
িচলাহা� ইউিনয়ন িডিজটাল �স�ার 
�দবীগ�, প�গড়। 

িডিজটাল �স�ােরর �সবা স�েহর তািলকা 
�িমক নং সািভ�েসর নাম �সবার �� (টাকা) ম�� 

1.  অনলাইেন জ� ও ��� িনব�ন এর আেবদন 50  
2.  অনলাইেন জ� ও ��� িনব�ন এর সনদ ি�� 50  
3.  অনলাইেন পচ �ার আেবদন 50  
4.  অনলাইেন নামজািরর আেবদন 200  
5.  অনলাইেন জিমর খাজনা পিরেশােধর আেবদন 50  
6.  অনলাইেন পাসেপােট �র আেবদন 200  
7.  অনলাইেন �িলশ ি�য়াের� এর আেবদন 100  
8.  অনলাইেন চা লাইেস� এর আেবদন 100  
9.  অনলাইেন ই-�ন সা� �িফেকট এর আেবদন 100  
10.  বয়�, িবধবা ও �িতব�ী ভাতােভাগীেদর ডাটাএি� 50  
11.  মা��কাল ভাতােভাগীেদর ডাটাএি� 100  
12.  অনলাইেন জাতীয় পিরচয়প� �দান 100  
13.  অনলাইেন ন�ন �ভাটারেদর আেবদন 100  
14.  অনলাইেন জাতীয় পিরচয়প� সংেশাধন এর আেবদন 100  
15.  অনলাইেন �াইিভং লাইেস� এর আেবদন 100  
16.  ই-চালান 100  
17.  কি�উটার �িশ�ণ 1000  
18.  ওয়ািরশ সনেদর আেবদন 100  
19.  হজ যা�ীেদর �াক িনব�ন 50  
20.  অনলাইেন িভসা আেবদন 100  
21.  িভসা �চিকং 50  
22.  কি�উটার কে�াজ 20  
23. ি�� 10  
24.  �ািনং 10  
25.  ফেটাকিপ 02  
26. �ািমেনশন 20  
27.  �মাবাইল �াংিকং 10  
28.  ই-�মইল 1 পাতা 20  
29.  ই�ারেনট �াউিজং 20  
30.  ডাটা এি� (সরকারী) 50  
31.  ডাটা এি� (�বসরকারী) 50  
32. িবেদশ গমেন� কম�েদর অনলাইন �রিজে�শন 100  
33. অনলাইেন চা�রীর আেবদন 50  
34.  িবিভ� �ল, কেলজ ও িব�িব�ালেয়র ভিত�র আেবদন 50  
35. অনলাইেন ��েনর �েকট 50  
36. িবিভ� পরী�ার ফলাফল �হণ 20  
37. ছিব ি�� (পাসেপাট � সাইজ) 10  
38. িবিভ� �ত�য়নপ� 50  
39. �জএসিস, মা�িমক ও উ� মা�িমক সা� �িফেকট 

সংেশাধন এর আেবদন 
100  

40.  িবিভ� �িত�ােনর পিরচয় প� �দান (ছা�/ছা�ী ও �ি� গত 
�িত�ােনর কম �চারী) 

100  



 

41.  �াংিকং �সবা   
1. স�য়ী িহসাব �খালা  
2. চলিত িহসাব �খালা  
3. �ল �াংিকং িহসাব �খালা  
4. �ষকেদর 10 টাকার িহসাব �খালা  
5. মািসক স�য়ী িহসাব �খালা  
6. �ময়াদী স�য়ী িহসাব �খালা  
7. নগদ জমা ও উে�ালন  
8. ফ� �া�ফার (�াংক এিশয়ার �য �কান িহসােব)  
9. ই.এফ.�.এন. এর মা�েম ফ� �া�ফার (�য �কান 

�াংেকর িহসােব) 
 

10. �বেদিশক �রিমেট� এর অথ � �দান  
11. িব��ৎ িবল �হন  
13 পাসেপাট � িফ �হন  
14. িবিভ� �াংেকর �চক ি�য়ািরং  
15. �ডিবট ও ��িডট কাড � �েসিসং  
16. িবিভ� সরকাির ভাতােভাগীেদর িহসাব �খালা  
17. �াংিকং সকল কায ��ম ও অ�া� �িবধা  

 


