
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়,প গড় 

www.panchagarh.gov.bd 
 

নাগিরক সনদ  

(Citizen’s Charter) 

০১। ানীয় সরকার শাখা  

িমক 
ন র 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজ াি  হান িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর 
কাড/খাত ও 
কখন দান 

করেত হেব তা 
উে খ করেত 

হেব) 

দািয় া   কমকতা 
(কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র, 
ই- মইল) 

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােব 
(কমকতার পদবী/ বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র, ই-
মইল) 

০১ জ  ও  সনদ 
দােনর ৯০ (ন ই) 

িদন অিত া  হবার 
পর িনব ন বিহ এবং 
জ  ও  সনদ 
সংেশাধন। 

১৫(পেনর) 
কাযিদবস 

১. িনধািরত ফরেম আেবদন 
করেত হেব। 

২. ইিত েব সং হীত জ  বা 
 সনদপে র ল কিপ। 

(1) জলা শাসেকর কাযালয়, ানীয় সরকার 
শাখা (ক  নং ২04, 2য় তলা ) 
www.bris.lgd.gov.bd 

িফ/চাজ  
ভার া  কমকতা, ানীয় সরকার শাখা 

সহকারী কিমশনার, 
জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়। 

জলা কাড: 0568 

ফান +88056861273 
ই- মইলঃ lgpanchagarh@gmail.com 

( পৗরসভাএলাকার জ  েযাজ  ) 

জলা শাসক 
 প গড় 

ফানঃ +৮৮০-৫৬৮৬১২০০ 
মাবাইলঃ +৮৮০-১৭১৩২০০৮০৩ 

ই- মইলঃ dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

( পৗরসভা এলাকার জ  েযাজ  ) 

০২ ইট পাড়ােনার 
লাইেস  দান 

15 

কাযিদবস 

(1) িনধািরত ফরেম আেবদন 
(২) ড লাইেস  
(৩) পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প  
(৪) লাইেস  িফ জমার ল চালান 
কাড নং -১-৪২৩২-০০০০-১৮৫৪ 

(৫) উৎেস কর জমার ল চালান 

কাড নং-1-1141-0065-0111 

(1) জলা শাসেকর কাযালয়, ানীয় সরকার 
শাখা (ক  নং ২04, 2য় তলা ) 
(২) ইউিপ/ পৗরসভা অিফস 
(৩) পিরেবশ অিধদ র, রং র  
(৪) চালান ফরম সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.panchagarh.gov.bd) 

(5) চালান ফরম সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.panchagarh.gov.bd) 

লাইেস  িফ-৫০০/- 
 

ভার া  কমকতা, ানীয় সরকার শাখা 
সহকারী কিমশনার, 

জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়। 
জলা কাড: 0568 

ফান +88056861273 
ই- মইলঃ lgpanchagarh@gmail.com 

( পৗরসভাএলাকার জ  েযাজ  ) 

জলা শাসক 
 প গড় 

ফানঃ +৮৮০-৫৬৮৬১২০০ 
মাবাইলঃ +৮৮০-১৭১৩২০০৮০৩ 

ই- মইলঃ dcpanchagarh@mopa.gov.bd 
( পৗরসভা এলাকার জ  েযাজ  ) 

0৩ ইট পাড়ােনার 
লাইেস  নবায়ন 

০৩  

   কাযিদবস 

(1) িনধািরত ফরেম আেবদন 
(2) পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়প  
(3) লাইেস  িফ জমার ল চালান 
(4) উৎেস কর জমার ল চালান 

(1) জলা শাসেকর কাযালয় 
ানীয় সরকার শাখা (ক  নং ২04 2য় তলা ) 

(2) পিরেবশ অিধদ র, রং র  
(3)  চালান ফরম সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.panchagarh.gov.bd) 
(4) চালান ফরম সানালী াংক/ 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল 

(www.panchagarh.gov.bd) 

লাইেস  নবায়ন  
িফ-৫০০/- 

 

ভার া  কমকতা, ানীয় সরকার শাখা 
সহকারী কিমশনার, 

জলা শাসেকর কাযালয়, প গড়। 
জলা কাড: 0568 

ফান +88056861273 
ই- মইলঃ lgpanchagarh@gmail.com 

( পৗরসভাএলাকার জ  েযাজ  ) 

জলা শাসক 
 প গড় 

ফানঃ +৮৮০-৫৬৮৬১২০০ 
মাবাইলঃ +৮৮০-১৭১৩২০০৮০৩ 

ই- মইলঃ dcpanchagarh@mopa.gov.bd 
( পৗরসভা এলাকার জ  েযাজ  ) 

 

http://www.panchagarh.gov.bd
http://www.bris.lgd.gov.bd
mailto:lgpanchagarh@gmail.com
mailto:dcpanchagarh@mopa.gov.bd
http://www.panchagarh.gov.bd)
http://www.panchagarh.gov.bd)
mailto:lgpanchagarh@gmail.com
mailto:dcpanchagarh@mopa.gov.bd
http://www.panchagarh.gov.bd)
http://www.panchagarh.gov.bd)
mailto:lgpanchagarh@gmail.com
mailto:dcpanchagarh@mopa.gov.bd


     ০২। সং াপন শাখা   

িমক 
ন র 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সময় 
(ঘ া/িদন/মা
স) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজ াি  হান িফ/চােজস 
(টাকা 

জমাদােনর 
কাড/খাত ও 
কখন দান 

করেত হেব তা 
উে খ করেত 

হেব) 

দািয় া   কমকতা 
(কমকতার নাম, পদবী, 

বাংলােদেশর কাড, 
জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান ন র, ই- মইল) 

ঊ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা 
যােব (কমকতার পদবী/ বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র, 
ই- মইল) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 ‡cbkb (PvKz‡ii 

wb‡Ri Aemi MÖn‡Yi 

†ÿ‡Î) 

07 (mvZ) 

Kvh© w`em 

1. bb-‡M‡R‡UW PvKz‡i‡`i †ÿ‡Î mvwf©m eyK 

2. wcAviGj-G Mg‡bi gÄywicÎ 

3. cÖZ¨vwkZ †kl †eZb cÎ 

4. †cbkb Av‡e`b dig 2.1 

5. cvm‡cvU© mvB‡Ri I ÷¨v¤ú mvB‡Ri mZ¨vwqZ 

iw½Y Qwe  

6. cÖvße¨ †cbk‡bi ˆea DËivwaKvi †NvlYv cÎ 

7. bgybv ¯̂vÿi I nv‡Zi cvuP Av½y‡ji Qvc 

8. bv-`vex cÖZ¨qb cÎ 

9. †cbkb gÄywi Av‡`k 

10. miKvix cvIbvw` cwi‡kv‡ai অ ীKvi cÎ 

1.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

2.wWwm Awdm  

3.mswkøó Awdm  

4.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

5. †h †Kvb ÷zwWI †`vKvb 

6.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

7.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

8.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

9.wWwm Awdm  

10.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

wd/ PvR© gy³ 

fvicÖvß Kg©KZ©v, 

ms¯’vcb kvLv 

‡dvbt 0568-61237 

B-‡gBj- 

dilara-
kushtia@yahoo.com 

 

‡RjvcÖkvmK, cÂMo 

‡Uwj‡dvb ন র- 

‡dvbt 0568-61200 

e-mail-
dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

02 cvwievwiK †cbkb  

(†cbkb gÄywii 

c~‡e©B †cbkbv‡ii 

g„Zz¨ n‡j) 

07 (mvZ) 

Kvh© w`em 

1. bb-‡M‡R‡UW PvKz‡i‡`i †ÿ‡Î mvwf©m eyK 

2. wcAviGj-G Mg‡bi gÄywicÎ 

3. cÖZ¨vwkZ †kl †eZb cÎ 

4. cvwievwiK †cbk‡bi Av‡e`b dig 2.1 

5. ০১ (এক) কিপ স েতালা cvm‡cvU© mvB‡Ri I 

÷¨v¤ú mvB‡Ri mZ¨vwqZ iw½ন Qwe  
6. DËivwaKvi mb` cÎ I bb g¨vwiR mvwU©wd‡KU  

7. bgybv ¯̂vÿi I nv‡Zi cvuP Av½y‡ji Qvc 

8. AwffveK g‡bvbqb Ges Aemi fvZv I  

    Avby‡ZvwlK D‡Ëvjb Kivi Rb¨ ÿgZv Ac©Y 

mb`  

9. wPwKrmK/‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb/     

    KvDwÝji KZ…©K cÖ̀ Ë g„Zz~¨ mb` cÎ 

10. bv-`vex cÖZ¨qb cÎ 

11. †cbkb gÄywi Av‡`k 

12. miKvix cvIbvw` cwi‡kv‡ai অ ীKvi cÎ 

1.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

2.wWwm Awdm  

3. mswkøó Awdm 

4.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

5. †h †Kvb ÷zwWI †`vKvb 

 

6. ‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb 

7.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

8.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

 

9. wPwKrmK/‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb 

10.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

11.wWwm Awdm  

12.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

 

wd/ PvR© gy³ fvicÖvß Kg©KZ©v, 

ms¯’vcb kvLv 

‡dvbt 0568-61237 

B-‡gBj- 

dilara-
kushtia@yahoo.com 

 

‡RjvcÖkvmK, cÂMo 

‡Uwj‡dvb ন র- 

‡dvbt 0568-61200 

e-mail-
dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

03 cvwievwiK †cbkb  

(AemifvZv 

†fvMiZ Ae ’̄vq 

07 (mvZ) 

Kvh© w`em 

1. cvwievwiK †cbkb Av‡e`b dig 2.2 

2. ০১ (এক) কিপ স েতালা cvm‡cvU© mvB‡Ri I 

÷¨v¤ú mvB‡Ri mZ¨vwqZ iw½b Qwe  

1.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

2. †h †Kvb ÷zwWI †`vKvb 

 

wd/ PvR© gy³ 

fvicÖvß Kg©KZ©v, 

ms¯’vcb kvLv 

‡dvbt 0568-61237 

‡RjvcÖkvmK, cÂMo 

‡Uwj‡dvb ন র- 

‡dvbt 0568-61200 

mailto:kushtia@yahoo.com
mailto:dcpanchagarh@mopa.gov.bd
mailto:kushtia@yahoo.com
mailto:dcpanchagarh@mopa.gov.bd


†cbkb†fvMxi g„Zz¨ 

n‡j) 

3. DËivwaKvi mb` cÎ I bb g¨vwiR mvwU©wd‡KU  

4. bgybv ¯̂vÿi I nv‡Zi cvuP Av½y‡ji Qvc. 

5. AwffveK g‡bvbqb Ges Aemi fvZv I    

 Avby‡ZvwlK D‡Ëvjb Kivi Rb¨ ÿgZv Ac©Y mb`   

6. wPwKrmK/‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb/ 

KvDwÝji KZ…©K cÖ̀ Ë  g„Zz¨ mb` cÎ 

7. wcwcI Ges wW-nvd  

3. ‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb 

4.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

5. ‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb 

 

6. wPwKrmK/‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb 

7.wnmve iÿb Awdm  

 

B-‡gBj- 

dilara-
kushtia@yahoo.com 

 

e-mail-
dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

04 Kg©Pvix‡`র Kj¨vণ 
†evW© n‡Z Avw_©K 

mvnvh¨ cÖ̀ vb 

07 (mvZ) 

Kvh© w`em 

1. Kj¨vY Znwe‡ji Aby`vb gÄyixi Rb¨  Av‡e`b 

dig 

2. cvm‡cvU© mvB‡Ri mZ¨vwqZ iw½b Qwe 1 Kwc 

3. Kg©̄ ’‡ji †eZ‡bi cÖZ¨qb cÎ 

4.mswkøó Av‡e`‡bi wel‡qi mswkøó KMR-c‡Îi g~j 

Kwc 

5. Kj¨vণ  Znwej/ †hŠ_exgvi mvnvh¨ cvIqvi    

 `vwe`vi‡`i bgybv ¯̂vÿi 

1.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

2. †h †Kvb ÷zwWI †`vKvb 

3.mswkøó  Awdm  

4.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

5.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

 

wd/ PvR© gy³ 

fvicÖvß Kg©KZ©v, 

ms¯’vcb kvLv 

‡dvbt 0568-61237 

B-‡gBj- 

dilara-
kushtia@yahoo.c

om 

‡RjvcÖkvmK, cÂMo 

‡Uwj‡dvb ন র- 

‡dvbt 0568-61200 

e-mail-
dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

05 PvKzixiZ Ae ’̄vq 

g„Z Kg©Pvixi 

cwievi‡K Avw_©K 

mvnvh¨ cÖ̀ vb 

07 (mvZ) 

Kvh© w`em 

1. Kj¨vY Znwe‡ji Aby`vb gÄyixi Rb¨  Av‡e`b 

dig 

2.০১ (এক) কিপ স েতালা cvm‡cvU© mvB‡Ri 

mZ¨vwqZ iw½b Qwe 

3. Aemi MÖn‡Yi Av‡`kcÎ 

4. Iqvwik mb` cÎ 

5. Kg©KZ©v/Kg©Pvixi g„Zz¨ mb` cÎ 

 

6. bvMwiKZ¡ mb` cÎ 

7. ¿̄xi †ÿ‡Î cybivq weevn bv nIqvi Ges Kb¨v I 

fwMœi †ÿ‡Î weevn bv nIqvi mb` cÎ 

8. Av‡e`bKvix‡K mKj m`m¨ KZ…©K cÖ̀ Ë 

ÿgZvcÎ 

9. †kl †eZ‡bi cÖZ¨qbcÎ 

10. Kj¨vY Znwej/ †hŠ_exgvi mvnvh¨ cvIqvi  

`vwe`vi‡`i bgybv ¯̂vÿi 

1.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

2. †h †Kvb ÷zwWI †`vKvb 

 

3.wWwm Awdm  

4. ‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb 

5. wPwKrmK/‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb 

6. ‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb 

7. ‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb 

 

8.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

9. mswkøó  Awdm 

10.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

 

wd/ PvR© gy³ 

fvicÖvß Kg©KZ©v, 

ms¯’vcb kvLv 

‡dvbt 0568-61237 

B-‡gBj- 

dilara-
kushtia@yahoo.com 

 

‡RjvcÖkvmK, cÂMo 

‡Uwj‡dvb ন র- 

‡dvbt 0568-61200 

e-mail-
dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kushtia@yahoo.com
mailto:dcpanchagarh@mopa.gov.bd
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০৩। সাধারণ শাখা   

µwgK ‡mevibvg cÖ‡qvRbxqmgq(N›U

v/ w`b/gvm 

cÖ‡qvRbxqKvMRcÎ cÖ‡qvRbxqKvMRcÎcÖvwßi 

’̄vb 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/খাত ও 

কখন দান করেত হেব তা 
উে খ করেত হেব) 

`vwqZ¡cÖvßKg©KZ©v(Kg©KZ©vibv

g, c`ex, evsjv‡`‡ki †KvWbs 

‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

†Uwj‡dvb b¤̂i I B-‡gBj 

D×©ZbKg©KZ©v hviKv‡QAvcxjKivhv‡e(Kg©KZ©vibvg, 

c`ex, evsjv‡`‡ki †KvW, †Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

†Uwj‡dvb b¤̂i I B-‡gBj 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1| 

 

ক) AvevwmK    

     ‡nv‡Uj িনব ন 

১৫কাযিদবস 1) জলা শাসকবরাবরসাদাকাগেজআেবদন 
2)  Rwgi gvwjKvbvi Rv‡e`v bKj/bvgRvixi Kwc / evwo fvovi Pzw³cÎ 
3 ) feb wbg©v‡Yi †ÿ‡Î  ানAby‡gv`b 

4) RvZxq cwiPqcÎ /জ সনদ/ নাগিরক সনদএরসত ািয়তফেটাকিপ। 

5) †UªW jvB‡mÝ। 
6) সরকাির কাষাগাের  িনিদ wd  জমা দােনর চালােনর ল কিপ  
 

1) ি িনেজই 

2) রকড ম/ িমঅিফস/ 
ি /মািলক 

3) পৗরসভা/ইউিপ 
4)িনবাচনঅিফস/  
পৗরসভা/ইউিপ 
5) পৗরসভা/ইউিপ 
6) সানালী াং কর য কান 
শাখা 

wbeÜbwd t 

GK ZviKv = 500/- 

ỳBZviKv = 1,000/- 

 

িনব ন/ রিজে শনিফজমা দা
নরেকাড 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭) 
 
 

fvicÖvßKg©KZ©v 

mvaviYkvLv 

‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq 

cÂMo| 

জলােকাড: ০৫৬৮ 
ফান-+88056861793 

dcpangeneralsection
@gmail.com 

 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলােকাড: 0568 
ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

 

 

খ)  AvevwmK  

     ‡nv‡Uj jvB‡mÝ 
 

১0কাযিদবস (১)wbeÜbপে রসত ািয়তফেটাকিপ 

(২)সরকাির কাষাগাের  িনিদ wd  জমা দােনর চালােনর ল কিপ  
 

(১) ি িনেজই 
(২) সানালী াং কর য কান 
শাখা 

jvB‡mÝ wd t 

GK ZviKv 10,000/- 

ỳBZviKv 25,000/- 

 

লাইেস িফজমা দােনরেকাড 
(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

 

fvicÖvßKg©KZ©v 

mvaviYkvLv 

‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq 

cÂMo| 

জলােকাড: ০৫৬৮ 
ফান-+88056861793 

dcpangeneralsection
@gmail.com 

 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলােকাড: 0568 
ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

mailto:@gmail.com
mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov.bd
mailto:@gmail.com
mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov.bd


 
 

 
M) AvevwmK 

‡nv‡Uj jvB‡mÝ 

নবায়ন 

১০কাযিদবস (১) জলা শাসকবরাবরসাদাকাগেজআেবদন 
(২)  jvB‡mÝ এরসত ািয়তফেটাকিপ 

(৩)সরকাির কাষাগাের  িনিদ wd  জমা দােনর চালােনর ল কিপ  
 

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

bevqb wd t 

GK ZviKv 3,750/- 

ỳBZviKv 7,500/- 

 

নবায়নিফজমা দােনরেকাড 
(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

 

fvicÖvßKg©KZ©v 

mvaviYkvLv 

‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq 

cÂMo| 

জলােকাড: ০৫৬৮ 
ফান-+88056861793 

dcpangeneralsection
@gmail.com 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলােকাড: 0568 
ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

 

২ (K)     †i Í̄viuv 

রিজে শন/িনব ন: 

XvKv, bvivqbMÄ, 

wPUvMvs e¨ZxZ 

১৫কাযিদবস 1) জলা শাসকবরাবরসাদাকাগেজআেবদন 
2)  Rwgi gvwjKvbvi Rv‡e`v bKj/bvgRvixi Kwc / evwo fvovi Pzw³cÎ 
3 ) feb wbg©v‡Yi †ÿ‡Î  ানAby‡gv`b 

4) RvZxq cwiPqcÎ /জ সনদ/ নাগিরক সনদএরসত ািয়তফেটাকিপ। 
 

5) †UªW jvB‡mÝ। 
6) সরকাির কাষাগাের  িনিদ  wd  জমা দােনর চালােনর ল কিপ  
 

 

1) ি িনেজই 

2) রকড ম/ িমঅিফস/ 
ি /মািলক 

3) পৗরসভা/ইউিপ 
4)িনবাচনঅিফস/  
পৗরসভা/ইউিপ 
5) পৗরসভা/ইউিপ 
6) সানালী াং কর য কান 
শাখা 

30-70 Avmb(Gwm) 

‡iwR‡÷ªkb wd t 250/- 

30-70 Avmb(bbGwm) 

‡iwR‡÷ªkb wd t 250/- 

70 Avmb Gi D‡×© (Gwm) 

‡iwR‡÷ªkb wd t 250/- 

70 Avmbch©šÍ (bbGwm) 

‡iwR‡÷ªkb wd t 250/- 

 
রিজে শনিফজমা দােনরেকাড 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৭) 

fvicÖvßKg©KZ©v 

mvaviYkvLv 

‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq 

cÂMo| 

জলােকাড: ০৫৬৮ 
ফান-+88056861793 

dcpangeneralsection
@gmail.com 

 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলােকাড: 0568 
ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

 

 

(L)    †i Í̄viuv 

jvB‡mÝ t  XvKv,              

bvivqbMÄ, wPUvMvs 

e¨ZxZ 

10 কাযিদবস (১) জলা শাসকবরাবরসাদাকাগেজআেবদন 
 
(২)wbeÜbপে রসত ািয়তফেটাকিপ 

 

(৩)    সরকাির কাষাগাের  িনিদ wd  জমা দােনর চালােনর ল কিপ  
 

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

30-70 Avmb(Gwm) 

jvB‡mÝ wd-4,000/- 

30-70 Avmb(bbGwm) 

jvB‡mÝ wd-2,000/- 

70 AvmbGi D‡×© (Gwm) 

jvB‡mÝ wd-5,000/- 

70 Avmbch©šÍ (bbGwm) 

jvB‡mÝ wd-2,500/- 

লাইেস িফজমা দােনরেকাড 
(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

fvicÖvßKg©KZ©v 

mvaviYkvLv 

‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq 

cÂMo| 

জলােকাড: ০৫৬৮ 
ফান-+88056861793 

dcpangeneralsection
@gmail.com 

 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলােকাড: 0568 
ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

 

 

mailto:@gmail.com
mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov.bd
mailto:@gmail.com
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 (M) †i Í̄viuv jvB‡mÝ 

নবায়ন t  XvKv, 

bvivqbMÄ, wPUvMvs 

e¨ZxZ 

১০কাযিদবস (১) জলা শাসকবরাবরসাদাকাগেজআেবদন 
(২) jvB‡mÝ এরসত ািয়তফেটাকিপ 
(৩)সরকাির কাষাগাের  িনিদ wd  জমা দােনর চালােনর ল কিপ  

(১) ি িনেজই 

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

30-70 Avmb(Gwm) 

bevqbwd- 1,500/- 

30-70 Avmb 

(bbGwm) 

bevqbwd- 1,250/- 

70 Avmb  (Gwm) 

bevqbwd- 2,500/- 

70 Avmbch©šÍ 

(bbGwm) 

bevqbwd- 1,250/- 

নবায়নিফজমা দােনর
কাড 

(১-৫৩০১-০০০১-১৮১৮) 

fvicÖvßKg©KZ©v 

mvaviYkvLv 

‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq cÂMo| 

জলােকাড: ০৫৬৮ 
ফান-+88056861793 

dcpangeneralsection@gmail.com 
 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলােকাড: 0568 
ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

 

 

3 wm‡bgvn‡jijvB‡mÝ 

bevqb 

১০কাযিদবস (১) জলা শাসকবরাবরসাদাকাগেজআেবদন। িনিদ  
 
(২) jvB‡mÝ এরসত ািয়তফেটাকিপ| 

 

(৩)সরকাির কাষাগাের  িনিদ wd  জমা দােনর চালােনর ল কিপ  

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

নবায়নwd-১২৫/- 

 

নবায়নিফজমা দােনর
কাড 

(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১) 
 

fvicÖvßKg©KZ©v 

mvaviYkvLv 

‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq cÂMo| 

জলােকাড: ০৫৬৮ 
ফান-+88056861793 

dcpangeneralsection@gmail.com 
 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলােকাড: 0568 
ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

৪ wm‡bgv Acv‡iUi 

jvB‡mÝ 

১৫কাযিদবস (১)  জলা শাসকবরাবরসাদাকাগেজআেবদন 
(২)  RvZxqcwiPqcÎ/ bvMwiKZ¡ mb`| 

 

(৩)PvwiwÎKmb` cÎ। 
(৪) AwfÁZvimb`cÎ 

(৫)সরকাির কাষাগাের  িনিদ wd  জমা দােনর চালােনর ল কিপ 

(৬) wkÿMZ †hvM¨ZvimZ¨vwqZKwc। 

(৭) cvm‡cvU© mvB‡Ri১কিপরি নKwc। 

(১) ি িনেজই 

(২)িনবাচনঅিফস/ ‡cŠimfv/  

   BDwc 

(৩) গেজেটডকমকতা। 
(৪) সংি িত ান। 
(৫) সানালী াং কর য কান 
শাখা 
(৬) ি িনেজই 
(৭) ি িনেজই 

jvB‡mÝ wd-১0/- 

 

িফজমা দােনরেকাড 
(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১) 
 

fvicÖvßKg©KZ©v 

mvaviYkvLv 

‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq cÂMo| 

জলােকাড: ০৫৬৮ 
ফান-+88056861793 

dcpangeneralsection@gmail.com 
 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলােকাড: 0568 
ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

 

 
৫ wm‡bgv 

Acv‡iUijvB‡mÝbev

qb 

১০কাযিদবস 

(১) জলা শাসকবরাবরসাদাকাগেজআেবদন| 
(২)  jvB‡mÝ এরসত ািয়তফেটাকিপ 

(৩)সরকাির কাষাগাের  িনিদ wd  জমা দােনর চালােনর ল কিপ  

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

bevqbwd- ৫0/- 

 

নবায়নিফজমা দােনর
কাড 

(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১) 
 

 

fvicÖvßKg©KZ©v 

mvaviYkvLv 

‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq cÂMo| 

জলােকাড: ০৫৬৮ 
ফান-+88056861793 

dcpangeneralsection@gmail.com 
 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলােকাড: 0568 
ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

mailto:dcpangeneralsection@gmail.com
mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov.bd
mailto:dcpangeneralsection@gmail.com
mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov.bd
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৬ য়াত ি েযা ােদর
তেদহসমািহত, 
সৎকারওপিরবহেনর
িনিম আিথকঅ দান 

01 কাযিদবস (১) জলা শাসকবরাবরসাদাকাগেজআেবদন 
(২) উপেজলািনবাহীঅিফসােরর পািরশ| 
 
(৩) আেবদনকারীররিঙনসত ািয়ত 
পাসেপাটসাইেজর১কিপছিব| 

 (4) আেবদনকারীরRvZxq cwiPqcÎ /নাগিরক সনদএরসত িয়ত 
ফেটাকিপ| 

(১) ি িনেজই 
(২) সংি উপেজলািনবাহী 
অিফসােররকাযালয় 
(৩) ি িনেজই 
 
 (৪) িনবাচনঅিফস/সংি  
ইউিপেচয়ার ান 

 
িবনা ে  

fvicÖvßKg©KZ©v 

mvaviYkvLv 

‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq cÂMo| 

জলােকাড: ০৫৬৮ 
ফান-+88056861793 

dcpangeneralsection@gmail.com 
 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলােকাড: 0568 
ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

৮ অ লসং িতেসবী
ওসাং িতক িত ােন
ভাতা/ অ দান 

15 কাযিদবস (১ ) ১০টাকা ে ররাজ েকট 
(২) আেবদনকারীরRvZxq cwiPqcÎ /নাগিরক সনদএরসত িয়ত 
ফেটাকিপ 
(৩)  আেবদনকারীররিঙনসত ািয়তপাসেপাটসাইেজর১কিপছিব 

(১) পা অিফস 
(২) িনবাচনঅিফস/ সংি  
ইউিপেচয়ার ান 
(৩) ি িনেজই 

িবনা ে  fvicÖvßKg©KZ©v 

mvaviYkvLv 

‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq cÂMo| 

জলােকাড: ০৫৬৮ 
ফান-+88056861793 

dcpangeneralsection@gmail.com 
 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলােকাড: 0568 
ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

৯ েগাি েকসনদ
দান 

৩কাযিদবস (১) জলা শাসকবরাবরসাদাকাগজআেবদন 
(২) উপেজলািনবাহীঅিফসােরর পািরশ/তদ িতেবদন| 
 
 

৩) আেবদনকারীররিঙনসত ািয়তপাসেপাটসাইেজর১কিপছিব 
৪) mswkøó গা ধােনর ত য়নপ  
৫)  আেবদনকারীরRvZxq cwiPqcÎ /(ইউিপেচয়ার ানক কনাগিরক  

সনদএরসত িয়তফেটাকিপ| 

(১) ি িনেজই 
(২) সংি উপেজলািনবাহী 
অিফসােররকাযালয় 

 

(৩) ি িনেজই 
(৪)  সংি েগা ধান 
(৫) িনবাচনঅিফস/ সংি  
ইউিপেচয়ার ান 

িবনা ে  fvicÖvßKg©KZ©v 

mvaviYkvLv 

‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq cÂMo| 

জলােকাড: ০৫৬৮ 
ফান-+88056861793 

dcpangeneralsection@gmail.com 
 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলােকাড: 0568 
ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

১১। সরকারীঅিডেটাির
য়ামভাড়া 

৩কাযিদবস (১) জলা শাসকবরাবরসাদাকাগেজআেবদন 
 

(১) ি িনেজই 
 

বসরকারীআেবদন
িতিদন৩হাজারটাকাঅ

fvicÖvßKg©KZ©v 

mvaviYkvLv 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

১০ ওয়াজমাহিফ এরঅ
মিত 

৩কাযিদবস (১) জলা শাসকবরাবরসাদাকাগেজআেবদন| 
২) িলশক কতদ িতেবদন| 

(১) ি িনেজই 
(২) িলশ পােররকাযালয় 
 

িবনা ে  fvicÖvßKg©KZ©v 

mvaviYkvLv 

‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq cÂMo| 

জলােকাড: ০৫৬৮ 
ফান-+88056861793 

dcpangeneralsection@gmail.com 
 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলােকাড: 0568 
ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 
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থবাে মেতিবনা
। 

 
িফজমা দােনর াংক
একাউ ন রস য়ীিহ

সাবন র৬৭৯৩, 
িহসােবরনাম : 

জলা শাসক, প গড়, 
অ ণী াংকিলিমেটড, 

প গড়শাখা| 

‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq cÂMo| 

জলােকাড: ০৫৬৮ 
ফান-+88056861793 

dcpangeneralsection@gmail.com 
 

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলােকাড: 0568 
ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

১২। চা রীরতঅব ায়
বরণকারীসরকা

রীকমকতা/ 
কমচারীেদরআিথক
অ দান 

৩০কাযিদবস ১)  সংি িনয় ণকারীম ণালয়েয়র 
মা েম/ জলা শাসেকর 
কাযালেয়রমা েম/ যথাযথ 
ক পে রমা েমআেবদন 
পাঠােতহেব| 
২)  ধানিহসাবর ণকমকতা/ 
জলািহসাবর ণকমকতার িত া িরতেশষেবতেনর ত য়নপ  ( 

এলিপিস) 
 
৩)  সািভসবিহরসত ািয়তফেটাকিপ 
৪)  চা ির ায়ীকরেণরআেদেশরফেটাকিপ| 
৫) রাজ খাত ায়ীসরকারীকমচারীমেম ত য়নপ  
৬) হাসপাতালক প  / ানীয়সরকারক ক তকমচারীর তসনদ 
 
৭) ত ি রওয়ািরশসনদ 
 
 
৮) ওয়ািরশগণক কআেবদনকারীেক 

মতাঅপন ত য়নপ  
৯) আেবদনকারীরছিব/ জাতীয়পিরচয়পে রকিপ 
১০) আেবদরকারীর “ঘ” অংেশবাছাইকিম রসভাপিতর া র 
 
১১) আেবদনফরেমর “গ” অংেশেমিডেকলেবাডক ক রণও া র 
 

১)  
সংি িনয় ণকারীম ণালয়
/ 
জলা শাসেকরকাযালয়/য

থাযথক প  
 
 

২)  
ধানিহসাবর ণকমকতা/ 
জলািহসাবর ণকমকতা 

৩) সংি অিফস 
৪) সংি অিফস 
৫) সংি অিফস ধান 
৬) মিডেকলেবাড/ ইউ.িপ 
চয়ারমান/ পীরসভার 
ময়র 

৭) ইউ.িপেচয়ারমান/ পীর 
সভারেময়র 
৮) ইউ.িপেচয়ারমান/  
পীরসভারেময়র 

৯) ি িনেজই 
১০) সংি িনয় ণকারী 
ম ণালয়/ জলা শাসক 
১১) মিডেকলেবাড/ িসিভল 
সাজনঅিফস 

িবনা ে  

fvicÖvßKg©KZ©v 

mvaviYkvLv 

‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq cÂMo| 

জলােকাড: ০৫৬৮ 
ফান-+88056861793 

dcpangeneralsection@gmail.com 
 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলােকাড: 0568 
ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 
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১৩। (ক) বাসী 
কম েদর অিভেযাগ 
হণ ও সমাধােনর 
ব া করা 

(খ) দেশ 
বসবাসরত 

বাসীেদর 
পিরবােরর 
অিভেযাগ হণ ও 
সমাধােনর ব া 
করা  

১৫ (পেনর) কায 
িদবস 
 

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

- িফ/চাজ  
fvicÖvßKg©KZ©v 

mvaviYkvLv 

‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq cÂMo| 

জলােকাড: ০৫৬৮ 
ফান-+88056861793 

dcpangeneralsection@gmail.com 
 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলােকাড: 0568 
ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

১৪। ববািহক অব া 
স িকত সনদপ  

দান 

১৫ (পেনর) কায 
িদবস 
 

১. ১০/- (দশ) টাকা ে র কাট িফ স িলত আেবদন 
২. ১৫০/- টাকা ে র নন- িডিশয়াল াে  এিভেডিভট । 
৩. ০২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব (এিভেডিভট দািখলকারীর 
০১ কিপ এবং যার পে  আেবদন করেবন তার ০১ কিপ সত ািয়ত 
ছিব)। 
৪. বাংলােদশ াংক/ সানালী াংক-এর কেপােরট শাখা, বিরশােল 
১-২২০১-০০০১-২৬৮১ কােড চালােনর মা েম িফ জমাদান বক 

জারী চালােনর লকিপ।  
৫. জ  িনব ন সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
৬. পাসেপােটর সত ািয়ত ফেটাকিপ। 

- ০১। িলশ তদ  িফ 
বাবদ-৫০০/-টাকা। 
০২। সনদপ  াি  িফ 
বাবদ-৭০০/- টাকা। 

fvicÖvßKg©KZ©v 

mvaviYkvLv 

‡RjvcÖkvm‡Ki Kvh©vjq cÂMo| 

জলােকাড: ০৫৬৮ 
ফান-+88056861793 

dcpangeneralsection@gmail.com 
 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলােকাড: 0568 
ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

৪। িডিশয়াল ি খানা শাখা 
 

িমক সবার নাম েয়াজনীয় 
সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  াি র 
ান 

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

করেত হেব) 

দািয় া  কমকতা 
(কমকতার নাম, পদবী,বাংলােদেশর 

কাড, জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান ন র ও ই- মইল 

ঊ তন কমকতা, যার কােছ আপীল 
করা যােব (কমকতার নাম, 
পদবী,বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান 
ন র ও ই- মইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
১. এিসড বহােরর 

িডিলং লাইেস  
দান 

২০ 
কাযিদবস 

বসা িত ােনর ে  
১. িনধািরত ‘ঝ’ ফরেম আেবদন 
 

২. িত ােনর নীল নকশা এবং 
ভাড়ার ি প  ও রিশদ 
৩. ড লাইেস  (সত ািয়ত) 
৪. নাগিরক  সনদপ (সত ািয়ত) 
৫. তফিসলী াংক ক ক দ  
আিথক লতা সনদপ  (যিদ 
থােক) 

১. জলা শাসেকর কাযালয় 
প গড়/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়(সকল) 
www.panchagarh.gov.bd
ওেয়ব পাটাল হেত 
সং হ/ডাউনেলাড করা যােব 
 

২. েকৗশল িবভাগ  এবং  
ভ ার ও সংি  দাকান 

মািলক  

(ক) বািণিজ ক বহার: ১০০১ 
িলটােরর ঊে  ২৫,০০০/- 
(খ) সাধারণ বহার: ১০ িলটারপয ঃ 
(অ) িশ া ও গেবষণা িত ােনর জ  
১,৫০০/-(এক হাজার প চশত টাকা)  
(আ) অ া  ২,০০০/-( ই হাজার) 
(গ) সাধারণ বহার:  
(অ) ১১ িলটার হেত ৫০ িলটার পয -
৩,০০০/-(িতন হাজার টাকা) 

মা শািহন রজা  
সহকারী কিমশনার 

িডিশয়াল ি খানা শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয় প গড় 
+৮৮০৫৬৮-৬১৭৯৪ 

E-mail- acjm-panchagarh@yahoo.com 

মাহা দ সালাহ উি ন 
জলা ািজে ট 

প গড় 
+৮৮০৫৬৮-৬১২০০ 

E-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd 
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৬. পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-
০৩ (িতন) কিপ 

(ছিবর মাপ: ৩৫mm x ৪৫mm) 
 

 
 

 

৩. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
৪. সংি  ইউিনয়ন পিরষদ 
৫.সংি  দ র 

(আ) ৫১ িলটার হেত ৫০০ িলটার 
পয -৫,০০০/- (প চ হাজার টাকা)  
(ই) ৫০১ িলটার হেত ১০০০ িলটার 
পয - ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) 
 

ই  িফ- কাড নং- 
       ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 
 

২. এিসড বহােরর 
িডিলং লাইেস  
নবায়ন 

৭(সাত) 
কাযিদবস 

লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার ১ 
মাস েব- 
১. সাদা কাগেজ আেবদন 
২. ল লাইেসে র কিপ  

৩. জারী চালােনর লকিপ 

 
 
                - 

ল লাইেস  িফ এর ৫% িফ 
নবায়ন িফ- 
কাড নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

 
ঐ 

 
ঐ 

 

৩. এিসড িব েয়র িডিলং 
লাইেস  দান 

২০ 
কাযিদবস 

১. িনধািরত ‘ছ’ ফরেম আেবদন 
২. দাকান ও দােমর নকশা এবং 
ভাড়ার ি প  ও রিশদ  
৩. ড লাইেস (সত ািয়ত) 
৪.নাগিরক  সনদপ (সত ািয়ত) 
৫.তফিসলী াংক ক ক আিথক 

লতা সনদপ  (যিদ থােক) 
৬. পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-০৩ 

(িতন) কিপ(ছিবর মাপ: ৩৫mm x 
৪৫mm) 

১. জলা শাসেকর কাযালয় 
প গড়/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়(সকল) 

www.panchagarh.gov 
.bdওেয়ব পাটাল হেত 
সং হ/ডাউনেলাড করা যােব 
২. েকৗশল িবভাগ, ভ ার ও 
সংি  দাকান মািলক 
৩.ও ৪. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ   
৫.সংি  দ র 

 
 এিসড িব েয়র  লাইেস   িফ     
  =৫,০০০/-(প চ হাজার টাকা) 
 

ই  িফ- কাড নং- 
       ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

 
ঐ 

 
ঐ 

৪. এিসড িব েয়র িডিলং 
লাইেস  নবায়ন 

৭(সাত) 
কাযিদবস 

লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার 
১ মাস েব- 
১. সাদা কাগেজ আেবদন 
২. ল লাইেসে র কিপ  

৩. জারী চালােনর লকিপ 

 
 
                - 

ল লাইেস  িফ এর ৫% িফ 
নবায়ন িফ- 
কাড নং- 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

 
ঐ 

 
ঐ 

৫. এিসড পিরবহেণর   
িডিলং লাইেস  দান 

২০ 
কাযিদবস 

১. িনধািরত ‘ঙ’ ফরেম আেবদন 
২. পিরবহণ যােনর বণনা (যােনর 
নকশা, িফটেনস সা িফেকট , -
ক ও ই ুের  সং া  কাগজ 

পে র  সত ািয়ত অ িলিপ) 
৩. বসা িত ােনর মািলকানা 
সং া  কাগজপ / ি নামা/ 

১. জলা শাসেকর কাযালয় 
প গড়/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়(সকল) 
www.panchagarh.gov 
.bdওেয়ব পাটাল হেত 
সং হ/ ডাউনেলাড করা যােব  
 

২.িবআর এ অিফস এবং 

এিসড পিরবহেণর লাইেস   
িফ=৫,০০০/- 

(প চ হাজার টাকা) 
 

  ই  িফ- কাড নং- 
         ১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

 

 
ঐ 

 
ঐ 

http://www.panchagarh.gov
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ভাড়ার রিশদ(সত ািয়ত) 
৪. ড লাইেস  (সত ািয়ত) 
৫.নাগিরক  সনদপ (সত ািয়ত) 
৬. তফিসলী াংক ক ক দ  
আিথক লতা সনদ(যিদ থােক) 
৭. পাসেপাট সাইেজর রি ন 
ছিব-০৩ (িতন) কিপ(ছিবর মাপ: 

৩৫mm x ৪৫mm). 

জীবন বীমা 
৩. সংি  দাকান মািলক 
৪. পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ  
৫. সংি  ইউিনয়ন পিরষদ 
৬. সংি  দ র 

৬. এিসড পিরবহেণর 
িডিলং লাইেস  নবায়ন 

৮ ঘ া লাইেসে র ময়াদ শষ হওয়ার 
১ মাস েব- 
১. সাদা কাগেজ আেবদন 
২. ল লাইেসে র কিপ  

৩. জারী চালােনর লকিপ 

১. গেজেটড কমকতা ক ক 
লাইেসে র লকিপ 

দশন বক সত ায়ন  
২. সানালী াংক 

ল লাইেস  িফ এর ৫% িফ 
নবায়ন িফ- 

 

কাড নং- 
১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

 
ঐ 

 
ঐ 

৭. আে য়া  লাইেস  
দানঃ 

i.সাধারণ নাগিরেকর 
জ  
শটগান/রাইেফল/ব ক 
 

২০ 
কাযিদবস 

১.িনধািরত ফরেম আেবদন 
২.বয়স  ৩০ বছর মােণর 
িনিম  জাতীয় পিরচয়প /জ  
সনদ/ পরী া পােশর সনদ 
(সত ািয়ত) 
৩. নাগিরক  
সনদপ (সত ািয়ত) 
৪. শটগান/রাইেফেলর ে  ১ 
ল  টাকা আয়কর দানসহ 
িবগত  
৩(িতন)বৎসেরর আয়কর 

দােনর ত য়নপ  
৫.ইেতা েব অ  য় কেরনিন         
  মেম হলফনামা 
৬. পাসেপাট সাইেজর রি ন 
ছিব-০৩(িতন) কিপ(সত ািয়ত) 

(ছিবর মাপ: ৩৫mm x 
৪৫mm) 

১. জলা শাসেকর কাযালয়, 
প গড়/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়(সকল) 
www.panchagarh.gov.
bdওেয়ব পাটাল হেত 
সং হ/ডাউনেলাড করা যােব। 
২ ও ৩.সংি  িনবাচন 
অিফস/ পৗরসভা/ইউিনয়ন 
পিরষদ/ সংি  িশ া বাড 
ক ক দ   
৪. আয়কর িবভাগ 
৫. সংি  াি  

(১)শটগান ই  িফ=১৫০০/- 
(এক হাজার প চশত টাকা) 
 

(২) রাইেফল ই  িফ = ২০০০/- 
( ই হাজার টাকা) 
 

ই  িফ- কাড নং- 
১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

মা শািহন রজা  
সহকারী কিমশনার 

িডিশয়াল ি খানা শাখা 
জলা শাসেকর কাযালয় প গড় 
+৮৮০৫৬৮-৬১৭৯৪ 

E-mail-                                         
acjm_panchagarh@yahoo.com 

মাহা দ সালাহ উি ন 
জলা ািজে ট 

প গড় 
+৮৮০৫৬৮-৬১২০০ 

E-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

 ii. সাধারণ নাগিরেকর ৪৫ ১.িনধািরত ফরেম আেবদন ১. জলা শাসেকর কাযালয়, িপ ল/িরভলবার ই  িফ   

http://www.panchagarh.gov.
mailto:acjm_panchagarh@yahoo.com
mailto:E-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd


জ  িপ ল/িরভলবার কাযিদবস ২.বয়স  ৩০ বছর মােণর 
িনিম  জাতীয় পিরচয়প /জ  
সনদ/ পরী া পােশর সনদ 
(সত ািয়ত) 
৩. নাগিরক  
সনদপ (সত ািয়ত) 
৪. বছের িপ ল/িরভলবার এর 

ে  ৩ ল  টাকা আয়কর 
দানসহ িবগত ৩ বৎসেরর 

আয়কর দােনর ত য়ন 
৫.ইেতা েব অ  য় কেরনিন         
  মেম হলফনামা 
৬. পাসেপাট সাইেজর রি ন 
ছিব-০৩(িতন) কিপ 

(ছিবর মাপ: ৩৫mm x 
৪৫mm) 

প গড়/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়(সকল) 

www.panchagarh.go
v.bdওেয়ব পাটাল হেত 
সং হ/ডাউনেলাড করা যােব। 
২ ও ৩.সংি  িনবাচন 
অিফস/ পৗরসভা/ইউিনয়ন 
পিরষদ/ সংি  িশ া বাড 
ক ক দ   
৪. আয়কর িবভাগ 
৫. সংি  াি  

=৫০০০/ (প চ হাজার টাকা)  
 

ই  িফ- কাড নং- 
১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

 
ঐ 

ঐ 

 

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

২০ 
কাযিদবস 

১.িনধািরত ফরেম আেবদন  
২.বয়স  ৩০ বছর মােণর 
িনিম  জাতীয় পিরচয়প /জ  
সনদ/ পরী া পােশর সনদ 
(সত ািয়ত) 
৩.নাগিরক  সনদপ (সত ািয়ত) 
৪.িপতার সনেদর 
সত ািয়ত কিপ 
৫.ওয়ািরশান সনেদর সত ািয়ত 
কিপ 
৬. অ া  উ রািধকারগণ দ  
নাটরাইজ অনাপি প   

৭. ইেতা েব অ  য় কেরনিন         
  মেম হলফনামা 
৪. পাসেপাট সাইেজর রি ন 
ছিব-০৩ (িতন) কিপ 

১. জলা শাসেকর কাযালয়, 
প গড়/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়(সকল) 

www.panchagarh.go
v.bdওেয়ব পাটাল হেত 
সং হ/ডাউনেলাড করা যােব। 
২.৩.৪.ও ৫.সংি  িনবাচন 
অিফস/ পৗরসভা /ইউিনয়ন 
পিরষদ/ সংি  িশ া বাড 
ক ক দ   
৬. ১ম ণীর ািজে ট/    
নাটারী পাবিলক 

৭. সংি  াি  

(১)শটগান ই  িফ=১৫০০/- 
(এক হাজার প চশত টাকা) 
 

(২) রাইেফল ই  িফ = ২০০০/- 
( ই হাজার টাকা) 
 

ই  িফ- কাড নং- 
১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

 
 

ঐ 

 
ঐ 

http://www.panchagarh.go
http://www.panchagarh.go


 ওয়ািরশ ে  আে য়া  
লাইেস  দানঃ 
িপ ল/িরভলবার এর 

ে  

৪৫ 
কাযিদবস 

১.িনধািরত ফরেম আেবদন 
২.বয়স  ৩০ বছর মােণর 
িনিম  জাতীয় পিরচয়প /জ  
সনদ/ পরী া পােশর সনদ 
(সত ািয়ত) 
৩.নাগিরক  সনদপ (সত ািয়ত) 
৪.িপতার সনেদর 
সত ািয়ত কিপ 
৫.ওয়ািরশান সনেদর সত ািয়ত 
কিপ 
৬. অ া  উ রািধকারগণ দ  
নাটরাইজ অনাপি প   

৭. ইেতা েব অ  য় কেরনিন         
  মেম হলফনামা 
৪. পাসেপাট সাইেজর রি ন 
ছিব-০৩ (িতন) কিপ 

(ছিবর মাপ: ৩৫mm x 
৪৫mm) 

১. জলা শাসেকর কাযালয়, 
প গড়/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়(সকল) 

www.panchagarh.go
v.bdওেয়ব পাটাল হেত 
সং হ/ ডাউনেলাড করা 
যােব। 
২.৩.৪.ও ৫.সংি  িনবাচন 
অিফস/ পৗরসভা /ইউিনয়ন 
পিরষদ/ সংি  িশ া বাড 
ক ক দ   
৬. ১ম ণীর ািজে ট/    
নাটারী পাবিলক 

৭. সংি  াি  

িপ ল/িরভলবার ই  িফ 
=৫০০০/(প চ হাজার টাকা)  
 

ই  িফ- কাড নং- 
   ১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 
 

 
 

ঐ 

 
 

ঐ 

৯. (১) সরকারী কমকতােদ
র আে য়া  লাইেস  

দানঃ 

i.সামিরক কমকতা 
/কমচারীর জ  

ii. বসামিরক কমকতা 
/কমচারীর জ  শটগান/ 
রাইেফল/ব েকর ে  

৩ 
কাযিদবস 

অ  আইন, ১৯২৪ এর৬ এর ৪৫ 
এবং ৪৬ িস ধারা অ যায়ীঃ 
১.িনধািরত ফরেম আেবদন  
২. জাতীয় পিরচয়প /জ  সনদ 
এবং নাগিরকে র সত ািয়ত 
কিপ 
৩. চা রী সং া  ত য়নপ  
৪. ইেতা েব অ  য় কেরনিন         
  মেম হলফনামা 
৫. পাসেপাট সাইেজর রি ন 
ছিব-০৩ (িতন) কিপ 
 

১. জলা শাসেকর কাযালয়, 
প গড়/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়(সকল) 

www.panchagarh.go
v.bdওেয়ব পাটাল হেত 
সং হ/ডাউনেলাড করা যােব 
২ ও ৩. সংি  িনবাচন 
অিফস/পৗরসভা /ইউিনয়ন 
পিরষদ 
৩.সংি  াি  

 

িফ-  

 

ঐ 

 

ঐ 

http://www.panchagarh.go
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 (২) সরকারী কমকতােদর 

আে য়া  লাইেস  দানঃ 

i.সামিরক কমকতা 
/কমচারীর জ  

ii. বসামিরক কমকতা 
/কমচারীর জ  
িপ ল/িরভলবার এর ে  

৪৫ 
কাযিদবস 

অ  আইন,১৯২৪ এর৬ এর ৪৫ 
এবং ৪৬ িস ধারা অ যায়ীঃ 
১.িনধািরত ফরেম আেবদন  
২. জাতীয় পিরচয়প /জ  সনদ 
এবং নাগিরকে র সত ািয়ত কিপ 
৩.চা রী সং া  ত য়নপ  
৪.ইেতা েব অ  য় কেরনিন         
  মেম হলফনামা 
৫. পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-
০৩ (িতন) কিপ 

১. জলা শাসেকর কাযালয়, 
প গড়/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়(সকল) 

www.panchagarh.gov.bd
ওেয়ব পাটাল হেত 
সং হ/ডাউনেলাড করা যােব। 
২ ও ৩. সংি  িনবাচন অিফস/ 
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
৩.সংি  াি  

 

িফ-  

 

ঐ 

 

ঐ 

১০.   (১) িপতার বাধক জিনত 
কারেণ উ রািধকার বরাবর 
আে য়া  লাইেস  দানঃ 
শটগান/রাইেফল/ব েকর 

ে  

২০ 
কাযিদবস 

১.িনধািরত ফরেম আেবদন 
২. বয়স  ৩০ বছর মােণর িনিম  
জাতীয় পিরচয়প /জ  সনদ/ 
পরী া পােশর সনদ (সত ািয়ত) 
৩. নাগিরক  সনদপ (সত ািয়ত) 
৪. লাইেস ধারী ক ক আে য়া  
হ া েরর এিফেডিভট  
৫. ইেতা েব অ  য় কেরনিন         
  মেম হলফনামা 
৬. পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-
০৩ (িতন) কিপ 

(ছিবর মাপ: ৩৫mm x ৪৫mm) 

১. জলা শাসেকর কাযালয়, 
প গড়/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়(সকল) 
www.panchagarh.gov.bdও
য়ব পাটাল হেত 

সং হ/ডাউনেলাড করা যােব। 
২ ও ৩. সংি  িনবাচন অিফস/ 
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
৪. ১ম ণীর ািজে ট/     
নাটারী পাবিলক 

৫. সংি  াি   
 

(১)শটগান ই  িফ=১৫০০/- 
(এক হাজার প চশত টাকা) 
 

(২) রাইেফল ই  িফ = 
২০০০/- ( ই হাজার টাকা) 
 

ই  িফ- কাড নং- 
১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

 

ঐ 

 

ঐ 

 (২) িপতার বাধক জিনত 
কারেণ উ রািধকার বরাবর 
আে য়া  লাইেস  দানঃ 
িপ ল/িরভরবার এর ে  

৪৫ 
কাযিদবস 

১.িনধািরত ফরেম আেবদন  
 

২. বয়স  ৩০ বছর মােণর িনিম  
জাতীয় পিরচয়প /জ  সনদ/ 
পরী া পােশর সনদ (সত ািয়ত) 
৩. নাগিরক  সনদপ (সত ািয়ত) 
৪. লাইেস ধারী ক ক আে য়া  
হ া েরর এিফেডিভট  
৫. ইেতা েব অ  য় কেরনিন         

১. জলা শাসেকর কাযালয়, 
প গড়/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়(সকল) 

www.panchagarh.gov.bd
ওেয়ব পাটাল হেত 
সং হ/ডাউনেলাড করা যােব। 
২ ও ৩.সংি  িনবাচন অিফস/ 
পৗরসভা /ইউিনয়ন পিরষদ/ সংি  
িশ া বাড ক ক দ  

িপ ল/িরভলবার ই  
িফ=৫০০০/-(প চ হাজার 
টাকা)  
 

ই  িফ- কাড নং- 
   ১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 
 

  

http://www.panchagarh.gov.bd
http://www.panchagarh.gov.bd
http://www.panchagarh.gov.bd


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

(ছিবর মাপ: ৩৫mm x ৪৫mm) 

৪. ১ম ণীর ািজে ট/     
নাটারী পাবিলক 

৫. সংি  াি   

 
১১. আিথক িত ােনর 

অ েল আে য়া  
লাইেস  দানঃ 
 

৪৫ 
কাযিদবস 

১.িনধািরত ফরেম আেবদন 
২. আেবিদত িত ান খালার 

ত য়নপ  ,আে য়া  য় সং া  
ধান কাযালেয়র িনেদশনা,  

আে য়াে র ধরণ, িত ােনর  
অগােনা াম ও জনবল, আয়কর, 

িত ােনর িনরপ া িববরণী, 
গােডর জীবন া  ও অ  
পিরচালনার সনদ এবং বাড়ী ভাড়া 
ি  ইত ািদ 

৩. ইেতা েব অ  য় কেরনিন         
  মেম হলফনামা িদেত হেব 

১. জলা শাসেকর কাযালয়, 
প গড়/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়(সকল) 

www.panchagarh.gov.bd
ওেয়ব পাটাল হেত 
সং হ/ডাউনেলাড করা যােব। 
 

২ ও ৩. সংি  িত ান হেত া  

(১) িপ ল/িরভলবার ই  িফ 
=৫,০০০/-(প চ হাজার টাকা) 
(২) শটগান ই  িফ=১,৫০০/- 
  (এক হাজার প চশত টাকা) 
(৩) রাইেফল ই  িফ =২০০০/- 
( ই হাজার টাকা) 
 

ই  িফ- কাড নং- 
১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

 

ঐ 

 

ঐ 

১২. ি েযা ার জ  আে য়া  
লাইেস  দানঃ 
 

৩ 
কাযিদবস 

১. িনধািরত ফরেম আেবদন 
 

২. ি েযা া সনেদর সত ািয়ত 
কিপ 
৩. জাতীয় পিরচয়প /জ  সনদ 
এবং নাগিরকে র সত ািয়ত কিপ 
৪. পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব-
০৩ (িতন) কিপ 

(ছিবর মাপ: ৩৫mm x ৪৫mm) 

১. জলা শাসেকর কাযালয়, 
প গড়/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়(সকল) 

www.panchagarh.gov.bd
ওেয়ব পাটাল হেত 
সং হ/ডাউনেলাড করা যােব। 
২. ি  িবষয়ক ম ণালয় 
৩.সংি  িনবাচন অিফস/ পৗরসভা 
/ইউিনয়ন পিরষদ 

 

িফ-  
 

ঐ 

 

ঐ 

http://www.panchagarh.gov.bd
http://www.panchagarh.gov.bd


১৩. আে য়া  লাইেস  নবায়ন ০৮ ঘ া ১. আে য়াে র ল লাইেস   
 

২. আে য়া / আে য়া  থানায় 
জমার রিশদ 
 

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

১. সংি  লাইেস ধারী 
২. সংি  থানা  

৩. সানালী াংক 

(১)িপ ল/িরভলবার=৩,০০০/ 
            (িতন হাজার টাকা) 
(২) শটগান/ রাইেফল িফ= 
 ১,০০০/-(এক হাজার টাকা) এবং 
 সকল ে  ভ াট ১৫% 

নবায়ন িফ- কাড নং- 
১ ২২১১ ০০০০ ১৮৫৯ 
১৫% ভ াট- কাড নং- 
১ ১১৩৩ ০০৪৫ ০৩১১ 

 

ঐ 

 

ঐ 

 

১৪. পস প -পি কার 
িড ােরশন 

৩০ 
কাযিদবস 

১.  িনধািরত ফরেম আেবদন 
২. জাতীয় পিরচয়প /জ  সনদ, 
নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৩.চািরি ক সনেদর সত ািয়ত কিপ 
৪. ািবত ছাপাখানা/ েসর 
ঘাষণা প /মািলকানা / ি  

নামার সত ািয়ত অ িলিপ  
৬. 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. জলা শাসেকর কাযালয় 
প গড়/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়(সকল) 
www.panchagarh.gov .bdওেয়ব 
পাটাল হেত সং হ/ ডাউনেলাড 

করা যােব  
২. সংি  িনবাচন অিফস/ 
পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ 
৩. গেজেটড কমকতা ক ক দ  
৪- ১০. সংি  াি  
 

 
 

- 

 

ঐ 

 

ঐ 

http://www.panchagarh.gov


০৫। জনােরল সা িফেকট শাখা 

িমক 
ন র 

সবার নাম েয়াজনীয় সময় 

 (ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজ াি র ান িফ/চােজস (টাকা জমাদােনর 
কাড/খাত ও কখন দান 

করেত হেব তা উে খ করেত 
হেব) 

দািয় া  কমকতা(কমকতার 
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান ন র, ই- মইল) 

যার কােছ আিপল করা যােব 

(কমকতার পদবী, বাংলােদেশর কাড, 
জলা/উপেজলা কাড সহ টিলেফান ন র, ই-

মইল) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ সরকারী দাবী আদায় আইন 
১৯১৩ সেনর িবধান মাতােবক 
যাবতীয় সরকারী/ আধাসরকারী/ 

ায় শািসত সং া/ িত ান 
স েহর অনাদায়ী অথ আদায় 

দনাদােরর িব ে  
মামলা দােয়র করার 
৩০(ি শ) িদেনর 
মে  ৭  ধারা 
না েশর মা েম 

সংি  দনাদারেক 
দনা পিরেশােধর 

অবিহত করা হয়। 

দাবী পিরেশােধ 
আপি  ে  না শ 

াি র ৩০(ি শ) 
িদেনর মে  
দনাদারেক 
জনােরল 

সা িফেকট অিফসার 
বরাবর িলিখত 
আেবদন উপ াপন 
করেত পােরন।  

উভয়পে র 
উপি িতেত আেবদন 

নানীর িভি েত 
দনাদারেক 

এককালীন/ িকি  
মাতােবক দনা 

পিরেশােধর অথবা 
দনা হেত অ হিতর 

িনেদশ দয়া হয়।   

ক) জনােরল সা িফেকট 
অিফসার 

বরাবর কাট িফ সং ি সহ নীল 
‡Wwg কাগেজ িলিখত আেবদন। 

খ) 4,৫I 6 

ধারারপূরণকৃতফরম। 

M) †KvU© wd (2.5%) nv‡i I 

c~Y©gvb †KvU© wdi Dc‡i 

AwZwi³ 15%  

জনােরল সা িফেকট শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, cÂMo 

আেবদেনর সােথ ৫/- টাকার 
কাট িফ 

 

 

 

ভার া  কমকতা, সা িফেকট 
শাখা 

জনােরল সা িফেকট অিফসার 

ফান t 0568-61794 

ই- মইল 
gcopanchagarh@yahoo.com 

 জলা শাসক 

cÂMo 

ফান b¤̂i t 

0568-61200 

মাবাইল b¤î t ০১713200803 

B-‡gBj t dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

mailto:gcopanchagarh@yahoo.com
mailto:dcpanchagarh@mopa.gov.bd


০৬। এল এ শাখা 

িমক সবার নাম েয়াজনীয়  
সময়  

(ঘ া/িদন/ 
মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  াি র ান িফ/চােজস (টাকা জমাদােনর 
কাড/খাত ও কখন দান 

করেত হেব তা উে খ করেত 
হেব) 

দািয়  া  কম©কতা© (কম©কতা©র 
নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাডসহ 
টিলেফান ন র ও ই - মইল 

উ তন কম©কতা ©, যার কােছ আপীল করা যােব 
((কম©কতা ©র নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড, 
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও ই -

মইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ অিধ হণ ত জিমর 
িত রণ দান ( রকড য় 

মািলেকর ে ) 

১০ কাh©িদবস ১। ২০/- ে র কাট িফ সং  
সাদা কাগেজ আেবদন । 
২। জিমর খিতয়ান ( রাতন 
প গড় , ধা ামারা, ঢমশীমারী, 
ওমর র, প গড়, মালানী, 
যতন রী মৗজার জ  আর এস 
এবং অ া  মৗজার জ  এস এ  
খিতয়ােনর সত ািয়ত ফেটাকিপ) 
৩। হালসেনর খাজনার দািখলা। 
(সত ািয়ত ফেটাকিপ) 
৪। অ ীকার নামা ছিবসহ  (৩০০/- 
টাকার নন- িডিশয়াল াে )। 
সংি  ইউিপ চয়ার ান/সদ / 
ওয়াW©কিমশনার/গ মা  ি  
ক ক সত ািয়ত 
৫। জাতীয় পিরচয় প / নাগিরক  
সনদ (সত ািয়ত ফেটাকিপ) 

১। া  ভ ার এর িনকট  
 
২। সংি  ইউিনয়ন িম অিফস 
৩। সংি  ইউিনয়ন িম অিফস 
 
৪। া  ভ ার এর িনকট 
 
৫। সংি  ি র িনকট/ সংি  ইউিনয়ন 
পিরষদ 

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

 

মাঃ শািহন রজা 
িম ম দখল কম©কতা© 

ফান- +৮৮০৫৬৮-৬১৪০৬ 
e-mail -

lasectionpanchagarh@gmail.co
m 

মাহা দ গালাম আজম 
অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
ফান -+৮৮০৫৬৮-৬১২৩৬ 
মাহা দ সালাহ উি ন 
জলা শাসক 
ফান= +৮৮০৫৬৮-৬১২০০ 

e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

েয়াজেন িবভাগীয় কিমশনার 
নানী হণ কের িস া ত দান করেবন। 

 য় ে  মািলেকর ে  ১০ কাh©িদবস ১। ২০/- ে র কাট িফ সং  
সাদা কাগেজ 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 / 
ওয়াW©কিমশনার/গ মা  ি  
ক ক সত ািয়ত 
৫। জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক  
সনদ(সত ািয়ত ফেটাকিপ)| 

১। া  ভ ার এর িনকট  
২। সংি  ি /সংি  সাব রিজি  
অিফস। 
৩। সংি  ইউিনয়ন িম অিফস 
 
৪। া  ভ ার এর িনকট  
৫।  সংি  ি র িনকট/ সংি  ইউিনয়ন 
পিরষদ 

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

 

মাঃ শািহন রজা 
িম ম দখল কম©কতা© 
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 ওয়ািরস ে  
মািলেকর 

ে  

১০ কাh©িদবস ১। ২০/- ে র কাট িফ সং  সাদা 
কাগেজ 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 / 

ওয়াW©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 / ওয়াW©কিমশনার/ 

গ মা  ি  ক ক সত ািয়ত। 

১। া  ভ ার এর িনকট  
 
২। সংি  ি / সংি  ইউিনয়ন িম 
অিফস/ সংি  সাব রিজি  অিফস 
৩।সংি  ইউিনয়ন িম অিফস 
 
৪। া  ভ ার এর িনকট 
 
৫। সংি  ি র িনকট/ সংি  
ইউিনয়ন পিরষদ 
৬। সংি  ইউিনয়ন পিরষদ  
৭। া  ভ ার এর িনকট 

১। ২০/- ে র কাট িফ 
২। ৩০০/- টাকা ে র  
 নন- িডিশয়াল া       
 অ ীকার নামার জ । 
৩। ৩০০/- টাকা ে র  
 নন- িডিশয়াল া       
 নাদাবীনামার জ । 
 
 
 

 

মাঃ শািহন রজা 
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করেবন। 

 আদালেতর 
মা েম  
মািলকানা 
িনধারণ 

১০ কাh©িদবস ১। ২০/- ে র কাট িফ সং  সাদা 
কাগেজ 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 / 

ওয়াW©কিমশনার/গ মা  ি  ক ক 
সত ািয়ত।  
৫। জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক  সনদ 
(সত ািয়ত ফেটাকিপ)। 
 

১। া  ভ ার এর িনকট  
 
২। সংি  আদলত 
 
৩।সংি  ইউিনয়ন িম অিফস 
 
৪। া  ভ ার এর িনকট 
 
৫। সংি  ি র িনকট/ সংি  
ইউিনয়ন পিরষদ 
 

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

 

মাঃ শািহন রজা 
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 পাওয়ার অফ 
এ াটন  এর 
মা েম 
মািলকানার ে  

১০ 
কাh©িদবস 

১। ২০/- ে র কাট িফ সং  সাদা কাগেজ 
আেবদন । 
২। আদালত ক ক েদয় পাওয়ার অফ এ টন র 
ল/ সা ফাইড কিপ। 

৩। জিমর খিতয়ান/দলীল / ভায়াদলীল 
(সত ািয়ত ফেটাকিপ) 
 
৪।খািরজ, িডিসআর ও হালসেনর খাজনার 
দািখলা (সত ািয়ত ফেটাকিপ)। 
৫। অ ীকার নামা ছিবসহ (৩০০/-টাকার নন- 

িডিশয়াল াে ) সংি  ইউিপ চয়ার ান/ 
সদ / ওয়াডকিমশনার/গ মা  ি  ক ক 
সত ািয়ত।  
৬। জাতীয় পিরচয় প /নাগিরক  সনদ 
(সত ািয়ত ফেটাকিপ)। 
 

১। া  ভ ার এর িনকট  
 
২। সংি  আদলত 
 
৩। সংি  ি / সংি  ইউিনয়ন িম 
অিফস/ সংি  সাব রিজি  অিফস 
৪।সংি  ইউিনয়ন িম অিফস 
 
৫। া  ভ ার এর িনকট 
 
৬। সংি  ি র িনকট/ সংি  ইউিনয়ন 
পিরষদ 
 

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

 

মাঃ শািহন রজা 
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০৭। রাজ  ি খানা 
িমক 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  াি র ান িফ/চােজস (টাকা জমাদােনর 
কাড/খাত ও কখন দান করেত হেব 

তা উে খ করেত হেব) 

দািয় া  

কমকতা(কমকতার নাম, পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাডসহ 
টিলেফান ন র ও ই- মইল 

ন র 

উ তন কমকতা, যার কােছ আপীল করা 
যােব(কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর 

কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র 
ও ই- মইল ন র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ ভি ং 
লাইেস  

 দান 

৩০  

কায িদবস 

১) সাদা কাগেজ িলিখত আেবদন 

২) াংক িহসাব ন র আেছ মেম 

    ত য়ন প   

৩) বয়স িনধারেনর জ  জ     

   সনদ/জাতীয় পিরচয়প /পরী া 

   পােশর সনদ(সত ািয়ত) 

১) জলা শাসেকর কাযালয়, 
প গেড় দািখল করেত হেব। 

২) সংি  াংক ক ক দ  
ত য়ন প  

৩) সংি  পৗরসভা/ 

ইউিনয়ন পিরষদ/সংি  িনবাচন 
অিফস/সংি  িশ া বাড ক ক 

৭৫০/-(সাতশত প াশ) টাকা সানালী 
াংক শাখায় জারী চালােনর মারফত 
জমা করেত হেব (জমার কাড নং: 

 ১-১১০১-০০০১-১৮৫৪ 

মা: শািহন রজা, সহকারী 
কিমশনার, আর,এম শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, 

প গড় 

email: 

 rmpanchagarh@ 

gmail.com 

মাহা দ সালাহ উি ন 

জলা  শাসক, প গড় 

টিলেফান-: +৮৮০৫৬৮-৬১২০০ 

email : 

dcpanchagarh@mopa.gov.bd 
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৪) পাসেপাট সাইেজর রি ন      

   ০৩(িতন) কিপ ছিব সতািয়ত 

   (ছিবর মাপ : ৩৫mm X৪৫mm) 

দ  

    ২ ভি ং 
লাইেস  

নবায়ন 

০৮ ঘ া ১)  সাদা কাগেজ 

     নবায়েনর িলিখত  আেবদন 

২)  ৫০০/-(প চশত) টাকা  জারী 

     চালােনর কিপ 

১) জলা শাসেকর     কাযালয়, 
প গেড় দািখল করেত হেব। 

২) চালােনর কিপ 

   জলা শাসেকর   কাযালয়, 
প গড়/ সানালী াংক/ জলা 
িহসাব র ণ অিফস/ফেটাকিপর 
দাকােন 

৫০০/-(প চশত) টাকা সানালী াংক 
শাখার জারী চালােনর মারফত জমা 

করেত হেব (জমার কাড নং:  ১-
১১০১-০০০১-১৮৫৪ 

মা: শািহন রজা, সহকারী 
কিমশনার, আর,এম শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, 

প গড় 

email: 
rmpanchagarh@ 

gmail.com 

মাহা দ সালাহ উি ন 

জলা  শাসক, প গড় 

টিলেফান-: +৮৮০৫৬৮-৬১২০০ 

email: 

dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

 

০৮। e¨emv I evwYR¨ kvLv 

িমক 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  াি র ান িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/খাত 
ও কখন দান করেত 
হেব তা উে খ করেত 

হেব) 

দািয় া  কমকতা (কমকতার নাম, পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ 

টিলেফান ন র ও ই- মইল)  

উধতন কমকতা, যার কােছ আপীল করা যােব 
(কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০১ ণ েয়লারী 

িডিলং   লাইেস  
দান  

১৪ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম 
২। ভাটার আই িড (সত ািয়ত)  
৩। ড লাইেস  (সত ািয়ত) 
৪। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর কিপ(সত ািয়ত) 
৫। ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব (সত ািয়ত) 
৬। সরকাির কাষাগাের  ৩০০০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর ল কিপ (১-০৭৪২-   
    ০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা করেত হেব)  

১। জলা শাসেকর কাযালয়,  বসা-বািণজ  শাখা 
(ক  নং-২১৩, ২য় তলা) হেত/ হ েড / জলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. panchagarh. 
gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন অিফস হেত 
৩। সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা হেত 
৪। িনজ উে াগ/সংি  উপেজলা িম হেত 
৫। িনজ উে ােগ 
৬। চালান ফরম সানালী াং কর য কান 
শাখা/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
(www.panchagarh. gov. bd) হেত 
পাওয়া যােব    

           ৩০০০ /- 
(িতন হাজার টাকা ) 

 
কাড নং   

১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

 
িবকাশ িব াস 

সহকারী কিমশনার 
জলা কাড: 0568 

ফান-+88056861273 

acembikash@gmail.com 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K)  

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলা কাড: 0568 

ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

০২ ণ েয়লারী ৭ কাযিদবস ১।  িনধািরত ফরম ১। জলা শাসেকর কাযালয়,  বসা-বািণজ  শাখা ৩০০০/-  
 

mailto:panchagarh@mopa.gov.bd
http://www.panchagarh.
mailto:acembikash@gmail.com
mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov.bd


িমক 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  াি র ান িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/খাত 
ও কখন দান করেত 
হেব তা উে খ করেত 

হেব) 

দািয় া  কমকতা (কমকতার নাম, পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ 

টিলেফান ন র ও ই- মইল)  

উধতন কমকতা, যার কােছ আপীল করা যােব 
(কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
িডিলং   লাইেস  
নবায়ন 

২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল লাইেসে র  ফেটাকিপ 

(সত ািয়ত) 
৩। সরকাির কাষাগাের  ৩০০০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর ল কিপ (১-০৭৪২-
০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা করেত হেব) 

(ক  নং-২১৩, ২য় তলা) হেত/ হ েড / জলা 
ওেয়ব পাটাল (www.panchagarh. 
gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ 

৩। চালান ফরম সানালী াংক, যেকান  শাখায়/ 

হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল (www. 
panchagarh.gov.bd) হেত পাওয়া যােব।   

(িতন হাজার টাকা) 
কাড নং   

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) 

িবকাশ িব াস 
সহকারী কিমশনার 
জলা কাড: 0568 

ফান-+88056861273 

acembikash@gmail.com 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K)  

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলা কাড: 0568 

ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 
০৩। ণ কািরগির 

িডিলং   লাইেস  
দান  

১৪ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম 
২। ভাটার আই িড (সত ািয়ত) 
৩। ড লাইেস  (সত ািয়ত)  
৪। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর কিপ(সত ািয়ত) 
৫। ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব(সত ািয়ত) 
৬। সরকাির কাষাগাের  ৩০০০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর ল কিপ (১-০৭৪২-
০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা করেত হেব)  

১। জলা শাসেকর কাযালয়,  বসা-বািণজ  শাখা 
(ক  নং-২১৩, ২য় তলা) হেত/ হ েড / জলা 
ওেয়ব পাটাল (www. panchagarh. 
gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন অিফস হেত 
৩। সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা হেত 
৪। িনজ উে াগ/সংি  উপেজলা িম হেত 
৫। িনজ উে ােগ 

৬। চালান ফরম সানালী াংক, যেকান  শাখায়/ 

/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। (www. 
panchagarh. gov.bd) হেত পাওয়া যােব 

৩০০০ /- 
(িতন হাজার  টাকা ) 

কাড নং  
( ১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) 

 
িবকাশ িব াস 

সহকারী কিমশনার 
জলা কাড: 0568 

ফান-88056861273 

acembikash@gmail.com 

 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K)  

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলা কাড: 0568 

ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

০৪ ণ কািরগির 
িডিলং   লাইেস  
নবায়ন 

৭ িদন ১। িনধািরত ফরম। 
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল লাইেসে র 

ফেটাকিপ।(সত ািয়ত) 
৩। সরকাির কাষাগাের  ৩০০০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর ল কিপ (১-০৭৪২-
০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা করেত হেব) 

১। জলা শাসেকর কাযালয়,  বসা-বািণজ  শাখা 
(ক  নং-২১৩, ২য় তলা) হেত/ হ েড / জলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. panchagarh.   
gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ 

৩। চালান ফরম সানালী াংক, যেকান  শাখায়/ 

/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। (www. 
panchagarh.gov.bd) হেত পাওয়া যােব   

৩০০০/- 
(িতন হাজার টাকা) 

কাড নং   
(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) 

 
িবকাশ িব াস 

সহকারী কিমশনার 
জলা কাড: 0568 

ফান-88056861273 

acembikash@gmail.com 

 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K)  

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলা কাড: 0568 

ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 
০৫। পাইকারী ও চরা 

কাপড় িব েয়র 
িডিলং লাইেস  

দান 

১৪ িদন ১। িনধািরত ফরম 
২। ভাটার আই িড (সত ািয়ত) 
৩। ড লাইেস  (সত ািয়ত)  
৪। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর কিপ(সত ািয়ত) 
৫। ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব(সত ািয়ত) 

১। জলা শাসেকর কাযালয়,  বসা-বািণজ  শাখা 
(ক  নং-২১৩, ২য় তলা) হেত/ হ েড / জলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. panchagarh. 
gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন অিফস হেত। 

১। পাইকারী- 
৩০০০/=টাকা 

২। চরা-১০০০/-টাকা 
কাড নং   

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) 

 
িবকাশ িব াস 

সহকারী কিমশনার 
জলা কাড: 0568 

ফান-88056861273 

 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K)  

cÂMo 

http://www.panchagarh.
mailto:acembikash@gmail.com
mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov.bd
mailto:acembikash@gmail.com
mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov.bd
mailto:acembikash@gmail.com
mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov.bd


িমক 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  াি র ান িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/খাত 
ও কখন দান করেত 
হেব তা উে খ করেত 

হেব) 

দািয় া  কমকতা (কমকতার নাম, পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ 

টিলেফান ন র ও ই- মইল)  

উধতন কমকতা, যার কােছ আপীল করা যােব 
(কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
৬। সরকাির কাষাগাের  ৩০০০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর ল কিপ (১-০৭৪২-
০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা করেত হেব)  

৩। সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা হেত। 
৪। িনজ উে াগ/সংি  উপেজলা িম হেত। 
৫। িনজ উে ােগ 
৬। চালান ফরম সানালী াংক,  য কান শাখায় 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। (www. 

panchagarh.gov.bd) হেত পাওয়া যােব 

acembikash@gmail.com Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলা কাড: 0568 

ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

০৬ পাইকারী ও চরা 
কাপড় িব েয়র 
িডিলং লাইেস  
নবায়ন 

৭ িদন ১। িনধািরত ফরম।  
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল লাইেসে র 

ফেটাকিপ।(সত ািয়ত) 
৩। সরকাির কাষাগাের  ৩০০০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর ল কিপ (১-০৭৪২-
   ০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা করেত হেব) 

১। জলা শাসেকর কাযালয়,  বসা-বািণজ  শাখা 
(ক  নং-২১৩, ২য় তলা) হেত/ হ েড / জলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. panchagarh. 
gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ 
৩। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায়  
শাখা/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। (www. 
panchagarh.gov.bd) হেত পাওয়া যােব।   

১। পাইকারী- 
১৫০০/=টাকা 

২। চরা- ৫০০/- 
কাড নং   

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) 

 
িবকাশ িব াস 

সহকারী কিমশনার 
জলা কাড: 0568 

ফান-88056861273 

acembikash@gmail.com 

 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K)  

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলা কাড: 0568 

ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 
০৭ লৗহজাত   

িব েয়র িডিলং 
লাইেস  দান 

১৪ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম 
২। ভাটার আই িড ফেটাকিপ(সত ািয়ত) 
৩। ড লাইেস  ফেটাকিপ(সত ািয়ত)  
৪। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর 
ফেটাকিপ(সত ািয়ত) 
৫। ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব(সত ািয়ত) 
৬। সরকাির কাষাগাের  ৩০০০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর ল কিপ (১-০৭৪২-
০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা করেত হেব)  

১। জলা শাসেকর কাযালয়,  বসা-বািণজ  শাখা 
(ক  নং-২১৩, ২য় তলা) হেত/ হ েড / জলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. panchagarh. 
gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন অিফস হেত 
৩। সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা হেত 
৪। িনজ উে াগ/সংি  উপেজলা িম হেত 
৫। িনজ উে ােগ 
৬। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায় 
/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। (www. 
panchagarh. gov.bd) হেত পাওয়া যােব   

৩০০০ /- 
(িতন হাজার  টাকা ) 

 
কাড নং 

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১  
 

 
িবকাশ িব াস 

সহকারী কিমশনার 
জলা কাড: 0568 

ফান-88056861273 

acembikash@gmail.com 

 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K)  

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলা কাড: 0568 

ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 
 

০৮ লৗহজাত   
িব েয়র িডিলং 
লাইেস  নবায়ন  

০৭ কাযিদবস ১। িনধািরত  ফরম  
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল লাইেসে র 
ফেটাকিপ(সত ািয়ত) 
৩। সরকাির কাষাগাের  ১৫০০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর ল কিপ (১-০৭৪২-
০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা করেত হেব) 

১। জলা শাসেকর কাযালয়,  বসা-বািণজ  শাখা 
(ক  নং-২১৩, ২য় তলা) হেত/ হ েড / জলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. panchagarh. 
gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ 
৩। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায় 
হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 

(www.panchagarh.gov.bd) হেত 

১৫০০/- 
(এক হাজার প চশত টাকা 

 
িবকাশ িব াস 

সহকারী কিমশনার 
জলা কাড: 0568 

ফান-88056861273 

acembikash@gmail.com 

 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K)  

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলা কাড: 0568 

ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 
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িমক 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  াি র ান িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/খাত 
ও কখন দান করেত 
হেব তা উে খ করেত 

হেব) 

দািয় া  কমকতা (কমকতার নাম, পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ 

টিলেফান ন র ও ই- মইল)  

উধতন কমকতা, যার কােছ আপীল করা যােব 
(কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
পাওয়া যােব     

০৯ িসেম  িব েয়র 
িডিলং লাইেস  

দান 

১৪ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম। 
২। ভাটার আই িড ফেটাকিপ(সত ািয়ত) 
৩। ড লাইেস  ফেটাকিপ(সত ািয়ত)  
৪। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর 
ফেটাকিপ(সত ািয়ত) 
৫। ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব(সত ািয়ত) 
৬। সরকাির কাষাগাের  ১৫০০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর ল কিপ (১-০৭৪২-
০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা করেত হেব)  

১। জলা শাসেকর কাযালয়,  বসা-বািণজ  শাখা 
(ক  নং-২১৩, ২য় তলা) হেত/ হ েড / জলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. panchagarh. 
gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন অিফস হেত 
৩। সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা হেত 
৪। িনজ উে াগ/সংি  উপেজলা িম হেত 
৫। িনজ উে ােগ 
৬। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায় 
/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। (www. 
panchagarh. gov.bd) হেত পাওয়া যােব 

১৫০০/- 
(এক হাজার প চশত 

টাকা) 

 
িবকাশ িব াস 

সহকারী কিমশনার 
জলা কাড: 0568 

ফান-88056861273 

acembikash@gmail.com 

 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K)  

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলা কাড: 0568 

ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

10 িসেম  িব েয়র 
িডিলং লাইেস  

নবায়ন 

07 কাযিদবস ১। িনধািরত  ফরম  
২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল লাইেসে র 
ফেটাকিপ(সত ািয়ত) 
৩। সরকাির কাষাগাের  75০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর ল কিপ (১-০৭৪২-
০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা করেত হেব) 

১। জলা শাসেকর কাযালয়,  বসা-বািণজ  শাখা 
(ক  নং-২১৩, ২য় তলা) হেত/ হ েড / জলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. panchagarh. 
gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ 
৩। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায় 
/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। (www. 
panchagarh.gov.bd) হেত পাওয়া যােব    

7৫০/- 
(mvZkZ cÂvk টাকা 

 
িবকাশ িব াস 

সহকারী কিমশনার 
জলা কাড: 0568 

ফান-88056861273 

acembikash@gmail.com 

 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K)  

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলা কাড: 0568 

ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 
১1 িম  ড 

িব েয়র িডিলং 
লাইেস  দান  

১৪ কাযিদবস ১। িনধািরত ফরম 
২। ভাটার আই িড ফেটাকিপ (সত ািয়ত) 
৩। ড লাইেস  ফেটাকিপ(সত ািয়ত) 
৪। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর ফেটাকিপ 
(সত ািয়ত) 
৫। ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব (সত ািয়ত) 
৬। সরকাির কাষাগাের  ৩০০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর ল কিপ (১-০৭৪২-
০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা করেত হেব)  

১। জলা শাসেকর কাযালয়,  বসা-বািণজ  শাখা 
(ক  নং-২১৩, ২য় তলা) হেত/ হ েড / জলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. panchagarh. 
gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ সংি  িনবাচন অিফস হেত 
৩। সংি  ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা হেত 
৪। িনজ উে াগ/সংি  উপেজলা িম হেত 
৫। িনজ উে ােগ 
৬। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায় 
/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। (www. 
panchagarh. gov.bd) হেত পাওয়া যােব  

৩০০/- 
( িতনশত টাকা ) 

 

 
িবকাশ িব াস 

সহকারী কিমশনার 
জলা কাড: 0568 

ফান-88056861273 

acembikash@gmail.com 

 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K)  

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলা কাড: 0568 

ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

১2 িম  ড ০৭ কাযিদবস ১। িনধািরত  ফরম  ১। জলা শাসেকর কাযালয়,  বসা-বািণজ  শাখা ১৫০/-  
 

mailto:acembikash@gmail.com
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িমক 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  াি র ান িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/খাত 
ও কখন দান করেত 
হেব তা উে খ করেত 

হেব) 

দািয় া  কমকতা (কমকতার নাম, পদবী, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ 

টিলেফান ন র ও ই- মইল)  

উধতন কমকতা, যার কােছ আপীল করা যােব 
(কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
িব েয়র িডিলং 
লাইেস  নবায়ন   

২। ববত  বছেরর নবািয়ত/ ল লাইেসে র 
ফেটাকিপ (সত ািয়ত) 
৩। সরকাির কাষাগাের  ১৫০/-টাকা  
   জমা দােনর চালােনর ল কিপ (১-০৭৪২-
০০০০-২৬৮১ নং কােড জমা করেত হেব) 

(ক  নং-২১৩, ২য় তলা) হেত/ হ েড / জলা 
ওেয়ব পাটাল। (www. panchagarh. 
gov.bd) 
২। িনজ উে ােগ 
৩। চালান ফরম সানালী াংক, য কান শাখায় 
/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। (www. 
panchagarh. gov.bd) হেত পাওয়া যােব   

(একশত প াশ টাকা) 

 
িবকাশ িব াস 

সহকারী কিমশনার 
জলা কাড: 0568 

ফান-88056861273 

acembikash@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K)  

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলা কাড: 0568 

ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 
১3 পে ািলয়াম ও 

িবে ারক  
ম েদর অনাপি  
সনদ দান 

২৫ কাযিদবস 1। evsjv‡`k †c‡Uªvwjqvg K‡c©v‡ik‡bi AbygwZ cÎ  

2। moK I Rbc_ wefv‡Mi AbygwZcÎ  

3। wba©vwiZ wW dig c~iY 6 কিপ  

৪। ২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রিঙন ছিব(সত ািয়ত) 
৫। RvZxq cwiPq cÎ ফেটাকিপ(সত ািয়ত)  
৬। ‡UªW jvB‡mÝ ফেটাকিপ(সত ািয়ত) 
৭। e¨vsK mj‡fwÝ ফেটাকিপ(সত ািয়ত) 
৮। AvqKi mb` ফেটাকিপ(সত ািয়ত) 

৯। cȪ ÍvweZ ’̄v‡bi ‡gŠRv g¨vc 

১০।  ‡mKkb cøvb 06 (Qq) Kwc  

১১। ভাড়ার ি প /দিলল/খািরেজর 

ফেটাকিপ(সত ািয়ত) 
 

১।   evsjv‡`k †c‡Uªvwjqvg K‡c©v‡ikb হেত 
২।   moK I Rbc_ িবভাগ হেত 
৩। জলা শাসেকর কাযালয়,  বসা-বািণজ  শাখা (ক  
নং-২১৩, ২য় তলা) হেত/ হ েড / জলা ওেয়ব পাটাল। 
(www. panchagarh.gov.bd) 
৪। িনজ উে ােগ 
৫। সংি  পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ হেত 
৬। সংি  পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ হেত 
 ৭।  িনজ উে ােগ রা ায়  াংক হেত 
 ৮। উপ-কর/কর কাযালয় হেত 
৯। িনজ উে ােগ 
১০। িনজ উে ােগ 
১১। িনজ উে ােগ (সংি  িম অিফস হেত 

অনাপি  দােন 
কান িফ হণ করা হয় না  

 
িবকাশ িব াস 

সহকারী কিমশনার 
জলা কাড: 0568 

ফান-88056861273 

acembikash@gmail.com 

 

‡gvt gvngy`yj Avjg 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K)  

cÂMo 

Kÿ bs- 228 (2q Zjv) 

জলা কাড: 0568 

ফান-+88056861242 

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 
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০৯। wkÿv I Kj¨vY  

µwgK bs ‡mevi bvg 
cÖ‡qvRbxq mgq 
(N›Uv/w`b/gvm) 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖvwßi ¯’vb 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর 

কাড/খাত ও কখন 
দান করেত হেব 

তা উে খ করেত 
হেব) 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv© (Kg©KZv©i bvg, c`ex, evsjv‡`‡ki 
†KvW, ‡Rjv Dc‡Rjv †KvW mn †Uwj‡dvb b¤̂i I B-

‡gBj) 

DaŸ©Zb Kg©KZv©, hvi Kv‡Q Avcxj Kiv hv‡e (Kg©KZv©i bvg, 
c`ex, evsjv‡`‡ki †KvW, ‡Rjv Dc‡Rjv †KvW mn 

†Uwj‡dvb b¤̂i I B-‡gBj) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
01 GwZgLvbv I wjjøvn †evwWs 

Gi AbyÁv cÎ cÖ̀ vb 
20 Kvh©w`em 1) Av‡e`b dig   

2) GwZgLvbv Ges weaev mb` 

AvBb, 1944 Gi Kwc 

wkÿv I Kj¨vY kvLv 
Kÿ bs-226 
‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo 

cÖ‡hvR¨ bq ‡gvt Zvwid-Dj-nvmvb, 
mnKvix Kwgkbvi, wkÿv I Kj¨vY kvLv, 

+8801725701270, 
tarifiuk@yahoo.com 

‡gvnv¤§` mvjvn DwÏb 
†Rjv cÖkvmK 

†dvb- +880568-61200 

B-‡gBj- dcgpanchagarh@mopa.gov.bd 
02 wkÿv I ms¯‹…wZ Uªv÷ n‡Z 

e„wË cÖ̀ vb 
03 Kvh©w`em 1) Av‡e`b dig 

2) cvewjK cixÿv  mg~‡ni b¤îcÎ  
3) 2 Kwc Qwe| 

1) Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vjq 
2) mswkøó wkÿv cÖwZôvb 
3) †h‡Kvb ÷zwWI 

cÖ‡hvR¨ bq ‡gvt Zvwid-Dj-nvmvb, 
mnKvix Kwgkbvi, wkÿv I Kj¨vY kvLv, 

+8801725701270, 
tarifiuk@yahoo.com 

‡gvnv¤§` mvjvn DwÏb 
†Rjv cÖkvmK 

†dvb- +880568-61200 

B-‡gBj- dcgpanchagarh@mopa.gov.bd 
03 wkÿv cÖwZôv‡b wcÖRvBwWs 

Awdmvi wb‡qvM| 
01 Kvh©w`em mswkøó cÖwZôvb cÖavb KZ…©K Av‡e`b 

cÎ| 
Av‡e`bKvix KZ…©K mieivnK…Z webv Li‡P ‡gvt Zvwid-Dj-nvmvb, 

mnKvix Kwgkbvi, wkÿv I Kj¨vY kvLv, 
+8801725701270, 

tarifiuk@yahoo.com 

‡gvnv¤§` mvjvn DwÏb 
†Rjv cÖkvmK 

†dvb- +880568-61200 
B-‡gBj- dcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

04 nR¡ msµvšÍ Z_¨ cÖ̀ vb| 1/4 N›Uv - Z_¨ cÖvwßi ’̄vb  
wkÿv I Kj¨vY kvLv 
Kÿ bs-226 
‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo 

webv Li‡P ‡gvt Zvwid-Dj-nvmvb, 
mnKvix Kwgkbvi, wkÿv I Kj¨vY kvLv, 

+8801725701270, 
tarifiuk@yahoo.com 

‡gvt gvngỳ yj Avjg 
AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

†dvb- +880568-61242 

ইেমইল adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

05 miKvwifv‡e †iwR‡÷ªkbK…Z 
nvRxM‡Yi n‡R¡i Av‡e`b dig 
ag© welqK gš¿Yvj‡q †cÖiY| 

gš¿bYvjq KZ…©K 
wbav©wiZ mgq 
mxgvi g‡a¨ 

Av‡e`b dig, UvKv Rgvi iwk`, Qwe, 
cvm‡cvU© Ges hveZxq KvMRcÎ| 

Av‡e`bKvix KZ…©K wba©vwiZ Zvwi‡Li c~‡e© 
mieivnK…Z 

webv Li‡P ‡gvt Zvwid-Dj-nvmvb, 
mnKvix Kwgkbvi, wkÿv I Kj¨vY kvLv, 

+8801725701270, 
tarifiuk@yahoo.com 

‡gvt gvngỳ yj Avjg 
AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

†dvb- +880568-61242 

ইেমইল adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 
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১০। রাজ  শাখা 

ঃ নং সবার নাম েয়াজনীয় সময় 
(ঘ া/ 

িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ   াি র ান িফ/চােজস (টাকা জমাদােনর 
কাড/খাত ও কখন দান করেত 

হেব তা উে খ করেত হেব) 

দািয় া  কমকতা (কমকতার নাম, 
পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 

কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল)  

উধতন কমকতা, যার কােছ আপীল করা 
যােব (কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর 
কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান 

ন র ও ই- মইল) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ বা মহাল ইজারা 
দান 

১৫  কাযিদবস ১) দরপ   ফরম য় ও জমা দান 
 
 
 
 
২) জামানত িহেসেব ইজারা  ে র  
২৫% াংক াফট 
 

৩) ড লাইেস  এর  ফেটাকিপ     
সত ািয়ত 
৪) হালসন পয  আয়কর    দােনর 
সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৫) ভ াট ক প  ক ক দ   সনদ 
পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ   
৬) এক কিপ পাসেপাট সাইেজর 
সত ািয়ত রি ন ছিব 
৭) (ক) সরকাির কাষাগাের 
ইজারা ্ে র টাকা জমা দােনর 
চালােনর ল কিপ ।  
(১-৪৬৩১-০০০০-১২৬৩ নং কােড জমা 
করেত হেব।) 
(খ) ইজারা ্ে র ১৫% ভ াট বাবদ 
টাকা  জমা দােনর চালােনর ল কিপ। 
(১-১১৩৩-০০৪৫-০৩১১  নং কােড জমা 
করেত হেব।) 

১) জলা শাসেকর কাযালয়  
     (রাজ  শাখা, ক  নং-৩১০)   
    উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 
    সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় 
    িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয় 
২)  য কান তফিসিল াংেকর  
য কান শাখা 

 

৩) ইউিপ চয়ার ান/ পৗর ময়েরর কাযালয় 
 
৪) আয়কর অিফস 
 
৫) ভ াট অিফস 
 
৬) িনজ উে াগ 
 
৭) জলা শাসেকর কাযালয়  
     (রাজ  শাখা, ক  নং-৩১০)   
সানালী াংক, প গড় শাখা 
জলা শাসেকর কাযালেয়র হ েড  ও 
জলা ওেয়ব পাটাল  

( www.panchagarh.gov.bd)  
 
 

ি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। 
 

মাঃ মা র রহমান 
রিভিনউ ড  কােল র 

প গড় 
বাংলােদশ কাড : +৮৮ 

জলা কাড : ০৫৬৮ 
ফান নং : ৬১৩৭৪ 

e-mail-masudur17 
@yahoo.com 

 

মাহা দ গালাম আজম 
অিতির  জলা শাসক (রাজ )  

প গড় 
বাংলােদশ কাড : +৮৮ 

জলা কাড : ০৫৬৮ 
ফান নং : ৬১২৩৬ 

e-mail-azamgolam 
2009@gmail.com 

 
  

http://www.panchagarh.gov.bd)
mailto:@yahoo.com
mailto:2009@gmail.com


(গ) ইজারা ্ে র ৫% আয়কর বাবদ 
টাকা  জমা দােনর চালােনর ল কিপ। 
(১-১১৪১-০০৬৫-০১১১  নং কােড জমা 
করেত হেব।) 
 
 

 

০২ জল মহাল ইজারা 
দান 

১৫  কাযিদবস 
20 GK‡ii D‡×© Rjgnv‡ji †ÿ‡Î 

১) িনিদ  ফরেম আেবদন  
 
 
 
 
২) grm¨জীিব সিমিতর সদ  সং া  

সনদ 

৩) সিমিতর ই বছেরর অিডট  
     িতেবদন  

৪) সিমিতর সদ েদর তািলকা   
    সিমিতর রিজে শেনর ফেটা   
    কিপ mZ¨vwqZ এবং সিমিতর 
সভাপিত/স াদেকর ছিব  

৫) ইজারা ে র ২০% জমানত  

    প াংক াফট  
20 GKi ch©šÍ Rjgnv‡ji †ÿ‡Î 

১) িনিদ  ফরেম আেবদন  
 
 
 
 
 
২) grm¨জীিব সিমিতর সদ  সং া  

সনদ 

৩) সিমিতর ই বছেরর অিডট  
     িতেবদন  

৪) সিমিতর সদ েদর তািলকা   
    সিমিতর রিজে শেনর ফেটা   
    কিপ mZ¨vwqZ এবং সিমিতর 
সভাপিত/স াদেকর ছিব  

৫) ইজারা ে র ২০% জমানত  

১) জলা শাসেকর কাযালয়  
     (রাজ  শাখা, ক  নং-৩১০)   
 ‡Rjv grm¨ Kg©KZ©vi Kvh©vjq 

‡Rjv mgevq Kg©KZ©vi Kvh©vjq 

DccwiPvjK mgvR‡mev Awa`ß‡ii 

Kvh©vjq 

২) সংি  grm¨জীিব সিমিতর কাযালয় 

 

3) সংি  grm¨জীিব সিমিতর কাযালয় 

 

4) সংি  grm¨জীিব সিমিতর কাযালয় 

 

 

৫) য কান তফিসিল াংেকর য  
    কান শাখা 
 
 
১) জলা শাসেকর কাযালয়  
     (রাজ  শাখা, ক  নং-৩১০)   
 Dc‡Rjv grm¨ Kg©KZ©vi Kvh©vjq 

Dc‡Rjv mgevq Kg©KZ©vi Kvh©vjq 

Dc‡Rjv mgvR‡mev Kg©KZ©vi Kvh©vjq 

Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©vi Kvh©vjq 

২) সংি  grm¨জীিব সিমিতর কাযালয় 

 

3) সংি  grm¨জীিব সিমিতর কাযালয় 

 

4) সংি  grm¨জীিব সিমিতর কাযালয় 

 

 

৫) য কান তফিসিল াংেকর য  

১) আেবদন ফরেমর -৫০০/- 

( cuvPkZ) টাকা।  

 
২) িবগত িতন বছেরর মাট ইজারা 

ে র ৫% উ দর।  

মাঃ মা র রহমান 
রিভিনউ ড  কােল র 

প গড় 
বাংলােদশ কাড : +৮৮ 

জলা কাড : ০৫৬৮ 
ফান নং : ৬১৩৭৪ 

e-mail-masudur17 
@yahoo.com 

 

মাহা দ গালাম আজম 
অিতির  জলা শাসক (রাজ )  

প গড় 
বাংলােদশ কাড : +৮৮ 

জলা কাড : ০৫৬৮ 
ফান নং : ৬১২৩৬ 

e-mail-azamgolam 
2009@gmail.com 
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    iƒপ াংক াফট      কান শাখা 
 

 
 

 

ঃ নং সবার নাম েয়াজনীয় সময় 
(ঘ া/ 

িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ   াি র ান িফ/চােজস (টাকা জমাদােনর 
কাড/খাত ও কখন দান করেত 

হেব তা উে খ করেত হেব) 

দািয় া  কমকতা (কমকতার নাম, 
পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 

কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল)  

উধতন কমকতা, যার কােছ আপীল করা 
যােব (কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর 
কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান 

ন র ও ই- মইল) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৩ পাথর মহাল 
ইজারা দান 

০১ মাস ১) দরপ   ফরম য় ও জমা দান 
 
 
 
 
২) জামানত িহেসেব ইজারা  ে র  
২৫% াংক াফট 
 

৩) ড লাইেস  এর  ফেটাকিপ     
সত ািয়ত 
৪) হালসন পয  আয়কর    দােনর 
সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৫) ভ াট ক প  ক ক দ   সনদ 
পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ   
৬) এক কিপ পাসেপাট সাইেজর 
সত ািয়ত রি ন ছিব 
৭) (ক) সরকাির কাষাগাের 
ইজারা ্ে র টাকা জমা দােনর 
চালােনর ল কিপ ।  
(১-৪২৪১-০০০০-১৭০১ নং কােড জমা 
করেত হেব।) 
(খ) ইজারা ্ে র ১৫% ভ াট বাবদ 
টাকা  জমা দােনর চালােনর ল কিপ। 
(১-১১৩৩-০০৪৫-০৩১১  নং কােড জমা 
করেত হেব।) 
(গ) ইজারা ্ে র ৫% আয়কর বাবদ 
টাকা  জমা দােনর চালােনর ল কিপ। 

১) জলা শাসেকর কাযালয়  
     (রাজ  শাখা, ক  নং-৩১০)   
    উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 
    সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় 
    িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয় 
২)  য কান তফিসিল াংেকর  
য কান শাখা 

 
৩) ইউিপ চয়ার ান/ পৗর ময়েরর কাযালয় 
 
 

৪) আয়কর অিফস 
 
৫) ভ াট অিফস 
 
৬) িনজ উে াগ 
 
৭) জলা শাসেকর কাযালয়  
     (রাজ  শাখা, ক  নং-৩১০)   
সানালী াংক, প গড় শাখা 
জলা শাসেকর কাযালেয়র হ েড  ও 
জলা ওেয়ব পাটাল  

  www.panchagarh.gov.bd)  
 

ি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  
খিনজ স দ উ য়ন েরা ক ক -  
মহােলর জ  িনধািরত । 
 

মাঃ মা র রহমান 
রিভিনউ ড  কােল র 

প গড় 
বাংলােদশ কাড : +৮৮ 

জলা কাড : ০৫৬৮ 
ফান নং : ৬১৩৭৪ 

e-mail-masudur17 
@yahoo.com 

 

মাহা দ গালাম আজম 
অিতির  জলা শাসক (রাজ )  

প গড় 
বাংলােদশ কাড : +৮৮ 

জলা কাড : ০৫৬৮ 
ফান নং : ৬১২৩৬ 

e-mail-azamgolam 
2009@gmail.com 

 
  

http://www.panchagarh.gov.bd)
mailto:@yahoo.com
mailto:2009@gmail.com


(১-১১৪১-০০৬৫-০১১১  নং কােড জমা 
করেত হেব।) 

 
 

 

ঃ নং সবার নাম েয়াজনীয় সময় 
(ঘ া/ 

িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ   াি র ান িফ/চােজস (টাকা জমাদােনর 
কাড/খাত ও কখন দান করেত 

হেব তা উে খ করেত হেব) 

দািয় া  কমকতা (কমকতার নাম, 
পদবী, বাংলােদেশর কাড, জলা/উপেজলা 

কাডসহ টিলেফান ন র ও ই- মইল)  

উধতন কমকতা, যার কােছ আপীল করা 
যােব (কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর 
কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান 

ন র ও ই- মইল) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৪ ভাসা কাঠ মহাল 
ইজারা দান 

১৫  কাযিদবস ১) দরপ   ফরম য় ও জমা দান 
 
 
 
 
২) জামানত িহেসেব ইজারা  ে র  
২৫% াংক াফট 
 

৩) ড লাইেস  এর  ফেটাকিপ     
সত ািয়ত 
৪) হালসন পয  আয়কর    দােনর 
সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ  
৫) ভ াট ক প  ক ক দ   সনদ 
পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ   
৬) এক কিপ পাসেপাট সাইেজর 
সত ািয়ত রি ন ছিব 
৭) (ক) সরকাির কাষাগাের 
ইজারা ্ে র টাকা জমা দােনর 
চালােনর ল কিপ ।  
(১-৪৬৩১-০০০০-১২৭১ নং কােড জমা 
করেত হেব।) 
(খ) ইজারা ্ে র ১৫% ভ াট বাবদ 
টাকা  জমা দােনর চালােনর ল কিপ। 
(১-১১৩৩-০০৪৫-০৩১১  নং কােড জমা 
করেত হেব।) 
(গ) ইজারা ্ে র ৫% আয়কর বাবদ 
টাকা  জমা দােনর চালােনর ল কিপ। 

১) জলা শাসেকর কাযালয়  
     (রাজ  শাখা, ক  নং-৩১০)   
    উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 
    সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয় 
    িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয় 
২)  য কান তফিসিল াংেকর  
য কান শাখা 

 
৩) ইউিপ চয়ার ান/ পৗর ময়েরর কাযালয় 
 
 

৪) আয়কর অিফস 
 
৫) ভ াট অিফস 
 
৬) িনজ উে াগ 
 
৭) জলা শাসেকর কাযালয়  
     (রাজ  শাখা, ক  নং-৩১০)   
সানালী াংক, প গড় শাখা 
জলা শাসেকর কাযালেয়র হ েড  ও 
জলা ওেয়ব পাটাল  

( www.panchagarh.gov.bd)  
 
 

ি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  
e©eZ©x সেনর ইজারা ে র  

২৫% উ দর। 
 

মাঃ মা র রহমান 
রিভিনউ ড  কােল র 

প গড় 
বাংলােদশ কাড : +৮৮ 

জলা কাড : ০৫৬৮ 
ফান নং : ৬১৩৭৪ 

e-mail-masudur17 
@yahoo.com 

 

মাহা দ গালাম আজম 
অিতির  জলা শাসক (রাজ )  

প গড় 
বাংলােদশ কাড : +৮৮ 

জলা কাড : ০৫৬৮ 
ফান নং : ৬১২৩৬ 

e-mail-azamgolam 
2009@gmail.com 

 
  

http://www.panchagarh.gov.bd)
mailto:@yahoo.com
mailto:2009@gmail.com


(১-১১৪১-০০৬৫-০১১১  নং কােড জমা 
করেত হেব।) 

 
 

 

ঃ 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় সময় 
(ঘ া/ 

িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ   াি র ান িফ/চােজস (টাকা জমাদােনর 
কাড/খাত ও কখন দান করেত 

হেব তা উে খ করেত হেব) 

দািয় া  কমকতা (কমকতার নাম, 
পদবী, বাংলােদেশর কাড, 

জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান 
ন র ও ই- মইল)  

উধতন কমকতা, যার কােছ আপীল করা যােব 
(কমকতার নাম, পদবী, বাংলােদেশর কাড, 
জলা/উপেজলা কাডসহ টিলেফান ন র ও ই-

মইল) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৫ হাট চাি না িভ র 
লাইেস  দান 

০৭  
কাযিদবস 

১) সাদা কাগেজ আেবদন  
২) ড লাইেস  এর ফেটাকিপ 
    সত ািয়ত      
৩) জাতীয় পিরচয় পে র ফেটাকিপ 
সত ািয়ত 
৪) এক কিপ পাসেপাট সাইেজর 
 সত ািয়ত রি ন ছিব 
৫) সংি  ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা ও সােভয়ােরর যৗথ িতেবদন 
৬) চ াপ 

১) িনজ উে াগ 
২) ইউিপ চয়ার ান/ পৗর ময়েরর কাযালয় 
 
৩) িনজ উে াগ 
 
৪) িনজ উে াগ 
 
৫) সংি  উপেজলা িম অিফস 

 

6) সংি   উপেজলা িম অিফস 

 

নই মাঃ মা র রহমান 
রিভিনউ ড  কােল র 

প গড় 
বাংলােদশ কাড : +৮৮ 

জলা কাড : ০৫৬৮ 
ফান নং : ৬১৩৭৪ 

e-mail-masudur17 
@yahoo.com 

 

মাহা দ গালাম আজম 
অিতির  জলা শাসক (রাজ )  

প গড় 
বাংলােদশ কাড : +৮৮ 

জলা কাড : ০৫৬৮ 
ফান নং : ৬১২৩৬ 

e-mail-azamgolam 
2009@gmail.com 

 
 

০৬ িবিনময় স ি  
অব করণ 

০৩ মাস ১) সাদা কাগেজ আেবদন 
২) িবিনময় দিলেলর 
ফেটাকিপ সত ািয়ত 
৩) িবিনময়কারী বরণ করেল 
ওয়ািরশান সা িফেকট 
৪) উপেজলা কিম র পািরশ 

১) িনজ উে াগ 
২) িনজ উে াগ 
 
৩) ইউিপ চয়ার ান/ পৗর  ময়েরর 
কাযালয় 
৪) সংি  উপেজলা কিম  

নই মাঃ মা র রহমান 
রিভিনউ ড  কােল র 

প গড় 
বাংলােদশ কাড : +৮৮ 

জলা কাড : ০৫৬৮ 
ফান নং : ৬১৩৭৪ 

e-mail-masudur17 
@yahoo.com 

 

মাহা দ গালাম আজম 
অিতির  জলা শাসক (রাজ )  

প গড় 
বাংলােদশ কাড : +৮৮ 

জলা কাড : ০৫৬৮ 
ফান নং : ৬১২৩৬ 

e-mail-azamgolam 
2009@gmail.com 

 
 

 
 

 

 

mailto:@yahoo.com
mailto:2009@gmail.com
mailto:@yahoo.com
mailto:2009@gmail.com


 

 

 

 

০৭ পৗরসভাধীন 
ইজারা ত 

অিপত স ি র 
নবায়ন 

০৭ কাযিদবস ১) সাদা কাগেজ আেবদন 
 
 
 

১) িনজ উে াগ ১) িষ জিম-৫০০/- টাকা একর  
২) অ িষ িভ  জিম-২০০০/- টাকা   
একর    
৩) িশ /বািণিজ ক কােজ  ব ত 
জিম-৫,০০০/-  টাকা একর  
4) আবািসক ঘর ও ক চা ঘর ৩/- টাকা 

িত M©dzU 

5) AvevwmK Ni Avav cvKv  Ni-4/- 

টাকা িত বM©dzU 

6)  AvevwmK Ni I cvKv Ni 

(`vjvb)- 8/- টাকা     িত বM©dzU 

7)  evwYwR¨K D‡Ï‡k¨ e¨env‡ii 

†ÿ‡Î (Avav cvKv Ni/cvKv Ni) 

12/- টাকা িত বM©dzU 

8)  evwYwR¨K D‡Ï‡k¨ e¨env‡ii 

†ÿ‡Î (Avav cvKv Ni/cvKv Ni) 

12/- টাকা িত বM©dzU 

মাঃ মা র রহমান 
রিভিনউ ড  কােল র 

প গড় 
বাংলােদশ কাড : +৮৮ 

জলা কাড : ০৫৬৮ 
ফান নং : ৬১৩৭৪ 

e-mail-masudur17 
@yahoo.com 

 

মাহা দ গালাম আজম 
অিতির  জলা শাসক (রাজ )  

প গড় 
বাংলােদশ কাড : +৮৮ 

জলা কাড : ০৫৬৮ 
ফান নং : ৬১২৩৬ 

e-mail-azamgolam 
2009@gmail.com 

 
 

০৮ িষ খাস জিম 

বে াব  দান 

০১ মাস ১)  িনধািরত ফরম/সাদা  
KvM‡R আেবদনপ  
 (mnKvix Kwgkbvi (f‚wg) Gi 

wbKU Av‡e`bcÎ `vwLj Ki‡Z n‡e) 
২)  আেবদনকারীর 02 Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri mZ¨vwqZ iw½b ছিব ( ামী-
ীi ে  যৗথ ছিব) mswkø÷ Iqv‡W©i 

m`m¨/ ‡Pqvig¨vb KZ©„K mZ¨vwqZ K‡i 

Av‡e`bc‡Îi mv‡_ `vwLj Ki‡Z 

n‡e| 

৩)  নাগিরক  mb`/RvZxq cwiPqcÎ 

4)  িমহীন সনদপ  

১) জলা শাসেকর কাযালয় (এস.এ শাখা) 
সংি  উপেজলা িম অিফস/ উপেজলা 
িনবাহী অিফসােরর কাযালয়/ জলা 
শাসেকর কাযালেয়র হ েড  ও জলা 

ওেয়ব পাটাল  
( www.panchagarh.gov.bd)  
 
 

 
 
২) িনজ উ‡`¨v‡M 

৩) সংি  ইউিপ চয়ার ান/‡cŠi †gqi 

 
৪) সংি  ইউিপ চয়ার ান/‡cŠi †gqi 

নই 

 

 

 

 

 

 

মাঃ মা র রহমান 

রিভিনউ ড  কােল র 
প গড়।  

বাংলােদশ কাড : +৮৮ 

জলা কাড : ০৫৬৮ 

‡dvb bs : ৬১৩৭৪ 
e-mail-masudur17 

@yahoo.com  

মাহা দ গালাম আজম 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 

প গড়।  

‡dvb bs : ৬১২৩৬ 

e-mail-azamgolam2009 
@gmail.com 

mailto:@yahoo.com
mailto:2009@gmail.com
http://www.panchagarh.gov.bd)
mailto:@yahoo.com
mailto:@gmail.com


 
       

১১। নজারত শাখা 



িমক 
ন র 

‡mevi bvg c«‡qvRbxq mgq (N›Uv / 

w`b / gvm) 

c«‡qvRbxq KvMRcÎ c«‡qvRbxq KvMR 

c«vwß ’̄vb 

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

করেত হেব) 

`vwqZ¡ c«vß Kg©KZ©v (Kg©KZ©vi bvg 

c`ex, evsjv‡`‡ki ‡KvW, 

‡Rjv/Dc‡Rjv ‡KvW mn ‡Uwj‡dvb 

b¤î, B- -‡gBj D‡j L) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©v/hvi Kv‡Q Avcxj Kiv hv‡e 

(Kg©KZ©vi c`ex, evsjv‡`‡ki ‡KvW, 

‡Rjv/Dc‡Rjv ‡KvW mn ‡Uwj‡dvb b¤î, B-

-‡gBj D‡j L) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 mvwK©U nvDm/ 

Ab¨vb¨ miKvwi 

†ió হাউজ mg~‡n 

Avevmb myweav 

cÖ̀ vb| 

 

Av‡e`b Abyhvqx 
(পদমযাদা ও আেবদন 

অ ািধকার)  

দা িরক প / িলিখত 
Av‡e`bcÎ  

িনজ উে ােগ  (miKvix Kg©KZ©v/Aemi cÖvß miKvix 

Kg©KZv©) 

1-3w`b 

1 m¾v(bb Gwm)  65/-  

1 m¾v(Gwm) 90/- 

2 m¾v( bbGwm) 120/- 

2 m¾v(Gwm) 170/- 

 4-7 w`b  

1 m¾v(bb Gwm) 90/- 

1 m¾v(Gwm) 120/- 

2 m¾v( bb Gwm) 170/- 

2 m¾v( Gwm) 240/- 

7 w`‡bi D‡a©Ÿ 

1 m¾v(bb Gwm) 265/- 

1 m¾v(Gwm) 400/- 

2 m¾v( bbGwm) 530/- 

2 m¾v( Gwm) 665/- 

(¯̂vqZ¡ kvwmZ cÖwZôv‡bi Kg©KZ©v‡`i 

Rb¨) 

1-3w`b 

1 m¾v(bb Gwm)  80/-  

1 m¾v(Gwm) 120/- 

2 m¾v( bbGwm) 145/- 

2 m¾v(nhf Gwm) 210/- 

 4-7 w`b  

1 m¾v(bb Gwm) 120/- 

1 m¾v(Gwm) 170/- 

2 m¾v( bbGwm) 210/- 

2 m¾v( Gwm) 320/- 

7 w`‡bi D‡a©Ÿ 

1 m¾v(bb Gwm) 330/- 

1 m¾v(Gwm) 465/- 

2 m¾v( bbGwm) 585/- 

2 m¾v( Gwm) 850/- 

ভার া  কমকতা, নজারত শাখা 
†bRviZ †WcywU Kv‡j±i, প গড় 

‡Uwj‡dvb ন রঃ 

+880568-61373 

‡gvevBj b রঃ 

01733215615 

B-‡gBj- 

acembikash@gmail.com 
সািকট হাউজ টিলেফান ন রঃ 

+৮৮-০568-৬1348  
 

†RjvcÖkvmK, প গড় 
‡Uwj‡dvb ন র  

+880৫৬৮-৬১২০০ 
‡gvevBj b রঃ   ০১৭১৩২০০৮০৩ 

B-‡gBj- 

dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

mailto:acembikash@gmail.com
mailto:dcpanchagarh@mopa.gov.bd


 
১২। রকড ম শাখা  

িমক 
ন র 

সবার নাম েয়াজনীয় সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজ াি র ান  

ি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, ই-
মইল) 

উ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােব 
(কমকতার পদবী,বাংলােদেশর কাড, জলা 

উপেজলার কাড সহ টিলেফান ন র.ই- মইল) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

১ িব,এস/ এস. এ/ 
আর, এস খিতয়ােনর 
সিহেমাহরী নকল 
সরবরাহ  
 

সাধারণ আেবদেনর ে  
৭ (সাত) কায িদবস 
এবং 
জ রী আেবদেনর  ে  
৩ (িতন )কায িদবস 
 

িনধািরত ফরেম 
আেবদনপ  

অ েমািদত া   
ভ ার  

 

সাধারণ আেবদেন ১৪/- টাকার কাট 
িফ সং   করেত হেব 
জ রী আেবদেন ২৮/- টাকার  কাট 
িফ সং   করেত হেব 

ভার া  কমকতা, রকড ম শাখা 
সহকারী কিমশানার 
মহােফজখানা শাখা 

ই- মইল- 
recordroompanchagarh@gmai

l.com 
 
 

জলা শাসক, প গড় 
ফানঃ +৮৮-০৫৬৮-৬১২০০ 

মাবা : ০১৭১৩২০০৮০৩ 
ই- মইল-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd 
 

২ িস,এস  (সােবক) 
খবট/ খিতয়ােনর 
সিহেমাহরী নকল 

সরবরাহ 
 

সাধারণ আেবদেনর ে  
৭ (সাত) কায িদবস 
এবং 
(জ রী আেবদেনর ) 
৩ (িতন )কায িদবস  

১। িনধািরত ফরেম 
আেবদনপ  
২। িনধািরত িস.এস 
ফরম 

অ েমািদত া  
ভ ার 

সাধারণ আেবদেন ৫০/- টাকার কাট 
িফ সং   করেত হেব 
জ রী আেবদেন ৮০/- টাকার  কাট 
িফ সং   করেত হেব 

৩ িবিভ  জিরেপর 
দােগর চীর 
সিহেমাহরী নকল 
সরবরাহ 
 

সাধারণ আেবদেনর ে  
৭ (সাত) কায িদবস 
এবং 
জ রী আেবদেনর ে  
৩ (িতন )কায িদবস  

১। িনধািরত ফরেম 
আেবদনপ  
২। ফািলও   

অ েমািদত া  
ভ ার 

সাধারণ আেবদেন ৫০/- টাকার কাট 
িফ সং   করেত হেব 
জ রী আেবদেন ৮০/- টাকার  কাট 
িফ সং   করেত হেব 

৪ সংেশাধীত 
খিতয়ােনর 

৭ (সাত) কায িদবস 
এবং 

১। িনধািরত ফরেম 
আেবদনপ  

অ েমািদত া  
ভ ার 

সাধারণ আেবদেন ৫০/- টাকার কাট িফ 
সং   করেত হেব 
জ রী আেবদেন ৮০/- টাকার  কাট িফ 

ভার া  কমকতা, রকড ম শাখা 
সহকারী কিমশানার 

জলা শাসক, প গড় 
ফানঃ +৮৮-০৫৬৮-৬১২০০ 

(‡e-miKvwi e¨w³eM©/Kg©KZ©v ) 

1 m¾v(bb Gwm) 500/- 

1 m¾v(Gwm) 700/- 

2 m¾v( bbGwm) 1000/- 

2 m¾v( Gwm) 1400/- 
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সিহেমাহরী নকল 
সরবরাহ 
 

জ রী আেবদেনর ে  
৩ (িতন )কায িদবস 

২। িনধািরত এস.এ 
ফরম 

সং   করেত হেব মহােফজখানা শাখা 
ই- মইল- 

recordroompanchagarh@gmai
l.com 

 
 

মাবা : ০১৭১৩২০০৮০৩ 
ই- মইল-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd 
 ৫ িপ,এস, খিতয়ােনর 

সিহেমাহরী নকল 
সরবরাহ 
 

সাধারণ আেবদেনর ে  
৭ (সাত) কায িদবস 
এবং 
জ রী আেবদেনর ে  
৩ (িতন )কায িদবস 

১। িনধািরত ফরেম 
আেবদনপ  
২। িনধািরত িপ,এস 
ফরম 

অ েমািদত া  
ভ ার 

সাধারণ আেবদেন ৫০/- টাকার কাট িফ 
সং   করেত হেব 
জ রী আেবদেন ৮০/- টাকার  কাট িফ 
সং   করেত হেব 

৬ কস (নিথ) স েহর 
সিহেমাহরী নকল 
সরবরাহ 
 

সাধারণ আেবদেনর ে  
৭ (সাত) কায িদবস 
এবং 
জ রী আেবদেনর ে  
৩ (িতন )কায িদবস 

১। িনধািরত ফরেম 
আেবদনপ  
২।  ফািলও 

অ েমািদত া  
ভ ার 

সাধারণ আেবদেন ৫০/- টাকার কাট িফ 
সং   করেত হেব 
জ রী আেবদেন ৮০/- টাকার  কাট িফ 
সং   করেত হেব 

৭ মৗজা াপ সরবরাহ ৩ (িতন )কায িদবস িনধািরত আেবদন 
ফরম 

অ েমািদত া  
ভ ার 

আেবদেনর সিহত ২০/- টাকার কাট িফ 
সং  করেত হেব। 
চালােনর মা েম সানালী াংক, 
কেপােরট শাখায় ৩৫০/- টাকা জমা িদেত 
হেব। কাড নং 
১/৪৬৩৭/০০০১/১২২১ 

৮ সািচং / 
(অ স ান) ত াসী 

সাধারণ আেবদেনর ে  
৭ (সাত) কায িদবস 
এবং 
জ রী আেবদেনর ে  
৩ (িতন )কায িদবস 

২। িনধািরত ফরেম 
আেবদন 

অ েমািদত া  
ভ ার 

সাধারণ আেবদেন ৫০/- টাকার কাট িফ 
সং   করেত হেব 
 
জ রী আেবদেন ৮০/- টাকার  কাট িফ 
সং   করেত হেব 

 

 

 

 

 

 

 

১৩। আইিস  শাখা 
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িমক  সবার নাম েয়াজনীয় সময় 
(ঘ া/িদন/মাস) 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

েয়াজনীয় কাগজ 
াি  ান 

িফ/চােজস (টাকা জমাদােনর 
কাড/খাত ও কখন দান করেত 

হেব তা উে খ করেত হেব) 

দািয়  া  কমকতার নাম পদবী, টিলেফান 
ন র, ই- মইল কানা 

উ তন কমকতা/যার কােছ আপীল করা যােব 
ত র পদবী, পা  কাড, টিলেফান ন র, ই-
মইল কানা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ 
 
 

নাগিরক ও দা িরক 
আেবদন হন 

সরকাির র িদন তীত 
িতিদন সকাল 

৯.০০ ঘ কা থেক িবেকল  
৫.০০ ঘ কা 

- 
 

  

- 
 

িফ/চাজ  
 
 

ভার া  কমকতা, আইিস  শাখা 
সহকারী কিমশনার ও িনবাহী ািজে ট 
টিলেফান:+৮৮ ০৫৬৮-৬১৩৭৩ 

ই- মইলঃ 
acictpanchagarh@ 

yahoo.com 

জলা শাসক, প গড় 
ফানঃ +৮৮-০৫৬৮-৬১২০০ 

মাবা : ০১৭১৩২০০৮০৩ 
ই- মইল-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd 
 

৩ নকল সরবরাহ 
 

সরকাির র িদন তীত 
িতিদন সকাল  

৯.০০ ঘ কা থেক িবেকল  
৫.০০ ঘ কা 

- - িফ/চাজ  

৪ নকল সরবরােহর আেবদন 
হণ 

 

(ক)এস.এ/িব.এস/আর.এ
স খিতয়ােনর আেবদন 

সরকাির র িদন তীত 
িতিদন সকাল 

৯.০০ ঘ কা থেক িবেকল  
৫.০০ ঘ কা 

ফরম নং-২৮ 
(িবিধ ২৭৭ রকড 

া য়াল)  
এ আেবদন   

২ ফদ অফেসট A4 
সাইেজর কাগজ 

অ েমািদত 
া  ভ ার 

 
 
 
 

১৭/- টাকার কাটিফ 

 (খ) িস.িপ খিতয়ােনর 
আেবদন 

 

সরকাির র িদন তীত 
িতিদন সকাল  

৯.০০ ঘ কা থেক িবেকল  
৫.০০ ঘ কা 

ফরম নং-২৮ 
(িবিধ ২৭৭ রকড 

া য়াল)  
এ আেবদন  

 
 
 

অ েমািদত 
া  ভ ার 

৫০/- টাকার কাটিফ 

mailto:dcpanchagarh@mopa.gov.bd


 

 (গ) িস.এস খিতয়ােনর 
আেবদন 
 
 
  
 
 

সরকাির র িদন তীত 
িতিদন সকাল  

৯.০০ ঘ কা থেক িবেকল  
৫.০০ ঘ কা 

ফরম নং-২৮ 
(িবিধ ২৭৭ রকড া য়াল)  
এ আেবদন  
এক  আেবদেন 
সবািধক একই 
মৗজার ৪  খিতয়ান 

ন েরর জ  আেবদন 
করা যােব। 

িত  খিতয়ােনর 
জ  কমপে  ০১  
ফরম সং  করেত 
হেব। 

অ েমািদত 
া  ভ ার  

৫০/- টাকার কাটিফ ভার া  কমকতা, আইিস  শাখা 
সহকারী কিমশনার ও িনবাহী ািজে ট 
টিলেফান:+৮৮ ০৫৬৮-৬১৩৭৩ 

ই- মইলঃ 
acictpanchagarh@ 

yahoo.com 

জলা শাসক, প গড় 
ফানঃ +৮৮-০৫৬৮-৬১২০০ 

মাবা : ০১৭১৩২০০৮০৩ 
ই- মইল-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd 
 

 
 

(ঘ) দাগ িচর আেবদন  সরকাির র িদন তীত 
িতিদন সকাল  

৯.০০ ঘ কা থেক িবেকল  
৫.০০ ঘ কা 

ফরম নং-২৮ 
(িবিধ ২৭৭ রকড া য়াল)  
এ আেবদন  

েয়াজনীয় ফিল 
সং  করেত হেব। 

অ েমািদত 
া  ভ ার  

৫০/- টাকার কাটিফ 

 (ঙ) সািসং আেবদন 
 
 

সরকাির র িদন তীত 
িতিদন সকাল  

৯.০০ ঘ কা থেক িবেকল  
৫.০০ ঘ কা 

বাংলােদশ ফরম নং-৯০০ 
এ আেবদন 
 
 

অ েমািদত 
া  ভ ার 

৫০/- টাকার কাটিফ 

 (চ) িডিশয়াল মামলার 
নকেলর আেবদন 
 

সরকাির র িদন তীত 
িতিদন সকাল  

৯.০০ ঘ কা থেক িবেকল  
৫.০০ ঘ কা 

ফরম নং-২৮ 
(িবিধ ২৭৭ রকড া য়াল) 
এ আেবদন 

অ েমািদত 
া  ভ ার 

৫০/- টাকার কাটিফ 
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১৪। জাির শাখা 

µwgK bs ‡mevi bvg cÖ‡qvRbxq 

mgq 

(N›Uv/w`b/gvm) 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMR cÖvwß 

¯’vb 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর কাড/খাত ও 

কখন দান করেত হেব তা 
উে খ করেত হেব) 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (Kg©KZ©vi 

bvg c`ex, evsjv‡`‡ki †KvWmn 

†Uwj‡dvb b¤î,B-‡gBj) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©v/hvi Kv‡Q Avcxj Kiv 

hv‡e (Kg©KZ©vi c`ex, evsjv‡`‡ki 

†KvW, †Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

†Uwj‡dvb b¤î, B-‡gBj) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01. ‡h‡Kvb e¨w³(RywWwkqvj ÷¨v¤ú), ÷¨v¤ú 

†fÛvi (RywWwmqvj ÷¨v¤ú, bb - RywWwmqvj 

÷¨v¤ú,Kwc ÷¨v¤ú, KvwU©ªR †ccvi BZ¨vw`), 

e¨vsK, Gb,wR,I,  (we‡kl AvVv‡jv ÷¨v¤ú), 

‡cv÷ Awdm (‡cv÷vj cvewjK, †cv÷vj Lvg, 

†cv÷ KvW©, ¯§viK WvKwU‡KU , ivR¯̂ ÷¨v¤ú, 

wewo e¨vÛ †ivj,bb-RywWwkqvj ÷¨v¤ú), Rxeb 

exgv K‡c©v‡ikb(exgv ÷¨v¤ú), miKvwi ev 

Avav miKvwi Awdm mg~n(mvwf©m ÷¨v¤ú) 

KZ©©„K PvwnZ ÷¨v‡¤úi g~j¨ eve` A_© wba©vwiZ 

÷¨v‡¤úi Ô†KvW b¤̂iÕ G †UªRvix Pvjv‡bi 

gva¨‡g miKvix †KvlvMv‡i (mvbvwj e¨vsK wj:, 

cÂMo K‡c©v‡iU kvLvq)Rgv †`qvi ci Dnvi 

gyj Kwc ‡UªRvwi kvLvq Rgv cÖ`vb c~e©K MÖnY| 

০১ (এক) 
কাযিদবস 

1.‡UªRvwi Pvjv‡bi g~jKwc 

2.Pvwn`vcÎ 

‡UªRvwi Pvjv‡bi gva¨‡g A_© Rgv cÖ`v‡bi 

†KvWmg~n t 

RywWwmqvj ÷¨v¤ú (†KvW bs-1-2141-

0000-1811), bb - RywWwmqvj 

÷¨v¤ú,we‡kl AvVv‡jv ÷¨v¤ú, ivR¯̂ 

÷¨v¤ú,exgv ÷¨v¤ú (†KvW bs- 1-1101-

0020-1301),  Kwc ÷¨v¤ú (†KvW bs 1-

2141-0000-2317) ‡cv÷vj cvewjK, 

†cv÷vj Lvg, †cv÷ KvW©, ¯§viK 

WvKwU‡KU(‡KvW bs-1-5431-0000-

3201) miKvix WvK wU‡KU(mvwf©m),(†KvW 

bs-1-5431-0000-3211),  KvwUª©R 

†ccvi (†KvW bs -1-0751-0001-2316), 

wewo e¨vÛ †ivj  (‡KvW bs-m¤úyiK LvZ-1-

1133-0001-0711 Ges  f¨vU Gi (1-

1133-0001-0311)| 

Pvjvb 

dig(wU.Avi.dig bs-

6) Gi cÖvwß ’̄vb 

1.dig&m GÛ †÷kbvix 

kvLv, †Rjv cÖkvm‡Ki 

Kvh©vjq, cÂMo| 

2. ‡mvbvjx e¨vsK wj:   

cÂMo  K‡c©v‡iU 

kvLv, cÂMo| 

িফ/চাজ   ভার া  কমকতা, জাির শাখা 
‡UªRvwi Awdmvi, cÂMo| 

‡Uwj‡dvb bs 

+88-0568-61373 

B-‡gBj t treasurysection 
@yahoo.com 

 

জলা শাসক, প গড় 
ফানঃ +৮৮-০৫৬৮-৬১২০০ 

মাবা : ০১৭১৩২০০৮০৩ 
ই- মইল-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd 
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02 ÷¨v¤ú †fÛvi jvB‡mÝ cÖ̀ vb ৩০(ি শ) 
কাযিদবস 

 
 

1. mv`v KvM‡R Av‡e`bcÎ  

2. m`¨‡Zvjv cvm‡cvU© mvB‡Ri 

mZ¨vwqZ (Qwei wcQ‡b) `yB Kwc iwOb 

Qwe| 3. wkÿvMZ †hvM¨Zvi 

mb`c‡Îi mZ¨vwqZ cÖwZwjwc| 
 4. RvZxq cwiPqc‡Îi mZ¨vwqZ 

cÖwZwjwc|  
5. bvMwiKZ¡ mb`c‡Îi 

g~jKwc/mZ¨vwqZ cÖwZwjwc 

6. e¨vsK wnmve gvwjKvbvi cÖgvb 

c‡Îi g~jKwc/ mZ¨vwqZ cÖwZwjwc| 

(ewY©Z KvMR-cÎ †M‡R‡UW Kg©KZ©v 

KZ…©K mZ¨vwqZ n‡Z n‡e)| 

Av‡e`‡bi bgybv 

‡UªRvwi kvLvq cvIqv 

hv‡e| 

÷¨v¤ú †fÛvi jvB‡mÝ 

wd eve` miKvi wba©vwiZ 

750/- UvKv †UªRvwi 

Pvjv‡bi gva¨‡g ‡mvbvwj 

e¨vsK wj:,cÂMo 

K‡c©v‡iU kvLvq 

‡KvW b¤î-1-1101-

0001-1854 G Rgv 

cÖ̀ vb| 

03. ÷¨v¤ú †fÛvi jvB‡mÝ bevqb ০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

1. mv`v KvM‡R Av‡e`bcÎ  

2.g~j jvB‡mÝ 

3. miKvi wba©vwiZ bevqb wdÔi A_© 

†UªRvwi Pvjv‡bi gva¨‡g miKvix 

†KvlvMv‡i Rgvc~e©K Dnvi g~jKwc 

Av‡e`‡bi bgybv 

‡UªRvwi kvLvq cvIqv 

hv‡e| 

÷¨v¤ú †fÛvi jvB‡mÝ 

bevqb wd eve` wbw ©̀ó mg‡q 

(cªwZ eQi wW‡m¤̂i gv‡m) 

miKvi  wba©vwiZ 500/- UvKv 

†UªRvwi Pvjv‡bi gva¨‡g 

evsjv‡`k e¨vsK, cÂMo 

kvLv/‡mvbvwj e¨vsK wj:, 

cÂMo K‡c©v‡iU kvLvq ‡KvW 

b¤̂i -1-1101- 0001-1854 

G Rgv cÖ̀ vb|  

 

 

 
 
 
 
া/- 

মা: মাহ ল আলম 
অিতির   জলা শাসক (সািবক) 

প গড় 
ফান : ০৫৬৮-৬১২৪২ 

E-mail : adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 
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