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ক্র: 

নং 
সেফায নাভ 

সেফা প্রদাননয 

েনফ বাচ্চ েভয় 
প্রনয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র/আনফদন 

পযভ প্রাপ্তি স্থান 

সেফা মূল্য এফং 

প্তযনাধ দ্ধপ্তি 

(মপ্তদ থানক) 

াখায নাভেহ দাপ্তয়ত্বপ্রাি কভ বকিবায দপ্তফ, রুভ 

নম্বয, সজরা/উনজরায সকাড, অপ্তপপ্তেয়ার 

সেপ্তরনপান ও ইনভইর 

উর্ধ্বিন কভ বকিবায দপ্তফ, রুভ নম্বয, 

সজরা/উনজরায সকাডেহ অপ্তপপ্তেয়ার 

সেপ্তরনপান ও ইনভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
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১৪ কাম বপ্তদফে ক) ব্যপ্তি/প্রপ্তিষ্ঠাননয ইজাযা 

প্রাপ্তিয আনফদনত্র; 

 

প্রনমাজয ননহ প্তফনামূনল্য প্তনফ বাহী প্রনকৌরী, এরপ্তজইপ্তড, চুয়াডাঙ্গা। 

সেপ্তর: ০৭৬১-৬৩২৬৩ 

xen.chuadanga@lged.gov.bd 

িত্ত্বাফধায়ক প্রনকৌরী,          

কুপ্তিয়া অঞ্চর, কুপ্তিয়া। 

সেপ্তর: ০৭১-৭২৪১৯ 

se.kushtia@lged.gov.bd 

২। েযঞ্জাভ/মন্ত্রাপ্তি বাড়ায় প্রদান ৩-৫ কাম বপ্তদফে প্রধান প্রনকৌরী, এরপ্তজইপ্তড 

কর্তবক েভনয় েভনয় জাপ্তয কযা 

অপ্তপে আনদ 

প্রনমাজয ননহ েযঞ্জাভ/মন্ত্রাপ্তিয 

ধযণ অনুমায়ী ৮৫০ 

োকা/প্তদন সথনক 

৩৫০০ োকা/প্তদন 

ম বন্ত 

প্তনফ বাহী প্রনকৌরী, এরপ্তজইপ্তড, চুয়াডাঙ্গা। 

সেপ্তর: ০৭৬১-৬৩২৬৩ 

xen.chuadanga@lged.gov.bd 

িত্ত্বাফধায়ক প্রনকৌরী,          

কুপ্তিয়া অঞ্চর, কুপ্তিয়া। 

সেপ্তর: ০৭১-৭২৪১৯ 

se.kushtia@lged.gov.bd 
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২-২৮ কাম বপ্তদফে প্রধান প্রনকৌরী, এরপ্তজইপ্তড 

কর্তবক েভনয় েভনয় জাপ্তয কযা 

অপ্তপে আনদ 

প্রনমাজয ননহ প্তনভ বান োভগ্রীয 

প্তযক্ষায ধযণ 

অনুমায়ী ৩০০ োকা 

সথনক ১০০০ োকা 

ম বন্ত 

প্তনফ বাহী প্রনকৌরী, এরপ্তজইপ্তড, চুয়াডাঙ্গা। 

সেপ্তর: ০৭৬১-৬৩২৬৩ 

xen.chuadanga@lged.gov.bd 

িত্ত্বাফধায়ক প্রনকৌরী,          

কুপ্তিয়া অঞ্চর, কুপ্তিয়া। 

সেপ্তর: ০৭১-৭২৪১৯ 

se.kushtia@lged.gov.bd 

৪। উৎনে কয কিবন প্রিযয়নত্র 

প্রদান 

৬-৭ কাম বপ্তদফে প্রধান প্রনকৌরী, এরপ্তজইপ্তড 

কর্তবক েভনয় েভনয় জাপ্তয কযা 

অপ্তপে আনদ 

প্রনমাজয ননহ প্তফনামূনল্য প্তনফ বাহী প্রনকৌরী, এরপ্তজইপ্তড, চুয়াডাঙ্গা। 

সেপ্তর: ০৭৬১-৬৩২৬৩ 

xen.chuadanga@lged.gov.bd 

িত্ত্বাফধায়ক প্রনকৌরী,          

কুপ্তিয়া অঞ্চর, কুপ্তিয়া। 

সেপ্তর: ০৭১-৭২৪১৯ 

se.kushtia@lged.gov.bd 

৫। েম্পাপ্তদি কানজয অপ্তবজ্ঞিায 

েনদ প্রদান 

৫-৬ কাম বপ্তদফে এরপ্তজইপ্তডয এয নীপ্তিভারা প্রনমাজয ননহ প্তফনামূনল্য প্তনফ বাহী প্রনকৌরী, এরপ্তজইপ্তড, চুয়াডাঙ্গা। 

সেপ্তর: ০৭৬১-৬৩২৬৩ 

xen.chuadanga@lged.gov.bd 

িত্ত্বাফধায়ক প্রনকৌরী,          

কুপ্তিয়া অঞ্চর, কুপ্তিয়া। 

সেপ্তর: ০৭১-৭২৪১৯ 

se.kushtia@lged.gov.bd 

৬। এরপ্তজইপ্তড এয কাম বক্রভ 

েম্পনকবনক িথ্য প্রদান 

১০-১২ 

কাম বপ্তদফে 

িথ্য অপ্তধকায আইন, ২০০৯ প্রনমাজয ননহ িথ্য অপ্তধকায আইন 

২০০৯-এয প্তফধান 

ভনি 

েহকাযী প্রনকৌরী, এরপ্তজইপ্তড, চুয়াডাঙ্গা। 

সেপ্তর: ০৭৬১-৬২৬৮৫ 

xen.chuadanga@lged.gov.bd 

প্তনফ বাহী প্রনকৌরী, এরপ্তজইপ্তড, চুয়াডাঙ্গা। 

সেপ্তর: ০৭৬১-৬৩২৬৩ 

xen.chuadanga@lged.gov.bd 

৭। ঠিকাদায/েযফযাহকাযী প্তনফন্ধন ৭-৮ কাম বপ্তদফে এরপ্তজইপ্তডয এয নীপ্তিভারা এরপ্তজইপ্তড, চুয়াডাঙ্গা েদয দিয হনি 

প্তনধ বাপ্তযি প্তযভাণ 

প্তনফ বাহী প্রনকৌরী, এরপ্তজইপ্তড, চুয়াডাঙ্গা। 

সেপ্তর: ০৭৬১-৬৩২৬৩ 

xen.chuadanga@lged.gov.bd 

িত্ত্বাফধায়ক প্রনকৌরী,          

কুপ্তিয়া অঞ্চর, কুপ্তিয়া। 

সেপ্তর: ০৭১-৭২৪১৯ 

se.kushtia@lged.gov.bd 

 


