয়াজনীয় কাগজ াি

হান

(৫)

সবা / িফ/চােজস
(টাকা জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন দান
করেত হেব তা উে খ
করেত হেব)
(৬)

দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র,
মাবাইল ন র ও ই- মইল)

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল/অিভেযাগ করা যােব
(কমকতার পদবী/ বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাড সহ টিলেফান ন র, মাবাইল ন র ওই- মইল)

(৭)

(৮)

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd
০৭

লৗহজাত
িব েয়র িডিলং
লাইেস দান

শাখার
িফ সং

টাকার কা
www.panchagarh.gov.bd)

৩,০০০ /(িতন হাজার টাকা )

ভার া কমকতা
বসা ও বািণজ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়
মাবাইল ন র :
e-mail:tradecommarce@gmail.com

কাড নং
১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১
জাির চালােনর ারা
জমা দান।)

ফান-+
মাবাইল ন র :
e-mail:

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

www.panchagarh.gov.bd)
০৮

লৗহজাত
িব েয়র িডিলং
লাইেস নবায়ন

০৭ (সাত)
কাযিদবস

শাখার
কা িফ সং

টাকার
(www.panchagarh.gov.bd)
(www.panchagarh.gov.bd)

০৯

িসেম িব েয়র
িডিলং লাইেস
দান

শাখার
িফ সং

১৫০০/(এক হাজার প চশত টাকা
কাড নং
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১
জাির চালােনর ারা
জমা দান।)

টাকার কা
www.panchagarh.gov.bd)

www.panchagarh.gov.bd)

১৫০০/(এক হাজার প চশত
টাকা)
কাড নং
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১
জাির চালােনর ারা
জমা দান।)

ভার া কমকতা
বসা ও বািণজ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়
মাবাইল ন র :
e-mail:tradecommarce@gmail.com

ফান-+
মাবাইল ন বর :
e-mail:

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd
ভার া কমকতা
বসা ও বািণজ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়
মাবাইল ন র :
e-mail:tradecommarce@gmail.com

ফান-+
মাবাইল ন র :
e-mail:

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

িমক
ন র

সবার নাম

েয়াজনীয় সেবা
সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

(১)

(২)
িসেম িব েয়র
িডিলং লাইেস
নবায়ন

(৩)
০৭ (সাত)
কাযিদবস

(৪)

শাখার
কা িফ সং

েয়াজনীয় কাগজ াি

হান

(৫)

টাকার

৫০/-

(www.panchagarh.gov.bd)
(www.panchagarh.gov.bd)

১

সবা / িফ/চােজস
(টাকা জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন দান
করেত হেব তা উে খ
করেত হেব)
(৬)

িম ড
িব েয়র িডিলং
লাইেস দান

www.panchagarh.gov.bd)

(

টাকা)
কাড নং
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১
জাির চালােনর ারা
জমা দান।)

৩০০/( িতনশত টাকা )
কাড নং
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১
জাির চালােনর ারা
জমা দান।)

দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র,
মাবাইল ন র ও ই- মইল)

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল/অিভেযাগ করা যােব
(কমকতার পদবী/ বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাড সহ টিলেফান ন র, মাবাইল ন র ওই- মইল)

(৭)
ভার া কমকতা
বসা ও বািণজ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়
মাবাইল ন র :
e-mail:tradecommarce@gmail.com

(৮)

ফান-+
মাবাইল ন র :
e-mail:

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd
ভার া কমকতা
বসা ও বািণজ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়
মাবাইল ন র :
e-mail:tradecommarce@gmail.com

ফান-+
মাবাইল ন র :
e-mail:

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

www.panchagarh.gov.bd)
১

িম ড
িব েয়র িডিলং
লাইেস নবায়ন

(সাত
কাযিদবস

শাখার
কা িফ সং

টাকার
(www.panchagarh.gov.bd)
(www.panchagarh.gov.bd)

১৫০/(একশত প াশ টাকা)
কাড নং
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১
জাির চালােনর ারা
জমা দান।)

ভার া কমকতা
বসা ও বািণজ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়
মাবাইল ন র :
e-mail:tradecommarce@gmail.com

ফান-+
মাবাইল ন র :
e-mail:

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

িমক
ন র

(১)
১

সবার নাম

(২)
পে ািলয়াম ও
িবে ারক
ম েদর অনাপি
সনদ দান

েয়াজনীয় সেবা
সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

(৩)

(৪)

েয়াজনীয় কাগজ াি

হান

(৫)

সবা / িফ/চােজস
(টাকা জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন দান
করেত হেব তা উে খ
করেত হেব)
(৬)

দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র,
মাবাইল ন র ও ই- মইল)

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল/অিভেযাগ করা যােব
(কমকতার পদবী/ বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাড সহ টিলেফান ন র, মাবাইল ন র ওই- মইল)

(৭)
ভার া কমকতা
বসা ও বািণজ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়
মাবাইল ন র :
e-mail:tradecommarce@gmail.com

(৮)

ফান-+
মাবাইল ন র :
e-mail:

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

(www.panchagarh.gov.bd

িফিলং/িসএনিজ
শেনর
লাইেস াি েত
অনাপি সনদপ
দান

িফ/ চাজ

ভার া কমকতা
বসা ও বািণজ শাখা
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়
মাবাইল ন র :
e-mail:tradecommarce@gmail.com

ফান-+
মাবাইল ন র :
e-mail:

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd

cÖPv‡i : †Rjv cÖkvmb, cÂMo|

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা শাসেকর কাযালয়,প গড়
www.panchagarh.gov.bd

নাগিরক সনদ
(Citizen’s Charter)

শাখা

িমক
ন র

সবার নাম

েয়াজনীয় সেবা
সময়
ঘ া িদন
মাস

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ াি

হান

সবা
িফ চােজস
টাকা জমাদােনর
কাড খাত ও কখন
দান করেত হেব তা
উে খ করেত হেব
িফ চাজ

দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র,
মাবাইল ন র ও ই- মইল)

ভারপা কমকতা
মাবাইল ন র

শাখার
টাকার কা িফ সং

িফ চাজ

মাবাইল ন র

৮৮
মাবাইল নং ৮৮০১৭১৩২০০৮০৩
৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০

ভারপা কমকতা
মাবাইল ন র

িফ চাজ

৮৮
মাবাইল নং ৮৮০১৭১৩২০০৮০৩
৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০

ভারপা কমকতা

wwwpanchagar
.
h.gov .bd)

িফ চাজ

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল/অিভেযাগ করা
যােব (কমকতার পদবী/ বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র, মাবাইল
ন র ওই- মইল)

৮৮
মাবাইল নং ৮৮০১৭১৩২০০৮০৩
৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০

ভারপা কমকতা
মাবাইল ন র

৮৮
মাবাইল নং ৮৮০১৭১৩২০০৮০৩
৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার

জলা

শাসেকর কাযালয়,প গড়
www.panchagarh.gov.bd
নাগিরক সনদ
(Citizen’s Charter)

রাজ শাখা
িমক
ন র

সবার নাম

১

২

০১

বা মহাল ইজারা
দান

েয়াজনীয়
সেবা সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)
৩

( য়তাি শ)
কাযিদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

৪

েয়াজনীয় কাগজ াি

হান

৫

১) দরপ ফরম য় ও জমা দান
১) জলা শাসেকর কাযালয়
২) জামানত িহেসেব ইজারা ে র
(রাজ শাখা, ক নং-৩১০),
২৫% াংক াফট
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়,
৩)
ড লাইেস এর ফেটাকিপ
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়
সত ািয়ত
২) য কান তফিসিল াংেকর য কান
৪) হালসন পয আয়কর
দােনর
শাখা
সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৫) ভ াট ক প ক ক দ সনদ ৩) ইউিপ চয়ার ান/ পৗর ময়েরর কাযালয়
পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ
৬) এক কিপ পাসেপাট সাইেজর ৪) আয়কর অিফস
সত ািয়ত রি ন ছিব
৭)
(ক)
সরকাির
কাষাগাের
৫) ভ াট অিফস
ইজারা ্ে র টাকা জমা
দােনর
চালােনর ল কিপ ।
(খ) ইজারা ্ে র ১৫% ভ াট বাবদ ৬) িনজ উে াগ ফেটা িডও থেক
টাকা জমা দােনর চালােনর ল কিপ।
(গ) ইজারা ্ে র ৫% আয়কর বাবদ ৭) (ক) য কান সানালী াংক
টাকা জমা দােনর চালােনর ল কিপ।
(খ) য কান সানালী াংক
(গ) য কান সানালী াংক

সবা / িফ/চাজ (টাকা জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন দান করেত হেব
তা উে খ করেত হেব)

দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র,
মাবাইল ন র ও ই- মইল)

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

৬

৭

৮

িসিডউেলর
১) এক ল টাকা পয ৫০০ টাকা
২) এক ল টাকার উে িক ই ল
টাকা পয ১০০০ টাকা
৩) ই ল টাকার উে িত ল বা
তার ভ াংশ টাকার জ ১০০০ টাকার
সােথ অিতির ২০০ টাকা যাগ
কের িসডউেলর
িনধারণ করা হয়।
ইজারা
িবগত িতন বছেরর মাট ইজারা
ে র ১০% উ দর।

রিভিনউ ড কােল র
প গড়
ফান-+
৬১৩৭৪

(ক) সরকাির কাষাগাের ইজারা ্ে র
টাকা জমা দােনর কাড
(১-৪৬৩১-০০০০-১২৬৩)
(খ) ইজারা ্ে র ১৫% ভ াট বাবদ
টাকা জমা দােনর কাড ।
(১-১১৩৩-০০৪৫-০৩১১)
(গ) ইজারা ্ে র ৫% আয়কর বাবদ
টাকা জমা দােনর চালােনর কাড।
(১-১১৪১-০০৬৫-০১১১)
জাির চালােনর ারা জমা দান।)

মাবাইল ন র:
e-mail-sectionsapanchagarhdco
@gmail.com

অিতির

জলা শাসক (রাজ )
প গড়
ফান নং :
৬১২৩৬
মাবাইল ন র:
e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd

িমক
ন র

সবার নাম

েয়াজনীয়
সেবা সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

১

২

৩

০২

বা মহােলর
তািলকা ি /
লাইেস দান

২০ কাযিদবস

৪
১ জলা শাসক বরাবের শাখা ক ক
িনধািরত ফরেম ২০ টাকার কাট িফসহ
আেবদনপ দািখল করেত হেব

২ ০৩কিপ ছিব সত ািয়ত
৩ ড লাইেস এর ফেটাকিপ
৪ জাতীয় পিরচয় পে র ফেটাকিপ
৫ জমা ত ৫০০/- টাকার চালােনর
কিপ।

০৩

বা মহােলর
লাইেস নবায়ন

৩০ কাযিদবস

১ জলা শাসক বরাবের শাখা ক ক

িনধািরত ফরেম ২০ টাকার কাট িফসহ
আেবদনপ দািখল করেত হেব

২

ড লাইেস এর ফেটাকিপ

৩ জমা ত ১০০/- টাকার চালােনর
কিপ।
(৪) ল লাইেস এর কিপ
০৪

িবিনময় স ি
অব করণ

০৩ মাস

সবা / িফ/চাজ (টাকা জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন দান করেত হেব
তা উে খ করেত হেব)

দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র,
মাবাইল ন র ও ই- মইল)

৫

৬

৭

১) জলা শাসেকর কাযালয়
হ ড ,†
(www.panchagarh.gov.bd)
২) িনজ উে ােগ ফেটা িডও থেক

১ সানালী াংেক জমা ত ৫০০/টাকার চালােনর কিপ।
কাড নং-১-৪৬৩১-০০০০-১২৬৩

রিভিনউ ড কােল র
প গড়
ফান-+
৬১৩৭৪

েয়াজনীয় কাগজপ

১) জলা শাসক বরাবের শাখা ক ক
িনধািরত ফরেম ২০ টাকার কাট িফসহ
আেবদনপ দািখল করেত হেব
২) িবিনময় দিলেলর ফেটাকিপ সত ািয়ত

৩) িবিনময়কারী
বরণ করেল
ওয়ািরশান সা িফেকট

েয়াজনীয় কাগজ াি

হান

মাবাইল ন র:
e-mail-sectionsapanchagarhdco
@gmail.com

৩) সংি ইউিপ/ পৗরসভা
৪) িনজ উে ােগ িনবাচন অিফস হেত

ঊ তন কমকতা/যার কােছ
আপীল/অিভেযাগ করা যােব (কমকতার
পদবী/ বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা
কাড সহ টিলেফান ন র, মাবাইল ন র
ওই- মইল)
৮
অিতির জলা শাসক (রাজ )
প গড়
ফান নং :
৬১২৩৬
মাবাইল ন র:
e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd

৫) য কান সানালী াংক
১) জলা শাসেকর কাযালয়
হ ড ,
(www.panchagarh.gov.bd)
২) সংি ইউিপ/ পৗরসভা
৩) য কান সানালী াংক
(৪) িনজ উে ােগ

১) জলা শাসেকর কাযালয়
হ ড
(www.panchagarh.gov.bd)
২) ফেটা াট এর দাকান এবং ১ম িণর
গেজেটড কমকতা ক ক সত ািয়ত
ইউিপ/ পৗরসভা হেত

৩) সংি

১ সানালী াংেক জমা ত ১০০/টাকার চালােনর কিপ।
কাড নং-১-৪৬৩১-০০০০-১২৬৩

রিভিনউ ড কােল র
প গড়
ফান-+
৬১৩৭৪
মাবাইল ন র:
e-mail-sectionsapanchagarhdco
@gmail.com

িফ/চাজ

রিভিনউ ড কােল র
প গড়
ফান-+
৬১৩৭৪
মাবাইল ন র:
e-mail-sectionsapanchagarhdco
@gmail.com

অিতির

জলা শাসক (রাজ )
প গড়
ফান নং :
৬১২৩৬
মাবাইল ন র:
e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd

অিতির

জলা শাসক (রাজ )
প গড়
ফান নং :
৬১২৩৬
মাবাইল ন র:
e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd

েয়াজনীয়
সেবা সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

িমক
ন র

সবার নাম

১

২

৩

০৫

পৗরসভাধীন
ইজারা ত
অিপত স ি র
নবায়ন

১৫ কাযিদবস

৬

ি /িবিভ
সরকাির/ বসরকাির
িত ােনর অ েল

েয়াজনীয় কাগজপ

৪
১) জলা শাসক বরাবের শাখা ক ক
িনধািরত ফরেম ২০ টাকার কাট িফসহ
আেবদনপ দািখল করেত হেব
২) সবেশষ িড.িস.আর এর
ছায়ািলিপ/ফেটাকিপ
৩) পৗর কর পিরেশােধর রিশদ এর
ছায়ািলিপ/ ফেটাকিপ

১) জলা শাসক বরাবের শাখা ক ক
িনধািরত ফরেম ২০ টাকার কাট িফসহ
আেবদনপ দািখল করেত হেব
ক ি র ে
I)

ক

(II) য উে ে জিম বে াব হণ
করেবন স উে ে
বহার করেবন মেম
৩০০/- টাকা াে হলফনামা।

েয়াজনীয় কাগজ াি

হান

৫

১) জলা শাসেকর কাযালয়
হ ড ,
(www.panchagarh.gov.bd)
২) িনজ উে ােগ ফেটা াট এর দাকান থেক
৩) সংি পৗরসভা কাযালয়

সবা / িফ/চাজ (টাকা জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন দান করেত হেব
তা উে খ করেত হেব)
৬
(ক) আেবদনপে র সােথ ২০/- টাকার
কাট িফ
(খ) বািষক িলজমািনর িণ িভি ক হার
( পৗর এলাকার জ )
১। িষ জিম ( িত শতাংশ): ১০/- টাকা
২। অ িষ আবািসক জিম
( িতশতাংশ:৪০/টাকা
৩। অ িষ বািণিজ ক জিম ( িত শতাংশ):
৫০/-টাকা
৪। আবািসক ক চাঘর ( িত বগ ট): ৩ /টাকা
৫। আবািসক আধাপাকা ঘর ( িত বগ ট):
৪/টাকা
৬। আবািসক পাকা ঘর( িত বগ ট): ৬/টাকা
৭। বািণিজ ক ক চা ঘর( িত বগ ট): ৮/টাকা
৮। বািণিজ ক আধা পাকা/ পাকা ঘর( িত
বগ ট) : ১২/টাকা
৯। িনজ অথায়েন ক পে র অ মিত েম
উে ািলত অবকাঠােমা ে খািল জিমর
িলজমািনসহ অবকাঠােমার জ িনধািরত
হােরর অিতির ২০% িদেত হেব।
১০।
ফেলর
বাগান/ র/দীিঘ/িবল
িনলােমর মা েম বে াব দান করা
হেয় থােক। (৩ বছেরর জ )

১) জলা শাসেকর কাযালয়
হ ড ,
(www.panchagarh.gov.bd)
াংক/কর অিফস হেত

(II) িনজ উে েগ ভ ােরর িনকট হেত ৩০০/টাকার াে

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

৭

৮

রিভিনউ ড কােল র
প গড়
ফান-+
৬১৩৭৪
মাবাইল ন র:
e-mail-sectionsapanchagarhdco
@gmail.com

রিভিনউ ড কােল র
প গড়
ফান-+
৬১৩৭৪
কাড

ক I) সংি

দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র,
মাবাইল ন র ও ই- মইল)

জাির চালােনর ারা জমা দান।)

মাবাইল ন র:
e-mail-sectionsapanchagarhdco
@gmail.com

অিতির

জলা শাসক (রাজ )
প গড়
ফান নং :
৬১২৩৬
মাবাইল ন র:
e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd

অিতির

জলা শাসক (রাজ )
প গড়
ফান নং :
৬১২৩৬
মাবাইল ন র:
e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd

িমক
ন র

০৭

সবার নাম

গেজট
অিপত
স ি র
ইজারা
দান।
(িভিপ
কস
স ি র
িনধািরত
ইজারা হীতা
না
থাকেল
িকংবা
ইজারা িহতা িলজ
হেণ অিন ক হেল
িকংবা
বরণ
করেল
িকংবা
ওয়ািরশেদর মে
িবভাজন
করেল
ন নভােব িলজ দান
করা হেয় থােক)।

েয়াজনীয় সেবা
সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

৩০ কাযিদবস

েয়াজনীয় কাগজ াি

েয়াজনীয় কাগজপ

হান

(খ) সরকাির িত ােনর ে :
I)
(II)
সং া ৩০০/- টাকা াে
হলফনামা অ ীকারনামা
(III) য উে ে জিম বে াব হণ করেবন
স উে ে
বহার করেবন মেম ৩০০/- টাকা
াে হলফনামা
(Iv) ল আউট ান দািখল করেত হেব
(গ) বসরকাির িত ােনর ে :
I)
(II)
সং া অ ীকারনামা ৩০০/টাকা াে
(III) য উে ে জিম বে াব হণ করেবন
স উে ে
বহার করেবন মেম ৩০০/- টাকা
াে হলফনামা
(ঘ) বসরকাির িশ া িত ােনর ে :
I)
(II)
সং া অ ীকারনামা
(III) য উে ে জিম বে াব হণ করেবন
স উে ে
বহার করেবন মেম ৩০০/- টাকা
াে হলফনামা
(Iv)

খ) I) সংি
ম ণালয় হেত
(II) িনজ উে ােগ নাটারী পাবিলক/১ম িণর
ািজে ট এর িনকট থেক
(III) িনজ উে েগ ভ ােরর িনকট হেত ৩০০/টাকার াে

১) জলা শাসক বরাবের শাখা ক ক
িনধািরত ফরেম ২০ টাকার কাট িফসহ
আেবদনপ দািখল করেত হেব
২) জাতীয় পিরচয় প
৩) ওয়ািরশ ে িলজ িনেত হেল
াথািধকার সনদপ

১) জলা শাসেকর কাযালয়
হ ড

সবা / িফ/চাজ (টাকা জমাদােনর
কাড/খাত ও কখন দান করেত হেব তা
উে খ করেত হেব)

কাড
জাির চালােনর ারা জমা দান।)

(Iv) িনজ উে ােগ েকৗশলীর িনকট হেত

দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড,
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র,
মাবাইল ন র ও ই- মইল)

রিভিনউ ড কােল র
প গড়
ফান-+
৬১৩৭৪
মাবাইল ন র:
e-mail-sectionsapanchagarhdco
@gmail.com

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

অিতির

জলা শাসক (রাজ )
প গড়
ফান নং :
৬১২৩৬
মাবাইল ন র:
e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd

গ ) I) সংি
ম ণালয় হেত
(II) িনজ উে ােগ নাটারী পাবিলক/১ম িণর
ািজে ট এর িনকট থেক
(III) িনজ উে েগ ভ ােরর িনকট হেত ৩০০/টাকার াে
খ) I) সংি
ম ণালয় হেত
(II) িনজ উে ােগ নাটারী পাবিলক/১ম িণর
ািজে ট এর িনকট থেক
(III) িনজ উে েগ ভ ােরর িনকট হেত ৩০০/টাকার াে
(Iv) সংি
িত ােনর কিম র িস া

(www.panchagarh.gov.bd)
২) িনজ উে ােগ িনবাচন অিফস হেত
৩) সংি

ইউিপ/ পৗরসভা

(ক) আেবদনপে র সােথ ২০/- টাকার কাট িফ
(খ) বািষক িলজমািনর িণ িভি ক হার
( পৗর এলাকার জ )
১। িষ জিম ( িত শতাংশ): ১০/- টাকা
২। অ িষ আবািসক জিম
( িতশতাংশ:৪০/টাকা
৩। অ িষ বািণিজ ক জিম( িত শতাংশ): ৫০/টাকা
৪। আবািসক ক চাঘর ( িত বগ ট): ৩ /- টাকা
৫। আবািসক আধাপাকা ঘর ( িত বগ ট):
৪/টাকা
৬। আবািসক পাকা ঘর( িত বগ ট): ৬/- টাকা
৭। বািণিজ ক ক চা ঘর( িত বগ ট): ৮/- টাকা
৮। বািণিজ ক আধা পাকা/ পাকা ঘর( িত
বগ ট) : ১২/টাকা
৯। িনজ অথায়েন ক পে র অ মিত েম
উে ািলত অবকাঠােমা
ে খািল জিমর
িলজমািনসহ অবকাঠােমার জ িনধািরত
হােরর অিতির ২০% িদেত হেব।
১০। ফেলর বাগান/ র/দীিঘ/িবল িনলােমর
মা েম বে াব
দান করা হেয় থােক।(৩
বছেরর জ )

রিভিনউ ড কােল র
প গড়
ফান-+
৬১৩৭৪
মাবাইল ন র:
e-mail-sectionsapanchagarhdco
@gmail.com

অিতির

জলা শাসক (রাজ )
প গড়
ফান নং :
৬১২৩৬
মাবাইল ন র:
e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd

০৮

০৯

১০

অিপত স ি র
ইজারাদােরর নাম
পিরবতন

ইজারা ত অিপত
স ি মরামেতর
অ েমাদন

িভিপ স ি স েক
জনগেণর অিভেযাগ
আেবদন িন ি করণ

১৫ কাযিদবস

১৫ কাযিদবস

৭ কাযিদবস

১) জলা শাসক বরাবের শাখা ক ক
িনধািরত ফরেম ২০ টাকার কাট িফসহ
আেবদনপ দািখল করেত হেব
২) সবেশষ িড.িস.আর এর
ছায়ািলিপ/ফেটাকিপ
৩) পৗর কর পিরেশােধর রিশদ এর
ছায়ািলিপ/ ফেটাকিপ

১) জলা শাসেকর কাযালয়
হ ড ,
(www.panchagarh.gov.bd)

১) জলা শাসক বরাবের শাখা ক ক
িনধািরত ফরেম ২০ টাকার কাট িফসহ
আেবদনপ দািখল করেত হেব
২) সবেশষ িড.িস.আর এর
ছায়ািলিপ/ফেটাকিপ
৩) পৗর কর পিরেশােধর রশীদ এর
ছায়ািলিপ/ ফেটাকিপ

১) জলা শাসেকর কাযালয়
হ ড

১) জলা শাসক বরাবের শাখা ক ক
িনধািরত ফরেম ২০ টাকার কাট িফসহ
আেবদনপ দািখল করেত হেব
২) অিভেযাগ সং া যাবতীয় কাগজপ ািদ
দািখল করেত হেব

১) জলা শাসেকর কাযালয়
হ ড
(www.panchagarh.gov.bd)

২) িনজ উে ােগ ফেটা াট এর দাকান থেক
৩) সংি পৗরসভা কাযালয়

(www.panchagarh.gov.bd)
২) িনজ উে ােগ ফেটা াট এর দাকান থেক

১) া্নীয় ভ ােরর িনকট হেত ২০/- টাকা
ে র কাট িফ সহ শাখা ক ক িনধািরত
ফরেম জলা শাসক বরাবের িলিখত
আেবদনপ দািখল করেত হেব
২) ৩০০/- টাকা ে র নন- িডিশয়াল
াে হলফনামা দািখল করেত হেব।
১) া্নীয় ভ ােরর িনকট হেত ২০/- টাকা
ে র কাট িফ সহ শাখা ক ক িনধািরত
ফরেম জলা শাসক বরাবের িলিখত
আেবদনপ দািখল করেত হেব
২) তদ সােপে অ েমাদন যা ।

৩) সংি

পৗরসভা কাযালয়/ফেটা াট এর
দাকান থেক

২) িনজ উে ােগ

আেবদনপে র সােথ ২০/- টাকার
কাট িফ

রিভিনউ ড কােল র
প গড়
ফান-+
৬১৩৭৪
মাবাইল ন র:
e-mail-sectionsapanchagarhdco
@gmail.com

রিভিনউ ড কােল র
প গড়
ফান-+
৬১৩৭৪
মাবাইল ন র:
e-mail-sectionsapanchagarhdco
@gmail.com

রিভিনউ ড কােল র
প গড়
ফান-+
৬১৩৭৪
মাবাইল ন র:
e-mail-sectionsapanchagarhdco
@gmail.com

অিতির

জলা শাসক (রাজ )
প গড়
ফান নং :
৬১২৩৬
মাবাইল ন র:
e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd

অিতির

জলা শাসক (রাজ )
প গড়
ফান নং :
৬১২৩৬
মাবাইল ন র:
e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd

অিতির

জলা শাসক (রাজ )
প গড়
ফান নং :
৬১২৩৬
মাবাইল ন র:
e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd

cÖPv‡i : †Rjv cÖkvmb, cÂMo|

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা শাসেকর কাযালয়,প গড়
www.panchagarh.gov.bd

নাগিরক সনদ
(Citizen’s Charter)
রকড ম শাখা

িমক
ন র

সবার নাম

েয়াজনীয় সেবা সময়
(ঘ া/িদন/
মাস))

েয়াজনীয়
কাগজপ

েয়াজনীয়
কাগজ াি র ান

সবা
িফ/চােজস (টাকা
জমাদােনর কাড/খাত ও কখন
দান করেত হেব তা উে খ করেত
হেব)

দািয় াি কমকতা (কমকতার নাম
পদবী, বাংলােদেশর কাড , জলা ,
উপেজলার কাড সহ টিলেফান ন র, ইমইল)

উ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােব
(কমকতার পদবী,বাংলােদেশর কাড, জলা
উপেজলার কাড সহ টিলেফান ন র.ই- মইল)

শাখার
টাকার কা িফ
সং
dcpanchagarh@mopa.gov.bd
recordroompanchagarh@gmail.com

২

www.panchagarh
.gov.bd/

৩

শাখার
টাকার কা িফ
সং

৪

শাখার
টাকার কা িফ
সং

cÖPv‡i : †Rjv cÖkvmb, cÂMo|

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা শাসেকর কাযালয়,প গড়
www.panchagarh.gov.bd

নাগিরক সনদ
(Citizen’s Charter)
জাির শাখা

িমক
ন র

01.

সবার নাম

েয়াজনীয়
সেবা সময়
(ঘ া/িদন/
মাস)

০৩ (িতন)
কাযিদবস

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজ াি
হান

সবা / িফ/চােজস (টাকা
জমাদােনর কাড/খাত ও
কখন দান করেত হেব তা
উে খ করেত হেব)

িফ/চাজ

দািয় া কমকতা
(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর
কাড, জলা/উপেজলা কাড সহ
টিলেফান ন র, মাবাইল ন র ও
ই- মইল)
জাির শাখা

tr.panchagarh@gamil.com

ঊ তন কমকতা/যার কােছ
আপীল/অিভেযাগ করা যােব
(কমকতার পদবী/ বাংলােদেশর
কাড, জলা/উপেজলা কাড সহ
টিলেফান ন র, মাবাইল ন র
ওই- মইল)
জলা শাসক, প গড়
ফানঃ +৮৮-০৫৬৮-৬১২০০
মাবা : ০১৭১৩২০০৮০৩
ই- মইলdcpanchagarh@mopa.g
ov.bd

অমল
ম ল
জলা শাসক
প গড়

 ০৫৬৮-৬১
E-mail: dcpanchagarh@mopa.gov.bd

