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সিবো প্রদোন প্রসিশ্রুসি (সিটিরেনি চোর্প োর) 
 

১.  সিশন ও সিশনঃ   
     সিশনঃ  দোসরদ্রিকু্ত, 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 সিবোিিহূ  
ক্রসি
ক নং সিবোর নোি সিবো প্রদোন 

পদ্ধসি 
প্ররয়োেনীয় কোগেপত্র 
এবং প্রোসি স্থোন 

সিবোর িলূয এবং 
পসররশোধ্ পদ্ধসি 

সিবো 
প্রদোরনর  
িিয়িীিো 

দোসয়ত্বপ্রোি কিপকিপ ো 
(নোি,পদসব,স োন নম্বর ও ই-

সিইল) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ 
েসি/িম্পসি 
িংক্রোন্ত 

অসিরর্োরগর 
প্রসিকোর 

সনধ্পোসরি  ররি 
সিয়র িরহোদয় 
বরোবর 
আরবদন, 
নথিতে 

উপস্থাপন, 
সতেজথিতন 
েদন্ত, 
শুনানী, 

থসদ্ধান্ত গ্রহণ 
ও থনষ্পথি।  

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/- 

৩০ সদন 
সিোঃ িোিুদ কবীর বকিী 

িম্পসি কিপকিপ ো 
০১৭৩৩৩৯০০১১ 

Email-estate@rpcc.gov 

০২ 
সেি লোইরিন্স 
(নিুন/নবোয়ন) 

সনধ্পোসরি  ররি 
সিয়র িরহোদয় 
বরোবর 
আরবদন, 
নথিতে 

উপস্থাপন, 
সতেজথিতন 
েদন্ত, 

েোিীয় পসরচয়পত্র/েন্ম 
সনবন্ধন িনদ, িোড়োর 
সেরত্র চুসক্তপত্র, সহোসডং 
র্যোক্স পসররশোরধ্র কসপ, 
আয়কর িনদ (প্ররর্োেয 
সেরত্র) সকোম্পোনীর 
সেরত্র সিরিোররন্ডোি, 

 রি িলূযঃ 
২০/- 

সিবো িলূয- 
২০০/-৫০,০০০/- 

(বযোংরকর 
িোধ্যরি) 

৩ সদন 
মিাহাম্মদ আলী 

প্রধ্োন লোইরিন্স পসরদশপক 
০১৭১৫৯৪৯৯১৮ 

email : license@rpcc.gov.bd 

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


শুনানী, 
থসদ্ধান্ত গ্রহণ 
ও থনষ্পথি। 

বোসণসেযক িবরনর 
সেরত্র নক্সো 

অনরুিোদরনর কসপ এবং 
ছসব। 

প্রোসি স্থোন (কযোশ 
শোখো) 

০৩ 

প্রসিষ্ঠোন 
সনবন্ধন (সশেো 
প্রসিষ্ঠোন, 
সবিরকোরী 
সিসনক/িোয়োগ
নসিক 
সিন্টোর, 
সকোসচং 
সিন্টোর) 

(নিুন/নবোয়ন) 

সনধ্পোসরি  ররি 
সিয়র িরহোদয় 
বরোবর 
আরবদন 
নসর্রি 
উপস্থোপন, 
িররেসিরন 
িদন্ত এবং 
সিদ্ধোন্ত গ্রহণ 

েোিীয় পসরচয়পত্র/েন্ম 
সনবন্ধন িনদ, িোড়োর 
সেরত্র চুসক্তপত্র, সহোসডং 
র্যোক্স পসররশোরধ্র কসপ, 

আয়কর িনদ, 
সকোম্পোনীর সেরত্র 

সিরিোররন্ডোি, বোসণসেযক 
িবরনর সেরত্র নক্সো 
অনরুিোদরনর কসপ এবং 

ছসব। 
প্রোসি স্থোন (কযোশ 

শোখো) 

 রি িলূযঃ 
১০০/- 

সিবো িলূয- 
১০০০-১৫,০০০/- 

(বযোংরকর 
িোধ্যরি) 

০৭ সদন 
মিাহাম্মদ আলী 

প্রধ্োন লোইরিন্স পসরদশপক 
০১৭১৫৯৪৯৯১৮ 

email : license@rpcc.gov.bd 

০৪ 

অর্োসিক 
র্োনবোহরনর  
লোইরিন্স 

(নিুন/নবোয়ন)
  

সনধ্পোসরি  ররি 
সিয়র িরহোদয় 
বরোবর 
আরবদন, 
নসর্রি 
উপস্থোপন, 
িররেসিরন 
িদন্ত এবং 
সিদ্ধোন্ত গ্রহণ 

েোিীয় পসরচয়পত্র/েন্ম 
সনবন্ধন িনরদর 
িিযোসয়ি অনসুলসপ,  
ছসব,  বোহন ক্ররয়র 

রসশদ।  
প্রোসিস্থোন (কযোশ শোখো) 

 রি িলূযঃ 
৫০-১০০/- 

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

০৩ সদন 
মিাহাম্মদ আলী 

প্রধ্োন লোইরিন্স পসরদশপক 
০১৭১৫৯৪৯৯১৮ 

email : license@rpcc.gov.bd 

০৫ 

অর্োসিক 
র্োনবোহরনর  
নোি 

খোসরে/পসরবিপ
ন 

সনধ্পোসরি  ররি 
সিয়র িরহোদয় 
বরোবর 
আরবদন, 
নসর্রি 
উপস্থোপন, 
িররেসিরন 
িদন্ত এবং 
সিদ্ধোন্ত গ্রহণ 

েোিীয় পসরচয়পত্র, 
ছসব,  চুসক্তপত্র। 

প্রোসিস্থোন (কযোশ শোখো) 

 রি িলূয- ৫০-
১০০/- 

সিবো িলূয-৭৫-
১০০০/- 
(বযোংরকর 
িোধ্যরি) 

০৭ সদন 
মিাহাম্মদ আলী 

প্রধ্োন লোইরিন্স পসরদশপক 
০১৭১৫৯৪৯৯১৮ 

email : license@rpcc.gov.bd 

০৬ 

অর্োসিক 
র্োনবোহরনর 
চোলক লোইরিন্স 
(নিুন/নবোয়ন) 

সনধ্পোসরি  ররি 
সিয়র িরহোদয় 
বরোবর 
আরবদন, 
নসর্রি 
উপস্থোপন, 
িররেসিরন 
িদন্ত এবং 

েোিীয় পসরচয়পত্র/ 
েন্ম সনবন্ধন িনরদর 
িিযোসয়ি  রর্োকসপ, 

ছসব।   
প্রোসিস্থোন (কযোশ শোখো) 

 রি িলূয-৫০/- 
সিবো িলূয ৫০-

৩০০/- 
(বযোংরকর 
িোধ্যরি) 

০৩ সদন  
মিাহাম্মদ আলী 

প্রধ্োন লোইরিন্স পসরদশপক 
০১৭১৫৯৪৯৯১৮ 

email : license@rpcc.gov.bd 



সিদ্ধোন্ত গ্রহণ 

০৭ 

সেি লোইরিন্স 
িংরশোধ্ন/নকল 

কসপ 
িরবরোহ/ইংরর
েী কসপ 

সনধ্পোসরি  ররি 
সিয়র িরহোদয় 
বরোবর 
আরবদন  

েোিীয় পসরচয়পত্র,  
ছসব,  চুসক্তপত্র 

প্রোসিস্থোন (কযোশ শোখো) 

 
 রি িলূয -

৫০/- 
সিবো িলূয-৪০০/- 

(বযোংরকর 
িোধ্যরি) 

০৩ সদন  
মিাহাম্মদ আলী 

প্রধ্োন লোইরিন্স পসরদশপক 
০১৭১৫৯৪৯৯১৮ 

email : license@rpcc.gov.bd 

০৮ 
সবসিন্ন 
সবজ্ঞোপনী 
িোইন সবোিপ  

সিয়র িরহোদয় 
বরোবর সলসখি 
আরবদন 

প্রসিষ্ঠোরনর সেরত্র 
সনধ্পোসরি পযোরি 
আরবদন, সেি 

লোইরিরন্সর  রর্োকসপ, 
েোিীয় পসরচয়পরত্রর 

 রর্োকসপ। 

সিবো িলূয- প্রসি 
বগপ ুর্ ১০০-
১৫০/- 

(বযোংরকর 
িোধ্যরি) 

০৩ সদন  
মিাহাম্মদ আলী 

প্রধ্োন লোইরিন্স পসরদশপক 
০১৭১৫৯৪৯৯১৮ 

email : license@rpcc.gov.bd 

০৯ নিুন সহোসডং 
নম্বর প্রদোন 

সিয়র িরহোদয় 
বরোবর সলসখি 
আরবদন 

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

অনসুলসপ। 

সনিপোণ বযরয়র 
সিসিরি 
(বযোংরকর 
িোধ্যরি) 

০৭ সদন  
সিোঃ িোই ুল ইিলোি  

কর সনধ্পোরক 
০১৭৩৩৩৯০০০৮ 

email : tax@rpcc.gov.bd 

১০ হোর্ বোেোর 
ইেোরো 

িযোর্, আইটি, 
বযোংক িলরিসন্স 
ও িযোম্প 

দরপত্র/সিসিউরলর 
শিপ োনরু্োয়ী 

িংসিষ্ট 
হোর্বোেোররর 
িরকোরী িলূয 
অনরু্োয়ী 

  
৩০ সদন  

সিোঃ েোসকর সহোরিন  
শোখো প্রধ্োন  

০১৭৭৩৫০৯৫৬৮ 
email : bazar@rpcc.gov.bd 

১১ সদোকোন বরোদ্দ 
সনধ্পোসরি  ররি 
সিয়র িরহোদয় 
বরোবর 
আরবদন 

১ কসপ করর, েোিীয় 
পসরচয়পত্র, সেি 

লোইরিরন্সর িিযোসয়ি 
অনসুলসপ এবং ছসব। 
প্রোসিস্থোন- কযোশ শোখো 

 রি িলূয- 
৪০/- 

সিবোিলূয- 
িরকোরী িলূয 
অনরু্োয়ী 
(বযোংরকর 
িোধ্যরি) 

৬০ সদন 
সিোঃ েোসকর সহোরিন  

শোখো প্রধ্োন  
০১৭৭৩৫০৯৫৬৮ 

email : bazar@rpcc.gov.bd 

১২ 

ইসপআই 
কোর্পক্ররির 
আওিোয় িো  
ও সশশুরদর 
টিকো দোন 

আরবদরনর 
সপ্রসেরি  

পূবপবিী টিকো িংক্রোন্ত 
কোিপ  
প্রোসিস্থোন-  সিটি 
করপপোররশরনরস্থোয়ী 
টিকোদোন সকন্দ্র 

সবনোিরূলয 

সশশুরদর 
১৮ 
িোরির 

িরধ্য এবং 
িসহলোরদর 
১৫-৪৯ 
বছররর 
িরধ্য 

িোঃ কোিরুজ্জোিোন ইবরন িোে 
স্বোস্থয কিপকিপ ো 
০১৭১৬৩০৭৩৭৩ 

email : health@rpcc.gov.bd 

১৩ 
কুকুর, 
সবড়োরলর 
কোিরড়র 
িযোকসিন 

আরবদরনর 
সপ্রসেরি  

প্রোসি স্থোন- সিটি 
করপপোররশরনর স্থোয়ী 
টিকো দোন সকন্দ্র 

প্রসি সিোে 
িযোকসিন ১৩০/- িোৎেসণক 

‡gvt mvBdzj Bmjvg  
kvLv cÖavb (Rb¯^v¯’¨ kvLv) 

01717377539 
email : health@rpcc.gov.bd 



১৪ 

পসররবশ 
প্রিযয়নপত্র/সপ্র
সিরিি 
লোইরিন্স 

(নিুন/নবোয়ন)
  

সনধ্পোসরি  ররি 
সিয়র িরহোদয় 
বরোবর 
আরবদন, 
নসর্রি 
উপস্থোপন, 
িররেসিরন 
িদন্ত এবং 
সিদ্ধোন্ত গ্রহণ।  

 

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

এবং ছসব। 
প্রোসি স্থোন (কযোশ 

শোখো) 

 রিিলূয-  ২০/- 
সিবো িলূয- 

৫০০/-২৫,০০০/- 
(বযোংরকর 
িোধ্যরি) 

০৩ সদন  
সিোঃ িোই ুল ইিলোি 

শোখো প্রধ্োন (েনস্বোস্থয শোখো) 
০১৭১৭৩৭৭৫৩৯ 

email : health@rpcc.gov.bd 

১৫ 

অিুস্থ 
সরোগীরদর েনয 
পসরবহন/এযোম্বু
সলন্স সিবো 

সনধ্পোসরি  ররি 
সিয়র িরহোদয় 
বরোবর 
আরবদন, 

েরুরী স োন অর্বো 
িংবোদ  

প্রোসিস্থোন- সিটি 
করপপোররশন কোর্পোলয় 

সিবো িলূযঃ  
সিটি করপপোররশন 
এলোকোয়  ৪০০-

৭০০/- 
এবং সিটি 
করপপোররশন 

এলোকোর বোইরর 
রংপুর সেলোর 
উপরেলো িিরূহ-
১০০০/-, 

অনযোনয সেলোর 
সেরত্র প্রসি সকঃ 
সিঃ ৩০ র্োকো 
হোরর। (রসশরদর 
িোধ্যরি) 

িোবপেসণক 

সিোঃ িোই ুল ইিলোি 
শোখো প্রধ্োন (েনস্বোস্থয শোখো) 

০১৭১৭৩৭৭৫৩৯ 
email : health@rpcc.gov.bd 

 
 

১৬ 

পসরচ্ছন্নিো 
কোর্পক্রি  
(রোস্তো, হোর্-
বোেোর, 

িোঠিিহূ ঝোড় ু
সদওয়ো, নদপিো 
পসরষ্কোর, 
আবেপ নো 
অপিোরণ) 

িরোিসর/সলসখি 
আরবদরনর 
িোধ্যরি 

পসরচ্ছন্নিো কিী দ্বোরো 
দদসনক কিপিূচী 
অনরু্োয়ী 

সবনোিরূলয 

৮ ঘন্টোর 
িরধ্য 

(িকোল ৬ 
র্ো হরি 
দপুুর ২ 
র্ো) 

সিোঃ শোসহনুর রহিোন  
কঞ্জোররিন্সী শোখো প্রধ্োন 
০১৭৩৩৩৯০১৫০ 

email : conservancy@rpcc.gov.bd 

১৭ 
সি টি র্যোংক, 
সিোকওরয়রলর 
বেপ য অপিোরণ 

সনধ্পোসরি  ররি 
সিয়র িরহোদয় 
বরোবর 
আরবদন 

 রি প্রোসিস্থোন- কযোশ 
শোখো 

 রি িলূয- 
৫০/- 

সিবো িলূয- ১ি 
গোড়ী ৩,০০০/- 
পরবিী প্রসি 
গোড়ী- ১,৮০০/- 

(বযোংরকর 
িোধ্যরি) 

০১ সদন 
সিোঃ শোসহনুর রহিোন  
কঞ্জোররিন্সী শোখো প্রধ্োন 
০১৭৩৩৩৯০১৫০ 

email : conservancy@rpcc.gov.bd 

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


১৮ 

স্ত্রীর েীবদ্দশোয় 
২য়/৩য়/৪র্প 
সববোরহর 
অনিুসি 

সিয়র িরহোদয় 
বরোবর সলসখি 
আরবদন, উিয় 
পেরক Notice 

প্রদান, 
শুনানী এবং 
থসদ্ধান্ত গ্রহণ 

সকি সনষ্পসি করো হয় 
িোসলসশ সবোরিপ র 

িোধ্যরি। সবোিপ  গঠিি 
হয় উিয় পরের 
িরনোনীি প্রসিসনসধ্র 
িিন্বরয়। সিয়র িরহোদয় 

িোসলশী 
সবোরিপ র িিোপসি 

সবনোিরূলয ৩০ সদন  

 
সিোঃ নয়া থিয়া   
অস ি িহকোরী  

০১৭২১৭৬২৯৩৮ 
Email-g.section@rpcc.gov 

১৯ 

স্ত্রী 
পোগল/অেি 
হরল সববোরহর 
অনিুসি সকি 

সিয়র িরহোদয় 
বরোবর সলসখি 
আরবদন, উিয় 
পেরক Notice 

প্রদান, 
শুনানী এবং 
থসদ্ধান্ত গ্রহণ 

অেিিো/পোগল িংক্রোন্ত 
প্রিোণ পত্র। সকি 
সনষ্পসি করো হয় 
িোসলসশ সবোরিপ র 

িোধ্যরি। সবোিপ  গঠিি 
হয় উিয় পরের 
িরনোনীি প্রসিসনসধ্র 
িিন্বরয়। সিয়র িরহোদয় 

িোসলশী 
সবোরিপ র িিোপসি। 

সবনোিরূলয 
৩০ সদন  

 

 
 

সিোঃ নয়া থিয়া   
অস ি িহকোরী  

০১৭২১৭৬২৯৩৮ 
Email-g.section@rpcc.gov  

 

২০ 

পুরুষ/স্ত্রী 
কিতপ ক িোলোক 
সকরির েোরবদো 
নকল/অনসুলসপ 
প্রদোন। 

সিয়র িরহোদয় 
বরোবর সলসখি 
আরবদন, উিয় 
পেরক Notice 

প্রদান, 
শুনানী এবং 
থসদ্ধান্ত গ্রহণ 

সিয়র িরহোদয় সনোটিশ 
িোর ি উিয় পেরক 
অবগি করর িীিোংিো 

কররবন। 

সবনোিরূলয ০৭ সদন  
সিোঃ নয়া থিয়া   
অস ি িহকোরী  

০১৭২১৭৬২৯৩৮ 
Email-g.section@rpcc.gov 

২১ 
পুনঃ সববোহ নো 

হওয়োর 
িনদপত্র 

সিয়র িরহোদয় 
বরোবর সলসখি 
আরবদন, উিয় 
পেরক Notice 

প্রদান, 
শুনানী এবং 
থসদ্ধান্ত গ্রহণ 

১ কথপ েোিীয় 
পসরচয়পরত্রর িিযোসয়ি 

অনসুলসপ। 
 রি িলূয- ২০/- ০১ সদন  

সিোঃ নয়া থিয়া   
অস ি িহকোরী  

০১৭২১৭৬২৯৩৮ 
Email-g.section@rpcc.gov 

২২ ইিোররির নক্সো 
অনরুিোদন 

সনধ্পোসরি  ররি 
সিয়র িরহোদয় 
বরোবর 
আরবদন। 

িিণোলয় কিতপ ক 
সনরদপ সশি িবন 
সনিপোণ কসিটির 

িিোর 
অনরুিোদন। 

১ কসপ করর নীল নক্সো 
(৬ কসপ), েসির 

দসলল, খোসরে,খোেনো, 
পসররবশ প্রিযয়ন, 

িরয়ল সর্রির সররপোর্প  
(৪ িলোর ঊরবপ), 
 োয়োর  োইটিং ড্রইং 
(৬ষ্ঠ িলোর ঊরবপ)/ 
প্রিযয়ন/অনোপসি িনদ, 
বোসণসেযক ছোড়পত্র। 
বাথনজ্জিক বা থিল্প 
ইিােে হতল Fire 

আরবদন  িপ-
১০০০/- 
সিবো িলূয 
(আয়িরনর 
সিসিরি প্রসি 

বগপ ুর্ অনরু্োয়ী) 
আবোসিক -  
১.৫০/- 

বোসণসেযক - 
২.৫০/- 

কোাঁচো - .৮০/- 

৪৫ সদন 
সিোঃ নেরুল ইিলোি 
নগর পসরকল্পনোসবদ 
০১৭৩৩৩৯০০০৭ 

email : tp@rpcc.gov.bd 

mailto:tp@rpcc.gov
mailto:tp@rpcc.gov


Safty Plan (KPIDC) 
প্রোসি স্থোন (কযোশ 

শোখো) 

(বযোংরকর 
িোধ্যরি) 

২৩ 

উন্নয়ন 
পসরকল্পনো 
বসহিূপ ি িনদ
  

সনধ্পোসরি  ররি 
সিয়র িরহোদয় 
বরোবর 
আরবদন, 
নথিতে 

উপস্থাপন, 
সতেজথিতন 
েদন্ত,  

থসদ্ধান্ত গ্রহণ 
ও থনষ্পথি। 

১ কথপ কতে  
ক) েসির িোসলকোনো 

দসলল 
খ) েোিীয় 

পসরচয়পরত্রর িিযোসয়ি 
অনসুলসপ 

গ) খোেনো, খোসরে। 
প্রোসি স্থোন (কযোশ 

শোখো) 

 রি িলূয-
১০০/- 

সিবো িলূয- 
১০,০০০/- 
(বযোংরকর 
িোধ্যরি) 

০৭ সদন  
সিোঃ নেরুল ইিলোি 
নগর পসরকল্পনোসবদ 
০১৭৩৩৩৯০০০৭ 

email : tp@rpcc.gov.bd 

২৪ 

রোস্তো কিপ রনর 
অনিুসি 

(গযোি, পোসনর 
লোইন ইিযোসদ) 

সিয়র িরহোদয় 
বরোবর সলসখি 
আরবদন 

১ কসপ করর সহোসডং 
র্যোক্স পসররশোরধ্র 

রসিদ, েোিীয় পসরচয় 
পরত্রর িিযোসয়ি 
অনসুলসপ,  েসির 
িোসলকোনো দসলল।  

কোরপপটিং- ২০৫/- 
এইচ সবসব- 
১১৫/- 

িযোকোিোি- 
১৩০/- 

িসলং- ৬৭/- 
িোটির রোস্তো-
৩৫/- 

( প্রসি  বগপ ুর্) 
(বযোংরকর 
িোধ্যরি) 

১৫ সদন 
 

 

সিোঃ এিদোদ সহোরিন 
িত্ত্বোবধ্োয়ক প্ররকৌশলী 
০১৭৩৩৩৯০০০৪ 

email : se@rpcc.gov.bd 

২৫ 

ঠিকোদোর 
িোসলকোিুসক্ত 
ও নবোয়ন
  

সনধ্পোসরি  ররি 
সিয়র িরহোদয় 
বরোবর 
আরবদন 

১ কসপ করর েোিীয় 
পসরচয়পরত্রর িিযোসয়ি 

অনসুলসপ, সেি 
লোইরিন্স, আয়কর 
িনদ, িযোর্ 

িোটিপ স রকরর্র িিযোসয়ি 
অনসুলসপ, 

প্রোসি স্থোন (কযোশ 
শোখো) 

 রি িলূয- 
১,০০০/- 

িোসলকোিূসক্ত স  
-৫,০০০/- 
নবোয়ন স - 
২,০০০/-
(বযোংরকর 
িোধ্যরি) 

৩০ সদন 
সিোঃ এিদোদ সহোরিন 
িত্ত্বোবধ্োয়ক প্ররকৌশলী 
০১৭৩৩৩৯০০০৪ 

email : se@rpcc.gov.bd 

২৬ সরোি সরোলোর 
িোড়ো প্রদোন 

সনধ্পোসরি  ররি 
িত্ত্বোবধ্োয়ক 
প্ররকৌশলী 
বরোবর 
আরবদন 

প্রোসিস্থোন- র্োসিক শোখো 

 রি- 
সবনোিরূলয, 

সিবো িলূয ঃঃ 
র্োয়োর সরোলোর 
৩০০০/- 
(দদসনক)। 

০৩ চোকো /০২ 
চোকো সরোলোর- 

০১ সদন  
সিোঃ িোজ্জোদরু রহিোন 

িহকোরী প্ররকৌশলী (র্োসিক) 
০১৭১১৪৮৫২১৭ 

email : mec@rpcc.gov.bd 

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


২,০০০/-  
(দদসনক) 
(বযোংরকর 
িোধ্যরি) 

২৭ 

স্কোরির্র, হুইল 
সলোিোর, 
বযোকরহো 

সলোিোর, সস্কি 
সিয়োর 

সলোিোর, হুইল 
সড্রোেোর 

সনধ্পোসরি  ররি 
িত্ত্বোবধ্োয়ক 
প্ররকৌশলী 
বরোবর 
আরবদন 

প্রোসিস্থোন- র্োসিক শোখো
  

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

সলোিোর/বযোকরহো 
সলোিোর- 
৭,০০০/- 

সস্কি সিয়োর 
সলোিোর- 
৪,০০০/- 
(বযোংরকর 
িোধ্যরি) 

০১ সদন  
সিোঃ িোজ্জোদরু রহিোন 

িহকোরী প্ররকৌশলী (র্োসিক) 
০১৭১১৪৮৫২১৭ 

email : mec@rpcc.gov.bd 

২৮ 

আবোসিক/  
বোসণসেযক 
পোসন 

িরবরোরহর 
িংরর্োগ,  

সনধ্পোসরি  ররি 
সিয়র িরহোদয় 
বরোবর 
আরবদন, 
নথিতে 

উপস্থাপন, 
সতেজথিতন 
েদন্ত,  

থসদ্ধান্ত গ্রহণ 
ও থনষ্পথি। 

ছসব, সহোসডং র্যোক্স 
পসররশোরধ্র রসশদ, 
েসির িোসলকোনো 
দসলল, েোিীয় 

পসরচয়পরত্রর  রর্োকসপ। 
প্রোসি স্থোন (কযোশ 

শোখো) 
 

 রি িলূয-৫০/- 
িংরর্োগ স  -
১৬০০-৮০০০/- 
িোসিক স - 
১০০-১৪০০/- 
(বযোংরকর 
িোধ্যরি) 

১৫ সদন 

সিোঃ িোজ্জোদরু রহিোন 
িহকোরী প্ররকৌশলী (অথেিঃ 

দািঃ) 
০১৭১১৪৮৫২১৭ 

email : mec@rpcc.gov.bd 

২৯ 

পোসনর িংরর্োগ 
সবসচ্ছন্নকরণ/

বযোি 
পসরবিপ ন/বরক
য়ো কিোরনোর 
আরবদন 

সনধ্পোসরি  ররি 
সিয়র িরহোদয় 
বরোবর 
আরবদন, 
নসর্রি 
উপস্থোপন, 
িররেসিরন 
িদন্ত এবং 
সনষ্পসি 

পোসনর সবল পসররশোরধ্র 
রসিদ। 

প্রোসিস্থোন - কযোশ শোখো 

 রি িলূয-৫০/- 
সিবো িলূয- বযোি 
পসরবিপ রনর 
সেরত্র- ১,০০০- 
৬,৪০০/- 

(বযোংরকর 
িোধ্যরি) 

০৭ সদন 
সিোঃ এিদোদ সহোরিন 
িত্ত্বোবধ্োয়ক প্ররকৌশলী 
০১৭৩৩৩৯০০০৪ 

email : se@rpcc.gov.bd 

৩০ 

কবরস্থোরনর 
েোয়গো স্থোয়ী 
বরোদ্দ 

(পোকোকরণ) 

সিয়র িরহোদয় 
বরোবর সলসখি 
আরবদন, 
নথিতে 

উপস্থাপন, 

িতিুয িনদ, সপ-অিপ োর  

সিবোিলূয- 
িনু্সীপোড়ো এবং 
নরূপুর (বড়) 
কবরস্থোন- 
৫,০০,০০০/-  

০৩ সদন 
সিোঃ এিদোদ সহোরিন 
িত্ত্বোবধ্োয়ক প্ররকৌশলী 
০১৭৩৩৩৯০০০৪ 

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


 

 

২. (খ) প্রসিশ্রুি প্রোসিষ্ঠোসনক সিবোিিহূঃ   

সতেজথিতন 
েদন্ত,  

থসদ্ধান্ত গ্রহণ 
ও থনষ্পথি। 

(সিয়র িরহোদয় 
বরোবর সপ- 
অিপ োররর 
িোধ্যরি) 

৩১ 
েিি 

অথিকাে 
আইতন েিি 

প্রদান  

েিি 
প্রদানকােী 
কি মকেমাে 

থনকট থলথিে 
বা ই-মিইতল 
আতবদন  

েিি অথিকাে 
আইন-২০০৯ 
অনুযায়ী 

থবনািূতলি োৎক্ষথণ

ক 

মিািঃ নজরুল ইসলাি  
নগে পথেকল্পনাথবদ 
০১৭৩৩৩৯০০০৭ 

email : tp@rpcc.gov.bd 

৩২ িিক থনিন  
সংথিষ্ট িািায় 

থলথিে 
আতবদন  

প্রতযাজি নয় থবনািূতলি ০২ থদন  

মিািঃ িাথহনুে েহিান  
বজমি বিবস্থাপনা (িািা 

প্রিান)  
email : se@rpcc.gov.bd 

 

ক্রসি
ক নং সিবোর নোি সিবো প্রদোন 

পদ্ধসি 
প্ররয়োেনীয় কোগেপত্র 
এবং প্রোসি স্থোন 

সিবোর িলূয 
এবং পসররশোধ্ 

পদ্ধসি 

সিবো 
প্রদোরনর  
িিয়িীিো 

দোসয়ত্বপ্রোি কিপকিপ ো 
(নোি,পদসব,স োন নম্বর ও ই-

সিইল) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ 

অবিবহৃে 
যানবাহন 
অতকতজা 
ম াষণা ও 
থনষ্পথি 

Condemnetion 
কথিটটে সভায় 
উপস্থাপন, 
েদন্ত ও 

থসদ্ধান্ত গ্রহণ 

অতকতজা 
যানবাহতনে 

সংথিষ্ট কাগজপত্র 
(থিটতনস, রুট 
িেতিট, ইজ্িন 

নম্বে, মেথসস নম্বে 
) 

সবনোিরূলয ১৫ 
কিপসদবি  

সিোঃ এিদোদ সহোরিন 
িত্ত্বোবধ্োয়ক প্ররকৌশলী 
০১৭৩৩৩৯০০০৪ 

email : se@rpcc.gov.bd 

০২ 

সিটি 
করপপোররশরনর 
(উন্নয়ন ও 

অননু্নয়ন বোরের্ 
কোঠোরিো) প্রণয়ন, 
প্রোক্কলন ও বরোদ্দ 

প্রদোন 

নথিতে 
উপস্থাপন ও 
থসদ্ধান্ত গ্রহণ 

বাতজট সংথিষ্ট 
প্রতয়াজনীয় 
কাগজপত্র  

সবনোিরূলয  ১০ সদন 
মিািঃ হাথববুে েহিান 
থহসাবেক্ষণ কি মকেমা 
০১৭১৫৫৭২২৮৩ 

email : acc@rpcc.gov.bd 

০৩ 
থবথভন্ন 
প্রকতল্পে 

অি মছাড়কেন 

স্থানীয় সেকাে 
িন্ত্রণালয় 
বোবে 
আতবদন, 
নথিতে 

উপস্থাপন ও 
থসদ্ধান্ত গ্রহণ 

project proposal সবনোিরূলয ২১ 
কি মথদবস  

সিোঃ এিদোদ সহোরিন 
িত্ত্বোবধ্োয়ক প্ররকৌশলী 
০১৭৩৩৩৯০০০৪ 

email : se@rpcc.gov.bd 

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


 

 

২. (গ) প্রসিশ্রুি অিযন্তরীণ সিবোিিহূঃ   

০৪ 

পতদান্নথে/থসতল
কিন 

মগ্রড/টাইি 
মেল প্রদান 

মিয়ে িতহাদয় 
বোবে 
আতবদন 
নথিতে 

উপস্থাপন ও 
থসদ্ধান্ত গ্রহণ 

Service book, 
Annual 

Confidencial 

Report, থবভাগীয় 
িািলাে 
কাগজপত্র  

সবনোিরূলয ৩০ 
কি মথদবস   

মিািঃ হাথববুে েহিান 
থহসাবেক্ষণ কি মকেমা 
০১৭১৫৫৭২২৮৩ 

email : acc@rpcc.gov.bd 

০৫ 
অনুতিাথদে 
প্রকতল্পে 
প্রিাসথনক 
অনুতিাদন  

নথিতে 
উপস্থাপন ও 
থসদ্ধান্ত গ্রহণ 

project proposal সবনোিরূলয ৩ িাস  

সিোঃ এিদোদ সহোরিন 
িত্ত্বোবধ্োয়ক প্ররকৌশলী 
০১৭৩৩৩৯০০০৪ 

email : se@rpcc.gov.bd 

০৬ 
উন্নয়ন 
প্রকতল্পে 

অি মছাড়কেণ  

প্রস্তাব 
মপ্রেতনে পতে 

নথিতে 
উপস্থাপন ও 
থসদ্ধান্ত গ্রহণ 

project proposal সবনোিরূলয ২০ 
কি মথদবস  

সিোঃ এিদোদ সহোরিন 
িত্ত্বোবধ্োয়ক প্ররকৌশলী 
০১৭৩৩৩৯০০০৪ 

email : se@rpcc.gov.bd 

০৭ 
উপতযাজন/পুন
মযাজন/সংতযা

জন 
     

০৮ 

োস্তা/মেণ/কাল
ভাটম/থিজ/িুট
পাে এবং 
অবকাঠাতিা 
থনি মান 

     

ক্রসি
ক নং সিবোর নোি সিবো প্রদোন 

পদ্ধসি 
প্ররয়োেনীয় 

কোগেপত্র এবং 
প্রোসি স্থোন 

সিবোর িলূয এবং 
পসররশোধ্ পদ্ধসি 

সিবো 
প্রদোরনর  
িিয়িীিো 

দোসয়ত্বপ্রোি কিপকিপ ো 
(নোি,পদসব,স োন নম্বর ও ই-

সিইল) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ জ্জ.থপ.এি এবং 
অগ্রীি িঞ্জেুী 

মিয়ে িতহাদয় 
বোবে 
আতবদন, 
নথিতে 

উপস্থাপন, 
েদন্ত ও 

থসদ্ধান্ত গ্রহণ 

সাথভমস বকু এবং 
পূতব মে ঋণ 

পথেতিাতিে NOC 
থবনািূতলি ১৫ 

কি মথদবস  

সিয়র 
রংপুর সিটি করপপোররশন 
Tel : ০৫২১-৬৫১৮৬ 

email : mayor@rpcc.gov.bd 

০২ ছুটট 

মিয়ে িতহাদয় 
বোবে থলথিে 
আতবদন, 
নথিতে 

উপস্থাপন, 
থসদ্ধান্ত গ্রহণ  

ছুটট সংক্রান্ত 
কাগজপত্র, GO, 
মিথডতকল 
সাটটমথিতকট 

থবনািূতলি 

ছুটট 
থবথিিালা

-১৯৫৯ 
মদিুন 

সিয়র 
রংপুর সিটি করপপোররশন 
Tel : ০৫২১-৬৫১৮৬ 

email : mayor@rpcc.gov.bd 

০৩ PRL িঞ্জেুী 
মিয়ে িতহাদয় 
বোবে থলথিে 
আতবদন, 

Service book, 

বাথষ মক মগাপনীয় 
প্রথেতবদন, 

মপনিন 
নীথেিালা 

২০১৫ মদিুন  
১ বছে  

সিয়র 
রংপুর সিটি করপপোররশন 
Tel : ০৫২১-৬৫১৮৬ 

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


  

নথিতে 
উপস্থাপন, 
থসদ্ধান্ত গ্রহণ 

থবভাগীয় িািলা 
ও আথি মক 
পাওনাথদ 

সম্পথকমে NOC 

email : mayor@rpcc.gov.bd 

০৪ মপনিন 

মিয়ে িতহাদয় 
বোবে মপনিন 
িেতি থলথিে 
আতবদন, 
নথিতে 

উপস্থাপন, 
থসদ্ধান্ত গ্রহণ 

গ্রােুইটট 
(3 Installment) 

মপনিন 
নীথেিালা 
২০১৫ 

অনুসেনপূব মক 

১৫ 
কি মথদবস   

সিয়র 
রংপুর সিটি করপপোররশন 
Tel : ০৫২১-৬৫১৮৬ 

email : mayor@rpcc.gov.bd 



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

৩)  আপনোর কোরছ আিোরদর প্রিযোশোঃ  

ক্রসিক 
নং প্রসিশ্রুসি/ কোজ্িি সিবো প্রোসির লরেয করণীয় 

১ স্থানীয় সেকাে থবভাতগে ওতয়বসাইট Visit কো।  
২ স্বয়ংিম্পূণপ আরবদন েিো প্রদোন। 
৩ র্র্োর্র্ প্রসক্রয়োয় প্ররয়োেনীয় চোেপ /স ি পসররশোধ্ করো। 
৪ প্ররর্োেয সেরত্র সিোবোইল সিরিে/ই-সিইরলর সনরদপশনো অনিুরণ করো। 
৫ িোেোরির েনয ধ্োর্প িোসরখ ও িিরয় উপসস্থি র্োকো। 
৬ সংথিষ্ট আইন সম্পতকম সিিক িােনা িাকা। 
৭ অনোবশযক স োন/ি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 
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 
Tel : ০৫২১-৬৫১৮৬  
email : mayor@rpcc.gov.bd  

২০ সদন  

৩ 
আসপল কিপকিপ ো 
সনসদপষ্ট িিরয় িিোধ্োন 
সদরি বযর্প হরল 

িসিপসরষদ সবিোরগর 
অসিরর্োগ বযবস্থোপনো 
সিল 
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