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নাগরযক সনদ  ভধুখারী পৌযসবা 

পৌযসসফা প্রারিয পকৌর ও প্ররিয়া 

 

প্রাসরনক রফবাগ 

প্রাসন রফবাসগয পসফা-সাধাযণ াখা   

ক্রঃ 
নং 

সবামূ 
সবা রবরা/সবা 

প্রাপ্তির প্রপ্তক্রয়া 
সবার মূয 

সবা রবরা/সবা 

প্রাপ্তির প্রপ্তক্রয়া 

১ 

অগন্তুকদের 

অগমদের উদেলয  

কারে 

প্তপ্তিবদ্ধকরে                         ভযর্থনা 
 িরামলথ সকদের মাধ্যদম 

সকার্থ  দে অগে 

প্তবপ্তবধ্ সক, খাপ্তরজ 

য়া সক িুনরায় 

চা ুকরা    

সক প্তনস্পপ্তি করা 
য় াপ্তপ্তল সবাদডথ র 

মাধ্যদম। সবাডথ  গঠিে 

য় উভয় িদের 

ম্মাপ্তনে েয  

াপ্তপ্তল অোদের 

িদের ১/২ জন 

ম্মাপ্তনে 

কাউপ্তিদরর 

মন্বদয়।   

২ জােীয়ো নে 
প্তনধ্থাপ্তরে ফরদম সময়র মদােয় বরাবর 

অদবেন 
০৫ র্াকা 

১ প্তেন (বাংা) / ৩ 

প্তেন 

৩ 
প্তবপ্তভন্ন প্রকার 

অদবেন িত্র গ্রে 
ঐ প্তবনামূদয ৭ প্তেন 

৪ অদয়র নে ঐ ৫ র্াকা ২ প্তেন 

৫ প্তববাপ্তে নে ঐ ৫ র্াকা ১৫ প্তেন 

৬ চাপ্তরপ্তত্রক নে ঐ ৫ র্াকা ১ প্তেন 

প্রাসন রফবাসগয ারযফারযক আদারসেয পসফা 
ক্রঃ 
নং 

সবামূ 
সবা রবরা/সবা 

প্রাপ্তির প্রপ্তক্রয়া 
সবার মূয ময়ীমা 

োপ্তয়ত্বপ্রাি 

কমথকেথ া/কমথচারী 



১ 

সকার্থ  দে অগে 

প্তবপ্তবধ্ সক, খাপ্তরজ 

য়া সক িুনরায় 

চা ুকরা  

সক প্তনস্পপ্তি করা য় াপ্তপ্তল সবাদডথ র 

মাধ্যদম। সবাডথ  গঠিে য় উভয় িদের 

ম্মাপ্তনে েয  াপ্তপ্তল অোদের 

িদের ১/২ জন ম্মাপ্তনে কাউপ্তিদরর 

মন্বদয়। 

প্তবনামুদয   

 

৫-৭ 

কাযথপ্তেব 

                

প্তবচার কারী 
 োপ্তয়ত্বপ্রাি 

প্তবচারক 

(কাউপ্তির) 

২ 

স্ত্রীর জীবেলায় ২য় 

প্তববাদর নুমপ্তের 

সক 

ঐ ৩০০ র্াকা 

৩ 

স্ত্রীর জীবেলায় ৩য় 

প্তববাদর নুমপ্তের 

সক 

ঐ 
৫,০০০ 

র্াকা 

৪ 

স্ত্রীর জীবেলায় ৪র্থ 
প্তববাদর নুমপ্তের 

সক 

ঐ 
১০,০০০ 

র্াকা 

৫ 

স্ত্রী িাগ/েম দ 

প্তববাদর নুমপ্তে 

সক 

ঐ ১০০ র্াকা 

৬ 

িুরু কেৃথ ক স্ত্রী 
োাক (সময়র 

সনাটিল মারফে 

উভয় িেদক 

বগে কদর 

প্তমমাংলা করদবন)। 

সকদর 

নক/নুপ্তপ্তি 

প্রোন। 

ঐ প্তবনামুদয 

 

প্রাসন রফবাসগয রিসবন্স রযসেস পসর-এয পসফা 
ক্রঃ 
নং 

সবামূ 
সবা রবরা/সবা 

প্রাপ্তির প্রপ্তক্রয়া 
সবার মূয ময়ীমা 

োপ্তয়ত্বপ্রাি 

কমথকেথ া/কমথচারী 

1 

সয সকান প্তভদযাগ 

” প্তভদযাগ প্তনস্পপ্তি 

স” কেৃথ ক বাছাআ, 

শুনাপ্তনর প্তেন ধ্াযথয, 

সময়র মদােয় বরাবর অদবেন প্তবনামুদয 
প্তভদযাগ 

গ্রদে ৩০ 

প্তেদনর মদধ্য 

প্তভদযাগ 

প্তনস্পপ্তি স 

/প্তবচার কারী 



 

প্তভদযাগকারীদক 

প্তপ্তখে সনাটিল 

প্রোন  শুনাপ্তন 

নুষ্ঠাদনর মাধ্যদম 

প্তভদযাগ প্তনস্পপ্তি 

কদর 

প্তভদযাগকারীদক 

বপ্তে করা য়। 

 

প্রাসন রফবাসগয পেড রাইসসন্স াখা 
ক্রঃ 
নং 

সবামূ 
সবা রবরা/সবা 

প্রাপ্তির প্রপ্তক্রয়া 
সবার মূয ময়ীমা 

োপ্তয়ত্বপ্রাি 

কমথকেথ া/কমথচারী 

1  সেড াআদি 
 প্তনধ্থাপ্তরে ফরদম সময়র মদােয় বরাবর 

অদবেন  

১০০ -

১২০০০  র্াকা 
২ প্তেন 

  াআদি 

িপ্তরেলথক 
2 

যানবান াআদি 

প্তরক্সা, ভযান, 

সোগাড়ী, গরুর 

গাড়ী  

নবায়ন  (মাপ্তক   

চাক)   

ঐ 
৫০ - 

২০০  র্াকা 
২ প্তেন 

 

প্রাসন রফবাসগয এসসসসভন্ট াখা 

 

ক্রঃ 
নং 

সবামূ 
সবা রবরা/সবা 

প্রাপ্তির প্রপ্তক্রয়া 

সবার 

মূয 
ময়ীমা 

োপ্তয়ত্বপ্রাি 

কমথকেথ া/কমথচারী 

1 সাপ্তডং নম্বর প্রোন 
প্তনধ্থাপ্তরে ফরদম সময়র মদােয় বরাবর 

অদবেন 
প্তবনামূদয ৩ প্তেন কর প্তনধ্থারক 

 

 

2 সাপ্তডং নাম জাপ্তর ঐ ১০০ র্াকা ৩ প্তেন 

3 
সাপ্তডং কর 

িৃর্কীকরে 
ঐ ১০০ র্াকা ৩ প্তেন 



প্রাসন রফবাসগয পৌয ফাজায াখা 
ক্রঃ 
নং 

সবামূ 
সবা রবরা/সবা 

প্রাপ্তির প্রপ্তক্রয়া 
সবার মূয ময়ীমা 

োপ্তয়ত্বপ্রাি 

কমথকেথ া/কমথচারী 

1 
সোকান বরাে 

ংক্রান্ত কাযথক্রম 

বরাে কপ্তমটির 

মোমদের প্তভপ্তিদে 

সামী  মাপ্তক 

ভাড়ার প্তভপ্তিদে 

জনস্বাদর্থ 
প্রদয়াজন না 
য়া িযথন্ত 

বাজার েত্ত্বাবধ্ায়ক 2 

সোকান ভাড়া 
অোয়   

 

প্রপ্তে মাদ 

বযাংদক জমা 
মাপ্তক ভাড়া              ঐ 

3 ার্-বাজার আজারা 
েরিত্র অহ্বাদনর 

মাধ্যদম 

আজারা মূয 

প্রাপ্তির প্তভপ্তিদে 

১ বছর 

প্রাসন রফবাসগয রক্ষা, সংসৃ্করে ও াঠাগায াখা 
ক্রঃ 
নং 

সবামূ 
সবা রবরা/সবা 

প্রাপ্তির প্রপ্তক্রয়া 
সবার মূয ময়ীমা 

োপ্তয়ত্বপ্রাি 

কমথকেথ া/কমথচারী 

১ জােীয় প্তেব িান 
বাপ্তথক কমথূচী 
নুযায়ী 

প্তবনামূদয 
বছদরর 

প্তনধ্থাপ্তরে 

প্তেদন 

প্তচব 

২ 

বাপ্তথক নুোন 

(প্তপ্তব, েপ্তরদ্র ছাত্র, 

ক্লাব, প্তলো  ধ্মীয় 

প্রপ্তেষ্ঠান)   

প্তনধ্থাপ্তরে ফরদম 

সময়র মদােয় বরাবর 

অদবেন 

প্তবনামূদয 
বছদরর 

প্তনধ্থাপ্তরে 

প্তেদন 

প্রসকৌর রফবাগ 

প্রসকৌর রফবাসগয পসফা-নগয রযকল্পনা াখা 

ক্রঃ 
নং 

সবামূ 
সবা রবরা/সবা 

প্রাপ্তির প্রপ্তক্রয়া 
সবার মূয ময়ীমা 

োপ্তয়ত্বপ্রাি 

কমথকেথ া/কমথচারী 

১ 
আমারদের নক্সা 
নুদমােন 

প্তনধ্থাপ্তরে ফরদম 

সময়র মদােয় বরাবর 

অদবেন 

সিৌর  প্তবপ্তধ্ নুযায়ী 
প্তনধ্থাপ্তরে মূদয 

১৫ প্তেন 

লর িপ্তরকল্পনাপ্তবে 

২ 
নািপ্তির নে/ 

িপ্তরদবলগে ছাড়িত্র 

প্তনধ্থাপ্তরে ফরদম 

সময়র মদােয় বরাবর 
প্রপ্তে লেক ৫০০ র্াকা ১৫ প্তেন 



অদবেন 

প্রসকৌর রফবাসগয পসফা- েূত  াখা 
ক্রঃ 
নং 

সবামূ 
সবা রবরা/সবা 

প্রাপ্তির প্রপ্তক্রয়া 
সবার মূয ময়ীমা 

োপ্তয়ত্বপ্রাি 

কমথকেথ া/কমথচারী 

১ 

রাস্তা কেথ দনর 

নুমপ্তে (গযা, 

িাপ্তনর াআন 

আেযাপ্তে) 

প্তনধ্থাপ্তরে ফরদম 

সময়র মদােয় বরাবর 

অদবেন 

(প্রপ্তে  বগথফুর্) 

কাদিথটিং ১৯৫/- 

এআচ প্তবপ্তব-৭৫/- 

মযাকাডাম-১২৬/- 

প্তং-৪৩/- 

মাটির রাস্তা-২৫/- 

৫ প্তেন 

প্তনবথাী প্রদকৌলী        

২ 

ঠিকাোর 

োপ্তকাভুপ্তি  

নবায়ন 

প্তনধ্থাপ্তরে ফরদম 

সময়র মদােয় বরাবর 

অদবেন 

প্তবদল সেেী ৩০০০/- 

১ম সেেী  ১৫০০/- 

২য় সেেী  ১০০০/- 

৩য় সেেী  ৫০০/- 

রবরাকারী  ৩০০/- 

১ মা 

৩ 
ভূপ্তমর ীমানা 
প্তনধ্থারে নে 

প্তনধ্থাপ্তরে ফরদম 

সময়র মদােয় বরাবর 

অদবেন 

২০০০/- র্াকা ১৫ প্তেন াদভথ য়ার 

প্রসকৌর রফবাসগয পসফা-রফদুু ৎ/মারিক াখা 
ক্রঃ 
নং 

সবামূ 
সবা রবরা/সবা 

প্রাপ্তির প্রপ্তক্রয়া 
সবার মূয ময়ীমা 

োপ্তয়ত্বপ্রাি 

কমথকেথ া/কমথচারী 

১ 
ড়কবাপ্তে 

রেোদবেে 

নাগপ্তরকগদের 

অদবেদনর সপ্রপ্তেদে 
বাদজর্ নুযায়ী ১০ প্তেন 

উি-কারী প্রদকৌলী 
(প্তবেৎু/যাপ্তিক) 

 
২ 

সরাড সরাার ভাড়া 
প্রোন 

ক) ৮-১০ র্নী 

সময়র মদােয় 

বরাবর অদবেন 
২৫০০/- র্াকা ১ প্তেন 



খ) ৬-৮ র্নী 

৩ 

ুস্থ সরাগীদের 

জনয 
িপ্তরবন/এম্বুদি 

রবরা  

জরুরী সফান র্বা 
ংবাে প্রাপ্তি াদিদে 

সিৌরভার প্তভেদর ২২০ 

র্াকা এবং সিৌরভার 

বাপ্তদর প্রপ্তে প্তকঃ প্তমঃ 
১৫ র্াকা। 

াবথেপ্তেক 

প্রসকৌর রফবাসগয পসফা-ারন সযফযাহ াখা 
ক্রঃ 
নং 

সবামূ 
সবা রবরা/সবা 

প্রাপ্তির প্রপ্তক্রয়া 
সবার মূয ময়ীমা 

োপ্তয়ত্বপ্রাি 

কমথকেথ া/কমথচারী 

১ 

অবাপ্তক/বাপ্তেপ্তজযক 

িাপ্তন রবরাদর 

ংদযাগ 

সময়র মদােয় বরাবর 

অদবেন 

সিৌর  প্তবপ্তধ্ নুযায়ী 
প্তনধ্থাপ্তরে মূদয 
ংদযাগ প্তফ  মাপ্তক 

প্তফ 

৫ প্তেন 

িাপ্তন েত্ত্বাবধ্ায়ক 

২ স্তচাপ্তে নকূি 
মদয়র মদােয় বরাবর 

অবদেন 
প্তবনামূদয 

প্রপ্তে র্থ 
বৎসর 

 

স্বাস্থ্ু রযফায রযকল্পনা ও রযচ্ছন্নো রফবাগ 

স্বাস্থ্ু রযফায রযকল্পনা ও রযচ্ছন্নো রফবাসগয-স্বাস্থ্ু রযফায রযকল্পনা াখা 

ক্রঃ নং সবামূ 

সবা 
রবরা/সবা 

প্রাপ্তির প্রপ্তক্রয়া 

সবার মূয ময়ীমা োপ্তয়ত্বপ্রাি কমথকেথ া/কমথচারী 

১ জন্ম/মৃেুয নে 

প্তনধ্থাপ্তরে ফরদম 

সময়র মদােয় 

বরাবর অদবেন 

১৮ বছদরর 

প্তনদে বয় দ 

প্তবনামূদয োর 

উদদ্ধথ -৫০ র্াকা 

২ প্তেন 

টিকাোন ুিারভাআজার 
২ বয় নে 

সময়র মদােয় 

বরাবর অদবেন 
প্তবনামুদয ৩ প্তেন 

৩ 

আপ্তিঅআ 

কাযথক্রদমর 

অোয় মা   

প্তলশুদের টীকা 
োন কাযথক্রম  

স্থায়ী  স্থায়ী 
সকেমূদ 

প্তবনামুদয াবথেপ্তনক 



৪ 
কৃপ্তম প্তনয়িে 

কাযথক্রম 
মাে িযথায় প্তবনামূদয 

প্তলশুদের ১ 

বছদরর মদধ্য 
এবং 
মপ্তাদের ১৫-

৪৯ বছদরর 

মদধ্য 

৫ 

সাদর্/সরদস্তারায় 

িঁচা/বাপ্ত খাবার 

িপ্তরদবলন সরাধ্ 

কাযথক্রম 

মাে িযথাদয় সিৌর 

এাকায় 
প্তবনামূদয াবথেপ্তনক 

৬ 
িপ্তরদবল প্রেযয়ন 

িত্র প্রোন 

প্তবপ্তভন্ন প্তকপ্তনক/ 

সমপ্তডদক সন্টার, 

ক-কারখানা  

খামারমূদ 

প্তবনামূদয - 

স্বাস্থ্ু রযফায রযকল্পনা ও রযচ্ছন্নো রফবাসগয-রযচ্ছন্নো 
াখা 

ক্রঃ নং সবামূ দবা রবরা/দবা সবার মূয ময়ীমা োপ্তয়ত্বপ্রাি কমথকেথ া/কমথচারী 

১ সিৌর এাকার প্রািপ্তর প্রক্রপ্তয়া প্তবনামূদয 
সভার ৬র্া-
৮র্া িযথন্ত 

িপ্তরচ্ছন্নো িপ্তরেলথক 
২ 

রাস্তা, ার্-

বাজার, মােমূ 

ঝাড়ু সেয়া 

িপ্তরচ্ছন্নো কমী 
দ্বারা দেপ্তনক 

কমথূচী নুযায়ী 
প্তবনামূদয 

সভার ৬র্া-
১১র্া িযথন্ত 

৩ নেথমা িপ্তরস্কার 

িপ্তরচ্ছন্নো কমী 
দ্বারা দেপ্তনক 

কমথূচী নুযায়ী 
প্তবনামূদয 

সভার ৬র্া-
েিুুর ২র্া 
িযথন্ত 

৪ 
কঠিন অবজথ না 
িারে 

িপ্তরচ্ছন্নো কমী 
দ্বারা দেপ্তনক 

কমথূচী নুযায়ী 
প্তবনামূদয 

প্রদয়াজন 

নুাদর 

 

৫ 
সবয়াপ্তরল কুকুর 

প্তনধ্ন 

বাপ্তথক কমথূচী 
নুযায়ী 

প্তবনামূদয 
প্রদয়াজন 

নুাদর 

করেয় গুরুত্বণূত পেররসপান নম্বয ও পৌযসবায  ওসয়ফসাইে 

িেবী সর্প্তদফান নম্বর িেবী সর্প্তদফান নম্বর 

সময়র ০১৭১৬২৩৬২৫৬ প্তাবরেকথ  ০১৭৩৩-২৯৬৫২৪ 

প্তনবথাী প্রদকৌলী ০১৯৪৩-৬২০৫১৭ কঞ্জারদভিী আিদিক্টর ০১৭১৫৬৫৫৬৯৬ 

প্তচব ০১৭৯৯-১৭৯০৮৭ াআদি িপ্তরেলথক ০১৭১৪-৪০৪৬৫৯ 



প্তফ কারী 
০১৮৩০-

৬২০৩২৮ 
কর প্তনধ্থারক ০১৯১২-৮৭৭৫৮৭ 

www.madhukhalipaurashava.gov.bd 

 

 


