
 

 

যংপুয সটি কর পোরযন কোম পোরয়  

যংপুয। 
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সফো প্রদোন প্রসতশ্রুসত (সটিরজন চোর্ পোয) 

 

১.  সবন ও সভনঃ   

     সবনঃ  দোসযদ্রমুক্ত, সযরফফোন্ধফ সুন্দয ও সনযোদ ভোনগযী। 

     সভনঃ স্থোনীয় যকোয ব্যফস্থো সক্তোরীকযণ, নগরযয ফকোঠোরভো উন্নয়ন ও অথ প-োভোসজক কোম পক্রভ ফোস্তফোয়রনয ভোধ্যরভ    

               জনগরণয জীফনমোত্রোয ভোরনোন্নয়ন। স্বল্প ভরয়, স্বল্প খযরচ  নগযফোীরক নোগসযক সফো প্রদোন কযো। 

 

২. (ক) প্রসতশ্রুত নোগসযক সফোমূ  

    সফোয নোভ 

সফো 

      

       

  য় 

প্ররয়োজনীয় কোগজত্র  

প্ররয়োজনীয় 

কোগজত্র/

অরফদন 

পযভ 

প্রোসিস্থোন 

সফোয মূল্য এফং সযরোধ 

দ্ধসত (মসদ থোরক) 

োখোয নোভ দোসয়ত্বপ্রোি 

কভ পকতপোয দফী,রুভ নম্বয, 

সজরো/উরজরোয সকোড, 

সপসয়োর সর্সররপোন ও আ-সভআর  

উদ্ধপতন  কভ পকতপোয দফী,রুভ 

নম্বয, সজরো/উরজরোয 

সকোড সপসয়োর 

সর্সররপোন ও আ-সভআর  

(১) 
(২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৬) (৭) 

০১ 

জসভ/ম্পসি 

ংক্রোন্ত 

সবরমোরগয 

প্রসতকোয 

৩০ সদন 

দসরর, খোজনো, খোসযজ, 

সোসডং ট্যোক্স সযরোরধয 

কোগজ, সডসঅয কস । 

 

প্রোসি স্থোন 

(কযো োখো) 

ক)সবরমোগ ংক্রোন্ত পযভ -

৩০০/- 

খ) ীভোনো সনধ পোযণ পযভ 

৫০/- 

সফোমূল্য ৩,৫০০/- 

(ব্যোংরকয ভোধ্যরভ) 

গ) োসর পযভ-৪০০/- 

সভোঃ ভোসুদ কফীয ফকী 

ম্পসি কভ পকতপো 

০১৭৩৩৩৯০০১১ 

email : 

state@rpcc.gov.bd 

           

                

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

magistrate@rpcc.go

v.bd 

০২ 
সেড রোআরন্প 

(নতুন/নফোয়ন) 
৩ সদন 

জোতীয় সযচয়ত্র/জন্ 

সনফন্ধন নদ, বোড়োয সেরত্র 

চুসক্তত্র, সোসডং ট্যোক্স 

সযরোরধয কস, অয়কয 

নদ (প্ররমোজয সেরত্র) 

সকোম্পোনীয সেরত্র 

সভরভোরযন্ডোভ, ফোসণসজযক 

বফরনয সেরত্র নক্সো 

নুরভোদরনয কস এফং 

ছসফ। 

প্রোসি স্থোন 

(কযো োখো) 

পযভ মূল্যঃ 

২০/- 

সফো মূল্য- ২০০/-৫০,০০০/- 

(ব্যোংরকয ভোধ্যরভ) 

            

প্রধোন রোআরন্প সযদ পক 

০১৭১৫৯৪৯৯১৮ 

email : 

license@rpcc.gov.bd 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

secretary@rpcc.gov

.bd 

০৩ 

প্রসতষ্ঠোন সনফন্ধন 

(সেো প্রসতষ্ঠোন, 

সফযকোযী 

সিসনক/ডোয়োগন

সিক সন্টোয, 

সকোসচং সন্টোয) 

(নতুন/নফোয়ন) 

০৭ সদন 

জোতীয় সযচয়ত্র/জন্ 

সনফন্ধন নদ, বোড়োয সেরত্র 

চুসক্তত্র, সোসডং ট্যোক্স 

সযরোরধয কস, অয়কয 

নদ, সকোম্পোনীয সেরত্র 

সভরভোরযন্ডোভ, ফোসণসজযক 

বফরনয সেরত্র নক্সো 

নুরভোদরনয কস এফং 

ছসফ। 

প্রোসি স্থোন 

(কযো োখো) 

পযভ মূল্যঃ 

১০০/- 

সফো মূল্য- ১০০০-১৫,০০০/- 

(ব্যোংরকয ভোধ্যরভ) 

            

প্রধোন রোআরন্প সযদ পক 

০১৭১৫৯৪৯৯১৮ 

email : 

license@rpcc.gov.bd 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

secretary@rpcc.gov

.bd 

০৪ 

মোসিক 

মোনফোরনয  

রোআরন্প 

(নতুন/নফোয়ন)  

০৩ সদন 

জোতীয় সযচয়ত্র/জন্ 

সনফন্ধন নরদয তযোসয়ত 

নুসরস,  ছসফ,  ফোন 

ক্ররয়য যসদ।  

প্রোসি স্থোন 

(কযো োখো) 

পযভ মূল্যঃ 

৫০-১০০/- 

সফো মূল্য-১০০-১০,০০০/- 

(ব্যোংরকয ভোধ্যরভ) 

            

প্রধোন রোআরন্প সযদ পক 

০১৭১৫৯৪৯৯১৮ 

email : 

license@rpcc.gov.bd 

 

০৫ 

মোসিক 

মোনফোরনয  নোভ 

খোসযজ/সযফতপন 

০৭ সদন 
জোতীয় সযচয়ত্র, ছসফ,  

চুসক্তত্র। 

প্রোসি স্থোন 

(কযো োখো) 

পযভ মূল্য- ৫০-১০০/- 

সফো মূল্য-৭৫-১০০০/- 

(ব্যোংরকয ভোধ্যরভ) 

            

প্রধোন রোআরন্প সযদ পক 

০১৭১৫৯৪৯৯১৮ 

email : 

license@rpcc.gov.bd 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

secretary@rpcc.gov

.bd 

http://www.rpcc.gov.bd/


০৬ 

মোসিক 

মোনফোরনয চোরক 

রোআরন্প 

(নতুন/নফোয়ন) 

০৩ সদন

  

জোতীয় সযচয়ত্র/ জন্ 

সনফন্ধন নরদয তযোসয়ত 

পরর্োকস, ছসফ।   

 

প্রোসি স্থোন 

(কযো োখো) 

পযভ মূল্য-৫০/- 

সফো মূল্য ৫০-৩০০/- 

(ব্যোংরকয ভোধ্যরভ) 

            

প্রধোন রোআরন্প সযদ পক 

০১৭১৫৯৪৯৯১৮ 

email : 

license@rpcc.gov.bd 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

secretary@rpcc.gov

.bd 

০৭ 

সেড রোআরন্প 

ংরোধন/নকর 

কস 

যফযো/আংরযজী 

কস 

০৩ সদন

  

জোতীয় সযচয়ত্র,  ছসফ,  

চুসক্তত্র 

প্রোসিস্থোন (কযো োখো) 

প্রোসি স্থোন 

(কযো োখো) 

 

পযভ মূল্য -৫০/- 

সফো মূল্য-৪০০/- 

(ব্যোংরকয ভোধ্যরভ) 

            

প্রধোন রোআরন্প সযদ পক 

০১৭১৫৯৪৯৯১৮ 

email : 

license@rpcc.gov.bd 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

secretary@rpcc.gov

.bd 

০৮ 
সফসবন্ন সফজ্ঞোনী 

োআন সফোড প 

০৩ সদন

  

প্রসতষ্ঠোরনয সেরত্র সনধ পোসযত 

প্যোরড অরফদন, সেড 

রোআররন্পয পরর্োকস, 

জোতীয় সযচয়রত্রয 

পরর্োকস। 

--- 

সফো মূল্য- প্রসত ফগ পফুর্ ১০০-

১৫০/- 

(ব্যোংরকয ভোধ্যরভ) 

            

প্রধোন রোআরন্প সযদ পক 

০১৭১৫৯৪৯৯১৮ 

email : 

license@rpcc.gov.bd 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

secretary@rpcc.gov

.bd 

০৯ 
নতুন সোসডং 

নম্বয প্রদোন 

০৭ সদন

  

জসভয দসরররয তযোসয়ত 

নুসরস,  DCR কস, 

খোজনো যসদ, ভোঠ চ পো, 

জোতীয় সযচয়রত্রয 

নুসরস। 

--- 
সনভ পোণ ব্যরয়য সবসিরত 

(ব্যোংরকয ভোধ্যরভ) 

সভোঃ োআফুর আরোভ  

কয সনধ পোযক 

০১৭৩৩৩৯০০০৮ 

email : 

tax@rpcc.gov.bd 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

secretary@rpcc.gov

.bd 

১০ 
োর্ ফোজোয 

আজোযো 

 

 ৩০ সদন  

দযত্র/সসডউররয 

তপোনুমোয়ী 
--- 

ংসিষ্ট োর্ফোজোরযয যকোযী 

মূল্য নুমোয়ী 

সভোঃ জোসকয সোরন  

োখো প্রধোন  

০১৭৭৩৫০৯৫৬৮ 

email : 

bazar@rpcc.gov.bd 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

secretary@rpcc.gov

.bd 

১১ সদোকোন ফযোদ্দ ৬০ সদন 

১ কস করয, জোতীয় 

সযচয়ত্র, সেড রোআররন্পয 

তযোসয়ত নুসরস এফং 

ছসফ। 

 

প্রোসি স্থোন 

(কযো োখো) 

পযভ মূল্য- ৪০/- 

সফোমূল্য- যকোযী মূল্য 

নুমোয়ী 

(ব্যোংরকয ভোধ্যরভ) 

সভোঃ জোসকয সোরন  

োখো প্রধোন  

০১৭৭৩৫০৯৫৬৮ 

email : 

bazar@rpcc.gov.bd 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

secretary@rpcc.gov

.bd 

১২ 

আসঅআ 

কোম পক্ররভয 

অওতোয় ভো  ও 

সশুরদয টিকো 

দোন 

সশুরদয 

১৮ ভোরয 

ভরধ্য এফং 

ভসরোরদয 

১৫-৪৯ 

ফছরযয 

ভরধ্য 

পূফ পফতী টিকো ংক্রোন্ত কোড প 

প্রোসিস্থোন-  সটি 

কর পোরযরনযস্থোয়ী টিকোদোন 

সকন্দ্র 

--- সফনোমূরল্য 

ডোঃ কোভরুজ্জোভোন আফরন তোজ 

স্বোস্থয কভ পকতপো 

০১৭১৬৩০৭৩৭৩ 

email : 

health@rpcc.gov.bd 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

secretary@rpcc.gov

.bd 

১৩ 

কুকুয, সফড়োররয 

কোভরড়য 

বযোকসন 

তোৎেসণক 

প্রোসি স্থোন- সটি 

কর পোরযরনয স্থোয়ী টিকো 

দোন সকন্দ্র 

--- প্রসত সডোজ বযোকসন ১৩০/- 

‡gvt mvBdzj Bmjvg  

kvLv cÖavb (Rb¯^v¯’¨ kvLv) 

01717377539 

email : 

health@rpcc.gov.bd 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

secretary@rpcc.gov

.bd 

১৪ 

সযরফ 

প্রতযয়নত্র/সপ্রসভ

স রোআরন্প 

(নতুন/নফোয়ন)

  

০৩ সদন

  

জোতীয় সযচয়রত্রয 

তযোসয়ত কস, সোসডং 

ট্যোক্স সযরোরধয যসদ, 

বোড়োয সেরত্র চুসক্তরত্রয 

পরর্োকস এফং ছসফ। 

 

প্রোসি স্থোন 

(কযো োখো) 

পযভমূল্য-  ২০/- 

সফো মূল্য- ৫০০/-২৫,০০০/- 

(ব্যোংরকয ভোধ্যরভ) 

সভোঃ োআফুর আরোভ 

োখো প্রধোন (জনস্বোস্থয োখো) 

০১৭১৭৩৭৭৫৩৯ 

email : 

health@rpcc.gov.bd 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

secretary@rpcc.gov

.bd 



১৫ 

সুস্থ সযোগীরদয 

জন্য 

সযফন/এযোমু্বরর

ন্প সফো 

োফ পেসণক 

জরুযী সপোন থফো ংফোদ  

প্রোসিস্থোন- সটি কর পোরযন 

কোম পোরয় 

--- 

সফো মূল্যঃ  সটি কর পোরযন 

এরোকোয়  ৪০০-৭০০/- 

এফং সটি কর পোরযন 

এরোকোয ফোআরয যংপুয 

সজরোয উরজরো মূর-

১০০০/-, ন্যোন্য সজরোয 

সেরত্র প্রসত সকঃ সভঃ ৩০ 

র্োকো োরয। (যসরদয 

ভোধ্যরভ) 

সভোঃ োআফুর আরোভ 

োখো প্রধোন (জনস্বোস্থয োখো) 

০১৭১৭৩৭৭৫৩৯ 

email : 

health@rpcc.gov.bd 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

secretary@rpcc.gov

.bd 

১৬ 

সযচ্ছন্নতো 

কোম পক্রভ 

(যোস্তো, োর্-

ফোজোয, ভোঠমূ 

ঝোড়ু সদওয়ো, 

নদ পভো সযষ্কোয, 

অফজপনো 

োযণ) 

৮ ঘন্টোয 

ভরধ্য 

(কোর ৬ 

র্ো রত 

দুপুয ২ র্ো) 

সযচ্ছন্নতো কভী দ্বোযো 

দদসনক কভ পসূচী নুমোয়ী 
--- সফনোমূরল্য 

সভোঃ োসনুয যভোন  

কঞ্জোযরবন্পী োখো প্রধোন 

০১৭৩৩৩৯০১৫০ 

email : 

conservancy@rpcc.gov.bd 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

secretary@rpcc.gov

.bd 

১৭ 

সপটি ট্যোংক, 

সোকওরয়ররয 

ফজপয োযণ 

০১ সদন 
  য়       য়       

             

প্রোসি স্থোন 

(কযো োখো) 

পযভ মূল্য- ৫০/- 

সফো মূল্য- ১ভ গোড়ী 

৩,০০০/- যফতী প্রসত গোড়ী- 

১,৮০০/- 

(ব্যোংরকয ভোধ্যরভ) 

সভোঃ োসনুয যভোন  

কঞ্জোযরবন্পী োখো প্রধোন 

০১৭৩৩৩৯০১৫০ 

email : 

conservancy@rpcc.gov.bd 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

secretary@rpcc.gov

.bd 

১৮ 

স্ত্রীয জীফদ্দোয় 

২য়/৩য়/৪থ প 

সফফোরয নুভসত 

৩০ সদন  

সক সনষ্পসি কযো য় 

োসরস সফোরড পয ভোধ্যরভ। 

সফোড প গঠিত য় উবয় 

রেয ভরনোনীত প্রসতসনসধয 

ভন্বরয়। সভয়য ভরোদয় 

োসরী 

সফোরড পয বোসত 

--- সফনোমূরল্য 

 

সভোঃ  য়    য়    

সপ কোযী  

০১৭২১৭৬২৯৩৮ 

Email-

g.section@rpcc.gov 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

secretary@rpcc.gov

.bd 

১৯ 

স্ত্রী োগর/েভ 

রর সফফোরয 

নুভসত সক 

৩০ সদন  

 

েভতো/োগর ংক্রোন্ত 

প্রভোণ ত্র। সক সনষ্পসি 

কযো য় োসরস সফোরড পয 

ভোধ্যরভ। সফোড প গঠিত য় 

উবয় রেয ভরনোনীত 

প্রসতসনসধয ভন্বরয়। সভয়য 

ভরোদয় োসরী 

সফোরড পয বোসত। 

--- সফনোমূরল্য 

 

 

সভোঃ  য়    য়    

সপ কোযী  

০১৭২১৭৬২৯৩৮ 

Email-

g.section@rpcc.gov  

 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

secretary@rpcc.gov

.bd 

২০ 

পুরুল/স্ত্রী কর্তপক 

তোরোক সকরয 

জোরফদো 

নকর/নুসরস 

প্রদোন। 

০৭ সদন  

সভয়য ভরোদয় সনোটি 

ভোযপত উবয় েরক 

ফগত করয ভীভোংো 

কযরফন। 

--- সফনোমূরল্য 

সভোঃ  য়    য়    

সপ কোযী  

০১৭২১৭৬২৯৩৮ 

Email-

g.section@rpcc.gov 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

secretary@rpcc.gov

.bd 

২১ 
পুনঃ সফফো নো 

ওয়োয নদত্র 

০১ সদন

  

১     জোতীয় 

সযচয়রত্রয তযোসয়ত 

নুসরস। 

--- পযভ মূল্য- ২০/- 

সভোঃ  য়    য়    

সপ কোযী  

০১৭২১৭৬২৯৩৮ 

Email-

g.section@rpcc.gov 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

secretary@rpcc.gov

.bd 

২২ 
আভোযরতয নক্সো 

নুরভোদন 
৪৫ সদন 

১ কস করয নীর নক্সো (৬ 

কস), জসভয দসরর, 

খোসযজ,খোজনো, সযরফ 

প্রতযয়ন, রয়র সর্রিয 

সযরোর্ প (৪ তরোয ঊরবপ), 

পোয়োয পোআটিং ড্রআং (৬ষ্ঠ 

তরোয ঊরবপ)/ 

প্রতযয়ন/নোসি নদ, 

প্রোসি স্থোন 

(কযো োখো) 

অরফদন পভ প-১০০০/- 

সফো মূল্য (অয়তরনয 

সবসিরত প্রসত ফগ পফুর্ 

নুমোয়ী) 

অফোসক -  ১.৫০/- 

ফোসণসজযক - ২.৫০/- 

কাঁচো - .৮০/- 

(ব্যোংরকয ভোধ্যরভ) 

সভোঃ নজরুর আরোভ 

নগয সযকল্পনোসফদ 

০১৭৩৩৩৯০০০৭ 

email : 

tp@rpcc.gov.bd 

‡gvt AvKZvi †nv‡mb AvRv` 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 

‡dvb t 0521-64942 

d¨v· t 0521-55970 

email : 

ceo@rpcc.gov.bd 

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


ফোসণসজযক ছোড়ত্র। 

                      

    Fire Safty 

Plan (KPIDC) 

২৩ 
উন্নয়ন সযকল্পনো 

ফসর্ভ পত নদ  

০৭ সদন

  

১          

ক) জসভয ভোসরকোনো দসরর 

খ) জোতীয় সযচয়রত্রয 

তযোসয়ত নুসরস 

গ) খোজনো, খোসযজ। 

 

প্রোসি স্থোন 

(কযো োখো) 

পযভ মূল্য-১০০/- 

সফো মূল্য- ১০,০০০/- 

(ব্যোংরকয ভোধ্যরভ) 

সভোঃ নজরুর আরোভ 

নগয সযকল্পনোসফদ 

০১৭৩৩৩৯০০০৭ 

email : 

tp@rpcc.gov.bd 

‡gvt AvKZvi †nv‡mb AvRv` 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 

‡dvb t 0521-64942 

d¨v· t 0521-55970 

email : 

ceo@rpcc.gov.bd 

২৪ 

যোস্তো কতপরনয 

নুভসত (গ্যো, 

োসনয রোআন 

আতযোসদ) 

১৫ সদন 

 

১ কস করয সোসডং ট্যোক্স 

সযরোরধয যসদ, জোতীয় 

সযচয় রত্রয তযোসয়ত 

নুসরস,  জসভয ভোসরকোনো 

দসরর।  

--- 

কোর পটিং- ২০৫/- 

এআচ সফসফ- ১১৫/- 

ম্যোকোডোভ- ১৩০/- 

সরং- ৬৭/- 

ভোটিয যোস্তো-৩৫/- 

( প্রসত  ফগ পফুর্) 

(ব্যোংরকয ভোধ্যরভ) 

 

সভোঃ এভদোদ সোরন 

তত্ত্বোফধোয়ক প্ররকৌরী 

০১৭৩৩৩৯০০০৪ 

email : 

se@rpcc.gov.bd 

‡gvt AvKZvi †nv‡mb AvRv` 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 

‡dvb t 0521-64942 

d¨v· t 0521-55970 

email : 

ceo@rpcc.gov.bd 

২৫ 

ঠিকোদোয 

তোসরকোভুসক্ত ও 

নফোয়ন  

৩০ সদন 

১ কস করয জোতীয় 

সযচয়রত্রয তযোসয়ত 

নুসরস, সেড রোআরন্প, 

অয়কয নদ, বযোর্ 

োটি পসপরকরর্য তযোসয়ত 

নুসরস, 

প্রোসি স্থোন 

(কযো োখো) 

পযভ মূল্য- ১,০০০/- 

তোসরকোর্ভসক্ত সপ -৫,০০০/- 

নফোয়ন সপ- ২,০০০/-

(ব্যোংরকয ভোধ্যরভ) 

সভোঃ এভদোদ সোরন 

তত্ত্বোফধোয়ক প্ররকৌরী 

০১৭৩৩৩৯০০০৪ 

email : 

se@rpcc.gov.bd 

‡gvt AvKZvi †nv‡mb AvRv` 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 

‡dvb t 0521-64942 

d¨v· t 0521-55970 

email : 

ceo@rpcc.gov.bd 

২৬ 
সযোড সযোরোয 

বোড়ো প্রদোন 
০১ সদন  

  য়       য়       

             

প্রোসিস্থোন- 

মোসিক োখো 

পযভ- সফনোমূরল্য, 

সফো মূল্য ঃঃ 

র্োয়োয সযোরোয ৩০০০/- 

(দদসনক)। 

০৩ চোকো /০২ চোকো সযোরোয- 

২,০০০/-  (দদসনক) 

(ব্যোংরকয ভোধ্যরভ) 

সভোঃ োজ্জোদুয যভোন 

কোযী প্ররকৌরী (মোসিক) 

০১৭১১৪৮৫২১৭ 

email : 

mec@rpcc.gov.bd 

‡gvt AvKZvi †nv‡mb AvRv` 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 

‡dvb t 0521-64942 

d¨v· t 0521-55970 

email : 

ceo@rpcc.gov.bd 

২৭ 

স্কোরবর্য, হুআর 

সরোডোয, ব্যোকরো 

সরোডোয, সস্কড 

সিয়োয সরোডোয, 

হুআর সড্রোজোয 

০১ সদন  
  য়       য়       

            

প্রোসিস্থোন- 

মোসিক োখো 

স্কোরবর্য- ৭,০০০/- (ফড়) 

স্কোরবর্য- ৫,০০০/-  (রছোর্) 

হুআর সরোডোয/ব্যোকরো 

সরোডোয- ৭,০০০/- 

সস্কড সিয়োয সরোডোয- 

৪,০০০/- 

(ব্যোংরকয ভোধ্যরভ) 

সভোঃ োজ্জোদুয যভোন 

কোযী প্ররকৌরী (মোসিক) 

০১৭১১৪৮৫২১৭ 

email : 

mec@rpcc.gov.bd 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

secretary@rpcc.gov

.bd 

২৮ 

অফোসক/  

ফোসণসজযক োসন 

যফযোরয 

ংরমোগ,  

১৫ সদন 

ছসফ, সোসডং ট্যোক্স 

সযরোরধয যসদ, জসভয 

ভোসরকোনো দসরর, জোতীয় 

সযচয়রত্রয পরর্োকস। 

 

প্রোসি স্থোন 

(কযো োখো) 

 

পযভ মূল্য-৫০/- 

ংরমোগ সপ -১৬০০-৮০০০/- 

ভোসক সপ- ১০০-১৪০০/- 

(ব্যোংরকয ভোধ্যরভ) 

সভোঃ োজ্জোদুয যভোন 

কোযী প্ররকৌরী (        ) 

০১৭১১৪৮৫২১৭ 

email : 

mec@rpcc.gov.bd 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

secretary@rpcc.gov

.bd 

২৯ 

োসনয ংরমোগ 

সফসচ্ছন্নকযণ/ব্যো 

সযফতপন/ফরকয়ো 

কভোরনোয 

অরফদন 

০৭ সদন 

োসনয সফর সযরোরধয 

যসদ। 

 

প্রোসি স্থোন 

(কযো োখো) 

 

পযভ মূল্য-৫০/- 

সফো মূল্য- ব্যো সযফতপরনয 

সেরত্র- ১,০০০- ৬,৪০০/- 

(ব্যোংরকয ভোধ্যরভ) 

সভোঃ এভদোদ সোরন 

তত্ত্বোফধোয়ক প্ররকৌরী 

০১৭৩৩৩৯০০০৪ 

email : 

se@rpcc.gov.bd 

‡gvt AvKZvi †nv‡mb AvRv` 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 

‡dvb t 0521-64942 

d¨v· t 0521-55970 

email : 

ceo@rpcc.gov.bd 

৩০ 

কফযস্থোরনয 

জোয়গো স্থোয়ী 

ফযোদ্দ 

(োকোকযণ) 

০৩ সদন মৃতুয নদ, স-ড পোয  --- 

সফোমূল্য- 

মুন্পীোড়ো এফং নূযপুয (ফড়) 

কফযস্থোন- ৫,০০,০০০/-  

(রভয়য ভরোদয় ফযোফয স- 

ড পোরযয ভোধ্যরভ) 

সভোঃ এভদোদ সোরন 

তত্ত্বোফধোয়ক প্ররকৌরী 

০১৭৩৩৩৯০০০৪ 

email : 

se@rpcc.gov.bd 

‡gvt AvKZvi †nv‡mb AvRv` 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 

‡dvb t 0521-64942 

d¨v· t 0521-55970 

            email : 

ceo@rpcc.gov.bd 

৩১ 

          

        

      

        
             -২০০৯ 

    য়  
---         

                 

 গ             

০১৭৩৩৩৯০০০৭ 

email : 

tp@rpcc.gov.bd 

‡gvt AvKZvi †nv‡mb AvRv` 

cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v 

‡dvb t 0521-64942 

d¨v· t 0521-55970 

email : 

ceo@rpcc.gov.bd 

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


 

৪)  সবরমোগ প্রসতকোয ব্যফস্থোনো (GRS) 

ক্রসভক নং কখন সমোগোরমোগ কযরফন 
কোয রে সমোগোরমোগ 

কযরফন 
সমোগোরমোরগয ঠিকোনো 

সনষ্পসিয 

ভয়ীভো 

১ 
দোসয়ত্বপ্রোি কভ পকতপো 

ভোধোন সদরত ব্যথ প রর 

সবরমোগ সনষ্পসি কভ পকতপো 

(সনক) 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email:secretary@rpcc.gov.bd 

৩০ সদন 

২ 

সবরমোগ সনষ্পসি 

কভ পকতপো সনসদ পষ্ট ভরয় 

ভোধোন সদরত ব্যথ প রর 

অসর কভ পকতপো 

সভয়য 

যংপুয সটি কর পোরযন 

Tel : ০৫২১-৬৫১৮৬  

email : mayor@rpcc.gov.bd  

২০ সদন  

৩ 

অসর কভ পকতপো সনসদ পষ্ট 

ভরয় ভোধোন সদরত ব্যথ প 

রর 

ভসিসযলদ সফবোরগয 

সবরমোগ ব্যফস্থোনো সর 

সবরমোগ গ্রণ সকন্দ্র 

৫নং সগআর্, ফোংরোরদ সচফোরয়,ঢোকো 

ওরয়ফ:  www.grs.gov.bd 

৬০ সদন 

 

৩২           ০২              য় ---         

                   

             (         )  

email : 

se@rpcc.gov.bd 

           

     (        ) 

                   

      ০৫২১-৫৬৪৪৭ 

email: 

secretary@rpcc.gov

.bd 

http://www.grs.gov.bd/
mailto:se@rpcc.gov.bd

