
                          গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

গুরুদাসপুর, নাট ার।  
www.gurudaspur.natore.gov.bd 

িাগনরক সিে বা সসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত 

 
wfkb t RbM‡Yi †`vi‡Mvovq †mev প  ৌঁছানর  gva¨‡g RbevÜe cÖkvmb M‡o †Zvjv, mykvmb cÖwZôv Ges †UKmB Dbœqb wbwðZKiণ। 

wgkb t RbMY I cÖkvm‡bi মধ্যকার `~iZ¡ Kwg‡q Avbvi gva¨‡g †`‡ki me© Í̄‡ii RbMY‡K miKv‡ii Dbœqb Kg©Kv‡Ûi mv‡_ m¤ú„³ K‡i bZzb bZzb D™¢vebxi gva¨‡g Dbœq‡bi AMÖhvÎv‡K ত্বরান্বিত I †UKmB Kiv| 

3| D‡Ïk¨t K) †mev cÖvwß mnwRKiY| 

    L) †mev cÖvwß myjf Kiv| 

   M) †mev cÖ`vb c×wZ‡Z ¯̂”QZv Avbqb| 

   N) †mev cÖ`vbKvix `ß‡ii `ÿZv Ges জবাবন্বিহীতা e„w×KiY| 

 

ক্রমঃ 

িাং 

 

 

 

সসবার িাম 

 

 

 

 

 

প্রদয়াজিীয় 

সদব বাচ্চ 

সময়(ঘন্টা/নেি/ 

মাস) 

 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

 

 

 

 

কাগজপত্র/ আদবেি 

িম ব  প্রানির স্থাি 

 

 

 

 

সসবামূল্য ও  ন্বরশ াধ 

 দ্ধন্বত (যন্বি থাশক) 

 াখার নাম সহ 

োনয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(কম বকতবার পেবী, রুম 

নম্বর , বাাংলাদেদশর 

সকাড, সজলা ও 

উপদজলা সকাডসহ 

সেনলদিাি/সমাবাইল 

িম্বর, ই-সমইল এদেস , 

উর্দ্বতি কম বকতবার পেবী, 

রুম নম্বর বাাংলাদেদশর 

সকাড, সজলা ও উপদজলা 

সকাডসহ 

সেনলদিাি/সমাবাইল িম্বর, 

ই-সমইল এদেস 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১। 

প্রয়াত 

মুনিদর্ার্দ্াদের 

োিি খরচ প্রোি 

 

 

২ কর্ মদদবস 

 

মৃত্যু সিে ও মুনিদর্ার্দ্া /গাড ব অব অিার প্রোিকারী 

কম বকতবা একটি স্থািীয়ভাদব ততরী/ছাপাদিা িাঁকা 

আদবেি িম ব এবাং প্রদয়াজিীয় োকা সদে নিদয় র্াদবি 

(Blank Application Form) 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার, ইউনিয়ি 

নডনজোল সসন্টার 

স্থািীয়ভাদব প্রণীত 

আদবেি িরম উপদজলা 

নিব বাহী অনিস সেদক 

সাংগ্রহ করদত হদব 

 

 

িা 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

গুরুিাসপুর,নাশ ার  

+৮৮০৭৭২৪-৭৪০০১ 

unogurudaspur@

mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, িাদোর  

dcnatore@mopa.go

v.bd 



ক্রমঃ 

িাং 

 

 

 

সসবার িাম 

 

 

 

 

 

প্রদয়াজিীয় 

সদব বাচ্চ 

সময়(ঘন্টা/নেি/ 

মাস) 

 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

 

 

 

 

কাগজপত্র/ আদবেি 

িম ব  প্রানির স্থাি 

 

 

 

 

সসবামূল্য ও  ন্বরশ াধ 

 দ্ধন্বত (যন্বি থাশক) 

 াখার নাম সহ 

োনয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(কম বকতবার পেবী, রুম 

নম্বর , বাাংলাদেদশর 

সকাড, সজলা ও 

উপদজলা সকাডসহ 

সেনলদিাি/সমাবাইল 

িম্বর, ই-সমইল এদেস , 

উর্দ্বতি কম বকতবার পেবী, 

রুম নম্বর বাাংলাদেদশর 

সকাড, সজলা ও উপদজলা 

সকাডসহ 

সেনলদিাি/সমাবাইল িম্বর, 

ই-সমইল এদেস 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০২। 

জন্ম-নিবন্ধি 

সাংদশাধদির 

আদবেি  পজলা 

প্র াসক বরাবশর 

অগ্রগামীকরণ  

২ (দুই) ঘন্টা 

 

 

জন্ম-নিবন্ধি সাংদশাধদির নিধ বানরত আদবেি িরম 

 

সাংনিষ্ট 

সপৌরসভা/ইউনিয়ি 

নডনজোল সসন্টার 

 

 

 

সকাি নি সিয়া হয় িা 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

০৩। 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র 

সেদক সবসরকারী 

গ্রন্থাগারসমূদহ বই 

প্রান্বির আশবিশন 

সু ান্বর  প্রিান 

২ (দুই) ঘন্টা 

 

 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সেদক সরবরাহকৃত আদবেি িরম 

 

 

 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র 

সাংস্কৃনত নবষয়ক মন্ত্রণালয়, 

৫/নস বেবন্ধু এনভনিউ, 

ঢাকা-১০০০। e-

mail:granthakendro.

org@gmail.com.Web

:www.nbc.org.bd 

 

 

সকাি নি সিয়া হয় িা 

  

০৪। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র 

সেদক সবসরকারী 

গ্রন্থাগারসমূদহর 

বরাদ্দকৃত বই 

গ্রহণ   

নবষদয় সুপানরশ 

প্রিান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ (দুই) ঘন্টা 

 

 

 

 

 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সেদক সরবরাহকৃত আদবেি িরম 

 

 

 

 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র 

সাংস্কৃনত নবষয়ক 

মন্ত্রণালয়, ৫/নস বেবন্ধু 

এনভনিউ, ঢাকা-১০০০। 

e-

mail:granthakend

ro.org@gmail.co

m 

Web:www.nbc.or 

 

 

 

 

 

 

 

সকাি নি সিয়া হয় িা  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 



ক্রমঃ 

িাং 

 

 

 

সসবার িাম 

 

 

 

 

 

প্রদয়াজিীয় 

সদব বাচ্চ 

সময়(ঘন্টা/নেি/ 

মাস) 

 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

 

 

 

 

কাগজপত্র/ আদবেি 

িম ব  প্রানির স্থাি 

 

 

 

 

সসবামূল্য ও  ন্বরশ াধ 

 দ্ধন্বত (যন্বি থাশক) 

 াখার নাম সহ 

োনয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(কম বকতবার পেবী, রুম 

নম্বর , বাাংলাদেদশর 

সকাড, সজলা ও 

উপদজলা সকাডসহ 

সেনলদিাি/সমাবাইল 

িম্বর, ই-সমইল এদেস , 

উর্দ্বতি কম বকতবার পেবী, 

রুম নম্বর বাাংলাদেদশর 

সকাড, সজলা ও উপদজলা 

সকাডসহ 

সেনলদিাি/সমাবাইল িম্বর, 

ই-সমইল এদেস 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০৫। নিব বাহী ম্যানজদেে 

আোলদতর মামলার 

আশিশ র সাধারণ  

জাশবিা নকল প্রিান 

০৩ (নতি) 

কার্ বনেবস 

সাো কাগদজ আদবেি নিব বাহী ম্যানজদেে 

আোলত  

আদবেদির জন্য ২০/-োকার 

সকাে ব নি এবাং প্রনত পৃষ্ঠার 

িকদলর জন্য ৪/- হাদর সকাে ব 

নি 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

০৬। নিব বাহী ম্যানজদেে 

আোলদতর 

মামলার আশিশ র 

জরুন্বর   জাশবিা 

নকল প্রিান 

      

০৭। কৃনষ খাস জনম 

বদদাবস্ত প্রোি 
৪৫ (পঁয়তানিশ) 

কার্ বনেবস 
১। উপদজলা ভূনম অনিস সেদক প্রাি বদদাবস্ত িনে-

র্াদত োকদব 

২। আদবেিকারীর স্বামী/স্ত্রীর সর্ৌে ছনবসহ 

পূরণকৃত এবাং স্বাক্ষনরত আদবেি ১ কনপ 

৩। আদবেিকারী ভূনমহীি মদম ব সচয়ারম্যাি/সময়র 

এর প্রতুয়দির মূল/সতুানয়ত িদোকনপ-১ কনপ 

৪। আদবেিকারীর স্বামী/স্ত্রীর জাতীয় পনরচয়পত্র 

সতুানয়ত িদোকনপ-১ কনপ 

৫। সেচ ম্যাপ 

 

উপদজলা ভূনম অনিস এ অনিদসর জন্য 

প্রদর্াজু িয়/নি 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

০৮। সরকানর 

সাংস্থা/েিদরর 

অনুকূদল অকৃনষ 

০৩ (নতি) 

কার্ বনেবস 

১। উপদজলা ভূনম অনিস সেদক সহকানর কনমশিার (ভূনম) বদদাবস্ত 

িনে সৃজি কদর সপ্ররি করদবি এবাং িনেদত নিম্ন বনণ বত েনললানে 

প্রোি করদবি।  

২। মন্ত্রণালদয়র প্রশাসনিক অনুদমােিসহ প্রতুাশী সাংস্থার পূরণকৃত 

উপদজলা ভূনম অনিস 

 

 

এ অনিদসর জন্য 

প্রদর্াজু িয়/নি 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 



ক্রমঃ 

িাং 

 

 

 

সসবার িাম 

 

 

 

 

 

প্রদয়াজিীয় 

সদব বাচ্চ 

সময়(ঘন্টা/নেি/ 

মাস) 

 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

 

 

 

 

কাগজপত্র/ আদবেি 

িম ব  প্রানির স্থাি 

 

 

 

 

সসবামূল্য ও  ন্বরশ াধ 

 দ্ধন্বত (যন্বি থাশক) 

 াখার নাম সহ 

োনয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(কম বকতবার পেবী, রুম 

নম্বর , বাাংলাদেদশর 

সকাড, সজলা ও 

উপদজলা সকাডসহ 

সেনলদিাি/সমাবাইল 

িম্বর, ই-সমইল এদেস , 

উর্দ্বতি কম বকতবার পেবী, 

রুম নম্বর বাাংলাদেদশর 

সকাড, সজলা ও উপদজলা 

সকাডসহ 

সেনলদিাি/সমাবাইল িম্বর, 

ই-সমইল এদেস 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

খাস জনম 

বদদাবদস্তর প্রস্তাব 

সজলা প্রশাসক 

বরাবদর সপ্ররণ 

আদবেি  ৩। খনতয়াদির কনপ 

৪। প্রস্তানবত জনমর চত্যনে বদকর কম সবনশ ৫০০ গজ ব্যাসাদধ বর অন্তভূি 

একটি সেস ম্যাপ 

৫। প্রস্তানবত োগ/োগসমূদহর জনমদক রনেি কানল নেদয় 

নচনিতকরদত হদব। ৬। সেস ম্যাপভূি সকল োদগর জনমর বতবমাি 

সেণী, বতবমাি ব্যবহার ও জনমর পনরমাণ উদিখ করদত হদব। 

 

 

 

 

০৯। অনপ বত সম্পনির 

ইজারা িবায়ি 

০২ (দুই) 

কার্ বনেবস 

নিধ বানরত িরদম 

২। ইজারা িবায়িকানরর সাো কাগদজ আদবেি 

৩। পূদব ব সিওয়া নডনসআর এর িদোকনপ-১ কনপ 
উপদজলা ভূনম অনিস 

নন্বথ অনুশমািন কশর 

সহকারী 

কন্বম নার(ভূন্বম) 

বরাবশর পপ্ররণ করার 

 শর নবায়ন ন্বি  ন্বি ন্বস 

আশরর মাধ্যশম জমা 

ন্বিশত হশব।   

 

নিধ বানরত হার উদিখ 

করদত হদব। 

 

 

 

-ঐ- 

১০। প্রধািমন্ত্রীর ত্রাণ 

ও কল্যাণ তহনবল 

হদত প্রেি 

অনুোদির সচক 

ব্যনির অনুকূদল 

নবতরণ  

০৭ (সাত) 

কার্ বনেবস 

১। আদবেি 

২। জাতীয় পনরচয়পদত্রর ০১ কনপ সতুানয়ত িদোকনপ 

(সকাি আদবেদির প্রদয়াজি সিই) 
উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর কার্ বালয় 

 

এ অনিদসর জন্য 

প্রদর্াজু িয়/নি 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

১১। ধম ব মন্ত্রণালয় 

হদত 

মসনজে/মনদদরর 

অনুকূদল প্রাি 

বরাদ্দ নবতরণ 

০৭ (সাত) 

কার্ বনেবস 

১। আদবেি 

২। সনিষ্ট মসনজে/মনদর কনমটির 

সভাপনত/সসদক্রোরীর জাতীয় পনরচয়পদত্রর ০১ কনপ 

সতুানয়ত িদোকনপ (সকাি আদবেদির প্রদয়াজি সিই) 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর কার্ বালয় 

 

এ অনিদসর জন্য 

প্রদর্াজু িয়/নি 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 



ক্রমঃ 

িাং 

 

 

 

সসবার িাম 

 

 

 

 

 

প্রদয়াজিীয় 

সদব বাচ্চ 

সময়(ঘন্টা/নেি/ 

মাস) 

 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

 

 

 

 

কাগজপত্র/ আদবেি 

িম ব  প্রানির স্থাি 

 

 

 

 

সসবামূল্য ও  ন্বরশ াধ 

 দ্ধন্বত (যন্বি থাশক) 

 াখার নাম সহ 

োনয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(কম বকতবার পেবী, রুম 

নম্বর , বাাংলাদেদশর 

সকাড, সজলা ও 

উপদজলা সকাডসহ 

সেনলদিাি/সমাবাইল 

িম্বর, ই-সমইল এদেস , 

উর্দ্বতি কম বকতবার পেবী, 

রুম নম্বর বাাংলাদেদশর 

সকাড, সজলা ও উপদজলা 

সকাডসহ 

সেনলদিাি/সমাবাইল িম্বর, 

ই-সমইল এদেস 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩। সরজুদলশি 

১২।  মহামান্য রােপনতর 

সস্বচ্ছাধীি তহনবল 

হদত প্রাি সচক 

নবতরণ 

০৭ (সাত) 

কার্ বনেবস 

অনুোিপ্রাি তানলকাভূি ব্যনির জাতীয় পনরচয়পদত্রর 

০১ কনপ সতুানয়ত িদোকনপ (সকাি আদবেদির 

প্রদয়াজি সিই) 

 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর কার্ বালয় 

 

নি  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

১৩।  হাে-বাজাদরর 

চানদিা নভটির 

প্রস্তাব পজলা 

প্র াসক বরাবশর  

সপ্ররণ 

০৩ (নতি) 

কার্ বনেবস 

উপদজলা ভূনম অনিস সেদক প্রাি চানদিা নভটির নমস 

সকস 

১। আদবেিকারীর জাতীয় পনরচয়পদত্রর ০১ কনপ 

সতুানয়ত িদোকনপ 

২। সেড লাইদসন্স িদোকনপ-০১ কনপ 

৩। অনুদমানেত সপনরদিনর িকশা। 

৪। সেস ম্যাপ 

উপদজলা ভূনম অনিস 

 

 

 

 

এ অনিদসর জন্য 

প্রদর্াজু িয়/নি 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

১৪। এিনজও কার্ বক্রম 

সম্পকৃবত প্রতুয়ি 

১০ (েশ) 

কার্ বনেবস 

১। এিনজও নবষয়ক ব্যুদরা কর্তবক প্রণীত নিধ বানরত িদম ব 

আদবেি 

২। ওদয়বসাইদড পাওয়া র্াদব 

এিনজও অুাদিয়াস ব 

ব্যুদরা 

প্রধািমন্ত্রীর কার্ বালয় 

মাইসা ভবি (৯ম তলা), 

১৩ শহীে কুাদেি 

মিসুর আলী স্মরিী , 

রমিা, ঢাকা-১০০০ 

e-

mail:naffairsb@y

ahoo.com, 

এ অনিদসর জন্য 

প্রদর্াজু িয়/নি 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 



ক্রমঃ 

িাং 

 

 

 

সসবার িাম 

 

 

 

 

 

প্রদয়াজিীয় 

সদব বাচ্চ 

সময়(ঘন্টা/নেি/ 

মাস) 

 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

 

 

 

 

কাগজপত্র/ আদবেি 

িম ব  প্রানির স্থাি 

 

 

 

 

সসবামূল্য ও  ন্বরশ াধ 

 দ্ধন্বত (যন্বি থাশক) 

 াখার নাম সহ 

োনয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(কম বকতবার পেবী, রুম 

নম্বর , বাাংলাদেদশর 

সকাড, সজলা ও 

উপদজলা সকাডসহ 

সেনলদিাি/সমাবাইল 

িম্বর, ই-সমইল এদেস , 

উর্দ্বতি কম বকতবার পেবী, 

রুম নম্বর বাাংলাদেদশর 

সকাড, সজলা ও উপদজলা 

সকাডসহ 

সেনলদিাি/সমাবাইল িম্বর, 

ই-সমইল এদেস 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

Web:www.ngoab

.gov.bd 

 

 

 

১৫। সাংস্কৃনতক 

নবষয়ক মন্ত্রণালয় 

হদত অনুোি 

প্রানির  আদবেি 

অগ্রগামীকরণ 

০২ (দুই) নেি সাংস্কৃনতক নবষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তবক প্রণীত অনুোি িরম ভবি ৬(১১) তলা, 

বাাংলাদেশ সনচবালয়, 

ঢাকা-১০০০ 

e-

mail:ap@mocago

v.bd, 

Web: 

www.moca.gov.b

d 

এ অনিদসর জন্য 

প্রদর্াজু িয়/নি 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

১৬। নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদির 

ম্যাদিদজঙ কনমটি 

গঠদির জন্য 

নপ্রজাইনডাং 

অনিসার নিদয়াগ 

০২ (দুই) 

কার্ বনেবস 

১। স্কুদলর প্যাদড প্রধাি নশক্ষক/নশনক্ষকার আদবেি 

২। পূব ববতী কনমটি গঠি ও সময়াদের কাগদজর সতুানয়ত 

কনপ 

  

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

১৭। নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদির 

এডহক কনমটির 

অনভভাবি সেস্য 

০২ (দুই) 

কার্ বনেবস 

১। স্কুদলর প্যাদড আদবেি 

২। প্রস্তানবত ৩ জি অনভভাবদকর িাদমর তানলকা োনখল 

   

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

http://www.moca.gov.bd/
http://www.moca.gov.bd/


ক্রমঃ 

িাং 

 

 

 

সসবার িাম 

 

 

 

 

 

প্রদয়াজিীয় 

সদব বাচ্চ 

সময়(ঘন্টা/নেি/ 

মাস) 

 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

 

 

 

 

কাগজপত্র/ আদবেি 

িম ব  প্রানির স্থাি 

 

 

 

 

সসবামূল্য ও  ন্বরশ াধ 

 দ্ধন্বত (যন্বি থাশক) 

 াখার নাম সহ 

োনয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(কম বকতবার পেবী, রুম 

নম্বর , বাাংলাদেদশর 

সকাড, সজলা ও 

উপদজলা সকাডসহ 

সেনলদিাি/সমাবাইল 

িম্বর, ই-সমইল এদেস , 

উর্দ্বতি কম বকতবার পেবী, 

রুম নম্বর বাাংলাদেদশর 

সকাড, সজলা ও উপদজলা 

সকাডসহ 

সেনলদিাি/সমাবাইল িম্বর, 

ই-সমইল এদেস 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

মদিািয়ি 

১৮। পজ এস ন্বস / এস এস 

ন্বস  রীক্ষা পকন্দ্র 

স্থা ন ন্ববষশয় 

মতামত প্রিান  

 

০৭ (সাত) 

কার্ বনেবস 
আদবেি 

সকন্দ্র সনচবদের নিজস্ব 

প্যাদড আদবেি।  
   

১৯। প্রােনমক 

নবদ্যালদয়র 

বিদভাজদি গমদি 

অনুমনত প্রোি 

 

০২ (দুই) 

কার্ বনেবস 

১। স্কুদলর প্যাদড প্রধাি নশক্ষক/নশনক্ষকার আদবেি 

 

১। োইভার লাইদসন্স 

২। নিেদিস সাটিনিবদকে 

৩। অনভভাবদকর সম্মনত 

পত্র 

  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

২০। একটি বানি একটি 

খামার প্রকদের 

ঋণ অনুদমােি 

০২ (দুই) 

কার্ বনেবস 

১। আদবেিকারীর ছনব-১ কনপ 

২। জাতীয় পনরচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধি সিদের িদোকনপ-১ 

কনপ 

৩। সনমনত ব্যবস্থাপিা কনমটির কার্ বনববরণী 

সাংনিষ্ট সনমনতর 

কার্ বালয় 

নবিামূল্যল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

২১।  ধম ব সভা 

অনুমনত প্রোি 

০৩ (নতি) 

কার্ বনেবস 
সাো কাগদজ আদবেি 

 

 আপ্রায়ি সজলা প্রশাসক, িাদোর।   

 

-ঐ- 

২২। বীর মুনিদর্ার্দ্ার 

প্রেম সম্মািী 

ভাতা প্রোি 

১৫(পদির) 

কার্ বনেবস 

১। আদবেিকারীর ছনব-১ কনপ 

২। জাতীয় পনরচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধি সিদের িদোকনপ-১ 

কনপ 

৩। সগদজে 

৪। সমাজদসবা অনধেিদরর প্রতুয়ি পত্র 

   

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 



ক্রমঃ 

িাং 

 

 

 

সসবার িাম 

 

 

 

 

 

প্রদয়াজিীয় 

সদব বাচ্চ 

সময়(ঘন্টা/নেি/ 

মাস) 

 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

 

 

 

 

কাগজপত্র/ আদবেি 

িম ব  প্রানির স্থাি 

 

 

 

 

সসবামূল্য ও  ন্বরশ াধ 

 দ্ধন্বত (যন্বি থাশক) 

 াখার নাম সহ 

োনয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(কম বকতবার পেবী, রুম 

নম্বর , বাাংলাদেদশর 

সকাড, সজলা ও 

উপদজলা সকাডসহ 

সেনলদিাি/সমাবাইল 

িম্বর, ই-সমইল এদেস , 

উর্দ্বতি কম বকতবার পেবী, 

রুম নম্বর বাাংলাদেদশর 

সকাড, সজলা ও উপদজলা 

সকাডসহ 

সেনলদিাি/সমাবাইল িম্বর, 

ই-সমইল এদেস 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৩।  সাধারণ অনভদর্াগ 

তেন্ত ও নিষ্পনি 
১০ (েশ) 

কার্ বনেবস 

 

 

 

সাো কাগদজ আদবেি  ২০ োকার সকাে ব নি  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

২৪। র্াত্র/সমলা/সাকবা

স/ সাংক্রান্ত তেন্ত 

প্রনতদবেি সপ্ররণ 

 

০৭ (সাত) 

কার্ বনেবস 

সাো কাগদজ আদবেি    

 

-ঐ- 

 

সজলা প্রশাসক, িাদোর।  

২৫।  নসদিমা/সরেলপা

ম্প স্থাপি/ইদের 

ভাো স্থাপি 

সাংক্রান্ত তেন্ত 

প্রনতদবেি সপ্ররণ 

১৫ (পদির) 

কার্ বনেবস 

সাো কাগদজ আদবেি ২০ োকার সকাে ব নি    

২৬। তথ্য অনধকার 

আইি ২০০৯ 

অনুর্ায়ী চানহত 

তথ্য সরবরাহ 

২০ (নবশ) 

কার্ বনেবস 

নিধ বানরত িরদম নলনখত বা ই-সমইদলর মাধ্যদম আদবেি 

করদত হদব 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর কার্ বালয়,  

  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

২৭।  বয়ে ভাতা, 

নবধবা ও 

স্বামীপনরতুািা 

দুঃস্থ মনহলা 

 ০৩ (নতি) 

কার্ বনেবস 

উপদজলা সমাজদসবা অনিস সেদক প্রাি িনে 

 

 

 

   

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 



ক্রমঃ 

িাং 

 

 

 

সসবার িাম 

 

 

 

 

 

প্রদয়াজিীয় 

সদব বাচ্চ 

সময়(ঘন্টা/নেি/ 

মাস) 

 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

 

 

 

 

কাগজপত্র/ আদবেি 

িম ব  প্রানির স্থাি 

 

 

 

 

সসবামূল্য ও  ন্বরশ াধ 

 দ্ধন্বত (যন্বি থাশক) 

 াখার নাম সহ 

োনয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(কম বকতবার পেবী, রুম 

নম্বর , বাাংলাদেদশর 

সকাড, সজলা ও 

উপদজলা সকাডসহ 

সেনলদিাি/সমাবাইল 

িম্বর, ই-সমইল এদেস , 

উর্দ্বতি কম বকতবার পেবী, 

রুম নম্বর বাাংলাদেদশর 

সকাড, সজলা ও উপদজলা 

সকাডসহ 

সেনলদিাি/সমাবাইল িম্বর, 

ই-সমইল এদেস 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ভাতা, প্রনতবনন্ধ 

ভাতা এবাং 

প্রনতবনন্ধ নশক্ষা 

বৃনি প্রোি 

সাংক্রান্ত সচক 

স্বাক্ষরকরণ 

 

২৮। 
যুব ঋণ 

অনুদমােি ও 

নবতরণ 

 

 

 

 

 

 

 

০৩ (নতি) 

কার্ বনেবস 

উপদজলা যুব উন্নয়ি অনিসার সেদক প্রাি িনে-র্াদত 

োকদব  

১। আদবেিপত্র 

২। বন্ধকী জনমর মানলকািার স্বপদক্ষ খনতয়াদির 

কনপ/েনলল/োনখলা 

৩। যুব উন্নয়ি কর্তবক প্রনশক্ষদণর সিেপত্র 

৪। আদবেিকারীর ছনব-১ কনপ 

৫। জাতীয় পনরচয়পদত্রর িদোকনপ 

৬। অনুদমানেত ঋদণর ৫% সঞ্চয় জমা  

ওদয়ব সাইড   

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

২৯। 
সজলা সেদক প্রাি 

সার নডলারদের 

মাদে উপ-বরাদ্দ 

প্রোি 

০৩ (নতি) 

কার্ বনেবস 

উপদজলা সার ও বীজ মনিেনরাং কনমটির সেস্য সনচব 

(উপদজলা কৃনষ অনিসার) এর নিকে সেদক িনে- র্াদত 

োকদব 

১। আগামিী বার্রতবা 

২। চালািপত্র 

ওদয়ব সাইড   

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

 

 (মর্াোঃ তর্াল ম াটসন ) 

উপটেলা দনব মা ী অদিসার 

গুরুদাসপুর, নাট ার।  

মিানোঃ +৮৮০৭৭২৪-৭৪০০১ 

unogurudaspur@mopa.gov.bd 

 



 

 


