
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়,ঞ্চগড় 

www.panchagarh.gov.bd 
 

নাগরযক নদ  

(Citizen’s Charter) 

        স্থানীয় যকায াখা 

ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ 

         

           

          

     

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান          

                

         

               

              

             

     

দারয়ত্বপ্রাি  কভ যকতযা 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান নম্বয, 

জভাফাইর নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ আীর/অরবদমাগ 

কযা মাদফ (কভ যকতযায দফী/ ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান নম্বয, 

জভাফাইর নম্বয ওই-জভইর) 

০১ জন্ম নদ প্রদাদনয 

৯০ (নব্বই) রদন 

অরতক্রান্ত ফায য 

রনফন্ধন ফর এফাং 

জন্ম নদ াংদাধন। 

20(wek) 

কাম যরদফ 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন 

কযদত দফ। 

২. ইরতপূদফ য াংগৃীত জন্ম 

নদদত্রয মূর কর। 

 1                              

                  ২৩৩  2        

www.bris.lgd.gov.bd 

রপ/চাজয মুক্ত 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

 স্থানীয় যকায াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড়। 

      ল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২৬ 

ই-জভইরঃ lgpanchagarh@gmail.com 

(দৌযবা এরাকায জন্য প্রদমাজয ) 

উ-রযচারক, স্থানীয় যকায, ঞ্চগড় 

জপানঃ +৮৮-০৫৬৮৬১৩২২ 

জভাফাইরঃ +৮৮-০১৭০৮৩৯৭৭০১ 

ই-জভইরঃ dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

(দৌযবা এরাকায জন্য প্রদমাজয ) 

০২ মৃত্যয নদ প্রদাদনয 

৯০ (নব্বই) রদন 

অরতক্রান্ত ফায য 

রনফন্ধন ফর এফাং  

মৃত্যয নদ াংদাধন। 

১৫(দনয) 

কাম যরদফ 

১. রনধ যারযত পযদভ আদফদন 

কযদত দফ। 

 

 1                              

                  ২৩৩  2        

www.bris.lgd.gov.bd 

রপ/চাজয মুক্ত 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

স্থানীয় যকায াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড়। 

      ল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২৬ 

ই-জভইরঃ lgpanchagarh@gmail.com 

(দৌযবা এরাকায জন্য প্রদমাজয ) 

উ-রযচারক, স্থানীয় যকায, ঞ্চগড় 

জপানঃ +৮৮-০৫৬৮৬১৩২২ 

জভাফাইরঃ +৮৮-০১৭০৮৩৯৭৭০১ 

ই-জভইরঃ dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

(দৌযবা এরাকায জন্য প্রদমাজয ) 

০৩              

            

25 (cuwPk)  

Kvh©w`em 

(1)       wba©vwiZ di‡g  20/- 

          U©         Av‡e`b 

(2) †UªW jvB‡mÝ 

3) cwi‡ek Awa`ß‡ii QvocÎ 

(4) jvB‡mÝ wd Rgvi g~j Pvjvb 

(5) Dr‡m Ki Rgvi g~j Pvjvb 

(1) ‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, ¯’vbxq 

miKvi kvLv (Kÿ bs 233, 2q Zjv) 

(2) BDwc/‡cŠimfv Awdm 

(3) cwi‡ek Awa`ßi, iscyi 

(4) ‡Rjv I‡qe †cvU©vj 

(www.panchagarh.gov.bd) 

5) Pvjvb dig ‡Rjv I‡qe †cvU©vj 

(www.panchagarh.gov.bd) 

jvB‡mÝ wd- 500/- 

†KvW bs- 1-4232-

0000-1854 এ 
†UªRvix Pvjv‡bi Øviv 

Rgv cÖ`vb|) 

Drm Ki 45000/- 

‡KvW bs- 1-1141-

0065-0111 এ 
†UªRvix Pvjv‡bi Øviv 

Rgv cÖ`vb|) 

fvicÖvß Kg©KZ©v 

¯’vbxq miKvi kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo 

‡gvevBjt 01708397726 

email: lgpanchagarh@gmail.com 

  -     ল                   ড় 

      +৮৮-০৫৬৮৬১৩২২ 

      ল  +৮৮-০১৭০৮৩৯৭৭০১ 

 -   ল  dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

mailto:lgpanchagarh@gmail.com
mailto:lgpanchagarh@gmail.com
http://www.panchagarh.gov.bd/
http://www.panchagarh.gov.bd/


ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ 

         

           

          

     

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান          

                

         

               

              

             

     

দারয়ত্বপ্রাি  কভ যকতযা 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান নম্বয, 

জভাফাইর নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ আীর/অরবদমাগ 

কযা মাদফ (কভ যকতযায দফী/ ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান নম্বয, 

জভাফাইর নম্বয ওই-জভইর) 

0৪              

             

10 (`k) 

         

(1)       wba©vwiZ di‡g  20/- 

          U©         Av‡e`b 

 2                        

 3                          

 4                        

 

 

 

 1                       

                        ২৩৩, 

2        

 2                       

(3)                      

        

(www.panchagarh.gov.bd) 
 4                              

(www.panchagarh.gov.bd) 

              

  -৫০০/- 

 

         -1-

1141-0065-0111 

জেজারয চারাদনয 

দ্বাযা জভা প্রদান।) 

Drm Ki 45000/- 

‡KvW bs- 1-1141-

0065-0111  

†UªRvix Pvjv‡bi Øviv 

Rgv cÖ`vb|) 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

স্থানীয় যকায াখা 

  ল               ল      ড়  

      ল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২৬ 

 -   ল  lgpanchagarh@gmail.com 

 

  -     ল                   ড় 

      +৮৮-০৫৬৮৬১৩২২ 

      ল  +৮৮-০১৭০৮৩৯৭৭০১ 

 -   ল  dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

 

 

০৫              

        /    

         

           

            

              

      

15 (c‡bi) 

কাম যরদফ 

                              

                            

                        

         

             /                /        বাযপ্রাি কভ যকতযা 

স্থানীয় যকায াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড়। 

      ল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২৬ 

ই-জভইরঃ lgpanchagarh@gmail.com 

 

উ-রযচারক, স্থানীয় যকায, ঞ্চগড় 

জপানঃ +৮৮-০৫৬৮৬১৩২২ 

জভাফাইরঃ +৮৮-০১৭০৮৩৯৭৭০১ 

ই-জভইরঃ dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

০৬              

                 

   /        

           

07 (mvZ) 

কাম যরদফ 

                   

         

                      /        বাযপ্রাি কভ যকতযা, স্থানীয় যকায াখা 

কাযী করভনায, 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড়। 

      ল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২৬ 

ই-জভইরঃ lgpanchagarh@gmail.com 

 

উ-রযচারক, স্থানীয় যকায, ঞ্চগড় 

জপানঃ +৮৮-০৫৬৮৬১৩২২ 

জভাফাইরঃ +৮৮-০১৭০৮৩৯৭৭০১ 

ই-জভইরঃ dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

 

cÖPv‡i : †Rjv cÖkvmb, cÂMo| 

     

 

 

mailto:lgpanchagarh@gmail.com
mailto:lgpanchagarh@gmail.com
mailto:lgpanchagarh@gmail.com


 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

  ল               ল ,    ড়  

www.panchagarh.gov.bd 
 

             

(Citizen’s Charter) 

                

ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ 

         

       

    

          

     

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান          

                

         

           

         

            

          

     

দারয়ত্বপ্রাি  কভ যকতযা 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান নম্বয, 

জভাফাইর নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ 

আীর/অরবদমাগ কযা মাদফ 

(কভ যকতযায দফী/ ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান 

নম্বয, জভাফাইর নম্বয ওই-জভইর) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 ‡cbkb (PvKz‡ii 

wb‡Ri Aemi 

MÖn‡Yi †ÿ‡Î) 

১৫ 

(    ) 

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 •ea 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    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  

   ড়            

www.mopa.gov.bd     

www.panchagarh.gov.bd           

            ল             

wd/ PvR© gy³         Kg©KZ©v 

ms¯’vcb kvLv 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড়। 

‡dvbt +880568-61237 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭৩২ 

e-mail-

establishment.dcpanchagarh@gmail.com 

 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡Uwj‡dvb    -+৮৮0568-61200 

      ল   -+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩  

+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০ 

e-mail-
dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

02 cvwievwiK †cbkb  

(†cbkb gÄywii 

c~‡e©B †cbkbv‡ii 

g„Zz¨ n‡j) 

১৫ 

(    ) 

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 (  )             cvm‡cvU© mvB‡Ri I 

÷¨v¤ú mvB‡Ri mZ¨vwqZ iw½  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`  

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  

wd/ PvR© gy³         Kg©KZ©v 

ms¯’vcb kvLv 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড়। 

‡dvbt +880568-61237 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭৩২ 

e-mail-

establishment.dcpanchagarh@gmail.com 

 

 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡Uwj‡dvb    -+৮৮0568-61200 

      ল   -+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩  

+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০ 

e-mail-
dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 



9. wPwKrmK/‡cŠimfv/BDwbqb cwil` 

†Pqvig¨vb/ KvDwÝji KZ…©K cÖ`Ë g„Zz~¨ mb` cÎ 

10. bv-`vex cÖZ¨qb cÎ 

11. †cbkb gÄywi Av‡`k 

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

11.wWwm Awdm  

12.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

   ড়            

www.mopa.gov.bd     

www.panchagarh.gov.bd           

            ল            | 

03 cvwievwiK †cbkb  

(AemifvZv 

†fvMiZ Ae¯’vq 

†cbkb †fvMxi 

g„Zz¨ n‡j) 

১৫ 

(    ) 

Kvh©w`em 

1. cvwievwiK †cbkb Av‡e`b dig 2.2 

2. ০১ (  )             cvm‡cvU© mvB‡Ri I 

÷¨v¤ú mvB‡Ri mZ¨vwqZ iw½b Qwe  

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 cÖ`Ë  g„Zz¨ mb` cÎ 

7. wcwcI Ges wW-nvd  

1.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

2. †h †Kvb ÷zwWI †`vKvb 

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.wnmveiÿY Awdm  

   ড়            

www.mopa.gov.bd     

www.panchagarh.gov.bd           

            ল            | 

wd/ PvR© gy³         Kg©KZ©v 

ms¯’vcb kvLv 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড়। 

‡dvbt +880568-61237 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭৩২ 

e-mail-

establishment.dcpanchagarh@gmail.com 

 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡Uwj‡dvb    -+৮৮0568-61200 

      ল   -+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩  

+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০ 

e-mail-
dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

 

04 Kg©Pvix‡`  Kj¨v  

†evW© n‡Z Avw_©K 

mvnvh¨ cÖ`vb 

১৫ 

(    ) 

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¨v   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         Kg©KZ©v 

ms¯’vcb kvLv 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড়। 

‡dvbt +880568-61237 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭৩২ 

e-mail-

establishment.dcpanchagarh@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡Uwj‡dvb    -+৮৮0568-61200 

      ল   -+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩  

+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০ 

e-mail-
dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

05                     

         

              

     ল          

০১     ১  Kj¨vY Znwe‡ji Aby`vb gÄyixi Rb¨  

Av‡e`b dig 

2।               cvm‡cvU© mvB‡Ri 

mZ¨vwqZ iw½b Qwe 

৩। অক্ষভতা নদ  

৪। ব্াাংদকয রাফ নম্বয 

৫। আদফদনকাযীয জাতীয় রযচয় দত্রয 

পদোকর 

                               

    ল   

1.wWwm Awdm I  BDGbI Awdm  

2. †h †Kvb ÷zwWI †`vKvb 

৩. wPwKrmK/‡cŠimfv/BDwbqb cwil` 

†Pqvig¨vb 

৪              

৫. ‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb 

www.bkkb.gov.bd      
www.panchagarh.gov.bd           

            ল            | 

wd/PvR© gy³         Kg©KZ©v 

ms¯’vcb kvLv 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড়। 

‡dvbt +880568-61237 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭৩২ 

e-mail-

establishment.dcpanchagarh@gmail.com 

 

 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡Uwj‡dvb    -+৮৮0568-61200 

      ল   -+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩  

+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০ 

e-mail-
dcpanchagarh@mopa.gov.bd 
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১৫ 

         

                        ল              

                -                      

          

১। রনধ যারযত আদফদন পযভ 

২। অক্ষভতা নদ  

৩। অক্ষভতাজরণত জনন ভঞ্জুযী আদদ 

৪। আদফদনকাযীয জাতীয় রযচয় দত্রয পদোকর 

1.wWwm Awdm I  BDGbI Awdm  

২  wPwKrmK/‡cŠimfv/BDwbqb cwil` 

†Pqvig¨vb 

৩             

৪  ‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb 

৫.             

wd/PvR© gy³         Kg©KZ©v 

ms¯’vcb kvLv 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড়। 

‡dvbt +880568-61237 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭৩২ 

e-mail-

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡Uwj‡dvb    -+৮৮0568-61200 

      ল   -+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩  

+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০ 

e-mail-
dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

http://www.bkkb.gov.bd/


৫। ব্াাংদকয রাফ নম্বয 

৬। ছরফ  

৬  †h †Kvb ÷zwWI †`vKvb 

www.bkkb.gov.bd      
www.panchagarh.gov.bd           

            ল            | 

establishment.dcpanchagarh@gmail.com 

 

 

 

07    

                     

          

     ল          

১৫ 

         

                             -         

                       

১। রনধ যারযত           

২।  জনন ভঞ্জুযী আদদ 

৩। আদফদনকাযীয জাতীয় রযচয় দত্রয 

পদোকর 

৪। ব্াাংদকয রাফ নম্বয 

৫। ছরফ    

৬। মৃত্যয নদ 

1.wWwm Awdm I BDGbI Awdm  

২             

৩  ‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb 

৪.             

৫  †h †Kvb ÷zwWI †`vKvb 

৬  ‡cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb 

www.bkkb.gov.bd      
www.panchagarh.gov.bd           

            ল            | 

wd/PvR© gy³         Kg©KZ©v 

ms¯’vcb kvLv 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড়। 

‡dvbt +880568-61237 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭৩২ 

e-mail-

establishment.dcpanchagarh@gmail.com 

 

 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡Uwj‡dvb    -+৮৮0568-61200 

      ল   -+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩  

+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০ 

e-mail-
dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

08                     

                ল     

         

০৭ 

         

                 ল           ল             

                     

১। রনধ যারযত আদফদন পযভ 

২।  রজরএপ এয মূর রাফ  

     রি 

৩।  রজরএপ এয কতযন রফফযণী 

 

1.wWwm Awdm I  BDGbI Awdm 

২    ল                 

৩    ল                 

www.panchagarh.gov.bd           

            ল                   ল  

             ল                       

       

wd/PvR© gy³         Kg©KZ©v 

ms¯’vcb kvLv 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড়। 

‡dvbt +880568-61237 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭৩২ 

e-mail-

establishment.dcpanchagarh@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡Uwj‡dvb    -+৮৮0568-61200 

      ল   -+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩  

+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০ 

e-mail-
dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

09                     

       ল       

৩০ 

         

 

১।      ল              (স্থানীয়বাদফ 

ছাাদনা  পযদভে অনুমায়ী) 

২।  অরজযত ছুটিয পযভ 

১  wWwm Awdm I  BDGbI Awdm 

২                

www.panchagarh.gov.bd           

            ল                   ল  

             ল                       

        

 

wd/PvR© gy³         Kg©KZ©v 

ms¯’vcb kvLv 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড়। 

‡dvbt +880568-61237 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭৩২ 

e-mail-

establishment.dcpanchagarh@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡Uwj‡dvb    -+৮৮0568-61200 

      ল   -+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩  

+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০ 

e-mail-
dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 
10                     

              

১৫ 

         

১। আদফদন 

২। অরজযত ছুটিয পযভ   

                    ল           

                      

১  wWwm Awdm I BDGbI Awdm 

২                

www.panchagarh.gov.bd           

            ল                   ল  

             ল                       

        

 

wd/PvR© gy³         Kg©KZ©v 

ms¯’vcb kvLv 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড়। 

‡dvbt +880568-61237 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭৩২ 

e-mail-

establishment.dcpanchagarh@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡Uwj‡dvb    -+৮৮0568-61200 

      ল   -+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩  

+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০ 

e-mail-
dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

11               ১৫ 

         

                                    

                                   ল 

                                   

                                   

         

                      ল           

           

১  wWwm Awdm I BDGbI Awdm 

www.panchagarh.gov.bd           

            ল                   ল  

             ল                       

        

 

wd/PvR© gy³         Kg©KZ©v 

ms¯’vcb kvLv 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড়। 

‡dvbt +880568-61237 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭৩২ 

e-mail-

establishment.dcpanchagarh@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡Uwj‡dvb    -+৮৮0568-61200 

      ল   -+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩  

+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০ 

e-mail-
dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

bd 

http://www.bkkb.gov.bd/
http://www.bkkb.gov.bd/


(স্থানীয়বাদফ ছাাদনা  পযদভে অনুমায়ী) 

cÖPv‡i : †Rjv cÖkvmb, cÂMo| 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড় 

www.panchagarh.gov.bd  
নাগরযক নদ  

(Citizen’s Charter) 
াধাযণ াখা 

ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ 

                

    

              

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান                          

                        

                      

          

দারয়ত্বপ্রাি  কভ যকতযা 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান 

নম্বয, জভাফাইর নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ আীর/অরবদমাগ কযা 

মাদফ (কভ যকতযায দফী/ ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান নম্বয, জভাফাইর 

নম্বয ওই-জভইর) 

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

1| 

 

K) AvevwmK 

†nv‡Uj wbeÜb 

25 (cuwPk) 

Kvh©w`em 

1)       wba©vwiZ di‡g  20/-           U©         

Av‡e`b  

2) Rwgi gvwjKvbv Rv‡e`v bKj/bvg Rvixi Kwc/ evwo 

fvovi Pzw³ cÎ 

3) feb wbgv©‡bi †ÿ‡Î cøvb Aby‡gv`b 

4) RvZxq cwiPq c‡Îi / bvMwiKZ¡  mb` Gi mZ¨vwqZ 

d‡UvKwc| 

5) †UªW jvB‡mÝ 

6) miKvwi †KvlvMv‡i wbw`©ó wd Rgv cÖ`v‡bi Pvjv‡bi g~j 

Kwc 

1) †Rjv cÖkvm‡Ki 

Kvhv©jq, mvaviY kvLv 

(Kÿ bs -236, 2q Zjv) 

†Rjv I‡qe †cvUv©j 

(www.panchagarh.g

ov.bd 
2) †iKW©iƒg/ f~wg Awdm/ 

e¨w³/ gvwjK 

3) †cŠimfv BDwc 

4) wbev©Pb Awdm/ 

†cŠimfv/ BDwc  

5) †cŠimfv/ BDwc 

6) †mvbvjx e¨vs‡Ki †h 

†Kvb kvLv 

Av‡e`b wdt 

GK ZviKv = 2,000/- 

`yB ZviKv = 20,000/- 

wbeÜb wd t 

GK ZviKv = 10,000/- 

`yB ZviKv = 20,000/- 

Av‡e`b wd/wbeÜb/ 

†iwR‡÷ªkb  wd Rgv 

cÖ̀ v‡bi †KvU© 1-5301-

0001-1817) 

‡UªRvwi Pvjv‡bi Øviv Rgv 

cÖ̀ vb| 

 

fvicÖvß Kg©KZ©v 

mvaviY kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo| 

জপান-+88056861793 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭19 

e-mail- 
dcpangeneralsection@gmail. 

com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭02 

e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

L) AvevwmK 

†nv‡Uj jvB‡mÝ 

cÖ̀ vb 

25 (cuwPk) 

Kvh©w`em 

1) wbeÜb c‡Îi mZ¨vwqZ  

2) miKvwi †KvlvMv‡i wbw`©ó wd Rgv cÖ`v‡bi Pvjv‡bi g~j 

Kwc 

1) e¨w³ wb‡RB 

2) †mvbvjx e¨vs‡Ki †h 

†Kvb kvLv 

ল        : 

         30000/- 

          50000/ 

ল       wd Rgv cÖ`v‡bi 

†KvU© 

1-5301-0001-1817) 

‡UªRvwi Pvjv‡bi Øviv Rgv 

cÖ̀ vb| 

 

fvicÖvß Kg©KZ©v 

mvaviY kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo| 

জপান-+88056861793 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭19 

e-mail- 
dcpangeneralsection@gmail. 

com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭02 

e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 M) AvevwmK 

†nv‡Uj jvB‡mÝ  

bevqb 

15 (c‡bi) 

Kvh©w`em 

(1 )       wba©vwiZ di‡g  20/-           U©         

Av‡e`b 

(2) jvB‡mÝ  Gi mZ¨vwqZ d‡UvKwc  

(3) miKvwi †KvlvMv‡i wbw ©̀ó wd Rgv cÖ`v‡bi Pvjv‡bi g~j 

(1) †Rjv cÖkvm‡Ki 

Kvhv©jq, mvaviY kvLv 

(Kÿ bs -231, 2q Zjv) 

†Rjv I‡qe †cvUv©j 

bevqb wdt 

GK ZviKv 5,000/- 

`yB ZviKv 10,000/- 

bevqb wd Rgv cÖ`v‡bi 

fvicÖvß Kg©KZ©v 

mvaviY kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo| 

জপান-+88056861793 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭19 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭02 

e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

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


ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ 

                

    

              

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান                          

                        

                      

          

দারয়ত্বপ্রাি  কভ যকতযা 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান 

নম্বয, জভাফাইর নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ আীর/অরবদমাগ কযা 

মাদফ (কভ যকতযায দফী/ ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান নম্বয, জভাফাইর 

নম্বয ওই-জভইর) 

Kwc (www.panchagarh.g

ov.bd 
(2) e¨w³  wb‡RB 

(3) ‡mvbvjx  e¨vs‡Ki  ‡h 

‡Kvb kvLv 

 

†KvW 

(1-5301-0001-1818) 

‡UªRvwi Pvjv‡bi ¦̀viv Rgv 

cÖ̀ vb 

e-mail- 
dcpangeneralsection@gmail. 

com 

২ (K)  †i‡¯Íviv 

 জযরজদেন/রনফন্ধন: 

 

25 (cuwPk) 

Kvh©w`em 

1)        wba©vwiZ di‡g  20/-           U©         Av‡e`b 

2) Rwgi gvwjKvbv Rv‡e`v bKj/bvg Rvixi Kwc/ evwo 

fvpvi Pzw³ cÎ 

3) feb wbgv©‡bi †ÿ‡Î cøvb Aby‡gv`b 

4) RvZxq cwiPq c‡Îi / bvMwiKZ¡  mb` Gi mZ¨vwqZ 

d‡UvKwc| 

5) †UªW jvB‡mÝ 

6) miKvwi †KvlvMv‡i wbw`©ó wd Rgv cÖ`v‡bi Pvjv‡bi g~j 

Kwc 

1) †Rjv cÖkvm‡Ki 

Kvhv©jq, mvaviY kvLv 

(Kÿ bs -236, 2q Zjv) 

†Rjv I‡qe †cvUv©j 

(www.panchagarh. 

gov.bd 
2) †iKW©iyg/ f~wg Awdm/ 

e¨w³/ gvwjK 

3) †cŠimfv BDwc 

4) †cŠimfv/ BDwc  

5) †cŠimfv/ BDwc 

6) †mvbvjx  e¨vs‡Ki †h 

†Kvb kvLv 

30-100 Avmb(Gwm) 

‡iwR‡÷ªkb wd 2500/- 

30-100 Avmb (bbGwm) 

‡iwR‡÷ªkb wd/1500/- 

101-200 Avmb Gi D‡×© 

(Gwm) 

‡iwR‡÷ªkb wd 3000/- 

101-200 Avmb ch©šÍ 

(bbGwm) 

‡iwR‡÷ªkb wd 2000/- 

‡iwR‡÷ªkb wd Rgv cÖ`v‡bi 

†KvW 

 

(1-5301-0001-1818) 

‡UªRvwi Pvjv‡bi Øviv Rgv 

cÖ̀ vb 

fvicÖvß Kg©KZ©v 

mvaviY kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo| 

জপান-+88056861793 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭19 

e-mail- 
dcpangeneralsection@gmail. 

com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭02 

e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

L) †i‡¯Íviv jvB‡mÝ 

cÖ`vb 

20(wek) 

Kvh©w`em 

(1 )       wba©vwiZ di‡g  20/-           U©         

Av‡e`b 

(2) wbeÜb c‡Îi mZ¨vwqZ d‡UvKwc 

 

(3) miKvwi †KvlvMv‡i wbw ©̀©ó wd Rgv cÖ`v‡bi Pvjv‡bi g~j 

     Kwc 

(1) †Rjv cÖkvm‡Ki 

Kvhv©jq, mvaviY kvLv 

(Kÿ bs -236, 2q Zjv) 

†Rjv I‡qe †cvUv©j 

(www.panchagarh.g

ov.bd 

(2) e¨w³ wb‡RB 

(3) ‡mvbvjx e¨vs‡Ki ‡h 

‡Kvb kvLv 

30-100 Avmb(Gwm) 

jvB‡mÝ wd -10,000/- 

101-200 Avmb (bbGwm) 

jvB‡mÝ wd -6,500/- 

101-200 Avmb Gi D‡×© 

(Gwm) 

jvB‡mÝ wd- 12,000/- 

201-300 Avmb 

ch©šÍ(bbGwm) 

jvB‡mÝ wd-8,000/- 

jvB‡mÝ wd Rgv cÖ`v‡bi 

†KvW 

(1-5301-0001-1818) 

‡UªRvwi Pvjv‡bi Øviv Rgv 

cÖ̀ vb 

fvicÖvß Kg©KZ©v 

mvaviY kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo| 

জপান-+88056861793 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭19 

e-mail- 
dcpangeneralsection@gmail. 

com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭02 

e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

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


ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ 

                

    

              

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান                          

                        

                      

          

দারয়ত্বপ্রাি  কভ যকতযা 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান 

নম্বয, জভাফাইর নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ আীর/অরবদমাগ কযা 

মাদফ (কভ যকতযায দফী/ ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান নম্বয, জভাফাইর 

নম্বয ওই-জভইর) 

M) †i‡¯Íviuv jvB‡mÝ 

নফায়ন 

10(`k) 

Kvh©w`em 

(1 )       wba©vwiZ di‡g  20/-           U©         

Av‡e`b 

 

(2) jvB‡mÝ Gi mZ¨vwqZ d‡UvKwc 

 

(3) miKvwi †KvlvMv‡i wbw ©̀©ó wd Rgv cÖ`v‡bi Pvjv‡bi g~j 

Kwc 

(1)  †Rjv cÖkvm‡Ki 

Kvhv©jq, mvaviY kvLv 

(Kÿ bs -236, 2q Zjv) 

†Rjv I‡qe †cvUv©j 

(www.panchagarh. 

gov.bd 

(2) e¨w³ wb‡RB 

(3 ) ‡mvbvjx  e¨vs‡Ki ‡h 

‡Kvb kvLv 

30-100 Avmb (Gwm) 

bevqb wd-5000/- 

30-100Avmb (bbGwm) 

bevqbwd -6,000/- 

101-200Avmb (Gwm) 

101-200 Avmb ch©šÍ 

(bbGwm) 

bevqb wd-4,000/- 

bevqb wd Rgv cÖ`v‡bi 

†KvW 

(1-5301-0001-1818) 

‡UªRvwi Pvjv‡bi Øviv Rgv 

cÖ̀ vb | 

fvicÖvß Kg©KZ©v 

mvaviY kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo| 

জপান-+88056861793 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭19 

e-mail- 
dcpangeneralsection@gmail. 

com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭02 

e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

3 wm‡bgv n‡ji 

jvB‡mÝ  bevqb 

১০ Kvh©w`em (১) 20/- UvKvi †KvU© wd mshy³ K‡i জজরা প্রাক ফযাফয াদা 

কাগদজ আদফদন।  

 

(২) jvB‡mÝ  এয তযারয়ত পদোকর| 

 

(৩) যকারয জকালাগাদয  রনরদ যষ্ট wd জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কর  

(১) ব্রক্ত রনদজই। 

 

(২) ব্রক্ত রনদজই। 

 

(৩) জানারী ব্াাং        

           াখা 

নফায়ন wd-১২৫/- 

 

নফায়ন রপ জভা প্রদাদনয জকাড 

(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১) 

জেজারয চারাদনয দ্বাযা জভা 

প্রদান।) 

fvicÖvß Kg©KZ©v 

mvaviY kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo| 

জপান-+88056861793 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭19 

e-mail- 
dcpangeneralsection@gmail. 

com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭02 

e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

৪ wm‡bgv Acv‡iUi 

jvB‡mÝ       
১৫ Kvh©w`em (১)  20/- UvKvi †KvU© wd mshy³ K‡i জজরা প্রাক ফযাফয াদা 

কাগদজ আদফদন।  

(২)  RvZxq cwiPqcÎ/ bvMwiKZ¡ mb`| 

(৩) PvwiwÎK mb` cÎ। 
(৪) AwfÁZvi mb` cÎ 

(৫) যকারয জকালাগাদয  রনরদ যষ্ট wd জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কর 

(৬) wkÿvMZ †hvM¨Zvi mZ¨vwqZ Kwc। 
(৭) cvm‡cvU© mvB‡Ri ১কর যরিন Qwe। 

(১) ব্রক্ত রনদজই 

(২)রনফ যাচন অরপ/ ‡cŠimfv/  

    BDwc 

(৩) জগদজদেড কভ যকতযা। 

(৪) াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান। 

 ৫  জানারী ব্াাং            

     াখা 

(৬) ব্রক্ত রনদজই 

(৭) ব্রক্ত রনদজই 

jvB‡mÝ  wd-50/- 

 

রপ জভা প্রদাদনয জকাড 

(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১) 

জেজারয চারাদনয দ্বাযা জভা 

প্রদান।) 

fvicÖvß Kg©KZ©v 

mvaviY kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo| 

জপান-+88056861793 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭19 

e-mail- 
dcpangeneralsection@gmail. 

com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭02 

e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

৫ wm‡bgv  Acv‡iUi 

jvB‡mÝ  bevqb 

১০ Kvh©w`em (১) 20/- UvKvi †KvU© wd mshy³ K‡i জজরা প্রাক ফযাফয াদা 

কাগদজ আদফদন। 

(২)  jvB‡mÝ এয তযারয়ত পদোকর 

(৩) যকারয জকালাগাদয রনরদ যষ্ট wd জভা প্রদাদনয চারাদনয মূর কর  

(১) ব্রক্ত রনদজই 

(২) ব্রক্ত রনদজই 

(৩) জানারী ব্াাং           

           াখা 

 

 

bevqb wd- ৫0/- 

 

নফায়ন রপ জভা প্রদাদনয জকাড 

(১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১) 

 

জেজারয চারাদনয দ্বাযা জভা 

প্রদান।) 

fvicÖvß Kg©KZ©v 

mvaviY kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo| 

জপান-+88056861793 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭19 

e-mail- 
dcpangeneralsection@gmail. 

com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭02 

e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov
mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov
mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov
mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov


ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ 

                

    

              

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান                          

                        

                      

          

দারয়ত্বপ্রাি  কভ যকতযা 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান 

নম্বয, জভাফাইর নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ আীর/অরবদমাগ কযা 

মাদফ (কভ যকতযায দফী/ ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান নম্বয, জভাফাইর 

নম্বয ওই-জভইর) 

৬ প্রয়াত মুরক্তদমাদ্ধাদদয 

মৃতদদ ভারত, 

ৎকায ও রযফদনয 

রনরভত্ত আরথ যক 

অনুদান 

01 Kvh©w`em (১) 20/- UvKvi †KvU© wd mshy³ K‡I জজরা প্রাক ফযাফয াদা 

কাগদজ আদফদন। 

(২) উদজরা রনফ যাী অরপাদযয সুারয| 

(৩) আদফদনকাযীয যরঙন তযারয়ত াদাে য াইদজয ১কর ছরফ| 

(4) আদফদনকাযীয RvZxq cwiPqcÎ /নাগরযকত্ব নদ এয তযরয়ত 

     পদোকর| 

(১) ব্রক্ত রনদজই 

(২) াংরিষ্ট উদজরা রনফ যাী   

     অরপাদযয কাম যারয় 

(৩) ব্রক্তরনদজই 

 ৪  রনফ যাচন অরপ/াংরিষ্ট 

      ইউর জচয়াযম্যান 

 

রপ/চাজয মুক্ত 

fvicÖvß Kg©KZ©v 

mvaviY kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo| 

জপান-+88056861793 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭19 

e-mail- 
dcpangeneralsection@gmail. 

com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭02 

e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

৮ অস্বচ্ছর াংস্কৃরত জফী 

ও াাংস্কৃরতক 

প্ররতষ্ঠাদন বাতা/ 

অনুদান 

15 Kvh©w`em (১ ) ১০ োকা মূদেয যাজস্ব টিদকে 

(২) আদফদনকাযীয RvZxq cwiPqcÎ /নাগরযকত্ব নদ এয তযরয়ত 

     পদোকর 

(৩) আদফদনকাযীয যরঙন তযারয়ত াদাে য াইদজয ১ কর ছরফ 

(১) জাস্ট অরপ 

(২) রনফ যাচন অরপ/ াংরিষ্ট 

      ইউর জচয়াযম্যান 

(৩) ব্রক্ত রনদজই 

রপ/চাজয মুক্ত fvicÖvß Kg©KZ©v 

mvaviY kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo| 

জপান-+88056861793 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭19 

e-mail- 
dcpangeneralsection@gmail. 

Com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭02 

e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 
 
 
 
 

৯ ক্ষুদ্র নৃ - জগারষ্ঠয নদ 

প্রদান 

৩ Kvh©w`em (১) 20/- UvKv †KvU© wd mn ¯’vbxqfv‡e Qvcv‡bv Av‡e`b dig     

    A_ev াদা কাগদজ  জজরা প্রাক ফযাফয আদফদন 

 

(২) উদজরা রনফ যাী অরপাদযয সুারয/তদন্ত প্ররতদফদন| 

 

৩) আদফদনকাযীয যরঙন তযারয়ত াদাে য াইদজয ১কর ছরফ 

৪) mswkøó জগাত্র প্রধাদনয প্রতযয়নত্র 

৫) আদফদনকাযীয RvZxq cwiPqcÎ/(ইউর জচয়াযম্যান কর্তযক  

     নাগরযকত্ব নদ এয তযরয়ত পদোকর| 

(১)                    

                        

                

(২) াংরিষ্ট উদজরা রনফ যাী 

     অরপাদযয কাম যারয় 

(৩)ব্রক্ত রনদজই 

(৪)  াংরিষ্ট জগাত্র প্রধান 

(৫) রনফ যাচন অরপ/ াংরিষ্ট 

      ইউর জচয়াযম্যান 

রপ/চাজয মুক্ত fvicÖvß Kg©KZ©v 

mvaviY kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo| 

জপান-+88056861793 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭19 

e-mail- 
dcpangeneralsection@gmail. 

com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭02 

e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 
 
 
 

 

১০ ওয়াজ ভারপল্ এয 

অনুভরত 

7(mvZ)   

Kvh©w`em 

(১ )20/- UvKv †KvU© wd mn ¯’vbxqfv‡e Qvcv‡bv Av‡e`b dig     

    A_ev াদা কাগদজ  জজরা প্রাক ফযাফয আদফদন 

 (২) পুরর কর্তযক তদন্ত প্ররতদফদন| 

(১) ব্রক্ত রনদজই 

(২) পুরর সুাদযয কাম যারয় 

 

           fvicÖvß Kg©KZ©v 

mvaviY kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo| 

জপান-+88056861793 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭19 

e-mail 
dcpangeneralsection@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭02 

e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

১১ যকাযী 

অরডদোরযয়াভ বাড়া 

৩ Kvh©w`em (১) 20/- UvKv †KvU© wd mn ¯’vbxqfv‡e Qvcv‡bv Av‡e`b dig     

    A_ev াদা কাগদজ  জজরা প্রাক ফযাফয আদফদন 

 

 

(১) ব্রক্ত রনদজই 

 

জফযকাযী আদফদন প্ররতরদন ৩ 

াজায োকা অথফা জক্ষত্রভদত 

          । 

রপ জভা প্রদাদনয ব্াাংক 

একাউন্ট নম্বয ঞ্চয়ী রাফ 

নম্বয ৬৭৯৩, রাদফয নাভ : 

জজরা প্রাক, ঞ্চগড়, অগ্রণী 

ব্াাংক রররভদেড, ঞ্চড় াখা| 

                    দ্বাযা 

জভা প্রদান।) 

fvicÖvß Kg©KZ©v 

mvaviY kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo| 

জপান-+88056861793 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭19 

e-mail- 
dcpangeneralsection@gmail.c

om 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭02 

e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 
 

mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov
mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov
mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov
mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov
mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov


ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ 

                

    

              

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান                          

                        

                      

          

দারয়ত্বপ্রাি  কভ যকতযা 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান 

নম্বয, জভাফাইর নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ আীর/অরবদমাগ কযা 

মাদফ (কভ যকতযায দফী/ ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান নম্বয, জভাফাইর 

নম্বয ওই-জভইর) 

১২। চাকুযীযত অফস্থায় 

মৃত্যযফযণকাযী 

যকাযী কভ যকতযা/ 

কভ যচাযীদদয 

আরথ যকঅনুদান 

৩০ Kvh©w`em ১)  াংরিষ্ট রনয়ন্ত্রণকাযী ভন্ত্রণারয়দয়য ভাধ্যদভ/জজরা প্রাদকয   

    কাম যারদয়য ভাধ্যদভ/ মথামথ কর্তযদক্ষয ভাধ্যদভ আদফদন 

     াঠাদত দফ| 

২)  প্রধান রাফযক্ষণ কভ যকর্রতযা/ জজরা রাফযক্ষণ কভ যকতযায 

     প্ররতস্বাক্ষরযত জল জফতদনয প্রতযয়নত্র ( এররর) 

৩) ারব য ফরয তযারয়ত পদোকর 

৪)  চাকুরয স্থায়ীকযদণয আদদদয পদোকর| 

৫) যাজস্ব খাতভূক্ত স্থায়ী যকাযী কভ যচাযী ভদভ য প্রতযয়নত্র 

৬) াাতার কর্তযক্ষ / স্থানীয় যকায কর্তযক মৃতকভ যচাযীয মৃত্যয  

    নদ 

৭) মৃতব্রক্তয ওয়ারযনদ 

৮) ওয়ারযগণ কর্তযক আদফদনকাযীদক ক্ষভতা অ যন প্রতযয়নত্র 

৯) আদফদনকাযীয ছরফ/ জাতীয় রযচয় দত্রযকর/মৃত কভ যকতযা/ 

কভ যচাযীয জাতীয়ত্র 

১০) আদফদযকাযীয “ঘ” অাংদফাছাইকরভটিযবারতযস্বাক্ষয 

 

১১) আদফদনপযদভয “গ” অাংদদভরডদকরদফাড যকর্তযকপূযণওস্বাক্ষয 

 

১)  াংরিষ্ট রনয়ন্ত্রণকাযী 

ভন্ত্রণারয়/ জজরা প্রাদকয 

কাম যারয়/মথামথ কর্তযক্ষ 

২)  প্রধান রাফযক্ষণ 

কভ যকর্রতযা/ জজরা রাফযক্ষণ 

কভ যকতযা 

৩) াংরিষ্ট অরপ 

৪) াংরিষ্ট অরপ 

৫) াংরিষ্ট অরপ প্রধান 

৬) জভরডদকর জফাড য/ ইউ.র 

জচয়াযভান/ জীযবায জভয়য 

৭) ইউ.র জচয়াযভান/ 

জীযবায জভয়য 

৮) ইউ.রদচয়াযভান/  

জৌযবায জভয়য 

৯) ব্রক্তরনদজই 

১০) াংরিষ্ট রনয়ন্ত্রণকাযী 

ভন্ত্রণারয়/ জজরাপ্রাক 

১১) জভরডদকর জফাড য/ ররবর 

াজযন অরপ 

রপ/চাজয মুক্ত fvicÖvß Kg©KZ©v 

mvaviY kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo| 

জপান-+88056861793 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭19 

e-mail- 
dcpangeneralsection@gmail. 

com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭02 

e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

১৩। (ক) প্রবাসী কর্মীদের 

অভিদ াগ গ্রহণ ও 

সর্মাধাদের ব্যবস্থা 

করা 

(খ) দেদে বসবাসরত 

প্রবাসীদের পভরবাদরর 

অভিদ াগ গ্রহণ ও 

সর্মাধাদের ব্যবস্থা 

করা  

১৫ (পদের)  

কা য ভেবস 

 

(ক) বাাংলাদেে দূতাবাস/ পররাষ্ট্র র্মন্ত্রণালদের র্মাধ্যদর্ম দজলা প্রোসক 

বরাবদর সাো কাগদজ অভিদ াগ সম্বভলত আদবেে।  

 

(খ) ভবদেদে অবস্থােরত প্রবাসীর োর্ম উদেখপূব যক দজলা প্রোসক 

বরাবদর (অভিযুক্ত ব্যভক্তর োর্ম উদেখপূব যক) সাো কাগদজ সুভেভে যষ্ট 

অভিদ াগ সম্বভলত আদবেে। 

- ভি/চাজয মুক্ত fvicÖvß Kg©KZ©v 

mvaviY kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo| 

জপান-+88056861793 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭19 

e-mail- 
dcpangeneralsection@gmail. 

com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭02 

e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

১৪। বববাভহক অবস্থা 

সম্পভকযত সেেপত্র 

প্রোে 

১৫ (পদের) 

কা য ভেবস 

 

(১) 2০/- (ভবে) টাকা মূদের দকাট য ভি সম্বভলত আদবেে 

(২) 300/- টাকা মূদের েে-জুভডভেোল স্ট্যাদম্প এভিদডভিট । 

(৩) ০২ কভপ পাসদপাট য সাইদজর রভিে ছভব (এভিদডভিট োভখলকারীর  

      4 (চার) কভপ এবাং  ার পদে আদবেে করদবে তার ০১ কভপ 

      সতযাভেত ছভব)। 

৪.  বাাংলাদেে ব্যাাংক/দসাোলী ব্যাাংক-পঞ্চগড় োখা,  চালাদের 

র্মাধ্যদর্ম 

     ভি জর্মাোেপূব যক দেজারী চালাদের মূলকভপ। 

৫.  জন্ম ভেবন্ধে সেেপদত্রর সতযাভেত িদটাকভপ। 

৬.  পাসদপাদট যর সতযাভেত িদটাকভপ। 

- ০১। পুভলে তেন্ত ভি বাবে-  

      ৫০০/-টাকা। 

০২। সেেপত্র প্রাভি ভি বাবে- 

      ৭০০/- টাকা। 

 

দকাড 

(১-২২০১-০০০১-২৬৮১) 

জেজারয চারাদনয দ্বাযা জভা 

প্রদান।) 

fvicÖvß Kg©KZ©v 

mvaviY kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo| 

জপান-+88056861793 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭19 

e-mail- 
dcpangeneralsection@gmail. 

com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭02 

e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov
mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov
mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov


ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ 

                

    

              

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান                          

                        

                      

          

দারয়ত্বপ্রাি  কভ যকতযা 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান 

নম্বয, জভাফাইর নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ আীর/অরবদমাগ কযা 

মাদফ (কভ যকতযায দফী/ ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান নম্বয, জভাফাইর 

নম্বয ওই-জভইর) 

15  এনরজও কাম যক্রভ 

ম্পরকযত প্রতযয়ন 

 

 

 

 

 

 

১০ (দ) 

কা য ভেবস 

১)        এনরজও'য প্যাদড                             

                    আদফদন কযদত দফ। 

২) এনরজও রফলয়ক ব্যযদযায প্রকল্প অনুদভাদন দত্রয পদোকর। 

৩) াংরিষ্ট প্রকদল্পয এপরড-৬ এয কর। 

১) প্রদয়াজনীয় কাগজত্রারদ 

আদফদনকাযীদক আদফদদনয 

াদথ াংমৄক্ত কযদত দফ। 

ভি/চাজয মুক্ত fvicÖvß Kg©KZ©v 

mvaviY kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo| 

জপান-+88056861793 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭19 

e-mail- 
dcpangeneralsection@gmail. 

com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭02 

e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

16। ফীয মুরক্তদমাদ্ধাদদয 

বাতা প্রারিয স্থান 

রযফতযন াংক্রান্ত 

ভতাভত 

 

 

 

 

৩০( ত্রিশ) 

কাম যরদফ 

 

 

 

 

১) 2০/- (ভবে) টাকা মূদের দকাট য ভি সম্বভলত আদবেে 

২) ফীয মুরক্তদমাদ্ধায নাভ ম্বররত জগদজে কর/মুরক্তফাতযা রত্রকায 

    নাদভয তাররকা/াভরয়ক নদদত্রয তযারয়ত কর।  

৩) বাতায স্থান রযফতযদনয রফলদয় স্পষ্ট ফণ যনা থাকদত দফ। 

 

আদফদনকাযীদক প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্রারদ আদফদদনয াদথ 

াংমৄক্ত কযদত দফ। 

ভি/চাজয মুক্ত fvicÖvß Kg©KZ©v 

mvaviY kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo| 

জপান-+88056861793 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭19 

e-mail- 
dcpangeneralsection@gmail. 

com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭02 

e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

17। মাত্রা/দভরায অনুভরত 

প্রদান 

 

 

 

 

 

 

১5 (c‡bi) 

 কাম যরদফ 

 

 

 

 

 

 

১) ২০/- োকায জকাে যরপ স্থানীয়বাদফ ছাাদনা আদফদন পযদভ 

আদফদন কযদত দফ।   

 

২) মাত্রা দদরয রাইদন্স ারনাগাদ নফায়দনয তযারয়ত পদোকর।  

১) জকাে য রপ অনুদভারদত   

   জবন্ডাদযয রনকে দত াওয়া  

    মাদফ।  

২) আদফদনকাযীদক প্রদয়াজনীয় 

    কাগজত্রারদ আদফদদনয  

     াদথ াংমৄক্ত কযদত দফ। 

২০/- োকায জকাে য রপ 

আদফদদনয াদথ াংমৄক্ত কযদত 

দফ।  

 

fvicÖvß Kg©KZ©v 

mvaviY kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo| 

জপান-+88056861793 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭19 

e-mail 
dcpangeneralsection@gmail.c

om 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭02 

e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

18| 
ভরজদ ভরিদযয 

অনুকূদর ধভ য 

ভন্ত্রণারয়/ ভাননীয় 

ভন্ত্রীয জস্বচ্ছাধীন 

তরফর াংক্রান্ত 

 

 

07 (াত) 

কাম যরদফ 

 

 

 

 

 

 

১) াংরিষ্ট ভরজদ/ভরিদযয প্যাদড বারত/াধাযণ ম্পাদক কর্তযক 

    আদফদন কযদত দফ।  

২) াংরিষ্ট ভরজদ/ভরিদযয প্যাদড রনফ যাী করভটিয বায রদ্ধান্ত 

    ম্বররত কাম যরফফযণী দারখর কযদত দফ।  

৩) আদফদনকাযীয জাতীয় রযচয়দত্রয তযারয়ত পদোকর।  

৪) আদফদনকাযীয াদাে য াইদজয ১ কর তযারয়ত ছরফ।   

 

আদফদনকাযীদক প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্রারদ আদফদদনয াদথ 

াংমৄক্ত কযদত দফ। 

 

ভি/চাজয মুক্ত 

fvicÖvß Kg©KZ©v 

mvaviY kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo| 

জপান-+88056861793 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭19 

e-mail- 
dcpangeneralsection@gmail. 

com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭02 

e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

19| জজরা ক্রীড়া াংস্থা ও 

ভররা ক্রীড়া াংস্থায 

অনুদান াংক্রান্ত 

কাম যক্রভ 

 

 

 

 

 

07 (াত) 

কাম যরদফ 

 

 

 

 

 

 

১) াংরিষ্ট ক্রীড়া াংস্থায প্যাদড াধাযণ ম্পাদক কর্তযক আদফদন 

    কযদত দফ।  

২) াংরিষ্ট ক্রীড়া াংস্থায প্যাদড রনফ যাী করভটিয বায রদ্ধান্ত ম্বররত 

    কাম যরফফযণী দারখর কযদত দফ।  

৩) আদফদনকাযীয জাতীয় রযচয়দত্রয তযারয়ত পদোকর।  

৪) আদফদনকাযীয াদাে য াইদজয ১ কর তযারয়ত ছরফ।   

আদফদনকাযীদক প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্রারদ আদফদদনয াদথ 

াংমৄক্ত কযদত দফ। 

ভি/চাজয মুক্ত fvicÖvß Kg©KZ©v 

mvaviY kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo| 

জপান-+88056861793 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭19 

e-mail- 
dcpangeneralsection@gmail. 

com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল   : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭02 

e-mail-adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

cÖPv‡i : †Rjv cÖkvmb, cÂMo| 

mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov
mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov
mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov
mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov
mailto:adcgpanchagarh@mopa.gov


 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়,ঞ্চগড় 

www.panchagarh.gov.bd 
নাগরযক নদ  

(Citizen’s Charter) 

       ল              
 

ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ 

         

           

          

     

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান                                   

                                

               

দারয়ত্বপ্রাি  কভ যকতযা 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান 

নম্বয, জভাফাইর নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ 

আীর/অরবদমাগ কযা মাদফ (কভ যকতযায 

দফী/ ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান 

নম্বয, জভাফাইর নম্বয ওই-জভইর) 

 ১   ২   ৩   ৪   ৫   ৬   ৭   ৮  

১               

   ল  ল           

20 

Kvh©w`em 

e¨emv cÖwZôv‡bi †ÿ‡Î 

1.20/- UvKv ‡KvU© wd mshy³ 

wbav©wiZ ÔSÕ di‡g Av‡e`b  

2.cÖwZôv‡bi bxj bKkv Ges 

fvovi Pzw³cÎ I iwk`  

3.‡UªW jvB‡mÝ (mZ¨vwqZ)  

4.bvMwiK³ mb`cÎ (mZ¨vwqZ)  

5.Zdwmjx e¨vsK KZ©„K cÖ`Ë 

Avw_©K ¯̂”QjZv mb`cÎ (hw` 

_v‡K)  

6.cvm‡cvU© mvB‡Ri iw½b Qwe -

03 (wZb) Kwc (Qwei gvc: 

35mm x 45mm)  

1. ‡Rjv cÖkvm‡Ki, Kvh©vjq, 

cÂMo,RywWwkqvj gywÝLvbv 

kvLv,Kÿ bs 321, I‡qe ‡cvUv©j 

(www.panchagarh.gov.bd) 

n‡Z msMÖn/WvDb‡jvW Kiv hv‡e|  

2. mv‡f©qvi Ges †fÛvi I mswkøó 

†`vKvb gvwjK  

3. †cŠimfv/BDwbqb cwil`  

4. mswkøó BDwbqb cwil`  

5. mswkøó e¨vsK  

6.  e¨w³ wb‡RB  

 

 

(K) evwYwR¨K e¨envi: 1001 wjUv‡ii 

E‡aŸ© 25,000/- 

(L) mvaviY e¨envi: 10 wjUvi ch©šÍt (A) 

wkÿv I M‡elYv cÖwZôv‡bi Rb¨ 1,500/- 

(GK nvRvi cvuPkZ UvKv) (Av) Ab¨vb¨ 

2,000/- ( ỳB nvRvi) 

(M) mvaviY e¨envi: (A) 11 wjUvi n‡Z 

50 wjUvi ch©šÍ-3,000/- (wZb nvRvi 

UvKv) (Av) 51 wjUvi n‡Z 500 wjUvi 

ch©šÍ-5,000/- (cvuP nvRvi UvKv)  

( ) 501 wjUvi n‡Z 1000 wjUvi ch©šÍ -

10,000/- (`k nvRvi UvKv)  

Bmy¨ wd-‡KvW bs- 

1-2201-0001-1854  †UªRvwi Pvjv‡bi 

Øviv Rgv cÖ`vb|) 

fvicÖvß Kg©KZ©v 

RywWwkqvj gywÝLvbv kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo 

‡dvb+880568-61794 

‡gvevBj : +8801708397720 

E-mail-acjm 

panchagarh@yahoo.com 

E-mail-

acjmpanchagarh@gmail.com 

 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡dvbt +880568-61200 

‡gvevBj bs -

+8801713200803/+88017083977

00 

E-mail- 

dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

২               

   ল  ল      

      

৭       

         

ল                        ১ 

        - 

১  20/- UvKvi ‡KvU© wd mshy³ 

                 

২   ল ল             

৩           ল      ল    

 

 

1| †fÛv‡ii wbKU 

2| e¨w³ wb‡RB 

3| †mvbvjx e¨vK kvLv 

 ল ল            ৫     

        - 

       - 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা জভা প্রদান।) 

 

               

       ল              

  ল               ল      ড় 

+৮৮০৫৬৮-৬১৭৯৪ 

      ল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২0 

E-mail- acjm_panchagarh@yahoo.com 
E-mail-acjmpanchagarh@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡dvbt +৮৮0568-61200 

      ল   -+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩  

+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০ 

e-mail-
dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

৩                 ল  

ল           

20 

Kvh©w`em 

1. 20/- UvKv ‡KvU© wd mshy³ wbav©wiZ ÔQÕ 

di‡g Av‡e`b  

2.‡`vKvb I ¸`v‡gi bKkv Ges fvovi Pzw³cÎ  

I iwk`  

3.‡UªW jvB‡mÝ (mZ¨vwqZ)  

4.bvMwiK³ mb`cÎ (mZ¨vwqZ)  

5.Zdwmjx e¨vsK KZ©„K cÖ`Ë Avw_©K ¯̂”QjZv 

mb`cÎ (hw` _v‡K)  

6.cvm‡cvU© mvB‡Ri iw½b Qwe -03 (wZb) Kwc 

1. ‡Rjv cÖkvm‡Ki, Kvh©vjq, cÂMo,RywWwkqvj 

gywÝLvbv kvLv,Kÿ bs 321, I‡qe †cvUvj 

(www.panchagarh.gov.bd) 

n‡Z msMÖn/WvDb‡jvW Kiv hv‡e|  

2. mv‡f©qvi Ges †fÛvi I mswkøó †`vKvb gvwjK  

3. I 4. †cŠimfv/BDwbqb cwil` 

5. mswkøó e¨vsK 

6. e¨w³ wb‡RB 

 

GwmW weµ‡qi jvB‡mÝ wd =5,000/- 

(cvuP nvRvi UvKv)  

Bmy¨ wd-‡KvW bs- 

1-2201-0001-1854  †UªRvwi Pvjv‡bi 

Øviv Rgv cÖ`vb|) 

 

fvicÖvß Kg©KZ©v 

RywWwkqvj gywÝLvbv kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo 

‡dvb+880568-61794 

‡gvevBj : +8801708397720 

E-mail-acjm 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡dvbt +880568-61200 

‡gvevBj bs -

+8801713200803/+8801708397

700 

E-mail- 

mailto:panchagarh@yahoo.com
mailto:panchagarh@gmail.com
mailto:acjm_panchagarh@yahoo.com
mailto:e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd
mailto:e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd


(Qwei gvc: 35mm x 45mm) panchagarh@yahoo.com 

E-mail-

acjmpanchagarh@gmail.com 

dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

৪                 ল  

ল            

0৭ 

         

ল                        ১ 

        - 

১  20/- UvKvi ‡KvU© wd mshy³ 

                 

২   ল ল             

৩           ল      ল    

 

 

1| †fÛv‡ii wbKU 

2| e¨w³ wb‡RB 

3| †mvbvjx e¨vK kvLv 

 ল ল            ৫     

        - 

       - 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা জভা প্রদান।) 

               

       ল              

  ল               ল      ড় 

+৮৮০৫৬৮-৬১৭৯৪ 

      ল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২0 

E-mail- acjm_panchagarh@yahoo.com 
E-mail-acjmpanchagarh@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡dvbt +৮৮0568-61200 

      ল   -+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩  

+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০ 

e-mail-
dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

৫                  

   ল  ল           

20 

Kvhw`em 

(1)       wba©vwiZ di‡g  20/- 

          U©         wbav©wiZ ÔOÔ  

di‡g Av‡e`b  

2.cwienb hv‡bi eY©bv (hv‡bi 

bKkv,wdU‡bm mvwU©wd‡KU,eøy-eyK 

I BÝy‡iÝ msµvšÍ KvMR c‡Îi 

mZ¨vwqZ Abywjwc)  

3. e¨emv cÖwZóv‡bi gvwjKvbv 

msµvšÍ KvMRcÎ / Pzw³bvgv/ 

Lvovi iwk`(mZ¨vwqZ)  

4.‡UªW jvB‡mÝ(mZ¨vwqZ) 

5.bvMwiK³ mb`cÎ(mZ¨vwqZ)  

6.Zdwmjx e¨vsK KZ©„K cÖ`I 

Avw_©K m¦”QjZv mb`(hw`_v‡K) 

7.cvm‡cv©U bvB‡Ri iw½b Qwe-

03(wZb) Kwc(Qwei 35mm x 

45mm) 

1. ‡Rjv cÖkvm‡Ki, Kvh©vjq, 

cÂMo,RywWwkqvj gywÝLvbv 

kvLv,Kÿ bs 321, I‡qe †cvUv©j 

(www.panchagarh.gov.bd) 

n‡Z msMÖn/WvDb‡jvW Kiv hv‡e|  

 2.weAviwUÎ Awdm Ges Rxeb exgv 

3.mswkøó †`vKvb gvwjK 

4.‡cŠimfv/BDwbqb cwil` 

5.mswkøó BDwbqb cwil`  

6.mswkøó e¨vsK 

7. e¨w³ wb‡RB 

GwmW cwien‡Yi jvB‡mÝ wd=5,000/- 

Bmy¨ wd †KvW bs 1-2201-0001-1854  

†UªRvwi Pvjv‡bi Øviv Rgv cÖ`vb) 

fvicÖvß Kg©KZv  

RywWwkqvj gywÝLvbv  

  ল               ল      ড় 

 †dvb +880568-61794  

†gvevBj: +8801708397720  

E-mail-acim 

panchagarh@vahoo.com,  
 

†Rjv cÖkvmK, 

cÂMo  

†dvb +880568-61200  

‡gvevBj bs:+8801713200803/ 

+8801708397700 

e-mail-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

৬                

   ল  ল      

      

07       

         

ল                  

      ১         - 

১  20/- UvKvi ‡KvU© mshy³ 

                 

২   ল ল             

৩           ল      ল    

১                      

ল         ল    

                 

২       ল       

 ল ল            ৫     

        - 

 

       - 

১-২২০১-০০০১-১৮৫৪ 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা জভা প্রদান।) 

               

       ল              

  ল               ল      ড় 

+৮৮০৫৬৮-৬১৭৯৪ 

      ল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২0 

E-mail- acjm_panchagarh@yahoo.com 
E-mail-acjmpanchagarh@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡dvbt 0568-61200 

      ল   -+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩  

+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০ 

e-mail-
dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

mailto:panchagarh@yahoo.com
mailto:panchagarh@gmail.com
mailto:acjm_panchagarh@yahoo.com
mailto:panchagarh@vahoo.com
mailto:acjm_panchagarh@yahoo.com


৭.        ল      

      

i.                
               ল 

     

 

45 

(cqZvwjøk) 

Kvh©w`em 

1.       wba©vwiZ di‡g  20/- 

          U©         Av‡e`b  

2. eqm 30 eQi cÖgv‡Yi wbwgË 

RvZxq cwiPqcÎ/Rb¥ mb`/ cixÿv 

cv‡ki mb` (mZ¨vwqZ) 

3. bvMwiK³ mb`cÎ (mZ¨vwqZ)  

4. kUMvb/ivB‡d‡ji †ÿ‡Î 1 jÿ 

UvKv AvqKi cÖ`vb mn weMZ 3 (wZb) 

erm‡ii AvqKi cÖ`v‡bi cÖZ¨qb cÎ  

5. 300/- UvKvi bb-RywWwkqvj 

÷¨v‡¤ú  B‡Zvc~‡e© A¯¿ µq K‡ibwb 

g‡g© njdbvgv  

6. cvm‡cv©U mvB‡Ri iw½b Qwe-(03) 

Kwc (mZ¨vwqZ)  

(Qwei gvc: 35mm X 45 mm) 

1. ‡Rjv cÖkvm‡Ki, Kvh©vjq, 

cÂMo,RywWwkqvj gywÝLvbv 

kvLv,Kÿ bs 321, I‡qe †cvU©vj 

(www.panchagarh.gov.bd) 

n‡Z msMÖn/WvDb‡jvW Kiv hv‡e|  

2| e¨w³ wb‡RB  

3| ‡cŠimfv/BDwbqb cwil`/ 

mswkøó wkÿv †evW© KZ…©K cÖ`Ë  

4. AvqKi wefvM 

5. †fÛvi †`vKvb I mswkøó 

e¨vw³ 

 

1) kUMvb Bmy¨ wd = 20, 000/- (wek 

nvRvi UvKv)  

2) ivB‡dj Bmy¨ wd = 20, 000/- (wek 

nvRvi UvKv) 

 

Bm¨y wd †KvW bs- 1-2211-0000-1859 

(‡UªRvwi Pvjv‡bi Øviv Rgv cÖ`vb)  

fvicªvß Kg©KZv©  

RywWwkqvj gywÝLvbv kvLv  

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, cÂMo 

‡dvbt +880568-61794 

‡gvevBj : +8801708397720 

E-mail- acjm 

panchagarh@yohoo.com 

E-mail- 

acjmpanchagarh@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡dvbt 0568-61200 

‡gvevBj bs +8801713200803/ 

+8801708397700 

B-‡gBjt  

dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 ii.                 
      ল    ল    

25(cuwPk) 

Kvh©w`em 

 

¯^ivóª 

gš¿Yvjq 

†cÖiY ch©šÍ  

1.       wba©vwiZ di‡g  20/- 

          U©         Av‡e`b 

2. eqm 30 eQi cÖgv‡Yi wbwgË 

RvZxq cwiPqcÎ/Rb¥ mb`/ 

cixÿv cv‡ki mb` (mZ¨vwqZ) 

3. bvMwiK³ mb`cÎ (mZ¨vwqZ)  

4. wc Í̄j/wifvjevi Gi †ÿ‡Î 

eQ‡i 3 jÿ UvKv AvqKi cÖ`v‡bi 

cÖZ¨qb cÎ  

5. 300/- UvKvi bb-RywWwkqvj 

÷¨v‡¤ú  B‡Zvc~‡e© A¯¿ µq 

K‡ibwb g‡g© njdbvgv  

6. cvm‡cv©U mvB‡Ri iw½b Qwe-

(03) Kwc (mZ¨vwqZ)  

(Qwei gvc: 35mm X 45 mm) 

1. ‡Rjv cÖkvm‡Ki, Kvh©vjq, 

cÂMo,RywWwkqvj gywÝLvbv 

kvLv,Kÿ bs 321, I‡qe †cvU©vj 

(www.panchagarh.gov.bd) 

n‡Z msMÖn/WvDb‡jvW Kiv hv‡e|  

2| e¨w³ wb‡RB  

3| ‡cŠimfv/BDwbqb cwil`/  

4)|AvqKi wefvM 

5| †fÛvi †`vKvb I mswkøó 

e¨vw³ 

6| e¨w³ wb‡RB 

 

wc¯Íj/wifvjevi Bmy¨ wd = 30,000/ (wÎk 

nvRvi UvKv)  

Bmy¨ wc ‡KvW bs  

 

(‡UªRvwi Pvjv‡bi Øviv Rgv cÖ`vb) 

fvicªvß Kg©KZv© 

RywWwkqvj gywÝLvbv kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, cÂMo 

‡dvbt +880568-61794 

‡gvevBj : +8801708397720 

E-mail- acjm 

panchagarh@yohoo.com 

E-mail- 

acjmpanchagarh@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡dvbt 0568-61200 

‡gvevBj bs +8801713200803/ 

+8801708397700 

B-‡gBjt 

dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

৮                   

ল            

           ল     

        

২০ 

         

১        wba©vwiZ di‡g  20/- 

          U©         Av‡e`b 

২     ৩০                  

                      

                          

৩                        

৪                

            

৫                        

    

৬                       

                   

৭                                 

১    ল               ল   

   ড়     ল          

              ল    ল  

www.panchagarh.gov.bd 
           ল     

          ল             

২ ৩ ৪   ৫               

                     

                             

     

৬  ১                    

            ল  

৭             

 ১              ২০ ০০০ - 

                 

 

 ২       ল          ২০ ০০০ -      

            

 

      -        - 

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা জভা প্রদান।) 

               

       ল              

  ল               ল     ড় 

+৮৮০৫৬৮-৬১৭৯৪ 

      ল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২0 

E-mail- acjm_panchagarh@yahoo.com 
E-mail-acjmpanchagarh@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡dvbt 0568-61200 

      ল   -+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩  

+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০ 

e-mail-
dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

http://www.panchagarh.gov.bd/
mailto:acjm_panchagarh@yahoo.com


        ল       

৪                       

   -০৩           

                  

ল            

   ল    ল       

     

৪৫ 

         

১        wba©vwiZ di‡g  20/- 

          U©         Av‡e`b 

                       

                     

          

৩         

               

৪                

            

৫                

            

৬                   

                       

৭                        

       ল      

৪                       

   -০৩           

         : ৩৫mm x 

৪৫mm) 

১    ল               ল   

   ড়     ল          

              ল    ল  

www.panchagarh.gov.
bd           ল           
     ল             

২ ৩ ৪   ৫               

                     

                        

          

৬  ১                    

            ল  

৭             

   ল    ল           

 ৩০ ০০০                   

 

      -        - 

   ১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা জভা প্রদান।) 

 

               

       ল              

  ল               ল     ড় 

+৮৮০৫৬৮-৬১৭৯৪ 

      ল : +৮৮০১৭০৮৩৯৭৭২0 

E-mail- acjm_panchagarh@yahoo.com 
E-mail-acjmpanchagarh@gmail.com 
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         ল               

     -+৮৮০৫৬৮-৬১২৩৬ 

      ল     : 01708397703 

e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡Uwj‡dvb েম্বর- 

‡dvbt 0568-61200 

      ল   -+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩  

+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০ 

e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd 
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cÖPv‡i : †Rjv cÖkvmb, cÂMo| 

 

 



 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়,ঞ্চগড় 

www.panchagarh.gov.bd 
 

নাগরযক নদ (Citizen’s Charter) 

আয এভ      

ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ 

         

       

    

          

     

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান                                   

                             

                  

দারয়ত্বপ্রাি  কভ যকতযা 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান 

নম্বয, জভাফাইর নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ 

আীর/অরবদমাগ কযা মাদফ (কভ যকতযায 

দফী/ ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান 

নম্বয, জভাফাইর নম্বয ওই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১       

ল      

      

30 (wÎk)  

Kvh©w`em 

1) 20/- UvKvvi g~‡j¨i †KvU© wd w`‡q mv`v 

KvM‡R Av‡e`b 

2) e¨vsK wnmve b¤^i Av‡Q g‡g© cÖZ¨qb cÎ 

3) eqm wba©vi‡bi Rb¨ R¤§ mb`/RvZxq 

cwiPqcÎ/ cixÿv cv‡ki mb` (mZ¨vwqZ) 

4) cvm‡cvU© mvB‡Ri iw½b 05(cvuP)) Kwc 

Qwe mZ¨vwqZ (Qwei gvc: 35mm x 

45mm) 

5) weµq †K‡›`ªi (†`vKvb ) gvwjKvbvi 

KvMR/fvov Pzw³cÎ  

1) e¨w³ wb‡R 

2) mswkøó e¨vsK KZ©„K cÖ`Ë 

cÖZ¨qbcÎ 

3) mswkøó †cŠimfv/BDwbqb cwil`/ 

mswkøó wbe©vPb Awdm/ mswkøó wkÿv 

†evW© KZ„©K cÖ`Ë 

4) e¨w³ wb‡RB 

5) e¨w³ wb‡RB 

 

750/- (mvZkZ cÂvk) UvKv †mvbvjx 

e¨vsK n‡Z †UªRvix Pvjv‡bi gvidZ Rgv 

Ki‡Z n‡e (Rgvi †KvW bs: 1-1101-

0001-1854   

(†UªRvwi Pvjv‡bi Øviv Rgv cÖ`vb|) 

fvicÖvß Kg©KZ©v 

Avi, Gg kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo 

‡gvevBj b¤^it 01708397727 

email: rmpanchagarh@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡dvbt +88-0568-61200 

‡gvevt 

+8801713200803/+880170839770

0 

B-‡gBj- 

dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

    ২       

ল      

      

05 (cvuP)  

Kvh©w`em 

1) 20/- UvKvvi g~‡j¨i †KvU© wd w`‡q mv`v 

KvM‡R Av‡e`b 

2) 500/- (cvuPkZ) UvKv †UªRvix Pvjv‡bi 

Kwc 

3) g~j jvB‡mÝ Av‡e`‡bi mwnZ `vwLj Ki‡Z 

n‡e| 

1) e¨w³ wb‡RB 

2) ‡Rjv I‡qe †cvU©vj 

(www.panchagarh.gov.bd/ 

d‡UvKwci †`vKv‡b 

3) e¨w³ wb‡RB 

500/- (cvuPZkZ) UvKv †mvbvjx e¨vsK 

n‡Z †UªRvix Pvjv‡bi gvidZ Rgv Ki‡Z 

n‡e (Rgvi †KvW bs: 1-1101-0001-

1854   

(‡UªRvwi Pvjv‡bi Øviv Rgv cÖ`vb|) 

fvicÖvß Kg©KZ©v 

Avi, Gg kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo 

‡gvevBj b¤^it 01708397727 

email: rmpanchagarh@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡dvbt +88-0568-61200 

‡gvevt 

+8801713200803/+880170839770

0 

B-‡gBj- 

dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

3 

 

আর্মদর্মাক্তার

-োর্মা 

কা যকর 

করণ 

২১ 

কা যভেবস 

১।  ২০/- টাকা মূের্মাদের দকাট য ভি সাংযুক্ত 

কদর সাো কাগদজ আদবেে করদত হদব। 

২।  মূল আর্মদর্মাক্তারোর্মা। 

৩।  তিভসল বভণ যত সম্পভির র্মাভলকাো 

সাংক্রান্ত  াবতীে কাগজপত্র োভখল করদত 

হদব। 

৪।  সাংভিষ্ট সহকারী কভর্মেোর (ভূভর্ম) ও 

পররাষ্ট্র র্মন্ত্রণালে হদত সদন্তাষজেক 

প্রভতদবেে প্রাভি সাদপেয আর্মদর্মাক্তারোর্মা 

কা যকর করা হে। 

আদবেেকারী ভেদজ আদবেে 

করদবে। অনুদর্মাভেত স্ট্যাম্প 

িযান্ডারদের ভেকট ভবদেষ আঠাদলা 

স্ট্যাম্প  পাওো  াদব। 

 ভবদেষ আঠাদলা স্ট্যাম্প 

1|  5,00,000/- UvKvi Rb¨ 500/-  

     UvKv 

2|  5,00,001-50,00,000/- UvKvi 

     Rb¨ 1000/- 

3| 50,00,001 UvKvi D‡×© 2000/- 

     UvKv 

 

               

            

  ল               ল      ড় 

      ল      : 01708397727 

email:rmpanchagarh@ 

gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡dvbt 0568-61200 

      ল   -+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩  

+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০ 

e-mail-
dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

cÖPv‡i : †Rjv cÖkvmb, cÂMo 

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


 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়,ঞ্চগড় 

www.panchagarh.gov.bd 
 

নাগরযক নদ  

(Citizen’s Charter) 

e¨emv I evwYR¨ kvLv 

ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ                 

    

          

     

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান                    

               

                    

                 

          

দারয়ত্বপ্রাি  কভ যকতযা 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান নম্বয, 

জভাফাইর নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ আীর/অরবদমাগ কযা মাদফ 

(কভ যকতযায দফী/ ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড  জেররদপান নম্বয, জভাফাইর নম্বয ওই-জভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ স্বণ য জুদয়রাযী 

রডররাং   রাইদন্স 

প্রদান  

20 (wek) 

Kvh©w`em 

1|       wba©vwiZ di‡g  20/-        

   U©         Av‡e`b 

2| RvZxq cwiPq c‡Îi d‡UvKwc  

3| †UªW jvB‡mÝ Gi d‡UvKwc  

4| fvovi Pzw³cÎ/ `wjj/ Lvwi‡Ri d‡UvKwc 

5| 2 Kwc cvm‡cvU© mvB‡Ri iw½b Qwe  

6| miKvwi †KvlvMv‡i UvKv Rgv cÖ`v‡bi 

Pvjv‡bi g~j Kwc 

1| †Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, e¨emv- evwbR¨ 

kvLv (Kÿ bs-213, 2q Zjv),‡Rjv I‡qe 

†cvUvj (www.panchagarh.gov.bd) 

2| e¨w³ wb‡RB 

3| mswkøó BDwbqb cwil`/ †cŠimfv n‡Z  

4| wbR D‡`¨vM/mswkøó Dc‡Rjv f~wg n‡Z 

`wj‡ji wfwË‡Z wbR bv‡g m„wRZ LwZqv‡bi  

d‡UvKwc 

5| wbR D‡`¨v‡M  

6| Pvjvb dig ‡Rjv I‡qe †cvUvj 

(www.panchagarh.gov.bd) n‡Z 

cvIqv hv‡e  

           ৩,০০০ /- 

(রতন াজায োকা ) 

 

জকাড নাং   

১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা 

জভা প্রদান।) 

 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

ব্ফা ও ফারণজয াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড় 

      ল     : 01708397723 

e-mail:tradecommarce@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল     : 01708397702 

e-mail:  

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

০২ স্বণ য জুদয়রাযী 

রডররাং   রাইদন্স 

নফায়ন 

07(mvZ) 

Kvh©w`em 

1|        wba©vwiZ di‡g  20/-        

   U©         Av‡e`b 

2| c~e©eZx© eQ‡ii bevwqZ/ g~j jvB‡mÝ 

d‡UvKwc|  

3| miKvwi †KvlvMv‡i  UvKv Rgv cÖ̀ v‡bi 

Pvjv‡bi g~j Kwc 

1| †Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, e¨emv- evwbR¨ 

kvLv ( Kÿ bs -213, 2q Zjv) †Rjv I‡qe 

†cvUv©j (www.panchagarh.gov.bd) 

2|  wbR D‡`¨v‡M 

3| Pvjvb dig †Rjv I‡qe †cvUv©j 

(www.panchagarh.gov.bd) 
  n‡Z cvIqv hv‡e| 

৩,০০০/- 

(রতন াজায োকা) 

জকাড নাং   

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা 

জভা প্রদান।) 

 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

ব্ফা ও ফারণজয াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড় 

      ল     : 01708397723 

e-mail:tradecommarce@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল     : 01708397702 

e-mail:  

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

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


ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ                 

    

          

     

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান                    

               

                    

                 

          

দারয়ত্বপ্রাি  কভ যকতযা 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান নম্বয, 

জভাফাইর নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ আীর/অরবদমাগ কযা মাদফ 

(কভ যকতযায দফী/ ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড  জেররদপান নম্বয, জভাফাইর নম্বয ওই-জভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০৩। স্বণ য কারযগরয 

রডররাং   রাইদন্স 

প্রদান  

20 (wek) 

Kvh©w`em 

1|       wba©vwiZ di‡g  20/-        

   U©         Av‡e`b 

2| RvZxq cwiPq c‡Îi d‡UvKwc  

3| †UªW jvB‡mÝ Gi d‡UvKwc  

4| fvovi Pzw³cÎ/ `wjj/ Lvwi‡Ri d‡UvKwc 

5| 2 Kwc cvm‡cvU© mvB‡Ri iw½b Qwe  

6| miKvwi †KvlvMv‡i UvKv Rgv cÖ`v‡bi 

Pvjv‡bi g~j Kwc 

1| †Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, e¨emv- evwbR¨ kvLv 

(Kÿ bs-213, 2q Zjv),‡Rjv I‡qe †cvUvj 

(www.panchagarh.gov.bd) 

2| e¨w³ wb‡RB 

3| mswkøó BDwbqb cwil`/ †cŠimfv n‡Z  

4| wbR D‡`¨vM/mswkøó Dc‡Rjv f~wg n‡Z 

`wj‡ji wfwË‡Z wbR bv‡g m„wRZ LwZqv‡bi  

d‡UvKwc 

5| wbR D‡`¨v‡M  

6| Pvjvb dig ‡Rjv I‡qe †cvUvj 

(www.panchagarh.gov.bd) n‡Z cvIqv 

hv‡e  

           ৩,০০০ /- 

(রতন াজায োকা ) 

 

জকাড নাং   

১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা 

জভা প্রদান।) 

 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

ব্ফা ও ফারণজয াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড় 

      ল     : 01708397723 

e-mail:tradecommarce@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল     : 01708397702 

e-mail:  

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

০৪ স্বণ য কারযগরয 

রডররাং   রাইদন্স 

নফায়ন 

07(mvZ) 

Kvh©w`em 

1|        wba©vwiZ di‡g  20/-        

   U©         Av‡e`b 

2| c~e©eZx© eQ‡ii bevwqZ/ g~j jvB‡mÝ 

d‡UvKwc|  

3| miKvwi †KvlvMv‡i  UvKv Rgv cÖ̀ v‡bi 

Pvjv‡bi g~j Kwc 

1| †Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, e¨emv- evwbR¨ 

kvLv ( Kÿ bs -213, 2q Zjv) †Rjv I‡qe 

†cvUv©j (www.panchagarh.gov.bd) 

2|  wbR D‡`¨v‡M 

3| Pvjvb dig †Rjv I‡qe †cvUv©j 

(www.panchagarh.gov.bd) 
  n‡Z cvIqv hv‡e| 

৩,০০০/- 

(রতন াজায োকা) 

জকাড নাং   

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা 

জভা প্রদান।) 

 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

ব্ফা ও ফারণজয াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড় 

      ল     : 01708397723 

e-mail:tradecommarce@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল     : 01708397702 

e-mail:  

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

০৫। াইকাযী ও খুচযা 

কাড় রফক্রদয়য 

রডররাং রাইদন্স 

প্রদান 

20 (wek) 

Kvh©w`em 

1|       wba©vwiZ di‡g  20/-        

   U©         Av‡e`b 

2| RvZxq cwiPq c‡Îi d‡UvKwc  

3| †UªW jvB‡mÝ Gi d‡UvKwc  

4| fvovi Pzw³cÎ/ `wjj/ Lvwi‡Ri d‡UvKwc 

5| 2 Kwc cvm‡cvU© mvB‡Ri iw½b Qwe  

6| miKvwi †KvlvMv‡i UvKv Rgv cÖ`v‡bi 

Pvjv‡bi g~j Kwc 

1| †Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, e¨emv- evwbR¨ 

kvLv (Kÿ bs-213, 2q Zjv),‡Rjv I‡qe 

†cvUvj (www.panchagarh.gov.bd) 

2| e¨w³ wb‡RB 

3| mswkøó BDwbqb cwil`/ †cŠimfv n‡Z  

4| wbR D‡`¨vM/mswkøó Dc‡Rjv f~wg n‡Z 

`wj‡ji wfwË‡Z wbR bv‡g m„wRZ LwZqv‡bi  

d‡UvKwc 

5| wbR D‡`¨v‡M  

6| Pvjvb dig ‡Rjv I‡qe †cvUvj 

(www.panchagarh.gov.bd) n‡Z 

cvIqv hv‡e  

Kvco (cvBKvix-

3000/- 

Kvco(LyPiv)-1000/- 

‡KvW bs  

(1-0742-0000-

2681) 

(‡UªRvwi Pvjv‡bi Øviv 

Rgv cÖ`vb) 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

ব্ফা ও ফারণজয াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড় 

      ল     : 01708397723 

e-mail:tradecommarce@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল     : 01708397702 

e-mail:  

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

০৬ াইকাযী ও খুচযা 

কাড় রফক্রদয়য 

রডররাং রাইদন্স 

নফায়ন 

07(mvZ) 

Kvh©w`em 

1|        wba©vwiZ di‡g  20/-        

   U©         Av‡e`b 

2| c~e©eZx© eQ‡ii bevwqZ/ g~j jvB‡mÝ 

d‡UvKwc|  

3| miKvwi †KvlvMv‡i  UvKv Rgv cÖ̀ v‡bi 

Pvjv‡bi g~j Kwc 

1| †Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, e¨emv- evwbR¨ 

kvLv ( Kÿ bs -213, 2q Zjv) †Rjv I‡qe 

†cvUv©j (www.panchagarh.gov.bd) 

2|  wbR D‡`¨v‡M 

3| Pvjvb dig †Rjv I‡qe †cvUv©j 

(www.panchagarh.gov.bd) 

 াইকাযী- ১5০০/=োকা 

 খুচযা- ৫০০/- UvKv 

জকাড নাং   

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১) 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা 

জভা প্রদান।) 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

ব্ফা ও ফারণজয াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড় 

      ল     : 01708397723 

e-mail:tradecommarce@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল     : 01708397702 

e-mail:  

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

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


ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ                 

    

          

     

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান                    

               

                    

                 

          

দারয়ত্বপ্রাি  কভ যকতযা 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান নম্বয, 

জভাফাইর নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ আীর/অরবদমাগ কযা মাদফ 

(কভ যকতযায দফী/ ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড  জেররদপান নম্বয, জভাফাইর নম্বয ওই-জভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

  n‡Z cvIqv hv‡e|   

০৭ জরৌজাতদ্রব্ দ্রব্ 

রফক্রদয়য রডররাং 

রাইদন্স প্রদান 

20 (wek) 

Kvh©w`em 

1|       wba©vwiZ di‡g  20/-        

   U©         Av‡e`b 

2| RvZxq cwiPq c‡Îi d‡UvKwc  

3| †UªW jvB‡mÝ Gi d‡UvKwc  

4| fvovi Pzw³cÎ/ `wjj/ Lvwi‡Ri d‡UvKwc 

5| 2 Kwc cvm‡cvU© mvB‡Ri iw½b Qwe  

6| miKvwi †KvlvMv‡i UvKv Rgv cÖ`v‡bi 

Pvjv‡bi g~j Kwc 

1| †Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, e¨emv- evwbR¨ 

kvLv (Kÿ bs-213, 2q Zjv),‡Rjv I‡qe 

†cvUvj (www.panchagarh.gov.bd) 

2| e¨w³ wb‡RB 

3| mswkøó BDwbqb cwil`/ †cŠimfv n‡Z  

4| wbR D‡`¨vM/mswkøó Dc‡Rjv f~wg n‡Z 

`wj‡ji wfwË‡Z wbR bv‡g m„wRZ LwZqv‡bi  

d‡UvKwc 

5| wbR D‡`¨v‡M  

6| Pvjvb dig ‡Rjv I‡qe †cvUvj 

(www.panchagarh.gov.bd) n‡Z 

cvIqv hv‡e  

           ৩,০০০ /- 

(রতন াজায োকা ) 

 

জকাড নাং   

১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১ 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা 

জভা প্রদান।) 

 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

ব্ফা ও ফারণজয াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড় 

      ল     : 01708397723 

e-mail:tradecommarce@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল     : 01708397702 

e-mail:  

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

০৮ জরৌজাতদ্রব্ দ্রব্ 

রফক্রদয়য রডররাং 

রাইদন্স নফায়ন  

০৭ (াত) 

কাম যরদফ 

1|        wba©vwiZ di‡g  20/-        

   U©         Av‡e`b 

2| c~e©eZx© eQ‡ii bevwqZ/ g~j jvB‡mÝ  

     d‡UvKwc|  

3| miKvwi †KvlvMv‡i  UvKv Rgv cÖ̀ v‡bi  

     Pvjv‡bi g~j Kwc 

1| †Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, e¨emv- evwbR¨ 

kvLv ( Kÿ bs -213, 2q Zjv) †Rjv I‡qe 

†cvUv©j (www.panchagarh.gov.bd) 

2|  wbR D‡`¨v‡M 

3| Pvjvb dig †Rjv I‡qe †cvUv©j 

(www.panchagarh.gov.bd) 
  n‡Z cvIqv hv‡e| 

১৫০০/- 

(এক াজায াঁচত োকা 

জকাড নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১  

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা 

জভা প্রদান।) 

 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

ব্ফা ও ফারণজয াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড় 

      ল     : 01708397723 

e-mail:tradecommarce@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল     : 01708397702 

e-mail:  

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

০৯ রদভন্ট রফক্রদয়য 

রডররাং রাইদন্স 

প্রদান 

20 (wek) 

Kvh©w`em 

1|       wba©vwiZ di‡g  20/-        

   U©         Av‡e`b 

2| RvZxq cwiPq c‡Îi d‡UvKwc  

3| †UªW jvB‡mÝ Gi d‡UvKwc  

4| fvovi Pzw³cÎ/ `wjj/ Lvwi‡Ri d‡UvKwc 

5| 2 Kwc cvm‡cvU© mvB‡Ri iw½b Qwe  

6| miKvwi †KvlvMv‡i UvKv Rgv cÖ`v‡bi 

Pvjv‡bi g~j Kwc 

1| †Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, e¨emv- evwbR¨ 

kvLv (Kÿ bs-213, 2q Zjv),‡Rjv I‡qe 

†cvUvj (www.panchagarh.gov.bd) 

2| e¨w³ wb‡RB 

3| mswkøó BDwbqb cwil`/ †cŠimfv n‡Z  

4| wbR D‡`¨vM/mswkøó Dc‡Rjv f~wg n‡Z 

`wj‡ji wfwË‡Z wbR bv‡g m„wRZ LwZqv‡bi  

d‡UvKwc 

5| wbR D‡`¨v‡M  

6| Pvjvb dig ‡Rjv I‡qe †cvUvj 

(www.panchagarh.gov.bd) n‡Z 

cvIqv hv‡e  

১৫০০/- 

(এক াজায াঁচত 

োকা) 

জকাড নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১  

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা 

জভা প্রদান।) 

 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

ব্ফা ও ফারণজয াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড় 

      ল     : 01708397723 

e-mail:tradecommarce@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল     : 01708397702 

e-mail:  

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

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


ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ                 

    

          

     

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান                    

               

                    

                 

          

দারয়ত্বপ্রাি  কভ যকতযা 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান নম্বয, 

জভাফাইর নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ আীর/অরবদমাগ কযা মাদফ 

(কভ যকতযায দফী/ ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড  জেররদপান নম্বয, জভাফাইর নম্বয ওই-জভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

10 রদভন্ট রফক্রদয়য 

রডররাং রাইদন্স 

নফায়ন 

০৭ (াত) 

কাম যরদফ 

1|        wba©vwiZ di‡g  20/-        

   U©         Av‡e`b 

2| c~e©eZx© eQ‡ii bevwqZ/ g~j jvB‡mÝ  

     d‡UvKwc|  

3| miKvwi †KvlvMv‡i  UvKv Rgv cÖ̀ v‡bi  

     Pvjv‡bi g~j Kwc 

1| †Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, e¨emv- evwbR¨ 

kvLv ( Kÿ bs -213, 2q Zjv) †Rjv I‡qe 

†cvUv©j (www.panchagarh.gov.bd) 

2|  wbR D‡`¨v‡M 

3| Pvjvb dig †Rjv I‡qe †cvUv©j 

(www.panchagarh.gov.bd) 
  n‡Z cvIqv hv‡e| 

7৫০/- 

(mvZkZ cÂvk োকা) 

জকাড নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১  

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা 

জভা প্রদান।) 

 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

ব্ফা ও ফারণজয াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড় 

      ল     : 01708397723 

e-mail:tradecommarce@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল      : 01708397702 

e-mail:  

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

১1 রভল্ক ফুড 

রফক্রদয়য রডররাং 

রাইদন্স প্রদান  

20 (wek) 

Kvh©w`em 

1| wbav©wiZ di‡g Av‡e`b Ki‡Z n‡e 

2| RvZxq cwiPq c‡Îi d‡UvKwc  

3| †UªW jvB‡mÝ Gi d‡UvKwc  

4| fvovi Pzw³cÎ/ `wjj/ Lvwi‡Ri d‡UvKwc 

5| 2 Kwc cvm‡cvU© mvB‡Ri iw½b Qwe  

6| miKvwi †KvlvMv‡i UvKv Rgv cÖ`v‡bi 

Pvjv‡bi g~j Kwc 

1| †Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, e¨emv- evwbR¨ 

kvLv (Kÿ bs-213, 2q Zjv),‡Rjv I‡qe 

†cvUvj (www.panchagarh.gov.bd) 

2| e¨w³ wb‡RB 

3| mswkøó BDwbqb cwil`/ †cŠimfv n‡Z  

4| wbR D‡`¨vM/mswkøó Dc‡Rjv f~wg n‡Z 

`wj‡ji wfwË‡Z wbR bv‡g m„wRZ LwZqv‡bi  

d‡UvKwc 

5| wbR D‡`¨v‡M  

6| Pvjvb dig ‡Rjv I‡qe †cvUvj 

(www.panchagarh.gov.bd) n‡Z 

cvIqv hv‡e  

৩০০/- 

( রতনত োকা ) 

জকাড নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১  

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা 

জভা প্রদান।) 

 

 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

ব্ফা ও ফারণজয াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড় 

      ল     : 01708397723 

e-mail:tradecommarce@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল     : 01708397702 

e-mail:  

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

১2 রভল্ক ফুড 

রফক্রদয়য রডররাং 

রাইদন্স নফায়ন   

07 (াত) 

কাম যরদফ 

1|        wba©vwiZ di‡g  20/-        

   U©         Av‡e`b 

2| c~e©eZx© eQ‡ii bevwqZ/ g~j jvB‡mÝ  

     d‡UvKwc|  

3| miKvwi †KvlvMv‡i  UvKv Rgv cÖ̀ v‡bi  

     Pvjv‡bi g~j Kwc 

1| †Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, e¨emv- evwbR¨ 

kvLv ( Kÿ bs -213, 2q Zjv) †Rjv I‡qe 

†cvUv©j (www.panchagarh.gov.bd) 

2|  wbR D‡`¨v‡M 

3| Pvjvb dig †Rjv I‡qe †cvUv©j 

(www.panchagarh.gov.bd) 
  n‡Z cvIqv hv‡e| 

১৫০/- 

(একত ঞ্চা োকা) 

জকাড নাং 

(১-০৭৪২-০০০০-২৬৮১  

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা 

জভা প্রদান।) 

 

 

বাযপ্রাি কভ যকতযা 

ব্ফা ও ফারণজয াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড় 

      ল     : 01708397723 

e-mail:tradecommarce@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল     : 01708397702 

e-mail:  

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

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


ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ                 

    

          

     

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান                    

               

                    

                 

          

দারয়ত্বপ্রাি  কভ যকতযা 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান নম্বয, 

জভাফাইর নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ আীর/অরবদমাগ কযা মাদফ 

(কভ যকতযায দফী/ ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড  জেররদপান নম্বয, জভাফাইর নম্বয ওই-জভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১3 জদোররয়াভ ও 

রফদফাযক দ্রব্ 

ভজুদদয অনারত্ত 

নদ প্রদান 

25 (cuwPk)  

Kvh©w`em 

1)  20/- UvKvi †KvU© wd mshy³ mv`v KvM‡R 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e 

2) RvZxq cwiPq c‡Îi d‡UvKwc 

3) e¨emvq †UªW jvB‡mÝ (nvjbvMv`) 

4) f~wg Dbœqb Ki cÖ`v‡bi `vwLjvi 

d‡UvKwcmn (nvjbvMv`) 

5) e¨emv ’̄‡ji eøy wcÖ›U bKmv (†¯‹P g¨vc) 

06 Kwc  

6) Avw_©K m¦”QjZvi mb` 

7) dvqvi mvwf©m KZ…©K QvocÎ 

8) wewcwm KZ…©Z Aby‡gvw`Z cÎ 

9) moK I Rbc` Aw``ß‡ii Aby‡gvw`Z 

cÎ 

10) ÔwWÕ dig 06  wU 

11| AvqK‡ii mb‡`i d‡UvKwc 

12| †gŠRv g¨v‡ci d‡UvKwc| 

1) Aby‡gvw`Z ÷¨v¤ú †fÛv‡ii wbKU cvIqv 

hv‡e| 

2) e¨w³ wb‡RB  

3| mswkøó  BDwbqb cwil`/†cŠimfv 

4) mswkøó BDwbqb f~wg Awdm 

5) wbR D‡`¨v‡M mv‡f©qvi gva¨‡g 

6| mswkøó e¨vsK 

7| dvqvi mvwf©m  

8| wewcwm KZ…©K 

9| moK I Rbc` Awa`ßi 

10| †Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq, e¨emv- 

evwbR¨ kvLv ( Kÿ bs- 213, 2q Zjv) I 

†Rjv I‡qe †cvUv©j 

(www.panchagarh.gov.bd 
11| AvqKi Awdm| 

12| e¨w³ wb‡R 

 

 

wd / PvR© gy³ বাযপ্রাি কভ যকতযা 

ব্ফা ও ফারণজয াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড় 

      ল     : 01708397723 

e-mail:tradecommarce@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল     : 01708397702 

e-mail:  

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

14 ভিভলাং/ভসএেভজ 

দস্ট্েদের 

লাইদসন্স প্রাভিদত 

অোপভি সেেপত্র 

প্রোে 

25 (cuwPk)  

Kvh©w`em 

1)  20/- UvKvi †KvU© wd mshy³ mv`v KvM‡R 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e 

2) RvZxq cwiPq c‡Îi d‡UvKwc 

3) e¨emvq †UªW jvB‡mÝ (nvjbvMv`) 

4) f~wg Dbœqb Ki cÖ`v‡bi `vwLjvi 

d‡UvKwcmn (nvjbvMv`) 

5) Avw_©K m¦”QjZvi mb` 

6) dvqvi mvwf©m KZ…©K QvocÎ 

7| AvqK‡ii mb‡`i d‡UvKwc 

8| †gŠRv g¨v‡ci d‡UvKwc| 

1) Aby‡gvw`Z ÷¨v¤ú †fÛv‡ii wbKU cvIqv 

hv‡e| 

2) e¨w³ wb‡RB  

3| mswkøó  BDwbqb cwil`/†cŠimfv 

4) mswkøó BDwbqb f~wg Awdm 

5| mswkøó e¨vsK 

6| dvqvi mvwf©m  

7| AvqKi Awdm| 

8| e¨w³ wb‡R 

            বাযপ্রাি কভ যকতযা 

ব্ফা ও ফারণজয াখা 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ঞ্চগড় 

      ল     : 01708397723 

e-mail:tradecommarce@gmail.com 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K) 

cÂMo 

জপান-+88056861242 

      ল     : 01708397702 

e-mail:  

adcgpanchagarh@mopa.gov.bd 

 

cÖPv‡i : †Rjv cÖkvmb, cÂMo| 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়,ঞ্চগড় 

www.panchagarh.gov.bd 
 

নাগরযক নদ  

(Citizen’s Charter) 

wkÿv I Kj¨vY      

ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ 

                

    

          

     

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান                    

               

               

                 

               

দারয়ত্বপ্রাি  কভ যকতযা 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান নম্বয, 

জভাফাইর নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ আীর/অরবদমাগ কযা 

মাদফ (কভ যকতযায দফী/ ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান নম্বয, জভাফাইর 

নম্বয ওই-জভইর) 

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

01 GwZgLvbv I wjjøvn 

†evwWs Gi AbyÁv cÎ 

cÖ̀ vb 

30 (wÎk) 

Kvh©w`em 

1) cÖwZôv‡bi c¨v‡W  20/-†KvU©  wd 

mn Av‡e`b Ki‡Z n‡e 

2) GwZgLvbv Ges weaev m`b 

AvBb, 1944 Gi Kwc 

3) RvZxq wbivcËv †Mv‡q›`v ms¯’v 

KZ…©K AbvcwË cÎ 

1) Av‡e`bKvix KZ…©K mieivnK…Z 

2) Av‡e`bKvix KZ…©K mieivnK…Z 

3) gnvcwiPvjK Kvhv©jq, RvZxq 

wbivcËv †Mv‡q›`v ms ’̄v,‡m¸b 

evwMPv, XvKv  

  /                       , 

wkÿv I Kj¨vY kvLv 

      ল     : +8801708397721 

e-mail: 

educationsection2015@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡dvb : +৮৮0568-61200 

      ল   -+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/ 

+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০ 

e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd 
 

02 wkÿv I ms¯‹…wZ Uªv÷ 

n‡Z e„wË cÖ̀ vb 

eQ‡i 01(GK) 

evi 

1)        wba©vwiZ di‡g  20/- 

          U©         Av‡e`b 

 2) cvewjK cixÿv  mg~‡ni 

b¤^icÎ  

1) †Rjv I‡qe †cvUv©j 

(www.panchagarh.go

v.bd)  /Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmv‡ii Kvh©vjq 

  /                       , 

wkÿv I Kj¨vY kvLv 

      ল     : +8801708397721 

e-mail: 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡dvb : +৮৮0568-61200 

      ল   -+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/ 

+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০ 

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


3) 2 Kwc iwOb Qwe| 2)  e¨w³ wb‡RB 

3)  e¨w³ wb‡RB 

educationsection2015@gmail.com e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd 
 

03 wkÿv cÖwZôv‡b wcÖRvBwWs 

Awdmvi wb‡qvM| 

03(wZb) 

Kvh©w`em 

1.mswkøó cÖwZôv‡bi c¨v‡W cÖwZôvb 

cÖavb KZ…©K Av‡e`b Ki‡Z n‡e 

2.c~e©eZx© KwgwU Aby‡gv`b c‡Î 

mZ¨vwqZ Kwc 

1)  mswkøó cÖwZôvb 

2)  mswkøó cÖwZôvb 

  /                      , 

wkÿv I Kj¨vY kvLv 

      ল     : +8801708397721 

e-mail: 

educationsection2015@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡dvb : +৮৮0568-61200 

      ল   -+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/ 

+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০ 

e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd 
 

04 miKvwifv‡e †iwR‡÷ªkbK…Z 

nvRxM‡Yi cvm‡cv©U I 

ZvwjKv ag© welqK 

gš¿Yvj‡q†cÖiY  

gš¿bYvjq KZ…©K 

wbav©wiZ mgq 

mxgvi g‡a¨ 

nvRxM‡Yi ZvwjKv, UvKv Rgvi 

iwk` Ges cvm‡cv©U 

e¨w³  wb‡RB   /                      , 

wkÿv I Kj¨vY kvLv 

      ল     : +8801708397721 

e-mail: 

educationsection2015@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡dvb : +৮৮0568-61200 

      ল   -+৮৮০১৭১৩২০০৮০৩/ 

+৮৮০১৭০৮৩৯৭৭০০ 

e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd 
 

cÖPv‡i : †Rjv cÖkvmb, cÂMo| 
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নাগরযক নদ  

(Citizen’s Charter) 

          

ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ 

         

           

          

     

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান                          

                             

                           

দারয়ত্বপ্রাি  কভ যকতযা 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান 

নম্বয, জভাফাইর নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ 

আীর/অরবদমাগ কযা মাদফ (কভ যকতযায 

দফী/ ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান 

নম্বয, জভাফাইর নম্বয ওই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১       ল       

     

১৫           ১                         

২                             

২৫            
 

৩      ল                      

        

৪    ল                       

                         

১    ল               ল   

                      -৩১০    

        ল                        ল  

                                 ল  

                           ল  

২                ল         

      ল     

১     ল            ৫০০      

২     ল                    ল   

               ১০০০      

৩     ল                 ল     

                   ১০০০       

                ল   

   ড় 

জপান-+880568৬১৩৭৪ 

      ল    :  +8801708397711 

e-mail-sectionsapanchagarhdco 

@gmail.com 

 

         ল                

   ড় 

        : +880568৬১২৩৬ 

      ল    : +8801708397703 

e-mail-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd  

mailto:e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd
mailto:e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd


৫                           

                       

৬                        

                 

৭                       

                           

  ল      ল        

                 ১৫            

                   ল      ল      

                ৫            

                   ল      ল       

 

 

 

             

 

৩                                 ল  

 

৪            

 

৫            

 

৬            

 

৭    ল               ল   

                      -৩১০    

     ল           ড়      

  ল               ল             

  ল             ল  

( www.panchagarh.gov.bd)  

 

 

 

            ২০০           

         ল                     

        

                          

     ১০         

 

                                

                     

 ১-৪৬৩১-০০০০-১২৬৩) 

                ১৫            

                         

 ১-১১৩৩-০০৪৫-০৩১১)   

                ৫            

                   ল           

 ১-১১৪১-০০৬৫-০১১১)   

 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা জভা প্রদান।) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

০২  ল   ল       

     

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

১)                    

 

 

 

 

২) grm¨                       

        

৩)                       

              

৪)                        

                             

        mZ¨vwqZ            

      /             

৫)            ২০%        

                   

20 GKi ch©šÍ Rjgnv‡ji †ÿ‡Î 

১)                    

 

১)   ল               ল   

                      -৩১০    

 ‡Rjv grm¨ Kg©KZ©vi Kvh©vjq 

‡Rjv mgevq Kg©KZ©vi Kvh©vjq 

DccwiPvjK mgvR‡mev Awa`ß‡ii 

Kvh©vjq 

২)       grm¨                    

 

3)       grm¨                    

 

4)       grm¨                    

 

 

৫)              ল            

              

 

 

১)   ল               ল   

                      -৩১০    

১)               -৫০০/- 

( cuvPkZ)       

 

২)                           

     ৫%        

                ল   

   ড় 

জপান-+880568৬১৩৭৪ 

      ল    :  +8801708397711 

e-mail-sectionsapanchagarhdco 

@gmail.com 

 

 

         ল                

   ড় 

        : +880568৬১২৩৬ 

      ল    : +8801708397703 

e-mail-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.panchagarh.gov.bd/
mailto:e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd
mailto:e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd


 

 

 

 

২) grm¨                          

৩)                       

              

৪)                        

                             

        mZ¨vwqZ            

      /             

৫)            ২০%        

     iƒ             

 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)       grm¨                    

 

3)       grm¨                    

 

4)       grm¨                    

৫)              ল            

              

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ 

         

           

          

     

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান                          

                             

                           

দারয়ত্বপ্রাি  কভ যকতযা 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান 

নম্বয, জভাফাইর নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ 

আীর/অরবদমাগ কযা মাদফ (কভ যকতযায 

দফী/ ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান 

নম্বয, জভাফাইর নম্বয ওই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৩         ল 

           

০১     ১                         

 

 

 

 

২                             

২৫            

 

৩      ল                      

        

৪    ল                       

                         

৫                           

১    ল               ল   

                      -৩১০    

        ল                        ল  

                                 ল  

                           ল  

২                ল         

             

 

৩                                 ল  

 

 

৪            

 

      ল     

১     ল            ৫০০      

২     ল                    ল   

               ১০০০      

৩     ল                 ল     

                   ১০০০       

            ২০০           

         ল                     

        

                          -  

    ল                  

 

                ল   

   ড় 

জপান-+880568৬১৩৭৪ 

      ল    :  +8801708397711 

e-mail-sectionsapanchagarhdco 

@gmail.com 

 

 

         ল                

   ড় 

        : +880568৬১২৩৬ 

      ল    : +8801708397703 

e-mail-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd  
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৬                        

                 

৭                       

                           

  ল      ল        

                        

                ১৫            

                   ল      ল      

                ৫            

                   ল      ল       

 

৫            

 

৬            

 

৭    ল               ল   

                      -৩১০    

     ল           ড়      

  ল               ল             

  ল             ল  

  www.panchagarh.gov.bd)  

 

                                

                     

 ১-৪২৪১-০০০০-১৭০১  

                ১৫            

                        

 ১-১১৩৩-০০৪৫-০৩১১)   

                ৫            

                  ল           ১-

১১৪১-০০৬৫-০১১১)   

 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা জভা প্রদান।) 

 

 

 

 

 

 

ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ 

         

           

          

     

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান                          

                             

                           

দারয়ত্বপ্রাি  কভ যকতযা 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান 

নম্বয, জভাফাইর নম্বয ও ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ 

আীর/অরবদমাগ কযা মাদফ (কভ যকতযায 

দফী/ ফাাংরাদদদয জকাড, 

জজরা/উদজরা জকাড  জেররদপান 

নম্বয, জভাফাইর নম্বয ওই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৪             ল 
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৬                        

                 

৭                       

                           

  ল      ল        

                 ১৫            

                   ল      ল      

                ৫            
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৫            

 

৬            
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( www.panchagarh.gov.bd)  
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 ১-৪৬৩১-০০০০-১২৭১)  
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 ১-১১৩৩-০০৪৫-০৩১১)   
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                  ল          

 ১-১১৪১-০০৬৫-০১১১   

 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা জভা প্রদান।) 

 

 

 

 

 

ক্ররভ

ক 

নম্বয 

জফায নাভ 

         

           

          

     

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি স্ান                          

                             

                           

দারয়ত্বপ্রাি  কভ যকতযা 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/উদজরা জকাড  

জেররদপান নম্বয, জভাফাইর নম্বয ও 

ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ 

আীর/অরবদমাগ কযা মাদফ (কভ যকতযায 

দফী/ ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা/উদজরা 

জকাড  জেররদপান নম্বয, জভাফাইর নম্বয 

ওই-জভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৫                 

ল           

০৭  

         

১  20/-           U©              

             

২      ল                 

                 

৩                           

        

৪                        

                  

৫                          

                                  

৬          

১                                   

                  

২                                 ল  

 

৩            

 

৪            

 

৫            ল           

 

6)            ল           

 

                           ল   

   ড় 

জপান-+880568৬১৩৭৪ 

      ল    :  +8801708397711 

e-mail-

sectionsapanchagarhdco 

@gmail.com 

 

         ল                

   ড় 

        : +880568৬১২৩৬ 

      ল    : +8801708397703 

e-mail-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd  

 

 

 

http://www.panchagarh.gov.bd/
mailto:e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd
mailto:e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd


০৬             

        

০৩     ১  20/-           U©              

             

২           ল ল  

                

৩                       ল 

                   

৪      ল               

১            

২            

 

৩                             

     ল  

৪            ল       

                           ল   

   ড় 

জপান-+880568৬১৩৭৪ 

      ল    :  +8801708397711 

e-mail-

sectionsapanchagarhdco 

@gmail.com 

 

         ল                

   ড় 

        : +880568৬১২৩৬ 

      ল    : +8801708397703 

e-mail-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৭            

        

            

      

০৭          ১  20/-           U©              

             

 

 

১            ১         -৫০০ -           

২              -২০০০ -        

       

৩                          

   -৫ ০০০ -            

4)        ঘ         ঘ  ৩/-      

    M©dzU 

5) AvevwmK Ni Avav cvKv  Ni-4/- 

          M©dzU 

6)  AvevwmK Ni I cvKv Ni 

(`vjvb)- 8/-               M©dzU 

7)  evwYwR¨K D‡Ï‡k¨ e¨env‡ii 

†ÿ‡Î (Avav cvKv Ni/cvKv Ni) 

12 -           M©dzU 

8)  evwYwR¨K D‡Ï‡k¨ e¨env‡ii 

†ÿ‡Î (Avav cvKv Ni/cvKv Ni) 

                ল   

   ড় 

জপান-+880568৬১৩৭৪ 

      ল    :  +8801708397711 

e-mail-

sectionsapanchagarhdco 

@gmail.com 

 

         ল                

   ড় 

        : +880568৬১২৩৬ 

      ল    : +8801708397703 

e-mail-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd  
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12/-           M©dzU 

০৮             

             

০১     ১)        wba©vwiZ di‡g  20/- 

          U©         Av‡e`b 

 (mnKvix Kwgkbvi (f‚wg) Gi 

wbKU Av‡e`bcÎ `vwLj Ki‡Z n‡e) 

২)             02 Kwc cvm‡cvU© 

mvB‡Ri mZ¨vwqZ iw½b     (    -

  i              ) 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)          mb`/RvZxq cwiPqcÎ 

4)               

১)   ল               ল     .      ) 

                              

                               

                             ল  

           ল  

( www.panchagarh.gov.bd)  

 

২)      ‡`¨v‡M 

৩)                     ‡cŠi †gqi 

৪)                      ‡cŠi †gqi 

           

 

 

 

 

 

                ল   

   ড় 

জপান-+880568৬১৩৭৪ 

      ল    :  +8801708397711 

e-mail-

sectionsapanchagarhdco 

@gmail.com 

 

         ল                

   ড় 

        : +880568৬১২৩৬ 

      ল    : +8801708397703 

e-mail-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd  

 

 

 

09 miKvwi `ß‡ii 

AbyK~‡j 

AK…wl Lvm Rwg 

e‡›`ve¯Í cÖ`vb 

06(Qq) gvm 

  

(K) f~wg gš¿Yvj‡i gva¨‡g †Rjv cÖkvmK  

eivei Av‡e`b cÎ (20 UvKvi 

†KvU©wdmn)|  

(L) Av‡e`bc‡Îi mv‡_  wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ mshy³ Ki‡Z n‡e| 

(I) cÖkvmwbK Aby‡gv`b| 

(II) A‡_©i ms ’̄vb (ev‡RU eivÏ/cÖKí 

`vwLj BZ¨vw`)| 
 

‡KvU©wd ÷¨v¤ú f¨vÛv‡ii wbKU cvIqv hv‡e| 1| 20(wek) UvKvi †KvU© wd 

2| 12 gv‡mi wewµZ `wj‡ji Mo g~‡j¨i 

wfwË‡Z mvjvgx/g~j¨  wba©viY Kiv n‡e| 

mvjvgx/g~‡j¨i UvKv  

     

(1-4631-0000-3601) 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা জভা প্রদান।) 

 

 

                ল   

   ড় 

জপান-+880568৬১৩৭৪ 

      ল    :  +8801708397711 

e-mail-

sectionsapanchagarhdco 

@gmail.com 

         ল                

   ড় 

        : +880568৬১২৩৬ 

      ল    : +8801708397703 

e-mail-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd  

 

10 miKvwi wkÿv 

cÖwZôv‡bi AbyK~‡j 

AK…wl Lvm Rwg 

e‡›`ve¯Í cÖ`vb 

06(Qq) gvm 

  

(K) f~wg gš¿Yvj‡i gva¨‡g ‡Rjv cÖkvmK  

eivei Av‡e`b cÎ (20 UvKvi 

†KvU©wdmn)|  

 

(L) Av‡e`bc‡Îi mv‡_  wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ mshy³ Ki‡Z n‡e| 

(I) cÖkvmwbK Aby‡gv`b| 

(II) A‡_©i ms¯’vb (ev‡RU eivÏ/cÖKí 

`vwLj BZ¨vw`)| 

‡KvU© wd ÷¨v¤ú f¨vÛv‡ii wbKU cvIqv hv‡e| 1| 20(wek) UvKvi †KvU© wd 

2| 12 gv‡mi wewµZ `wj‡ji Mo g~‡j¨i 

wfwË‡Z mvjvgx/g~j¨  wba©viY Kiv n‡e| 

     

(1-4631-0000-3601) 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা জভা প্রদান।) 

                ল   

   ড় 

জপান-+880568৬১৩৭৪ 

      ল    :  +8801708397711 

e-mail-

sectionsapanchagarhdco 

@gmail.com 

         ল                

   ড় 

        : +880568৬১২৩৬ 

      ল    : +8801708397703 

e-mail-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd  

 

http://www.panchagarh.gov.bd/
mailto:e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd
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11 ‡emiKvwi wkÿv 

cÖwZôv‡bi AbyK~‡j 

AK…wl Lvm Rwg 

e‡›`ve¯Í cÖ`vb 

06(Qq) gvm 

  

 (K) f~wg gš¿Yvj‡i gva¨‡g †Rjv cÖkvmK  

eivei Av‡e`b  cÎ (20 UvKvi 

†KvU©wdmn)|  

 

(L) Av‡e`bc‡Îi mv‡_  wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ mshy³ Ki‡Z n‡e| 

(I) cÖkvmwbK Aby‡gv`b| 

(II) A‡_©i ms ’̄vb | 

(III) wkÿv cÖwZôv‡bi KwgwUi wm×všÍ 

_vK‡Z n‡e 

‡KvU© wd ÷¨v¤ú f¨vÛv‡ii wbKU cvIqv hv‡e| 1| 20 (wek) UvKvi †KvU© wd 

2| 12 gv‡mi wewµZ `wj‡ji Mo g~‡j¨i 

wfwË‡Z mvjvgx/g~j¨  wba©viY Kiv n‡e| 

mvjvgx/g~‡j¨i UvKv  

     

(1-4631-0000-3601) 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা জভা প্রদান।) 

 

                ল   

   ড় 

জপান-+880568৬১৩৭৪ 

      ল    :  +8801708397711 

e-mail-

sectionsapanchagarhdco 

@gmail.com 

 

         ল                

   ড় 

        : +880568৬১২৩৬ 

      ল    : +8801708397703 

e-mail-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd  

 

 

12 wewkó wkÿvwe`, Kwe, 

mvwnwZ¨K ev RvZxq 

ch©v‡q wbR Ae`v‡bi 

Rb¨ we‡klfv‡e 

¯^xK…Z e¨w³i AbyK~‡j 

AK…wl Lvm Rwg 

e‡›`ve¯Í cÖ`vb 

06(Qq) gvm 

 

(K) mv`v KvM‡R Av‡e`b cÎ 20 UvKvi 

†KvU©wdmn| 

  

‡KvU© wd ÷¨v¤ú f¨vÛv‡ii wbKU cvIqv hv‡e| 1| 20 (wek) UvKvi †KvU© wd 

2| 12 gv‡mi wewµZ `wj‡ji Mo g~‡j¨i 

wfwË‡Z mvjvgx/g~j¨  wba©viY Kiv n‡e| 

mvjvgx/g~‡j¨i UvKv  

     

(1-4631-0000-3601) 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা জভা প্রদান।) 

 

                ল   

   ড় 

জপান-+880568৬১৩৭৪ 

      ল    :  +8801708397711 

e-mail-

sectionsapanchagarhdco 

@gmail.com 

 

         ল                

   ড় 

        : +880568৬১২৩৬ 

      ল    : +8801708397703 

e-mail-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd  

13 cÖvK…wZK `~‡h©vMRwbZ 

Kvi‡Y ÿwZMÖ¯Í 

cwiev‡ii AbyK~‡j 

AK…wl Lvm Rwg 

e‡›`ve¯Í cÖ`vb 

06(Qq) gvm 

 

K)  mv`v KvM‡R Av‡e`b cÎ 20 UvKvi 

†KvU©wdmn| 

 

‡KvU©wd ÷¨v¤ú f¨vÛv‡ii wbKU cvIqv hv‡e| 1| 20 (wek) UvKvi †KvU© wd 

2| 12 gv‡mi wewµZ `wj‡ji Mo g~‡j¨i 

wfwË‡Z mvjvgx/g~j¨  wba©viY Kiv n‡e| 

mvjvgx/g~‡j¨i UvKv  

 

     

(1-4631-0000-3601) 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা জভা প্রদান।) 

 

                ল   

   ড় 

জপান-+880568৬১৩৭৪ 

      ল    :  +8801708397711 

e-mail-

sectionsapanchagarhdco 

@gmail.com 

         ল                

   ড় 

        : +880568৬১২৩৬ 

      ল    : +8801708397703 

e-mail-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd  

 

14 cÖevmx‡`i mgevq 

mwgwZi gva¨‡g 

eûZj feb wbg©v‡Yi 

Rb¨ AK…wl Lvm Rwg 

e‡›`ve¯Í  cÖ`vb 

06(Qq) gvm 

 

K) mv`v KvM‡R Av‡e`b cÎ (20 UvKvi 

†KvU©wdmn)| 

 

(L) Av‡e`bc‡Îi mv‡_  wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ mshy³ Ki‡Z n‡e| 

(I) Avw_©K ÿgZv (e¨vs †÷U‡g›U/AvqKi 

msµvšÍ KvMRcÎ)| 

(II) mgevq mwgwZi KvMRcÎ| 

(III) mwbœK‡U wewae× ms¯’vi Awdm 

_vK‡j Zvi AbvcwËcÎ| 

‡KvU©wd ÷¨v¤ú f¨vÛv‡ii wbKU cvIqv hv‡e| 1| 20 (wek) UvKvi †KvU© wd 

2| 12 gv‡mi wewµZ `wj‡ji Mo g~‡j¨i 

wfwË‡Z mvjvgx/g~j¨  wba©viY Kiv n‡e| 

mvjvgx/g~‡j¨i UvKv  

 

     

(1-4631-0000-3601) 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা জভা প্রদান।) 

 

                ল   

   ড় 

জপান-+880568৬১৩৭৪ 

      ল    :  +8801708397711 

e-mail-

sectionsapanchagarhdco 

@gmail.com 

         ল                

   ড় 

        : +880568৬১২৩৬ 

      ল    : +8801708397703 

e-mail 

dcpanchagarh@mopa.gov.bd  

 

15 Mevw` cï ev `y» 

Lvgvi, nvmgyiMx 

Lvgvi ¯’vc‡bi †ÿ‡Î- 

wkí KviLvbv ¯’vc‡bi 

Rb¨ AK…wl Lvm Rwg 

e‡›`ve¯Í cÖ`vb 

06(Qq) gvm 

 

K) ms¯v’v/ cÖwZôvb mivmwi f~wg gš¿Yvj‡q  

Av‡e`b Ki‡eb| f~wg gš¿Yvjq 

Av‡e`bwU cieZ©x e¨e¯’v MÖn‡bi Rb¨ 

mswkøó †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡q 

†cÖiY Ki‡eb| 

(L) Av‡e`bc‡Îi mv‡_  wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ mshy³ Ki‡Z n‡e| 

(I) Avw_©K ÿgZv (e¨vs †÷U‡g›U/AvqKi 

msµvšÍ KvMRcÎ)| 

‡KvU©wd ÷¨v¤ú f¨vÛv‡ii wbKU cvIqv hv‡e| 1| 20 (wek) UvKvi †KvU© wd 

2| 12 gv‡mi wewµZ `wj‡ji Mo g~‡j¨i 

wfwË‡Z mvjvgx/g~j¨  wba©viY Kiv n‡e| 

mvjvgx/g~‡j¨i UvKv 

 

      

(1-4631-0000-3601) 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা জভা প্রদান।) 

 

                ল   

   ড় 

জপান-+880568৬১৩৭৪ 

      ল    :  +8801708397711 

e-mail-

sectionsapanchagarhdco 

@gmail.com 

         ল                

   ড় 

        : +880568৬১২৩৬ 

      ল    : +8801708397703 

e-mail-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd  
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(II) cÖK‡íi weeiYx  I ev¯Íevq‡bi 

m¤¢e¨Zv  cÖwZ‡e`b| 

16 e¨w³i AbyKy‡j AK…wl 

Lvm Rwg e‡›`ve¯Í 

cÖ`vb 

06(Qq) gvm 

 

K) Av‡e`b cÎ (20 UvKvi †KvU©wdmn)| 

(L) Av‡e`bc‡Îi mv‡_  wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ mshy³ Ki‡Z n‡e| 

(I) Avw_©K ÿgZv (e¨vs †÷U‡g›U/AvqKi 

msµvšÍ KvMRcÎ)| 

(II) cvewjK BR‡g›U evauvMÖ¯’ n‡e bv 

g‡g© cÖZ¨bcÎ| 

  

‡KvU©wd ÷¨v¤ú f¨vÛv‡ii wbKU cvIqv hv‡e| 1| 20 (wek) UvKvi †KvU© wd 

2| 12 gv‡mi wewµZ `wj‡ji Mo g~‡j¨i 

wfwË‡Z mvjvgx/g~j¨  wba©viY Kiv n‡e| 

mvjvgx/g~‡j¨i UvKv 

 

      

(1-4631-0000-3601) 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা জভা প্রদান।) 

                ল   

   ড় 

জপান-+880568৬১৩৭৪ 

      ল    :  +8801708397711 

e-mail-

sectionsapanchagarhdco 

@gmail.com 

         ল                

   ড় 

        : +880568৬১২৩৬ 

      ল    : +8801708397703 

e-mail-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd  

 

17 agx©q ¯’vcbvi AbyKz‡j 

AK…wl Lvm Rwg 

e‡›`ve¯Í 

06(Qq) gvm 

 

K) Av‡e`b cÎ (20 UvKvi †KvU©wdmn)| 

 

(L) Av‡e`bc‡Îi mv‡_  wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ mshy³ Ki‡Z n‡e| 

(I)  ’̄vbxq miKvi ms¯’vi ( 

BDwbqb/‡cŠimfv/wmwU K‡c©v‡ik‡bi)|  

 

  

‡KvU©wd ÷¨v¤ú f¨vÛv‡ii wbKU cvIqv hv‡e| 1| 20 (wek) UvKvi †KvU© wd 

2| 12 gv‡mi wewµZ `wj‡ji Mo g~‡j¨i 

wfwË‡Z mvjvgx/g~j¨  wba©viY Kiv n‡e| 

mvjvgx/g~‡j¨i UvKv 

 

      

(1-4631-0000-3601) 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা জভা প্রদান।) 

                ল   

   ড় 

জপান-+880568৬১৩৭৪ 

      ল     :  

+8801708397711 

e-mail-

sectionsapanchagarhdco 

@gmail.com 

         ল                

   ড় 

        : +880568৬১২৩৬ 

      ল    : +8801708397703 

e-mail-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd  

 

18 wkí KviLvbv 

¯’vc‡bi Rb¨ 

AK…wl Lvm Rwg 

e‡›`ve¯Í 

06(Qq) gvm 

 

K) ms¯v’v/ cÖwZôvb mivmwi f~wg gš¿Yvj‡q  

Av‡e`b Ki‡eb| f~wg gš¿Yvjq Av‡e`bwU 

cieZ©x e¨e¯’v  MÖn‡bi Rb¨ mswkøó †Rjv 

cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡q †cÖiY Ki‡eb| 

 

(L) Av‡e`bc‡Îi mv‡_  wb¤œwjwLZ 

KvMRcÎ mshy³ Ki‡Z n‡e| 

(I) c~Y©v½ Bb‡fó‡g›U wmwWDj |   

(II) Avw_©K ÿgZv (e¨vs †÷U‡g›U/AvqKi 

msµvšÍ KvMRcÎ)| 

(III) h_vh_ KZ©„c‡ÿi QvocÎ mycvwik ( 

†hgb-cwi‡ek Awa`ßi,ch©Ub KZ©„cÿ)| 

 

 

‡KvU©wd ÷¨v¤ú f¨vÛv‡ii wbKU cvIqv hv‡e| 1| 20 (wek) UvKvi †KvU© wd 

2| 12 gv‡mi wewµZ `wj‡ji Mo g~‡j¨i 

wfwË‡Z mvjvgx/g~j¨  wba©viY Kiv n‡e| 

mvjvgx/g~‡j¨i UvKv 

 

      

(1-4631-0000-3601) 

(জেজারয চারাদনয দ্বাযা জভা প্রদান।) 

                ল   

   ড় 

জপান-+880568৬১৩৭৪ 

      ল    :  +8801708397711 

e-mail-

sectionsapanchagarhdco 

@gmail.com 

         ল                

   ড় 

        : +880568৬১২৩৬ 

      ল    : +8801708397703 

e-mail-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd  
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19 অর যত ম্পরত্তয 

 ইজাযা নফায়ন 

 

১৫          

 

 

১) জজরা প্রাক ফযাফদয রররখত   

আদফদনত্র দারখর কযদত দফ 

২) ফ যদল রড.র.আয এয    

   ছায়াররর/পদোকর 

৩) জৌয কয রযদাদধয যীদ এয 

ছায়াররর/ পদোকর 

 

 

 

আদফদনকাযীদক রনদজ আদফদন কযদত দফ (ক) আদফদনদত্রয াদথ ২০/- োকায 

জকাে য রপ 

(খ)  ফারল যক ররজভারনয জেরণ রবরত্তক ায  

     (জৌয এরাকায জন্য) 

১। কৃরল জরভ  (প্ররত তাাং): ১০/- োকা 

২। অকৃরল অফারক জরভ 

(প্ররততাাং:৪০/োকা 

৩। অকৃরল ফারণরজযক জরভ(প্ররত তাাং): 

৫০/-োকা 

৪। আফারক কাঁচাঘয (প্ররত ফগ যফুে): ৩ /- 

োকা 

৫। আফারক আধাাকা ঘয (প্ররত ফগ যফুে): 

৪/োকা 

৬। আফারক াকা ঘয(প্ররত ফগ যফুে): ৬/- 

োকা 

৭। ফারণরজযক কাঁচা ঘয(প্ররত ফগ যফুে): ৮/- 

োকা 

৮। ফারণরজযক আধা াকা/ াকা ঘয(প্ররত 

ফগ যফুে) :   ১২/োকা 

৯। রনজ অথ যায়দন কর্তযদক্ষয অনুভরতক্রদভ  

উদত্তাররত অফকাঠাদভা জক্ষদত্র খারর জরভয  

ররজভারন  অফকাঠাদভায জন্য রনধ যারযত 

াদযয অরতরযক্ত ২০% রদদত দফ। 

১০। পদরয ফাগান/পুকুয/দীরঘ/রফর 

রনরাদভয  ভাধ্যদভ  ফদিাফত্ম প্রদান কযা 

দয় থাদক।(৩ ফছদযয জন্য) 

                ল   

   ড় 

জপান-+880568৬১৩৭৪ 

      ল    :  +8801708397711 

e-mail-

sectionsapanchagarhdco 

@gmail.com 

         ল                

   ড় 

        : +880568৬১২৩৬ 

      ল    : +8801708397703 

e-mail-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd  

 

20  জগদজেভুক্ত অর যত 

ম্পরত্তয ইজাযা প্রদান। 

(রবর জকভুক্ত 

ম্পরত্তয রনধ যারযত 

ইজাযাগ্রীতা না 

থাকদর রকাংফা 

ইজাযাগ্ররতা ররজ 

গ্রদণ অরনচ্ছুক দর 

রকাংফা মৃত্যযফযণ কযদর 

রকাংফা ওয়ারযদদয 

ভদধ্য রফবাজন কযদর 

নত্যনবাদফ ররজ প্রদান 

কযা দয় থাদক)। 

১৫          

 

১) 20/-           U©         জজরা 

প্রাক ফযাফদয রররখত আদফদনত্র দারখর 

কযদত দফ 

২) জবাোয আইড কাড য 

৩) ওয়ারয সূদত্র  ররজ রনদত দর 

স্বাথ যারধকায নদত্র 

আদফদনকাযীদক রনদজ দারখর 

 কযদত দফ 

(ক) আদফদনদত্রয াদথ ২০/- োকায 

জকাে য রপ 

(খ)  ফারল যক ররজভারনয জেরণ রবরত্তক ায  

     (জৌয এরাকায জন্য) 

১। কৃরল জরভ  (প্ররত তাাং): ১০/- োকা 

২। অকৃরল অফারক জরভ 

(প্ররততাাং:৪০/োকা 

৩। অকৃরল ফারণরজযক জরভ(প্ররত তাাং): 

৫০/-োকা 

৪। আফারক কাঁচাঘয (প্ররত ফগ যফুে): ৩ /- 

োকা 

৫। আফারক আধাাকা ঘয (প্ররত ফগ যফুে): 

৪/োকা 

৬। আফারক াকা ঘয(প্ররত ফগ যফুে): ৬/- 

োকা 

৭। ফারণরজযক কাঁচা ঘয(প্ররত ফগ যফুে): ৮/- 

োকা 

৮। ফারণরজযক আধা াকা/ াকা ঘয(প্ররত 

ফগ যফুে) : ১২/োকা 

৯। রনজ অথ যায়দন কর্তযদক্ষয অনুভরতক্রদভ  

উদত্তাররত অফকাঠাদভা জক্ষদত্র খারর জরভয  

ররজভারন  অফকাঠাদভায জন্য রনধ যারযত 

                ল   

    ড় 

জপান-+880568৬১৩৭৪ 

      ল    :  +8801708397711 

e-mail-

sectionsapanchagarhdco 

@gmail.com 

         ল                

   ড় 

        : +880568৬১২৩৬ 

      ল    : +8801708397703 

e-mail-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd  

 

mailto:e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd
mailto:e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd
mailto:e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd
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াদযয অরতরযক্ত ২০% রদদত দফ। 

১০। পদরয ফাগান/পুকুয/দীরঘ/রফর 

রনরাদভয  ভাধ্যদভ  ফদিাফত্ম প্রদান কযা 

দয় থাদক।(৩ ফছদযয জন্য) 

21 অর যত ম্পরত্তয 

ইজাযাদাদযয নাভ 

রযফতযন 

১৫          

 

১) 20/-           U©         জজরা 

প্রাক ফযাফদয রররখত আদফদনত্র দারখর 

কযদত দফ 

২) ফ যদল রড.র.আয এয    

     য়াররর/পদোকর 

৩) জৌয কয রযদাদধয যীদ এয 

ছায়াররর/ পদোকর 

আদফদনকাযীদক রনদজ দারখর 

 কযদত দফ 

১) স্থাা্নীয় জবন্ডাদযয রনকে দত ২০/- োকা 

মূদেয জকাে য রপ  াদা কাগদজ জজরা 

প্রাক ফযাফদয রররখত আদফদনত্র 

দারখর কযদত দফ 

২) ৩০০/- োকা মূদেয নন-জুরডরয়ার 

ষ্টযাদম্প রপনাভা দারখর কযদত দফ। 

 

                ল   

   ড় 

জপান-+880568৬১৩৭৪ 

      ল    :  +8801708397711 

e-mail-

sectionsapanchagarhdco 

@gmail.com 

         ল                

   ড় 

        : +880568৬১২৩৬ 

      ল    : +8801708397703 

e-mail-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd  

 

22 ইজাযাকৃত অর যত 

ম্পরত্ত জভযাভদতয 

অনুদভাদন 

১৫          

 

১) 20/-           U©         জজরা 

প্রাক ফযাফদয রররখত আদফদনত্র দারখর 

কযদত দফ 

২) ফ যদল রড.র.আয এয      

ছায়াররর/পদোকর 

৩) জৌয কয রযদাদধয যীদ এয 

ছায়াররর/ পদোকর 

আদফদনকাযীদক রনদজ দারখর 

 কযদত দফ 

১) স্থাা্নীয় জবন্ডাদযয রনকে দত ২০/- োকা 

মূদেয জকাে যরপ াদা কাগদজ জজরা 

প্রাক ফযাফদয রররখত আদফদনত্র 

দারখর কযদত দফ 

২) তদন্ত াদদক্ষ অনুদভাদন জমাগ্য। 

 

                ল   

   ড় 

জপান-+880568৬১৩৭৪ 

      ল    :  +8801708397711 

e-mail-

sectionsapanchagarhdco 

@gmail.com 

         ল                

   ড় 

        : +880568৬১২৩৬ 

      ল    : +8801708397703 

e-mail-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd  

 

23 রবর ম্পরত্ত ম্পদকয 

জনগদণয অরবদমাগ 

আদফদন রনষ্পরত্তকযণ  

৭          

 

ক) 20/-           U©         জজরা 

প্রাক ফযাফদয রররখত আদফদনত্র দারখর 

কযদত দফ 

খ) অরবদমাগ াংক্রান্ত মাফতীয় কাগজত্রারদ 

দারখর কযদত দফ 

আদফদনকাযীদক রনদজ আদফদন কযদত দফ  আদফদনদত্রয াদথ  ২০/- োকায জকাে য 

রপ 

 

                ল   

   ড় 

জপান-+880568৬১৩৭৪ 

      ল    :  +8801708397711 

e-mail-

sectionsapanchagarhdco 

@gmail.com 

         ল                

   ড় 

        : +880568৬১২৩৬ 

      ল    : +8801708397703 

e-mail-

dcpanchagarh@mopa.gov.bd  

 

cÖPv‡i : †Rjv cÖkvmb, cÂMo| 
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mailto:e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd
mailto:e-mail-dcpanchagarh@mopa.gov.bd
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়,ঞ্চগড় 

www.panchagarh.gov.bd 
 

নাগরযক নদ  

(Citizen’s Charter) 

     জযকড য রুভ াখা 

 

ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ                     

          

    ) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজ প্রারিয স্থান  

        রপ/চাদজয (োকা 

জভাদাদনয জকাড/খাত ও কখন 

প্রদান কযদত দফ তা উদেখ কযদত 

দফ) 

দারয়ত্ব প্রারি কভ যকতযা (কভ যকতযায নাভ 

দফী, ফাাংরাদদদয জকাড , জজরা , 

উদজরায জকাড  জেররদপান নম্বয, ই-

জভইর) 

উর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ আীর কযা মাদফ 

(কভ যকতযায দফী,ফাাংরাদদদয জকাড, জজরা 

উদজরায জকাড  জেররদপান নম্বয.ই-জভইর) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 weGm/Gm.G/Avi,Gm/w

mGm LwZqv‡bi Rv‡e` 

bKj mieivn 

07 (mvZ) Kvh© w`em (01wU 

Av‡e`‡bi †ÿ‡Î) 02-10wUi 

†ÿ‡Î 12 Kvh© w`em 10-20wUi 

†ÿ‡Î 20 Kvh© w`em 20-50wUi 

†ÿ‡Î 30 Kvh© w`em 50-

100wUi ‡ÿ‡Î 50 Kvh© w`em 

      wba©vwiZ di‡g  

50/-           U©    

     Av‡e`b 

 

BDwbqb Z_¨ †mev 

†K‡›`ªi gva¨‡g 

AbjvB‡b Av‡e`b 

Ki‡Z n‡e 

Av‡e`bKvix †h BDwbqb Z_¨ †mev 

†K‡›`ª Av‡e`b Ki‡eb †m D‡`¨v³vi 

wbKU 100/- UvKv iwk` MÖn‡Yi gva¨‡g 

Rgv cÖ`vb Ki‡eb| 

fvicÖvß Kg©KZ©v †iKW© iæg kvLv 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, cÂMo 

‡dvbt +88-0568-61200 

‡gvevt 01708397725 

B-‡gBj- 

recordroompanchagarh@gmail.com 

‡Rjv cÖkvmK, cÂMo 

‡dvbt +88-0568-61200 

‡gvevt +8801713200803/+8801708397700 

B-‡gBj- dcpanchagarh@mopa.gov.bd 

২ ‡gŠRv g¨vc mieivn 3(wZb)  

Kvh©w`em 

1.bxj †Wwg‡Z 50/- 

UvKvi †KvU© wd jvwM‡q 

Av‡e`b Ki‡Z n‡e 

2. Pvjv‡bi g~j Kwc 

1.Aby‡gvw`Z ÷¨v¤ú 

†fÛvi 

 

2. ‡Rjv I‡qe †cvU©vj 

(www.panchagarh.

gov.bd/  
d‡UvKwci †`vKv‡b 

 

‡KvW bs 1/4637/0001/1221 Pvjv‡bi 

gva¨‡g †mvbvjx e¨vsK 500/- UvKvi  

B-‡mev †K‡›`ª Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

৩ ivR¯^ gvgjvi 

mvwUdvBW Kwc mieivn 

20 (wek)  

Kvh©w`em 

      wba©vwiZ di‡g  

50/-           U©    

     Av‡e`b 

 

Aby‡gvw`Z ÷¨v¤ú 

†fÛv‡ii wbKU cvIqv 

hv‡e| 

50/- UvKvi †KvU© wd jvwM‡q †Rjv B-

‡mev †K‡›`ª Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

৪ ‡Km bw_ gvgjvi 

Rv‡e`v bKj mieivn 

15 (c‡bi)  

Kvh©w`em 

      wba©vwiZ di‡g  

50/-           U©    

     Av‡e`b 

 

Aby‡gvw`Z ÷¨v¤ú 

†fÛv‡ii wbKU cvIqv 

hv‡e| 

50/- UvKvi †KvU© wd jvwM‡q †Rjv B-

‡mev †K‡›`ª Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

 

cÖPv‡i : †Rjv cÖkvmb, cÂMo| 

 

 

 

 

http://www.panchagarh.gov.bd/
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়,ঞ্চগড় 

www.panchagarh.gov.bd 
 

নাগরযক নদ  

(Citizen’s Charter) 

     জেজারয াখা 

ক্ররভক 

নম্বয 

জফায নাভ 

         

           

          

     

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজ প্রারি 

স্ান 

                         

                    

                     

               

দারয়ত্বপ্রাি  কভ যকতযা 

(কভ যকতযায দফী, ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/উদজরা জকাড  

জেররদপান নম্বয, জভাফাইর নম্বয ও 

ই-জভইর) 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা/মায কাদছ 

আীর/অরবদমাগ কযা মাদফ 

(কভ যকতযায দফী/ ফাাংরাদদদয 

জকাড, জজরা/উদজরা জকাড  

জেররদপান নম্বয, জভাফাইর নম্বয 

ওই-জভইর) 

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, 

,bb-RywWwkqvj ÷¨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| 

০৩ (ভতে) 

কা যভেবস 

1.‡UªRvwi Pvjv‡bi g~jKwc 

2.Pvwn`vcÎ 

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

†KvWmg~n t 

GW‡nwmf †KvU© wd ÷¨v¤ú, we‡kl AvVv‡jv 

÷¨v¤ú (†KvW bs-1-2141-0000-

1811),Bg‡cÖm&W †KvU© wd ÷¨v¤ú (†KvW 

bs-1-2141-0000-2317) bb - 

RywWwmqvj ÷¨v¤ú ,ivR¯^ ÷¨v¤ú, Kwc 

÷¨v¤ú (†KvW bs- 1-1101-0020-

1301) ‡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),  

Pvjvb 

dig(wU.Avi.dig bs-

6) Gi cÖvwß ¯’vb 

1.dig&m GÛ †÷kbvix 

kvLv, †Rjv cÖkvm‡Ki 

Kvh©vjq, cÂMo| 

 

ভি/চাজয মুক্ত  ‡UªRvwi Awdmvi, জেজারয াখা 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq cÂMo  

‡gvevt 01708397724 

B-‡gBj- 

tr.panchagarh@gamil.com 

 

জজরা প্রাক, ঞ্চগড় 

জপানঃ +৮৮-০৫৬৮-৬১২০০ 

জভাফা : ০১৭১৩২০০৮০৩ 

ই-জভইর-

dcpanchagarh@mopa.g

ov.bd 
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-০৫৬৮-৬১200 

E-mail: dcpanchagarh@mopa.gov.bd 
 

 


