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সিবো প্রদোন প্রসিশ্রুসি (সিটিরেনি চোর্প োর) 
 

১.  সিশন ও সিশনঃ   
     সিশনঃ  দোসরদ্রিুক্ত, পসররবশবোন্ধব িুন্দর ও সনরোপদ িহোনগরী। 
     সিশনঃ স্থোনীয় িরকোর বযবস্থো শসক্তশোলীকরণ, নগররর অবকোঠোরিো উন্নয়ন ও আর্প-িোিোসেক কোর্পক্রি বোস্তবোয়রনর িোধ্যরি    
               েনগরণর েীবনর্োত্রোর িোরনোন্নয়ন। স্বল্প িিরয়, স্বল্প খররচ  নগরবোিীরক নোগসরক সিবো প্রদোন করো। 
 

২. (ক) প্রসিশ্রুি নোগসরক সিবোিিূহ  

ক্রসি
ক 
নং 

সিবোর নোি 

প্রয় োজ

নী  
সয়্ বোচ্চ 
সম  

(ঘন্টো/দি
ন/মোস) 

প্ররয়োেনীয় কোগেপত্র কোগেপত্র 
প্রোসির স্থোন 

সিবোিূলয/সি/চোরেপ ি এবং 
পসররশোধ্ পদ্ধসি 

দোসয়ত্বপ্রোি কিপকিপ ো 
(নোি,পদসব,সিোন নম্বর ও ই-

সিইল) 

উর্দ্বতন কম বকতবো (যোর কোয়ে 
অদিয়যোগ জোনোয়নো/আপীল করো 
যোয়্) কম বকতবোর পি্ী জজলো 
জকোডসহ জেদলয় োন/ই-জমইল 
এয়েস উয়েখ করয়ত হয়্ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ 
েসি/িম্পসি 
িংক্রোন্ত 

অসিরর্োরগর 
প্রসিকোর 

৩০ সদন 
দসলল, খোেনো, খোসরে, সহোসডং 
র্যোক্স পসররশোরধ্র কোগে, 

সিসিআর কসপ 

প্রোসি স্থোন 
(কযোশ 
শোখো) 

ক)অসিরর্োগ িংক্রোন্ত িরি -
৩০০/- 

খ) িীিোনো সনধ্পোরণ িরি 
৫০/- 

সিবোিূলয ৩,৫০০/- 
(বযোংরকর িোধ্যরি) 

গ) িোসলশ িরি-৪০০/- 

সিোঃ িোিুদ কবীর বকিী 
িম্পসি কিপকিপ ো 
০১৭৩৩৩৯০০১১ 

Email-estate@rpcc.gov 

জমোোঃ রোয়েিুল হক 
সদি্ 

জমো্োইল: ০১৭১৬-৮১০৭২০ 
জ োনোঃ ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

ই-জমইলোঃ magistrate@rpcc.gov.bd 
 

http://www.rpcc.gov.bd/
mailto:magistrate@rpcc.gov.bd


০২ 

সেি 
লোইরিন্স 

(নিুন/নবোয়
ন 

৩ সদন 

েোিীয় পসরচয়পত্র/েন্ম সনবন্ধন 
িনদ, িোড়োর সেরত্র চুসক্তপত্র, 
সহোসডং র্যোক্স পসররশোরধ্র কসপ, 
আয়কর িনদ (প্ররর্োেয সেরত্র) 
সকোম্পোনীর সেরত্র সিরিোররন্ডোি, 
বোসণসেযক িবরনর সেরত্র নক্সো 
অনুরিোদরনর কসপ এবং ছসব। 

প্রোসি স্থোন 
(কযোশ 
শোখো) 

িরি িূলযঃ২০/- 
সিবো িূলয- ২০০/-৫০,০০০/- 

(বযোংরকর িোধ্যরি) 

জমোহোম্মি আলী 
প্রধ্োন লোইরিন্স পসরদশপক 

০১৭১৫৯৪৯৯১৮ 
email : license@rpcc.gov.bd 

জমোোঃ আকতোর জহোয়সন আজোি 
প্রধোন দন্ বোহী কম বকতবো 

জমো্োইল:০১৭১৫-০৩৫৭১৫ 
জ োনোঃ ০৫২১-৬৪৯৪২ 

ই-জমইলোঃ ceo@rpcc.gov.bd 
 

০৩ 

অর্োসিক 
র্োনবোহরনর  
লোইরিন্স 

(নিুন/নবোয়
ন)  

০৩ সদন 
েোিীয় পসরচয়পত্র/েন্ম সনবন্ধন 
িনরদর িিযোসয়ি অনুসলসপ,  
ছসব,  বোহন ক্ররয়র রসশদ।  

প্রোসিস্থোন 
(কযোশ 
শোখো) 

িরি িূলযঃ 
৫০-১০০/- 

সিবো িূলয-১০০-১০,০০০/- 
(বযোংরকর িোধ্যরি) 

জমোহোম্মি আলী 
প্রধ্োন লোইরিন্স পসরদশপক 

০১৭১৫৯৪৯৯১৮ 
email : license@rpcc.gov.bd 

০৪ 
নিুন 
সহোসডং 

নম্বর প্রদোন 
০৭ সদন  

েসির দসলরলর িিযোসয়ি 
অনুসলসপ,  DCR কসপ, খোেনো 
রসশদ, িোঠ পচপ ো, েোিীয় 
পসরচয়পরত্রর অনুসলসপ। 

প্রয়যোজয 
ন  

সনিপোণ বযরয়র সিসিরি 
(বযোংরকর িোধ্যরি) 

সিোঃ িোইিুল ইিলোি  
কর সনধ্পোরক 

০১৭৩৩৩৯০০০৮ 
email : tax@rpcc.gov.bd 

জমোোঃ রোয়েিুল হক 
সদি্  

জমো্োইল: ০১৭১৬-৮১০৭২০ 
জ োনোঃ ০৫২১-৬৪৯৮৯ 

ই-জমইলোঃ secretary@rpcc.gov.bd ০৫ হোর্ বোেোর 
ইেোরো 

  
৩০ সদন  দরপত্র/সিসিউরলর শিপ োনুর্োয়ী প্রয়যোজয 

ন  

িংসিষ্ট হোর্বোেোররর িরকোরী 
িূলয অনুর্োয়ী 

সিোঃ েোসকর সহোরিন  
শোখো প্রধ্োন  

০১৭৭৩৫০৯৫৬৮ 
email : bazar@rpcc.gov.bd 

০৬ 

ইসপআই 
কোর্পক্ররির 
আওিোয় িো  
ও সশশুরদর 
টিকো দোন 

সশশুরদর 
১৮ 
িোরির 

িরধ্য এবং 
িসহলোরদর 
১৫-৪৯ 
বছররর 
িরধ্য 

পূবপবিী টিকো িংক্রোন্ত কোিপ  

প্রোসিস্থোন-  
সিটি 

করপপোররশরন
রস্থোয়ী 
টিকোদোন 
সকন্দ্র 

সবনোিূরলয 
িোঃ কোিরুজ্জোিোন ইবরন িোে 

স্বোস্থয কিপকিপ ো 
০১৭১৬৩০৭৩৭৩ 

email : health@rpcc.gov.bd 

জমোোঃ আকতোর জহোয়সন আজোি 
প্রধোন দন্ বোহী কম বকতবো 

জমো্োইল:০১৭১৫-০৩৫৭১৫ 
জ োনোঃ ০৫২১-৬৪৯৪২ 

ই-জমইলোঃ ceo@rpcc.gov.bd 
 

০৭ 

পসররবশ 
প্রিযয়নপত্র/
সপ্রসিরিি 
লোইরিন্স 

(নিুন/নবোয়
ন)  

০৩ সদন  

েোিীয় পসরচয়পরত্রর িিযোসয়ি 
কসপ, সহোসডং র্যোক্স পসররশোরধ্র 
রসিদ, িোড়োর সেরত্র চুসক্তপরত্রর 

িরর্োকসপ এবং ছসব। 

প্রোসি স্থোন 
(কযোশ 
শোখো) 

িরিিূলয-  ২০/- 
সিবো িূলয- ৫০০/-২৫,০০০/- 

(বযোংরকর িোধ্যরি) 

সিোঃ িোইিুল ইিলোি 
শোখো প্রধ্োন (েনস্বোস্থয শোখো) 

০১৭১৭৩৭৭৫৩৯ 
email : health@rpcc.gov.bd 

জমোোঃ আকতোর জহোয়সন 
আজোি 

প্রধোন দন্ বোহী কম বকতবো 
রংপুর দসটে কয়প বোয়রেন 
জ োনোঃ ০৫২১-৬৪৯৪২ 
 যোক্সোঃ ০৫২১-৫৫৯৭০ 

ই-জমইলোঃ ceo@rpcc.gov.bd 
 



০৮ 

অিুস্থ 
সরোগীরদর 
েনয 

পসরবহন/এযো
মু্বরলন্স সিবো 

িোবপেসণক েরুরী সিোন অর্বো িংবোদ  
প্রোসিস্থোন- 
সিটি 

করপপোররশন 
কোর্পোলয় 

সিবো িূলযঃ  সিটি করপপোররশন 
এলোকোয়  ৪০০-৭০০/- 
এবং সিটি করপপোররশন 
এলোকোর বোইরর রংপুর 
সেলোর উপরেলো িিূরহ-
১০০০/-, অনযোনয সেলোর 
সেরত্র প্রসি সকঃ সিঃ ৩০ 
র্োকো হোরর। (রসশরদর 

িোধ্যরি) 

সিোঃ িোইিুল ইিলোি 
শোখো প্রধ্োন (েনস্বোস্থয শোখো) 

০১৭১৭৩৭৭৫৩৯ 
email : health@rpcc.gov.bd 

 
 

জমোোঃ আকতোর জহোয়সন আজোি 
প্রধোন দন্ বোহী কম বকতবো 

জমো্োইল:০১৭১৫-০৩৫৭১৫ 
জ োনোঃ ০৫২১-৬৪৯৪২ 

ই-জমইলোঃ ceo@rpcc.gov.bd 
 

০৯ 

পসরচ্ছন্নিো 
কোর্পক্রি  
(রোস্তো, হোর্-
বোেোর, 
িোঠিিূহ 
ঝোড়ু 
সদওয়ো, 
নদপিো 
পসরষ্কোর, 
আবেপ নো 
অপিোরণ) 

৮ ঘন্টোর 
িরধ্য 

(িকোল ৬ 
র্ো হরি 
দপুুর ২ 
র্ো) 

প্রয়যোজয ন  

পসরচ্ছন্নিো 
কিী দ্বোরো 
দদসনক 
কিপিূচী 
অনুর্োয়ী 

সবনোিূরলয 
সিোঃ শোসহনুর রহিোন  
কঞ্জোররিন্সী শোখো প্রধ্োন 
০১৭৩৩৩৯০১৫০ 

email : conservancy@rpcc.gov.bd 
জমোোঃ রোয়েিুল হক 

সদি্  
জমো্োইল: ০১৭১৬-৮১০৭২০ 
জ োনোঃ ০৫২১-৬৪৯৮৯ 

ই-জমইলোঃ secretary@rpcc.gov.bd 

১০ 

সিিটি 
র্যোংক, 

সিোকওরয়রল
র বেপ য 
অপিোরণ 

০১ সদন প্রয়যোজয ন  

িরি 
প্রোসিস্থোন- 
কযোশ শোখো 

িরি িূলয- ৫০/- 
সিবো িূলয- ১ি গোড়ী 
৩,০০০/- পরবিী প্রসি 

গোড়ী- ১,৮০০/- 
(বযোংরকর িোধ্যরি) 

সিোঃ শোসহনুর রহিোন  
কঞ্জোররিন্সী শোখো প্রধ্োন 
০১৭৩৩৩৯০১৫০ 

email : conservancy@rpcc.gov.bd 

১১ 

উন্নয়ন 
পসরকল্পনো 
বসহিূপ ি 
িনদ  

০৭ সদন  

১ কদপ কয়র  
ক) েসির িোসলকোনো দসলল 
খ) েোিীয় পসরচয়পরত্রর 
িিযোসয়ি অনুসলসপ 
গ) খোেনো, খোসরে। 

 

প্রোসি স্থোন 
(কযোশ 
শোখো) 

িরি িূলয-১০০/- 
সিবো িূলয- ১০,০০০/- 
(বযোংরকর িোধ্যরি) 

সিোঃ নেরুল ইিলোি 
নগর পসরকল্পনোসবদ 
০১৭৩৩৩৯০০০৭ 

email : tp@rpcc.gov.bd 

জমোোঃ আকতোর জহোয়সন আজোি 
প্রধোন দন্ বোহী কম বকতবো 

জমো্োইল:০১৭১৫-০৩৫৭১৫ 
জ োনোঃ ০৫২১-৬৪৯৪২ 

ই-জমইলোঃ ceo@rpcc.gov.bd 
 

১২ 
রোস্তো 
কিপ রনর 
অনুিসি 

১৫ সদন 
 

১ কসপ করর সহোসডং র্যোক্স 
পসররশোরধ্র রসিদ, েোিীয় 
পসরচয় পরত্রর িিযোসয়ি 

 
কোরপপটিং- ২০৫/- 
এইচ সবসব- ১১৫/- 
িযোকোিোি- ১৩০/- 

 
সিোঃ এিদোদ সহোরিন 
িত্ত্বোবধ্োয়ক প্ররকৌশলী 

mailto:health@rpcc.gov.bd
mailto:tp@rpcc.gov


১৬ 

১৭ 

  

(গযোি, 
পোসনর লোইন 
ইিযোসদ) 

অনুসলসপ,  েসির িোসলকোনো 
দসলল।  

িসলং- ৬৭/- 
িোটির রোস্তো-৩৫/- 
( প্রসি  বগপিুর্) 
(বযোংরকর িোধ্যরি) 

০১৭৩৩৩৯০০০৪ 
email : se@rpcc.gov.bd 

১৩ 

স্কোরির্র, 
হুইল 

সলোিোর, 
বযোকরহো 
সলোিোর, 
সস্কি 
সেয়োর 
সলোিোর, 
হুইল 
সরোেোর 

০১ সদন  প্রয়যোজয ন  
প্রোসিস্থোন- 
র্োসিক 
শোখো  

স্কোরির্র- ৭,০০০/- (বড়) 
স্কোরির্র- ৫,০০০/-  (সছোর্) 

হুইল সলোিোর/বযোকরহো 
সলোিোর- ৭,০০০/- 

সস্কি সেয়োর সলোিোর- 
৪,০০০/- 

(বযোংরকর িোধ্যরি) 

সিোঃ িোজ্জোদরু রহিোন 
িহকোরী প্ররকৌশলী (র্োসিক) 

০১৭১১৪৮৫২১৭ 
email : mech@rpcc.gov.bd 

জমোোঃ রোয়েিুল হক 
সদি্  

জমো্োইল: ০১৭১৬-৮১০৭২০ 
জ োনোঃ ০৫২১-৬৪৯৮৯ 

ই-জমইলোঃ secretary@rpcc.gov.bd 
১৪ 

তথ্য 
অদধকোর 
আইয়ন 

তথ্য প্রিোন  

তোৎক্ষদি

ক 
তথ্য অদধকোর আইন-২০০৯ 

অনুযো ী 
প্রয়যোজয 
ন  দ্নোমূয়লয 

জমোোঃ নজরুল ইসলোম  
নগর পদরকল্পনোদ্ি 
০১৭৩৩৩৯০০০৭ 

email : tp@rpcc.gov.bd 

১৫ মেক 
দনধন  ০২ দিন  প্রয়যোজয ন  প্রয়যোজয 

ন  দ্নোমূয়লয 

জমোোঃ েোদহনুর রহমোন  
্জবয ্য্স্থোপনো (েোখো প্রধোন)  

email : se@rpcc.gov.bd 
 

mailto:se@rpcc.gov.bd
mailto:tp@rpcc.gov
mailto:se@rpcc.gov.bd


২.৩) আওিোধ্ীন অসধ্দির/িংস্থো/অনযোনয প্রসিষ্ঠোন কিতপ ক সিবোঃ  প্ররর্োেয নরহ। 

৩)  আপনোর কোরছ আিোরদর প্রিযোশোঃ  

ক্রসিক 
নং প্রসিশ্রুসি/ কোঙ্খিি সিবো প্রোসির লরেয করণীয় 

১ স্থোনী  সরকোর দ্িোয়গর ওয় ্সোইে Visit করো।  
২ স্বয়ংিম্পূণপ আরবদন েিো প্রদোন। 
৩ র্র্োর্র্ প্রসক্রয়োয় প্ররয়োেনীয় চোেপ /সিি পসররশোধ্ করো। 
৪ প্ররর্োেয সেরত্র সিোবোইল সিরিে/ই-সিইরলর সনরদপশনো অনুিরণ করো। 
৫ িোেোরির েনয ধ্োর্প িোসরখ ও িিরয় উপসস্থি র্োকো। 
৬ সংদিষ্ট আইন সম্পয়কব সমযক ধোরনো থ্োকো। 
৭ অনোবশযক সিোন/িদসবর নো করো। 

 

৪)  অসিরর্োগ প্রসিকোর বযবস্থোপনো (GRS) 

ক্রসিক 
নং 

কখন সর্োগোরর্োগ 
কররবন 

কোর িরে সর্োগোরর্োগ 
কররবন সর্োগোরর্োরগর ঠিকোনো সনষ্পসির 

িিয়িীিো 

১ 
দোসয়ত্বপ্রোি কিপকিপ ো 
িিোধ্োন সদরি বযর্প 
হরল 

অসিরর্োগ সনষ্পসি 
কিপকিপ ো (অসনক) 

প্রধ্োন সনবপোহী কিপকিপ ো 
রংপুর সিটি করপপোররশন 
জমো্োইল: ০১৭১৬-৮১০৭২০ 
Tel : ০৫২১-৬৪৯৪২ 
email : ceo@rpcc.gov.bd  

৩০ সদন 

২ 
অসিরর্োগ সনষ্পসি 
কিপকিপ ো সনসদপষ্ট িিরয় 
িিোধ্োন সদরি বযর্প 
হরল 

আসপল কিপকিপ ো 

সিয়র 
রংপুর সিটি করপপোররশন 
জমো্োইল: ০১৭১২-৬৯৫৩১৩ 
Tel : ০৫২১-৬৫১৮৬  
email : mayor@rpcc.gov.bd  

২০ সদন  

৩ 
আসপল কিপকিপ ো 
সনসদপষ্ট িিরয় িিোধ্োন 
সদরি বযর্প হরল 

িসিপসরষদ সবিোরগর 
অসিরর্োগ বযবস্থোপনো 
সিল 

অসিরর্োগ গ্রহণ সকন্দ্র 
৫নং সগইর্, বোংলোরদশ 
িসচবোলয়,ঢোকো 
ওরয়ব:  www.grs.gov.bd 

৬০ সদন 

http://www.grs.gov.bd/


 


