
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা পররষে কার্ যালয়                                       

বড়াইগ্রাম, নাদ ার                                         
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নাগররক সনে/ সসবা প্ররতশ্রুরত 

(Citizen Charter) 
 

১.  ভিশন ও ভিশন 

 ভিশন: দক্ষ ও কার্ যকর অভিস ব্যবস্থাপনা ভনভিতকরণ। 

 ভিশন: প্রাভতষ্ঠাভনক সক্ষিতা বৃভির িাধ্যমি একটি দক্ষ, সসবামুখী, কল্যাণধিী ও দায়বি অভিস ব্যবস্থাপনা।  

 উমেশ্য: নাগভরক সসবা প্রাভি সহজীকরণ, জনগমণরর সদারমগাড়ায় সপ ৌঁছামনা এবং ভনভিতকরণ। 

১ 

ক্ররমক 

নাং 

 

সসবার নাম 
সসবা গ্রহীতা 

(র্ারা সসবা পাদবন) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

সসবার জন্য 

রনর্ যাররত মূল্য 

সসবা প্রাপ্তীর 

সময়সীমা 

বাসত্মবায়নকারী 

েপ্তর/রবভাগ 

১ সার্ারণ আদবেন পত্র  

রনষ্পরি 

জন সার্ারণ আদবেদনর র্রন 

অনুসাদর 

প্রদর্াজয নদহ 
 

৭ রেন 
 

 

 

 

উপদজলা 

রনব যাহী 

অরিসাদরর 

কার্ যালয়, 

বড়াইগ্রাম, 

নাদ ার 

 

 

২ 

 

 

সার্ট যরিদক  মামলার 

রনষ্পরি 

 
 

সাটিভিমকট 

সিাকেিায় জভড়ত 

প্ররতষ্ঠান 

১. ব্াাংদকর 

ররকুহরজশন, ২. ৩০০ 

 াকার স্ট্যাম্প, 

৩. ২৯  াকার সকা য 

রি. 

 

সরকার রনর্ যাররত 

হাদর স্ট্যাম্প ও 

সকা য রি 

 
 

৬ মাস 

৩ আইন শৃঙ্খলা iÿv সার্ারণ নাগররক প্রদর্াজয নদহ প্রদর্াজয নদহ তাৎক্ষরণক 

 

৪  

বাল্য রববাহ, সর্ৌতুক 

এবাং নারী ও রশশু 

রনর্ যাতন প্ররতদরার্ 

 

সার্ারণ নাগররক 

 

প্রদর্াজয নদহ 

 

প্রদর্াজয নদহ 

 

তাৎক্ষরণক 

 

৫ 
সপনশন/ পাররবাররক 

সপনশন 

 

সরকারী চাকুরীজীবী 
সরকার রনর্ যাররত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

 

রবনা মূদল্য 

 

১৫ রেন 

২ 

ক্ররমক 

নাং 

 

সসবার নাম 

সসবা গ্রহীতা 

(র্ারা সসবা পাদবন) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

সসবার জন্য 

রনর্ যাররত মূল্য 

সসবা প্রাপ্তীর 

সময়সীমা 

বাসত্মবায়নকারী 

েপ্তর/রবভাগ 

১ অরিদস মৎস্যচাষ পরামশ য 

সসবা 

সার্ারণ নাগররক প্রদর্াজয নয় রবনা মূদল্য অরিস সময়  

 

উপদজলা 

মৎস্য 

কম যকতযার 

কার্ যালয় 

বড়াইগ্রাম, 

নাদ ার 

 

২ 

 

মৎস্য খাদ্য রবদক্রতা 

লাইদসন্স 

 

সার্ারণ নাগররক 

 

সেড লাইদসন্স, 

জাতীয় পররচয়পত্র ও 

আয়কর প্রতযয়ন। 

পাইকারর 

১০০০ াকা 

খুচরা ৫০০  াকা 

এবাং ১৫% ভযা  

 

৭ রেন 

 
 

৩ 

 
 

মৎস্য হযাচারী লাইদসন্স 

 

মৎস্য হযাচারী 

লাইদসন্স 

 

সেড লাইদসন্স, 

জাতীয় পররচয়পত্র ও 

আয়কর প্রতযয়ন। 

চালান িরম এর 

মাধ্যদম জমা 

২০০০  াকা 

এবাং ১৫% ভযা  

 
 

৭ রেন 

 

৪ 
পুকুদর পারনর চক্র ও 

অরিদজন পরীক্ষা 

 

সার্ারণ মৎস্যচাষী 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

রবনা মূদল্য 

 

৭ রেন 

৩ 

ক্ররমক 

নাং 

 

সসবার নাম 
সসবা গ্রহীতা 

(র্ারা সসবা পাদবন) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

সসবার জন্য 

রনর্ যাররত মূল্য 

সসবা প্রাপ্তীর 

সময়সীমা 

বাসত্মবায়নকারী 

েপ্তর/রবভাগ 

   পুরম্নষ ৬৫ বছদরর উদবয আদবেন পত্র, সভা ার  
 

 

উন্নয়মনর গণতন্ত্র 

সশখ হাভসনার মুলিন্ত্র 



১ বয়স্ক ভাতা ও েররদ্র, মরহলা ৬২ 

বছদরর উদর্ যব ও েররদ্র 

আইরড/জন্ম সনে, 

নাগররকত্ব সনে ও পাস 

সপা য সাইজ ছরব 

রবনা মূদল্য বরাদ্দ প্রারপ্তর ৩ 

মাদসর মদধ্য 
 

 

 

 

উপদজলা 

সমাজদসবার 

কার্ যালয়  

বড়াইগ্রাম, 

নাদ ার 

 

২ 

 

রবর্বা ভাতা 

 সবশী বয়স্ক ও অরত 

েররদ্র রবর্বা অগ্রারর্কার 

নাগররকত্ব সনে ও পাস 

সপা য সাইজ ছরব 
 

রবনা মূদল্য 

 

বরাদ্দ প্রারপ্তর ৩ 

মাদসর মদধ্য 

 

৩ 

 

প্ররতবন্ধী ভাতা 

চরম মাত্রার ও অরত 

েররদ্র প্ররতবন্ধী  

অগ্রারর্কার 

নাগররকত্ব সনে ও পাস 

সপা য সাইজ ছরব 
 

রবনা মূদল্য 

বরাদ্দ প্রারপ্তর ৩ 

মাদসর মদধ্য 

 

৪ 

 

েরলত, সবদে, হররজন  

ভাতা 

অরত েররদ্র ৫০ বছদরর 

উদর্ যব  েরলত, সবদে, 

হররজন  অগ্রারর্কার 

নাগররকত্ব সনে ও পাস 

সপা য সাইজ ছরব 
 

রবনা মূদল্য 

বরাদ্দ প্রারপ্তর ৩ 

মাদসর মদধ্য 

 

৫ 

রহজড়া ভাতা   অরত েররদ্র ৫০ 

বছদরর উদর্ যব  রহজড়া  

অগ্রারর্কার 

নাগররকত্ব সনে ও পাস 

সপা য সাইজ ছরব 
 

রবনা মূদল্য 

বরাদ্দ প্রারপ্তর ৩ 

মাদসর মদধ্য 

 

৬ 
প্ররতবন্ধী উপবৃরি  েররদ্র প্ররতবন্ধী wশÿvর্থী নাগররকত্ব সনে ও পাস 

সপা য সাইজ ছরব 

 

রবনা মূদল্য 
বরাদ্দ প্রারপ্তর ৩ 

মাদসর মদধ্য 
 

৭ 
েরলত, সবদে, হররজন  

রশÿv র্থী উপবৃরি 

েররদ্র েরলত, সবদে, 

হররজন  রশÿvর্থী 

নাগররকত্ব সনে ও পাস 

সপা য সাইজ ছরব 

 

রবনা মূদল্য 
বরাদ্দ প্রারপ্তর ৩ 

মাদসর মদধ্য 
 

৮ 

এরতমখানার রনবাসীদের 

অনুোন 

  

এরতমখানার রনবাসী 

নাগররকত্ব সনে ও পাস 

সপা য সাইজ ছরব 
 

রবনা মূদল্য 

 

বছদরর দুই বার 

 

৯ 

 

সেচ্ছাদসবী সাংস্থা ও 

এরতমখানা রনবন্ধন 

অত্র উপদজলার 

সেচ্ছাদসবী সাংস্থা ও 

এরতমখানা 

নাগররকত্ব সনে ও পাস 

সপা য সাইজ ছরব 
রবনা মূদল্য এনএসআই এর 

প্ররতদবেন 

প্রারপ্তর ১৫ 

রেদনর মদধ্য 

 

১০ 

 

প্ররতবন্ধী ও ÿyদ্র ঋণ 
 প্রকল্প গ্রাদমর 

সরমরতভুক্ত সেস্য ও 

েররদ্র প্ররতবন্ধী 

 

বরাদ্দ প্রারপ্তর ৩ 

মাদসর মদধ্য 

 বরাদ্দ প্রারপ্তর ৩ 

মাদসর মদধ্য 

৪ 

ক্রভিক 

নং 

সসবা সমূহ সসবা গ্রহীতা 

(র্ারা সসবা 

পাদবন) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

সসবার জন্য 

রনর্ যাররত মূল্য 

সসবা প্রদামনর 

সিয়সীিা 

বাসত্মবায়নকারী 

েপ্তর/রবভাগ 

 

 

 

১ 

উপমজলা পভরষদ ও সরকার কতৃ©ক 

অরপ যত ভনিাণ, উন্নয়ন, রক্ষণামবক্ষণ 

এবং সিরািত কামজর পভরকল্পনা, 

প্রক্কলন প্রনয়ন সহ ভিি প্রস্তুতকরণ, 

ভনিাণ কামজর গুণগতিান তদারভক, 

উপমজলা সি ত অবকাঠামি 

রক্ষণামবক্ষণ ও সিরািত সংক্রান্ত 

কার্©ক্রি 

 

 

 

সার্ারণ 

জনগণ 

 

 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

 

 

উপদজলা 

প্রদকৌশলীর 

কার্ যালয়  

বড়াইগ্রাম, 

নাদ ার  

 

২ 

 

ভবভিন্ন সরকাভর প্রাথভিক ভবদ্যালয়  

ভনিা©ণ 

 

ছাত্র-ছাত্রী 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

৩ 

 

 

পভরবহন ও সর্াগামর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন 

 

সার্ারণ 

জনগণ 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

প্রদর্াজয নয় 

৫ 

ক্ররমক 

নাং 

সসবার নাম সসবা গ্রহীতা 

(র্ারা সসবা পাদবন) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

সসবার জন্য 

রনর্ যাররত মূল্য 

সসবা প্রাপ্তীর 

সময়সীমা 

বাসত্মবায়নকারী 

েপ্তর/রবভাগ 

 
 

১ 

 

প্রারতষ্ঠারনক যুব 

প্ররশÿণ 

 

৮ম সেণী পাশ সবকার 

যুবক/যুব মরহলা বয়স 

১৮-৩৫ বছর 

 

আদবেন পত্র, সভা ার 

আইরড, পাসদপা য 

সাইজ ছরব 

 
 

রবনা মূদল্য 

 
 

রবজ্ঞপ্তী সাদপÿ 

 

 

 

উপদজলা যুব 

উন্নয়ন 

কম যকতযার 

কার্ যালয় 

বড়াইগ্রাম, 

 

২ 

 

ভ্রাম্যমান যুব 

প্ররশÿণ 

৮ম সেণী পাশ যুবক ও 

৫ সেণী পাশ যুব মরহলা 

বয়স ১৮-৩৫ বছর 

 

ঐ 

 

রবনা মূদল্য 

 

ব্াচ গঠদনর ৭ 

রেদনর মদধ্য 

 
 

৩ 

 
 

যুব ঋণ প্রোন 

 

 

প্ররশÿY ও অবশ্যই প্রকল্প 

গ্রহনকারী হদত হদব 

আদবেন পত্র, সভা ার 

আইরড, জরমর 

মারলকানার কাগজ,  

 

৩০০  াকার 

স্ট্যাম্প 

 

১৪ রেদনর মদধ্য 

(তহরবল প্রারপ্ত 

সাদপদক্ষ) 



পাসদপা য সাইজ ছরব নাদ ার 

 

 

৪ 
যুব সাংগঠন 

তারলকা ভুরক্তকরণ 

 

সররজিঃ প্রাপ্ত যুব সাংগঠন 
সাংগঠদনর 

সররজদেশদনর 

করপ 

 

রবনা মূদল্য 

 

১৫ রেদনর মদধ্য 

 

৫ 
যুব কল্যাণ তহরবল 

হদত অনুোন প্রোন 

সররজিঃ প্রাপ্ত ও তারলকা 

যুব সাংগঠন 

সাংগঠদনর 

সররজদেশদনর 

করপ 

 

রবনা মূদল্য 

 

রবজ্ঞপ্তী সাদপদক্ষ 

৬ 

ক্ররমক 

নাং 
সসবার নাম 

সসবা গ্রহীতা 

( র্ারা সসবা পাদবন) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

সসবার জন্য 

রনর্ যাররত মূল্য 

সসবা প্রাপ্তীর 

সময়সীমা 

 

বাসত্মবায়ন

কারী 

েপ্তর/রবভাগ 

১ 

 সÿম েম্পরতদের জন্য 

পররবার পররকল্পনা সসবা 

প্রোন 

সÿম েম্পরত 

পররবার 

পররকল্পনা 

কার্ যালদয়র 

তারলকা ভুক্ত 

সÿম েম্পরত 

   

 

োস্থয ও 

পররবার 

কল্যাণ 

বড়াইগ্রাম, 

নাদ ার  

 

কনডম প্ররত রপস ১০ পয়সা  

 

অরিস 

চলাকালীন সমদয় 

         খাবার বরড়  

 

রবনা মূদল্য 

ইনদজকদ বলস 

আইইউরড 

ইমপস্নানন 
 

প্ররত সসামবার ও 

বৃহ: বার 
স্থায়ী পদ্ধরত পুরম্নষ 

স্থায়ী পদ্ধরত মরহলা 

২ 

গভযবতী মরহলাদের 

সররজদেশন করা। 

 

গভযবতী মরহলা 
তারলকা ভুক্ত 

গভযবতী মা 
রবনা মূদল্য 

অরিস 

চলাকালীন সমদয় 

৩ 

গভযবতী মরহলাদের 

গভযকালীন ও গভয পরবতী 

সসবা প্রোন। 

 

গভযবতী মরহলা 
তারলকা ভুক্ত 

গভযবতী মা 
রবনা মূদল্য 

৪ রমদসাপ্রস্ট্ল বরড় গভযবতী মাদয়দের 
তারলকা ভুক্ত 

গভযবতী মা 

রবনা মূদল্য 

৩২ সপ্তাদহর 

গভযকাল পূণ য হদল 

বারড়দত সপৌছাদনা 

হয় 
৫ ৭.১% সলারদহরক্রি্রডন নবজাতদকর জন্য 

তারলকা ভুক্ত 

গভযবতী মা 

৬ 

দেরনক জরম্নরী বরহ:রবভাগ 

ও অমত্ম:রবভাদগ সরাগীদের  

রবনা মূদল্য সসবা প্রোন করা 

হয়। 

 

সার্ারন সরাগী 
তারলকা ভুক্ত 

গভযবতী মা অরিস 

চলাকালীন সমদয় 

 

৭ 

 

এমু্বদলন্স সসবা প্রোন করা 

হয়। 

 

 

সার্ারন সরাগী 
তারলকা ভুক্ত 

গভযবতী মা 

 

রনরেষ্ট ভাড়া প্রোন 

সাদপদক্ষ 

 

সব সময় 

 
 

৮ 

 

রবনা মূদল্য রশশুদের ৯ র্ট 

মারাত্মক সরাদগর র্টকা 

সেওয়া হয়। 

 

 

রশশু 

তারলকা ভুক্ত 

গভযবতী মা 

রবনা মূদল্য 

অরিস 

চলাকালীন সমদয় 

 

৯ 
ভায়া স ষ্ট করা হয়। 

 

মরহলাদের জন্য তারলকা ভুক্ত 

গভযবতী মা 

অরিস 

চলাকালীন সমদয় 

 

১০ 
রশশু ও মরহলাদের জন্য 

ইরপআই সসবা প্রোন করা 

হয়। 

 

রশশু ও মরহলা 
তারলকা ভুক্ত 

গভযবতী মা 
অরিস 

চলাকালীন সমদয় 

৭ 

ক্ররমক 

নাং 

 

সসবার নাম 
সসবা গ্রহীতা 

(র্ারা সসবা 

পাদবন) 

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

সসবার জন্য 

রনর্ যাররত মূল্য 

সসবা প্রারপ্তর 

সময়সীমা 

বাসত্মবায়নকারী 

েপ্তর/রবভাগ 



 

১ 

সকল সেরনর কৃষদকর জন্য কৃরষ রবষয়ক 

প্রযুরক্ত সম্প্রসারণ সহায়তা সেয়া । 

 

সকল সেরনর 

কৃষক 

 

প্রদর্াজয নদহ 

 

রবনা মূদল্য 

 

তাৎক্ষরণক 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপদজলা 

কৃরষ 

অরিসাদরর 

কার্ যালয়, 

বড়াইগ্রাম, 

নাদ ার 

২ প্রেশ যনী  পস্ন  স্থাপন ,আইরপএম 

প্রযুরক্ত প্রদয়াদগর মাধ্যদম পররদবশ 

বান্ধব পদ্ধরতদত িসদলর সরাগ বালাই 

ব্াবস্থাপনা রবষদয় কৃষকদের পরামশ য 

প্রোন । 

 

 

সকল সেরনর 

কৃষক 

 

 

প্রদর্াজয নদহ 

রবনা মূদল্য  

 

তাৎক্ষরণক 

৩ কৃরষ রবষয়ক কম যসুরচ প্রণয়ন প্ররক্রয়া 

রবদকরিকরন এবাং চারহো রভরিক 

কৃরষ সম্প্রসারণ সসবা প্রোন । 

সকল সেরনর 

কৃষক 

 

প্রদর্াজয নদহ 

রবনা মূদল্য  

তাৎক্ষরণক 

৪ কৃরষ রবষয়ক গদবষণা প্ররতষ্ঠাণ 

সমুদহর সাদর্থ সর্াগাদর্াগ স্থাপন এবাং 

গদবষণালব্ধ তথ্য ও প্রযুরক্ত সমুহ 

কৃষকদের মাদে সম্প্রসারণ করা। 

 

সকল সেরনর 

কৃষক 

 
 

প্রদর্াজয নদহ 

রবনা মূদল্য তাৎক্ষরণক 

৬ 
 

কৃষকদের রবষয় রভরিক প্ররশÿন 

প্রোন  

সকল সেরনর 

কৃষক 

জাতীয় পররচয় পত্র, 

কৃষক পরররচরত 

কাড য 

রবনা মূদল্য তাৎক্ষরণক 

৭ রবরভন্ন র্রদণর সম্প্রসারণ পদ্ধরত 

ব্াবহাদরর মাধ্যদম কৃষকদের মাদে 

সপৌদছ সেয়া। 

 

সকল সেরনর 

কৃষক 

 

প্রদর্াজয নদহ 

রবনা মূদল্য তাৎক্ষরণক 

৮ কৃরষ সাংরশস্নষ্ট সরকারর ও সবসরকারর 

প্ররতষ্ঠাদনর সমন্বদয়র মাধ্যদম মাধ্যদম 

কৃরষ  সম্প্রসারণ সসবা কার্ যক্রম 

পররচালনা করা 

 

সকল সেরনর 

কৃষক 

 

 

প্রদর্াজয নদহ 

রবনা মূদল্য তাৎক্ষরণক 

৯ পররদবশ সাংরÿণ ও পররদবশ বান্ধব 

কৃরষ উৎপােন ব্বস্থাপনা পদ্ধরত 

প্রদয়াদগ কৃষকদের সহায়তা করা । 

 

সকল সেরনর 

কৃষক 

 

প্রদর্াজয নদহ 

রবনা মূদল্য তাৎক্ষরণক 

১০ বারণরজযক রভরিদত কৃরষ পন্য 

উৎপােদন প্রদয়াজনীয় পরামশ য ও 

সহায়তা প্রোন 

সকল সেরনর 

কৃষক 

 

প্রদর্াজয নদহ 
রবনা মূদল্য তাৎক্ষরণক 

১১ তথ্য ও সর্াগাদয়াগ প্রযুরক্ত ব্াবহার 

কদরই কৃরষদসবা কার্ যক্রম পররচালনা 

করা । 

সকল সেরনর 

কৃষক 

 

প্রদর্াজয নদহ 
রবনা মূদল্য তাৎক্ষরণক 

১২ 
 

কৃরষ র্ারন্ত্রককীকরণ। 
সকল সেরনর 

কৃষক 

জাতীয় পররচয় পত্র, 

কৃষক পরররচরত 

কাড য 

রবনা মূদল্য তাৎক্ষরণক 

১৩ 
 

মার্টর োস্থয রÿY। 
সকল সেরনর 

কৃষক 

 

প্রদর্াজয নদহ 
রবনা মূদল্য ৭ রেন 

১৪ উচ্চ মুল্য িসল চাষবাদের কৃষকদের 

কাররগরী সহায়তা সহ বাজারজাত 

করদণর সহায়তা প্রোন। 

 

সকল সেরনর 

কৃষক 

 

প্রদর্াজয নদহ 

রবনা মূদল্য তাৎক্ষরণক 

১৫ মাশরম্নম চাষ সম্প্রসারদণ কৃষক / 

কৃষাণীদের কাররগরী সহায়তা প্রোন এবাং 

মাশরম্নদমর বীজ বা সপান সরবরাহ 

করা 

 

সকল সেরনর 

কৃষক 

 

প্রদর্াজয নদহ 

রবনা মূদল্য তাৎক্ষরণক 

১৬ প্রকৃরতক দুদর্ যাদগ মাঠ ও উদ্যান 

িসদলর ÿয়ÿরত পুরষদয় সনয়ার জন্য 

কাররগরী ও পূণ যবাসন কার্ যক্রম গ্রহদণ 

কৃষকদের সহায়তা প্রোন। 

 

সকল সেরনর 

কৃষক 

 

জাতীয় পররচয় পত্র, 

কৃষক পরররচরত 

কাড য 

রবনা মূদল্য তাৎক্ষরণক 

 

১৭ 

বসত রভ া ও শহর অঞ্চদলর 

ইমারদতর ছাদে উদ্যান িসল চাদষ 

কাররগরী  সহায়তা প্রোন। 

 

সকল সেরনর 

কৃষক 

 

প্রদর্াজয নদহ 

রবনা মূদল্য তাৎক্ষরণক 

 

১৮ 
উদ্যান িসদলর নাস যারর স্থাপদন 

কাররগরী  সহায়তা প্রোন। 

সকল সেরনর 

কৃষক 

জাতীয় পররচয় পত্র, 

কৃষক পরররচরত 

রবনা মূদল্য তাৎক্ষরণক 



কাড য 

 

১৯ 

িসদলর  আবাে ও উৎপােন তথ্য 

রনরম্নপদন পররসাংখ্যান রবভাগদক 

সহায়তা প্রোন। 

 

সকল সেরনর 

কৃষক 

 

প্রদর্াজয নদহ 

রবনা মূদল্য  

৩ রেন হদত 

৫ রেন 

 

 

২০ 

িসদলর বালাই সতকীকরণ ও 

আবহাওয়ার পূব যাভাস কৃষকদের  

রনক  সপৌৌঁদছ সেয়া ও প্ররতকুল 

আবহাওয়ার িসল রÿvসর্থ য করণীয় 

রবষদয় কৃষকদের পরামশ য প্রোন। 

 

 

সকল সেরনর 

কৃষক 

 

 

প্রদর্াজয নদহ 

রবনা মূদল্য  

 

তাৎক্ষরণক 

২১ চাষী পর্ যদয় উন্নত মাদনর বীজ 

উৎপােন সাংরÿণও বীজ রবরনমদয়র 

সহায়তা প্রোন। 

 

সকল সেরনর 

কৃষক 

 

জাতীয় পররচয় পত্র, 

কৃষক পরররচরত 

কাড য 

রবনা মূদল্য তাৎক্ষরণক 

২২ সার ও বালাই নাশদকর মান 

রনয়ন্ত্রন,সরবরাহ ও বাজার মরন ররাং 

করা।  

 

সকল সেরনর 

কৃষক 

 

প্রদর্াজয নদহ 

রবনা মূদল্য তাৎক্ষরণক 

২৩ িসল উৎপােদন সসচ ব্বস্থাপনায় 

কৃষকদক পরামশ য প্রোন।  

সকল সেরনর 

কৃষক 

 

প্রদর্াজয নদহ 
রবনা মূদল্য তাৎক্ষরণক 

৮ 

ক্র

রম

ক 

নাং 

সসবার নাম সসবা গ্রহীতা (র্ারা 

সসবা পাদবন) 

প্রদয়াজনীয় কাগজ পত্র 

প্রারপ্তর স্থান 

সসবার মূল্য পররদশার্ পদ্ধরত সসবা প্রোদনর 

সময় সীমা 

বাসত্মবায়ন

কারী 

েপ্তর/রবভাগ 

 

 

০১ 

 

দুিঃস্থ 

মরহলা 

উন্নয়ন 

(রভরজরড) 

কম যসূচী 

 

 

দুিঃস্থ মরহলা 

 
 

সাংরশস্নষ্ট ইউরনয়ন পররষে 

কার্ যালয় 

উপদজলা করমর্ট কর্তযক চুড়ামত্ম 

ভাদব রনব যারচত উপকার 

সভাগীদের মাদে রবনা মূদল্য ৩০ 

সকরজ খাদ্য (গম/চাল) রবতরণ 

করা হয়। 

২৪ মাস  

 

 

উপদজলা 

মরহলা 

রবষয়ক 

কম যকতযার 

কার্ যালয় 

বড়াইগ্রাম, 

নাদ ার  

 

 

 

০২ 

 

েররদ্র মা ’র 

জন্য 

মার্তত্বকাল 

ভাতা প্রোন 

কম যসূচী 

 

 

েররদ্র মা 

 

 

সাংরশস্নষ্ট ইউরনয়ন পররষে 

কার্ যালয় 

সের কার্ যালয় হদত মাোর 

একাউন্টএ সপ্রররত অর্থ য উপদজলা 

মরহলা রবষয়ক কম যকতযা ও 

উপদজলা রনব যাহী কম যকতযার 

সর্ৌর্থ োÿসর চুড়াভাদব রনব যারচত 

ভাতাদভাগীর রনজে ব্াাংক 

রহসাদব এডভাইদজর মাধ্যদম 

রবনা মূদল্য রবতরণ করা হয়। 

 

 

০২(দুই )বছর 

সময়ােী 

 

 

 

০৩ 

 

শহর 

অঞ্চদল 

কম যজীরব 

ল্যাকদ র্টাং 

মাোর 

সহায়তা 

তহরবল 

 

 

কম যজীরব 

ল্যাকদ র্টাং মাোর 

আদবেনঅত্র েপ্তদর  

রবনা মূদল্য পাওয়া র্ায়। 

উপকারদভাগীদের ছরব,আদবেন 

পত্র,উপকাদভাগীদের তারলকার 

ডা াদবজ উপদজলা মরহলা 

রবষয়ক কম যকতযার কার্ যালদয় 

সাংরÿY 

সের কার্ যালয় হদত  অগ্রনী 

ব্াাংক এর মাোর একাউন্টএ 

জমা হয়।ভাতাদভাগীর রনজে 

ব্াাংক রহসাদব এডভাইদজর 

মাধ্যদম রবনা মূদল্য রবতরণ করা 

হয়। 

০২(দুই )বছর 

সময়ােী  

০৪  

মরহলাদের 

আত্ন 

কম যসাংস্থা

 

 

দুস্থ মরহলা 

 

রবনা মূদল্য উপদজলা 

মরহলা রবষয়ক কম যকতযার 

কার্ যালয় হদত আদবেনপত্র 

১। আদবেন িরম রবনা  মূদল্য 

রবতরন করা হয়। 

২। রতন করপ ছরব 

৩।ষ্টযাম্প  =৩০০/-  াকার 

 

০১ বছর 

র্থদর্থদক ০২ 

বছদরর মদধ্য 



সনর জন্য 

ÿুুদ্র ঋণ 

কার্ যক্রম 

পাওয়া র্াদব। উপকারদভাগী কর্তযক 

পররদশারর্ত। 

পররদশার্দর্া

গ্য 

 

 

০৫ 

 

 

ডরবস্নউর্ট

রস প্ররশÿন 

 

 

সার্ারণ মরহলা 

১৫ ই জুন হদত ৩০সশ জুন 

রবজ্ঞরপ্ত প্রকাশ। আদবেন পত্র 

অত্র েপ্তদর রবনা মূদল্য পাওয়া 

র্ায়।  উপদজলা করমর্ট কর্তযক 

চুড়ামত্মভাদব রনব যারচত 

প্ররশÿণার্থীর  কাগজ পত্র অত্র 

কার্ যালদয় সাংরÿণ করা হয়। 

 

রবনা মূদল্য প্ররশÿণ প্রোন করা 

হয়। সের কার্ যালয় হদত বরাদ্দ 

প্রারপ্ত সাদপদক্ষ ছুর্টর রেন 

ব্রতত প্ররত রেন=২০/-  াকা 

কদর র্াতার্াত ভাতা প্রোন করা 

হয়। 

 

 

০১(এক)বছর 

সময়ােী 

 

০৬ 

নারী 

রনর্ যাতন 

প্ররতদরার্ 

কার্ যক্রম 

 

রনর্ যারতত নারী 

 

প্রার্থী কর্তযক আদবেনকৃত 

অত্র কার্ যালদয় সাংরÿÿত 

 

রবনা মূদল্য 

 

০১সর্থদক ০২ 

মাদসর মদধ্য 

 

 

 

০৭ 

 

সরমরত 

সররজদেশ

সনর জন্য 

সজলা 

কার্ যালদয় 

সুপাররশ 

সপ্ররণ 

 

 

 

কম যজীবী নারী 

আদবেন পত্র অত্র  েপ্তদর 

রবনা মূদল্য পাওয়া র্ায় 

আদবেনকৃত কাগজপদত্রর 

০১করপ উপদজলা মরহলা 

রবষয়ক কম যকতযার কার্ যালদয় 

সাংরÿণ করা হয়। 

 

 

 

রবনা মূদল্য 

 

 
 

০১ সর্থদক ০২ 

মাদসর মদধ্য 

 

 

 

 

০৮  

বাাংলাদেশ 

নারী 

কল্যান 

পররষে 

হদত 

রনবন্ধনকৃত 

সরমরত 

সমূদহর 

মদধ্য 

অনুোন 

রবতরণ 

 

 

নারী কল্যাণ  

সরমরতর সেস্যবৃন্দ 

আদবেনপত্র অত্র েপ্তর হদত  

রবনা মূদল্য রবতরন করা 

হয় । কাগজপদত্রর ০১করপ 

উপদজলা মরহলা রবষয়ক 

কম যকতযার কার্ যালদয় 

সাংরÿণ করা হয়। 

 

 

রবনা মূদল্য সের কার্ যালয় হদত 

প্রাপ্ত অনুোদনর পররমান সচদকর 

মাধ্যদম প্রোন। 

প্ররত ০১ র্ট 

অর্থ যবছদরর জন্য 

 ( সসদেম্বর 

হদত অদটাবর 

)পর্ যমত্ম 

অদবেন পত্র 

রবতরণ করা 

হয় 

 

 

০৯ 

বাল্য 

রববাহ ও 

সর্ৌতুক  

রনদরার্ 

কার্ যক্রম 

 

 

রনর্ যারতত নারী 

বন্ধকৃত বাল্য রববাহ  

অঙ্গীকার নাম,জন্ম 

রনবন্ধন,অন্যান্য কাগজ 

পত্রােী অত্র অরিদস 

সাংরÿণ রাখা। 

 

 

রবনা মূদল্য 

 

সাংবাে 

সাদপদক্ষ র্ত 

দ্রত সম্ভব 

ব্বস্থা সনওয়া 

 
 

১০ 

রবরভন্ন 

রেবস 

(আমত্মজযা

রত ও 

সেদশর 

রেবস 

সমূহ) 

পালন 

 
 

সার্ারণ নারী 

 

সের কার্ যালদয়র  রনদে যশনা 

সাংরÿণ 

 

রবনা মূদল্য সের কার্ যালদয়র  

রনদে যশনা সমাতাদবক পালন 

করা হয়। 

 

রনরে যষ্ট রেদন 

 
 

 

 

 

 

 

৯ 



ক্রভিক 

নং 

সসবা সমূহ সসবা গ্রহীতা 

(র্ারা সসবা পাদবন) 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

সসবার জন্য 

রনর্ যাররত মূল্য 

সসবা 

প্রদামনর 

সিয়সীিা 

বাসত্মবায়নকারী 

েপ্তর/রবভাগ 

 

 

 
 

১ 

অসুস্থ গবাভদ প্রাভণ ও হাঁস মুরভগর 

ভিভকৎসা ও ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা  

(ক) হাসপাতামল  

(খ)  কৃষমকর বাড়ী/ খািামর/ 

সিম্বামর 

(গ)  গবাভদ প্রাভণ ও হাঁস মুরভগর 

নমুনা(সগাবর, রক্ত, নমুনা পরীক্ষা 

ও প্রময়াজনমবামধ আঞ্চভলক সরাগ 

অনুসন্ধান গমবষণাগামর সপ্ররণ 

করা) 

 

 

 

খািারী ও পশু-

পালনকারী 

 

 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

 

প্রময়াজমন 

অভিস সিময়র 

পমর ভবনা মূমল্য 

ভনধা©ভরত ভি 

প্রদান সামপমক্ষ 

তাৎক্ষরণক  

 

উপমজলা 

প্রাভণসপদ 

দির, 

বড়াইগ্রাম, 

নাদ ার  

২ (ক)  গবাভদ প্রাভণ ও হাঁস মুরভগর 

টিকা বীজ সরবরাহ/ ভবক্রয় 

(খ)  উন্নতজাত ঘামসর কাটিং, 

বীজ সরবরাহ (প্রাভি সামপমক্ষ) 

খািারী ও পশু-

পালনকারী 
 
 

প্রদর্াজয নয় 

 

মূল্য তাভলকা 

সিাতামবক 

ঐ 

তাৎক্ষরণক 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩ 

(ক)  প্রযুভক্ত হস্তান্তমরর ভনভিমে 

কৃষক প্রভশক্ষণ গাবাভদ প্রাভণ ও 

হাঁস মুরভগ পালন সংক্রান্ত প্রভশক্ষণ 

প্রদান 

খািারী ও পশু-

পালনকারী 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

প্রকমল্পর সংস্থান 

অনুসামর 

তাৎক্ষরণক 

(খ)  ক্ষুদ্রঋণ ভবতরমনর ভনভিমে 

সুিল সিাগী ভনবা ©িন, ঋণ ভবতরন 

ও ঋণ আদায় 

খািারী ও পশু-

পালনকারী 
 

প্রদর্াজয নয় 

 

প্রকমল্পর ভবভধ 

সিাতামবক 

তাৎক্ষরণক 

(গ)  গবাভদ প্রাভণ ও হাঁস মুরভগ 

সরাগাক্রান্ত এলাকা পভরদশ ©ন, নমুনা 

সংগ্রহ ও সরাগ ভনণ©য় এবং 

প্রময়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

খািারী ও পশু-

পালনকারী 
 

প্রদর্াজয নয় 

ভবনা মূমল্য তাৎক্ষরণক 

(ঘ)  ব্যভক্ত িাভলকাধীন গবাভদ 

প্রাভণ ও হাঁস মুরভগর খািার স্থাপন 

উদ্বুিকরণ, সরভজমেশন করমণর 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

খািারী ও পশু-

পালনকারী 
 

প্রদর্াজয নয় 

 

ভবনা মূমল্য 

তাৎক্ষরণক 

(ঙ)  প্রাকৃভতক দুমর্া ©গ িলাকালীন 

সিময় স্থানীয় প্রশাসন, 

জনপ্রভতভনভধ ও সব-সরকারী এসবা 

মূলক প্রভতষ্ঠামনর সহমর্াভগতায় 

গবাভদ প্রাভণ ও হাঁস মুরভগর জরুরী 

ভিভকৎসা, টিকাদান ও ত্রাণ 

ভবতরণ। 

খািারী ও পশু-

পালনকারী 
 

 
 

প্রদর্াজয নয় 

 

 

ভবনা মূমল্য 

সরকারী ভবভধ 

সিাতামবক 

তাৎক্ষরণক 

(ি)  উন্নত জামতর গবাভদ প্রাভণ ও 

হাঁস মুরভগ খািারী/ কৃষকমক 

অনুদান প্রদান 

খািারী ও পশু-

পালনকারী 
 

প্রদর্াজয নয় 

সরকার সঘাভষত 

নীভত িালা 

সিাতামবক 

তাৎক্ষরণক 

(ছ)  সরাগাক্রান্ত এলাকা 

ভিভিতকরণ ও প্রময়াজনীয় টিকা 

প্রদামনর ব্যবস্থা গ্রহণ 

খািারী ও পশু-

পালনকারী 

 

প্রদর্াজয নয় 
 তাৎক্ষরণক 

(জ)  কৃভত্রি প্রজনন উপমকন্দ্র / 

পময়ন্ট আভনত গািী প্রজনমনর 

ব্যবস্থা গ্রহণ, গি ©বতী গািীর গি © 

পরীক্ষা করণ। 

খািারী ও পশু-

পালনকারী 
 

প্রদর্াজয নয় 

তরল- ১৫/- 

ভহিাভয়ত-৩০? 

তাৎক্ষরণক 

১০ 

ক্ররমক 

নাং 

সসবার নাম সসবা গ্রহীতা (র্ারা 

সসবা পাদবন)  

প্রদয়াজনীয় 

কাগজ পত্র 

সসবার জন্য  

রনর্ যাররত মূল্য  

সসবা প্রাপ্তীর 

সময়সীমা  

বাসত্মবায়নকারী 

েপ্তর/রবভাগ 

 

১ 

চারা উদিালন ও 

েল্প মূদল্য রবতরণ 

 

জনসার্ারণ 

 

প্রদর্াজয নয় 

প্ররতর্টর মূল্য ৫.০০ 

 াকা 

 

তাৎক্ষরণক 

 

 

বন রবভাগ,  

২ 

সামারজক 

বনায়দনর সর্ সকান 

 

জনসার্ারণ 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

৩০ কার্ য রেবস 



কাদজ পরামশ য 

প্রোন 

বড়াইগ্রাম, 

নাদ ার  

 

 

৩ 

বৃÿসরাপণ ও 

অবোদনর জন্য 

ব্রক্ত প্ররতষ্ঠাদন 

ইতযারে ১৬ র্ট 

সেণীদত জাতীয় 

পুরস্কারর প্রোন 

 

 

জনসার্ারণ 

 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

 

রবরর্ সমাতাদবক 

৪ ই  ভা ায় অববর্ 

জ্বালানী কাঠ বন্ধ 

করণ 

 

জনসার্ারণ 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

রবরর্ সমাতাদবক 

১১ 

ক্ররমক 

নাং 

 

সসবার নাম 

 

সসবা গ্রহীতা 

(র্ারা সসবা 

পাদবন)  

 

প্রদয়াজনীয় কাগজ পত্র 

 

সসবার জন্য 

রনর্ যাররত মূল্য  

সসবা প্রাপ্তীর 

সময়সীমা  

বাসত্মবায়ন

কারী 

েপ্তর/রবভাগ 

 

১ 

 

সমবায় সরমরত 

রনবন্ধন করা 

 

সমবায় সরমরতর 

সেস্যগণ 

 

সেস্যগদণর নাগররক 

সনে, ২ করপ ছরব, 

সরমরতর জমাখরচ 

চালাদনর 

মাধ্যদম রনবন্ধন 

রি ৫০  াকা 

এবাং ভযা  

১৫% 

 

৬০ রেন 

 

 

 

 

 

সমবায় 

অরিস, 

বড়াইগ্রাম, 

নাদ ার  

 

 

২ 

সমবায় সরমরতর 

অমত্মবতী 

ব্বস্থাপনা 

করমর্ট 

অনুদমােন করা 

 

সমবায় সরমরতর 

সেস্যগণ 

 

সরমরতর সেস্যগদণর 

আদবেন 

 
 

প্রদয়াজয নয় 

 

 

০৭ রেন 

 

৩ 

 

প্ররশÿণ প্রোন 

করা 

সমবায় সরমরতর 

সেস্যগণ এবাং 

সমবায় রবভাগীয় 

কম যকতযা ও 

কম যচারীগণ 

 

রনবন্ধনকৃত সমবায় 

সরমরতর সেস্য হদত হদব 

 

রবজ্ঞরপ্ত 

অনুর্ায়ী 

 

প্রদর্াজয নয় 

 
 

৪ 

 
 

ঋণ সসবা প্রোন 

এ উপদজলার্ীন 

আেয়ণ প্রকল্প 

ভূক্ত 

উপকারদভাগী 

সেস্যগণ 

আদবেনপত্র ,আেয়ণ 

প্রকল্পভূক্ত ব্ারাক ক‡ÿর 

রনজ নামীয় েরলল, ছরব ও 

জাতীয় পররচয়পত্র, 

সরমরতর ব্বস্থাপনা 

করমর্টর সুপাররশ সম্বরলত 

সরজুদলশন 

 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

 

০৭ রেন 

 

৫ 

 

সরমরতর রনরীÿv 

করা 

 

সরমরতর 

সেস্যগণ 

একর্ট রনরে যষ্ট সমদয়র 

করমর্টর আরর্থ যক রহসাব 

রববরণী, সরমরতদত 

ব্বহৃত প্রদয়াজনীয় 

প্রমানারে 

 

প্রদয়াজয নয় 

 

০৯ মাস 

১২ 

 

 

 



ক্ররমক 

নাং 

 

সসবার নাম 

 

সসবা গ্রহীতা 

(র্ারা সসবা 

পাদবন)  

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজ পত্র 

 

সসবার জন্য 

রনর্ যাররত মূল্য  

 

সসবা প্রাপ্তীর 

সময়সীমা  

 

বাসত্মবায়ন

কারী 

েপ্তর/রবভাগ 

১  রবনামূদল্য বই রবতরণ সার্ারণ ছাত্র-

ছাত্রী 

প্রদর্াজয নয় রবনামূদল্য প্রদর্াজয নয়  

উপদজলা 

রশক্ষা 

অরিস 

বড়াইগ্রাম, 

নাদ ার  

 

২ 
অরভদর্াগ ও 

সার্ারণ আদবেন 

রনষ্পরি 

 

অরভভাবক 

 

আদবেনপত্র 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

৭রেন 

 

৩ 

 

উপবৃরি তারলকা প্রনয়ন 

 

সার্ারণ ছাত্র-

ছাত্রী 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

প্রদর্াজয নয় 

৪ এস,এম,রস/রপর্টএ 

গঠন/পুনগঠন 

 সকউ প্রার্থী হদত 

চাইদল কর্তযপ‡ÿর 

মাধ্যদম আদবেন 

করদত হদব। 

রনদে যশনা ও 

নীরতমালা সমাতাদবক 

করমর্ট গঠন করা হদব 

করমর্টর সময়াে 

সশদষর ৩ মাস 

পূদব য উদদ্যাগ 

সনয়া হয়। 

৫ 

ভব,এড/এি,এড অন্যন্য 

প্রভশক্ষণ 
ভশক্ষক/ ভশভক্ষকা 

৩১ সশ িাি য এর 

িমধ্য উপমজলা 

ভশক্ষা অভিসামরর 

ভনকট আমবদন 

করমত হমব। 

আমবদমনর 

পভরমপ্রভক্ষমত 

র্থাসিময় ব্যবস্থার 

উধ যতন কতৃযপক্ষ 

বরাবমর সপ্ররণ করা 

হয় 

১৫ই এভপ্রমলর 

িমধ্য। 



১৩ 

ক্ররমক 

নাং 

 

সসবার নাম 

 

সসবা গ্রহীতা 

(র্ারা সসবা 

পাদবন)  

 

প্রদয়াজনীয় কাগজ 

পত্র 

সসবার জন্য 

রনর্ যাররত মূল্য  

সসবা প্রাপ্তীর 

সময়সীমা  

 

বাসত্মবায়ন

কারী 

েপ্তর/রবভাগ 

১  রবনামূদল্য বই 

রবতরণ 

সার্ারণ ছাত্র-

ছাত্রী 

প্রদর্াজয নয় রবনামূদল্য প্রদর্াজয নয়  

উপদজলা 

মাধ্যরমক 

রশক্ষা 

অরিস 

বড়াইগ্রাম, 

নাদ ার  

 

২ 
অরভদর্াগ ও 

সার্ারণ 

আদবেন 

রনষ্পরি 

 

অরভভাবক 

 

আদবেনপত্র 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

৭রেন 

৩ উপবৃরি তারলকা 

প্রনয়ন 

সার্ারণ ছাত্র-

ছাত্রী 

প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় প্রদর্াজয নয় 

 

৪ 

 

ম্যাদনরজাং করমর্ট 

গঠদন 

 

অরভভাবক 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

প্রদর্াজয নয় 

 

১৪ 

ক্ররম

ক 

নাং 

 

সসবার নাম 

 

সসবা গ্রহীতা (র্ারা 

সসবা পাদবন)  

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজ পত্র 

 

সসবার জন্য 

রনর্ যাররত মূল্য  

 

সসবা প্রাপ্তীর 

সময়সীমা  

 

বাসত্মবায়নকারী 

েপ্তর/রবভাগ 

১ গ্রািীণ অবকাঠামিা 

সংিার এবং 

রক্ষনামবক্ষণ 

কি যসূিীর প্রকল্প 

প্রণয়ণ  

এলাকার সাধারণ জনগণ 

এবং ইউভনয়ন পভরষমদর 

সিয়ারম্যান এবং 

সদস্যবৃন্দ ।  

ভনিাভরত 

সিময়র িমধ্য 

প্রকল্প তাভলকা 

দাভখল করমত 

হমব ।  

প্রদর্াজয নয় ১৫ভদন  

উপমজলা প্রকল্প 

বাস্তবায়ন 

কি যকতযার 

কার্ যালয়,  

বড়াইগ্রাম, 

নাদ ার  

 

 

২ সুভবধামিাগীমদর 

তাভলকা প্রণয়ণ  

এলাকার দুুঃস্থ জনগন 

এবং স্থানীয় সাধারণ 

জনগণ  

করণীয় সনই  প্রদর্াজয নয় ১৫ভদন  

৩ 
উপমজলা দুমর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা কভিটি 

উপমজলায় কি যরত 

সরকারী কি যকতযা, 

সবসরকারী প্রভতষ্ঠামনর 

কি যকতযা,  

ইউভনয়ন পভরষদ এর 

সিয়ারম্যান 

সদস্য,ভবভিন্ন 

ভশক্ষা/ধিীয় প্রভতষ্ঠামনর 

ভশক্ষক/ভশভক্ষকা এবং 

স্থানীয় গন্যিান্য 

ব্যভক্তবগ য 

করণীয় সনই 

ভনমদ যশনা ও 

নীভতিালা সিাতামবক 

কভিটি গঠন করমত 

হমব। 

১ জুলাই 

৪ 
উপমজলা গ্রািীণ 

অবকাঠামিা 

সংিার কভিটি 

৫ 
ভিভজভড কভিটি 

গঠন ও পুন:গঠন 

৬ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

কভিটি গঠন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


