
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল  সরকার 

ববভাগীয় বন কমমকতম ার কাযমায় 
 বযবস্থাপনা পবরকল্পনা ববভাগ 

খুনা। 

বসটিদজনস চার্ম ার 

১। সসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত 

১.১  নাগবরক সসবা 
ক্র
মি
ক 

সেবার নাি  সেবা 
প্রদাননর 
েিয় 

প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র  

প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/ 
আনবদন 
ফরি 

প্রামিস্থান  

সেবামূয  
এবং 

পমরনলাসের 
পদ্ধমি (যমদ 

থানক) 

  দাময়ত্বপ্রাি 
কিমকিম ার পদবী / 

সকাডেহ 
অমফমেয়া 

সেমনফান ও ই-
সিই 

উদ্ধম িন কমমকতম ার 
পদবী / সকাডেহ 

অমফমেয়া সেমনফান 
ও ই-সিই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. ফন, ফনায়ন ও 

ফন ফযফস্থানা 
ম্পর্কি ত তথয 
প্রদান 

১-৩ র্দন সফা প্রতযা ী্য 

ত্র, 

সের্রফপান, ই-

সভইর  

- র্ফনা ভূরয 
 

 

দয সযঞ্জ  কভিকতি া, 
ফপোন: 01724218927  

র্ফবাগ য়  ফন কভিকতি া  
ফপোন: 041-761180 

ইমেইল : paulnirmalbgd@ 

hotmail.com  

২. ফনাঞ্চফর 

গফফলণায কাফজ 

ফমার্গতা কযা  

উর্দ্ধ তন  

কতৃি ফেয  

অনুভর্ত 

প্রার্িয য 

১-৩ র্দন 

সফা প্রতযা ী্য 

অনুফযাধ ও 

উর্দ্ধ তন 
কতৃি ফেয  

অনুভর্ত 

- র্ফনা ভূরয 
 

  

র্ফবাগ য় ফন কভিকতি া  
ফপোন: 041-761180  

ইমেইল :paulnirmalbg

@hotmail.com 

উ-প্রধোন ফন সংরক্ষক 
ফপোন: ০২-৮১৮১৭৪২ 

ইমেইল : zahirfd84@ 

yahoo.com 

১.২ অভযন্তরীণ সসবা 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. ৃর্জত ফাগান  

জর্য ও ভূরযায়ন  

২-৪ িা  সফা প্রতযা  
ফন র্ফবাফগয 

অনুফযাধ ফা 
উর্দ্ধ তন 

কতৃি ফেয 

র্নফদি 

- র্ফনা ভূরয 
(ফাফজে প্রার্ি  

াফফে)  

র্ফবাগ য় ফন কভিকতি া  
ফপোন: 041-761180  

ইমেইল :paulnirmalbgd

@hotmail.com  

উ-প্রধোন ফন সংরক্ষক 
ফপোন: ০২-৮১৮১৭৪২ 

ইমেইল : zahirfd84@ 

yahoo.com 

২. ুন্দযফন  সথফক 

আযণফমাগয 
র্ফর্বন্ন ম্পফদয  

র্যভান র্নধিাযণ  

২-৪ িা  সফা প্রতযা  
ফন র্ফবাফগয 

অনুফযাধ ফা 
উর্দ্ধ তন 

কতৃি ফেয 

র্নফদি 

- র্ফনা ভূরয 
(ফাফজে প্রার্ি  

াফফে) 

র্ফবাগ য় ফন কভিকতি া  
ফপোন: 041-761180  

ইমেইল :paulnirmalbgd

@hotmail.com  

উ-প্রধোন ফন সংরক্ষক 
ফপোন: ০২-৮১৮১৭৪২ 

ইমেইল : zahirfd84@ 

yahoo.com 

৩. ুন্দযফফনয  

র্এর্ ও 

টিএর্ সথফক 

তথয াাংগ্র  

২-৪ িা  সফা প্রতযা  
ফন র্ফবাফগয 

অনুফযাধ ফা 
উর্দ্ধ তন 

কতৃি ফেয 

র্নফদি 

- র্ফনা ভূরয 
(ফাফজে প্রার্ি  

াফফে) 

র্ফবাগ য় ফন কভিকতি া  
ফপোন: 041-761180  

ইমেইল :paulnirmalbgd

@hotmail.com  

উ-প্রধোন ফন সংরক্ষক 
ফপোন: ০২-৮১৮১৭৪২ 

ইমেইল : zahirfd84@ 

yahoo.com 



৪. ফযফস্থানা 
র্যকল্পনা ততয , 
এয ফাস্তফায়ন 

র্যফ েণ ও 

ফমার্গতা 
প্রদান 

প্রফয়াজন 

অনুমায়  
সফা প্রতযা  
ফন র্ফবাফগয 

অনুফযাধ ফা 
উর্দ্ধ তন 

কতৃি ফেয 

র্নফদি 

- র্ফনা ভূরয 
(ফাফজে প্রার্ি  

াফফে) 

র্ফবাগ য় ফন কভিকতি া  
ফপোন: 041-761180  

ইমেইল :paulnirmalbgd

@hotmail.com  

উ-প্রধোন ফন সংরক্ষক 
ফপোন: ০২-৮১৮১৭৪২ 

ইমেইল : zahirfd84@ 

yahoo.com 

৫. ভাঠ মিাফয়  

জর্য ও তথয 
াংগ্র 

২-৪ িা  সফা প্রতযা  
ফন র্ফবাফগয 

অনুফযাধ ফা 
উর্দ্ধ তন 

কতৃি ফেয 

র্নফদি 

- র্ফনা ভূরয 
(ফাফজে প্রার্ি  

াফফে) 

র্ফবাগ য় ফন কভিকতি া  
ফপোন: 041-761180  

ইমেইল :paulnirmalbgd

@hotmail.com 

উ-প্রধোন ফন সংরক্ষক 
ফপোন: ০২-৮১৮১৭৪২ 

ইমেইল : zahirfd84@ 

yahoo.com 

৬. তনর্ভর্িক ছুটি  

ভঞ্জযু 

১-৩ র্দন াদা কাগফজ 

আফফদন 
- র্ফনা ভূরয র্ফবাগ য় ফন কভিকতি া  

ফপোন: 041-761180  

ইমেইল :paulnirmalbgd

@hotmail.com 

উ-প্রধোন ফন সংরক্ষক 
ফপোন: ০২-৮১৮১৭৪২ 

ইমেইল : zahirfd84@ 

yahoo.com 
৭. অর্জি ত ছুটি ভঞ্জযু 

 

কতৃি ফেয  

অনুফভাদফন
য য ১-৩ 

র্দন 

র্নধিার্যত  

পযফভ 

আফফদন 

দয সযঞ্জ  

কভিকতি া  
 

র্ফনা ভূরয র্ফবাগ য় ফন কভিকতি া  
ফপোন: 041-761180  

ইমেইল :paulnirmalbgd

@hotmail.com  

উ-প্রধোন ফন সংরক্ষক 
ফপোন: ০২-৮১৮১৭৪২ 

ইমেইল : zahirfd84@ 

yahoo.com 
৮. র্জর্এপ  অগ্র ভ 

ভঞ্জযু 

কতৃি ফেয  

অনুফভাদফন
য য ১-৩ 

র্দন 

র্নধিার্যত  

পযফভ 

আফফদন 

দয সযঞ্জ  

কভিকতি া  
 

র্ফনা ভূরয র্ফবাগ য় ফন কভিকতি া  
ফপোন: 041-761180  

ইমেইল :paulnirmalbgd

@hotmail.com 

উ-প্রধোন ফন সংরক্ষক 
ফপোন: ০২-৮১৮১৭৪২ 

ইমেইল : zahirfd84@ 

yahoo.com 
৯. অফয  উিয 

ছুটি  ও রাম্প-

গ্রান্ট  ভঞ্জযু 

কতৃি ফেয  

অনুফভাদফন
য য ১-৩ 

র্দন 

র্নধিার্যত  

পযফভ 

আফফদন 

দয সযঞ্জ  

কভিকতি া  
র্ফনা ভূরয র্ফবাগ য় ফন কভিকতি া  

ফপোন: 041-761180  

ইমেইল :paulnirmalbgd

@hotmail.com 

উ-প্রধোন ফন সংরক্ষক 
ফপোন: ০২-৮১৮১৭৪২ 

ইমেইল : zahirfd84@ 

yahoo.com 

১০. সনন  ভঞ্জযু 

 

কতৃি ফেয  

অনুফভাদফন
য য ১-৩ 

র্দন 

র্নধিার্যত  

পযফভ 

আফফদন 

দয সযঞ্জ  

কভিকতি া  
 

র্ফনা ভূরয র্ফবাগ য় ফন কভিকতি া  
ফপোন: 041-761180  

ইমেইল :paulnirmalbgd

@hotmail.com 

উ-প্রধোন ফন সংরক্ষক 
ফপোন: ০২-৮১৮১৭৪২ 

ইমেইল : zahirfd84@ 

yahoo.com 
১১. রর্জর্িক  

ায়তা 
১-৩ র্দন াদা কাগফজ 

আফফদন 
- র্ফনা ভূরয র্ফবাগ য় ফন কভিকতি া  

ফপোন: 041-761180  

ইমেইল :paulnirmalbgd

@hotmail.com 

উ-প্রধোন ফন সংরক্ষক 
ফপোন: ০২-৮১৮১৭৪২ 

ইমেইল : zahirfd84@ 

yahoo.com 
১২. কভিচায ফদয  

করযাণ অনুদান 

াংক্রান্ত  আফফদন  

অগ্রায়ন 

১-৩ র্দন র্নধিার্যত  

পযফভ 

আফফদন 

দয সযঞ্জ  

কভিকতি া  
 

র্ফনা ভূরয র্ফবাগ য় ফন কভিকতি া  
ফপোন: 041-761180  

ইমেইল :paulnirmalbgd

@hotmail.com  

উ-প্রধোন ফন সংরক্ষক 
ফপোন: ০২-৮১৮১৭৪২ 

ইমেইল : zahirfd84@ 

yahoo.com 

 
 

      (র্নভির কুভায  ার) 

     র্ফবাগ য় ফন কভিকতি া  
ফযফস্থানা র্যকল্পনা  র্ফবাগ, খুরনা  

                সপানঃ ০৪১-৭৬১১৮০     


