
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

আক্কেলপুর,জয়পুরহাট। 

 

 

১। ভিশন :  

জনগণের দ োরণগোড়োয় ই-সোর্ভিণসর মোধ্যণম জ্ঞোন-র্ভর্িক অর্ িনীর্ি, সু-শোসন ও দেকসই উন্নর্ি র্নর্িিকরে। 

 

২। ভিশন :  

উচ্চ গর্ির ইণেক্ট্রর্নক্স দ োগোণ োগ, ই-সরকোর,  ক্ষ িথ্য প্রযুর্ি মোনবসম্প  উন্নয়ন, সোইবোর র্নরোপিো, িথ্য প্রযুর্িগি র্নিয-নতুন ধোরেো বোস্তবোয়ন, কো িকর সমন্বয়সোধন, প্রযুর্িগি ধোরেো সকণের মোণে র্বস্তোর র্নর্িিকরে। িথ্য ও 

দ োগোণ োগ প্রযুর্ি অবকোঠোণমো, র্নভিরণ োগ্য রক্ষেোণবক্ষে পদ্ধর্ি এবং আকর্ িেীয় িথ্য প্রযুর্ি সোর্ভ িস প্রর্িষ্ঠো। 

 

৩। উদেশ্য  

১) দেক্কের সর্ বনিম্ন স্তর পর্ বন্ত উচ্চ গনির ইক্কলক্ট্রনিক্স সংক্কর্াগ ব্যর্স্থা সৃনি করা। 

২) সারা দেক্কে িথ্য ও দর্াগাক্কর্াগ প্রযুনি সংনিি দসর্া প্রোক্কির উক্কেক্কে র্থার্থ অর্কাঠাক্ক া সৃনি করা। 

৩) সরকানর ও দর্সরকানর পর্ বাক্কয় িথ্য ও দর্াগাক্কর্াগ প্রযুনি সংনিি ক বকাক্কের স ন্বয়সাধি। 

৪) িথ্য ও দর্াগাক্কর্াগ প্রযুনি সংনিি অর্কাঠাক্ক া হক্কি নিরনর্নিন্ন দসর্া প্রোক্কির উক্কেে কার্ বকর রক্ষণাক্কর্ক্ষি। 

৫) সরকানর পর্ বাক্কয় েক্ষ িথ্য ও দর্াগাক্কর্াগ প্রযুনি দপ্রাক্কেেিাল সৃনির লক্কক্ষে আইনসটি সানভ বস সৃনি। 

৬) দ্রুি পনরর্িবিেীল প্রযুনির জন্য প্রনেনক্ষি জির্ক্কলর সক্ষ িা বৃনি। 

৭) সরকার ও জিগক্কির সকল স্তক্কর িথ্য ও দর্াগাক্কর্াগ প্রযুনি জ্ঞাি সম্প্রসারণ। 

8) িথ্য ও দর্াগাক্কর্াগ প্রযুনি সংনিি আইি, িীনি ালা, গাইডলাইি ও প্রন িকরণ প্রস্তুিকরণ। 

৯) আইনসটি দসর্া ও পক্কের ব্যর্হানরক দক্ষক্কে ইন্টার-অপাক্করনর্নলটি সৃনি ও রক্ষণাক্কর্ক্ষি। 

১০)গক্কর্ষণা, নিিে-িতুি প্রযুনি উদ্ভার্ি এর্ং প্রক্কয়াক্কগ সানর্ বক সহক্কর্ানগিা প্রোি। 

   

কার্ বার্লী: 

১) সরকাক্করর সকল পর্ বাক্কয় আইনসটি’র ব্যর্হার ও প্রক্কয়াগ নিনিিকরণ ও স ন্বয় সাধি। 

২)  াঠ পর্ বায় পর্ বন্ত সকল েপ্তক্কর আইনসটি’র উপযুি অর্কাঠাক্ক া সৃনিক্কি সহায়িা প্রোি, রক্ষণাক্কর্ক্ষণ এর্ং সাক্কপাট ব  প্রোি। 

৩) সকল পর্ বাক্কয়র সরকানর েপ্তক্কর দপোগি েক্ষিাসম্পন্ন দলাকর্ল নিক্কয়াগ, পক্কোন্ননি, পোয়ি এর্ং  র্েলীকরণ। 

৪) সকল পর্ বাক্কয় িথ্য প্রযুনির কানরগরী ও নর্ক্কেষানয়ি জ্ঞাি হস্তান্তর। 

৫) সরকানর প্রনিষ্ঠাি ও জির্ক্কলর স িা উন্নয়ক্কি িীনি ালা প্রণয়ি ও র্াস্তর্ায়ি। 

৬) িথ্য প্রযুনি সংনিি জির্ক্কলর স িা উন্নয়ক্কি িীনি ালা প্রণয়ি ও র্াস্তর্ায়ি 

৭) তৃণমূল পর্ বায় পর্ বন্ত জিগণক্কক ইক্কলকট্রনিক পিনিক্কি দসর্া প্রোক্কি উক্কযাগ গ্রহণ এর্ং এিনিষক্কয় িথ্য সংগ্রহ, নর্িরণ ও গক্কর্ষণা কার্ বক্র  পনরচালিা। 

৮) র্ন্ত্রপানি ইিোনের চানহো,  াি ও ইন্টারঅপাক্করটিনর্নলটি নিনিিকরণ। 

৯) সকল পর্ বাক্কয় আধুনিক প্রযুনি আত্মীকরক্কণ গক্কর্ষণা, উন্নয়ি ও সহায়িা প্রোি। 

১০) অনধেপ্তক্করর ক বকিবা/ক বচারীক্কের দ ধা, অনভজ্ঞিা, দর্াগ্যিার র্থার্থ মূল্যায়ক্কির  াধ্যক্ক   র্থার্থ   র্ বাো প্রোি ও স্বাথ ব  সংরক্ষণ। 

িাগনরক সিে বা সসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
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িাগনরক সিে বা সসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত 

১। নিশি 

২।নিশি 

৩। উদেশ্য  

ক্র

িঃ 

িাং 

সসবার িাি 

 

 

 

 

প্রদয়াজিীয় সদব বাচ্চ 

সিয়(ঘন্টা/নেি/ 

িাস) 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র  
কাগজপত্র/ আদবেি িি ব  প্রানির 

স্থাি 

সসবামূল্য ও 

পনরদশাধ পদ্ধনত 

(র্নে থাদক) 

শাখার িাি সহ োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

(কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর , বাাংলাদেদশর 

সকাড, সজলা ও উপদজলা সকাডসহ 

সেনলদিাি/দিাবাইল িম্বর, ই-সিইল এদেস 

উদ্ধবতি কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর 

বাাংলাদেদশর সকাড, সজলা ও উপদজলা 

সকাডসহ সেনলদিাি/দিাবাইল িম্বর, ই-

সিইল এদেস 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ কৃনি খাস জনি 

বদদাবন্ত    

সহকারী কনিশিার 

(ভূনি) হদত প্রস্তাব 

পাওয়ার পর উপদজলা 

কৃনি খাস জনি বদদাবস্ত 

কনিটির সিায় 

অনুদিােদির পর ৩০ 

(নত্রশ) নেদির িদে 

উপদজলা ভূনি অনিস হদত প্রস্তাব সপ্ররদণর 

পর উপদজলা কৃনি খাস জনি বদদাবস্ত 

কনিটির অনুদিােি সাদপদে উপদজলা 

নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় হদত প্রস্তাবটি 

সুপানরশ সহকাদর সজলা প্রশাসক 

িদহােদয়র কার্ বালদয় অগ্রায়ণ করা হয়। 

সহকারী কনিশিার (ভূনি) এর 

কার্ বালয়, উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর কার্ বালয়, সজলা 

প্রশাসক িদহােদয়র কার্ বালয়। 

নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, 

আক্কেলপুর,জয়পুরহাট 

০৫৭২২-৬৪131 

Email: acloakkelpur@gmail.com 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার, 

আক্কেলপুর,জয়পুরহাট 

০৫৭২২-৬৪০২৯ 

Email: unoakkelpur@mopa.gov.bd 

unoakkelpur@gmail.com 

 

০২ অকৃনি খাস জনি 

বদদাবন্ত  

সহকারী কনিশিার 

(ভূনি) হদত প্রস্তাব 

পাওয়ার পর ৩০ (নত্রশ) 

নেদির িদে 

উপদজলা ভূনি অনিস হদত প্রস্তাব সপ্ররদণর 

পর উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

হদত প্রস্তাবটি সুপানরশ সহকাদর সজলা 

প্রশাসক িদহােদয়র কার্ বালদয় অগ্রায়ণ 

করা হয়। 

সহকারী কনিশিার (ভূনি) এর 

কার্ বালয়, উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর কার্ বালয়, সজলা 

প্রশাসক িদহােদয়র কার্ বালয়,ভূনি 

িন্ত্রণালয় 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

সজলা প্রশাসক, জয়পুরহাে 

০৫৭১-৬২০৮ 
dcjoypurhat@mopa.gov.bd 

০৩ ত্রাণ িন্ত্রণালয় 

কর্তবক প্রেত্ত 

বরাদে গৃহীত 

প্রকল্প বাস্তবায়ি 

কার্ বক্রি 

(টি,আর/কানবখা) 

উপদজলা টিআর/কানবখা 

কনিটির অনুদিােদির 

পর প্রকল্প বাস্তবায়ি 

কি বকতবা হদত প্রস্তাব 

পাওয়ার ০২ (দুই) 

নেদির িদে 

ইউনিয়ি টিআর/কানবখা কনিটি হদত 

প্রকল্প প্রানি সাদপদে উপদজলা 

টিআর/কানবখা কনিটির অনুদিােদির পর 

প্রকল্প বাস্তবায়ি কি বকতবার সুপানরশ 

সাদপদে নডও প্রোি করা হয়। 

প্রকল্প বাস্তবায়ি অনিস, উপদজলা 

নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় এবাং 

উপদজলা সেয়ারম্যাি এর 

কার্ বালয়, প্রদর্াজয সেদত্র 

উপদজলা নহসাব রেণ অনিস 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

 
০৪ নিনজএি িগে প্রকল্প বাস্তবায়ি প্রকল্প বাস্তবায়ি অনিস হদত প্রস্তাব সপ্ররণ প্রকল্প বাস্তবায়ি অনিস, উপদজলা নবিামূল্য   

http://akkelpur.joypurhat.gov.bd/
mailto:dcfeni@mopa.gov


অথ ব ও ত্রাণ সািগ্রী  কি বকতবা হদত প্রস্তাব 

পাওয়ার ০২ (দুই) 

নেদির িদে 

সাদপদে উপদজলা নিব বাহী অনিসার কর্তবক 

অনুদিােি সেয়া হয়। 

নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয়, 

প্রদর্াজয সেদত্র উপদজলা নহসাব 

রেণ অনিস 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

০৫ জলিহাল ইজারা প্রনত বছদরর ১লা 

ববশাদখর পূদব ব ০২ (দুই) 

িাদসর িদে 

িীনতিালা অনুর্ায়ী সেন্ডাদরর িােদি উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয়, 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

০৬ সিাপনত নহদসদব 

োনয়ত্ব পালিকারী সব-

সরকারী িােনিক 

নবদ্যালয় ও িােরাসার 

সবতি নবল প্রোি ও 

নশো প্রনতষ্ঠাদির 

নবনবধ প্রশাসনিক 

কার্ বাবলী 

নশো প্রনতষ্ঠাি হদত 

সবতি নবদলর  

প্রস্তাব পাওয়ার ০২ (দুই) 

নেদির িদে এবাং সর্ 

সকাি প্রশাসনিক কাদজর  

প্রস্তাব পাওয়ার ০৭ 

(সাত) নেদির িদে 

প্রনতষ্ঠাি প্রধাি কর্তবক প্রস্তাব/ নবল 

োনখদলর পর 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয়, 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

০৭ ইউনিয়ি পনরিে 

সেয়ারম্যাি, 

সেস্যদের 

সরকারী অাংদশর 

সম্মািী িাতা 

প্রোি, সনেব ও 

গ্রাি পুনলশদের 

সবতি িাতা প্রোি 

বরাে পাওয়ার পর 

নবিয়টি সুিলদিাগীদক 

অবনহত করা হয়। 

সুিলদিাগীর োনহো 

সিাতাদবক কাগজপত্র 

সরবরাদহর পর ০৫ 

(পাঁে) নেদির িদে অথ ব 

প্রোি করা হয়। 

সুিলদিাগীদের নিকে হদত োনহো 

সিাতাদবক কাগজপত্র সরবরাদহর পর ০৫ 

(পাঁে) নেদির িদে অথ ব প্রোি করা হয়। 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয়, ব্াাংক/নহসাব রেণ 

অনিস প্রদর্াজয সেদত্র 

িন্ত্রণালয়/নবিাগ/সাংস্থা। 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

০৮ সজিাদরল 

সাটি বনিদকে 

িািলা 

নবনধ সিাতাদবক নপনডআর এযাক্ট অনুর্ায়ী উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 



০৯ সিৌজোরী 

কার্ বনবনধ 

৯৮,১০০,১০৭,১৩

৩,১৪৪,১৪৫, 

ধারার িািলা 

সিৌজোরী কার্ বনবনধ 

অনুর্ায়ী নিষ্পনত্ত 

সিৌজোরী কার্ বনবনধ অনুর্ায়ী নিষ্পনত্ত 

প্রদর্াজয সেদত্র তেন্ত সাদপদে নিষ্পনত্ত 

উপদজলা নিব বাহী ম্যানজদেে নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

১০ সিাবাইল সকাে ব 

পনরোলিা ও 

নরদপাে ব-নরোণ ব 

সপ্ররণ 

প্রনত সিাদহ ০১ (এক) 

কার্ বনেবস 

সরকাদরর আদেশ ও নবনিন্ন আইি 

অনুর্ায়ী প্রনতকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় ও উপদজলা নিব বাহী 

ম্যানজদেে 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

১১ হজ্বব্রত পালদির 

িরি নবতরণ ও 

পরািশ ব প্রোি 

আদবেদির সাদথ সাদথ আদবেি সিাতাদবক উপদজলা নিব বাহী 

অনিস হদত িরি, তথ্য ও পরািশ ব প্রোি 

করা হয়। 

সজলা প্রশাসক িদহােয়, উপদজলা 

নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

১২ স্থািীয় সরকার 

(ইউনিয়ি পনরিে) 

সাংক্রান্ত পরািশ ব, 

তথ্য ও করণীয় 

োনহো সিাতাদবক স্বল্প 

সিদয় প্রোি করা হয়। 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালদয় 

োনহত পরািশ ব প্রোি করা হয়। 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় ও ইউনপ সেয়ারম্যাি। 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

১৩ নবনিন্ন কনিটির 

সিাপনতর োনয়ত্ব 

পালি 

কনিটির সেস্য-সনেব 

সিাপনতর  সাদথ 

আলাপক্রদি সম্ভাব্ 

সিদয় 

সাংনিষ্ট কনিটির সিার নসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী 

বাস্তবায়ি 

নবিাগীয় কি বকতবা ও উপদজলা 

নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

১৪ তেন্ত ও অনিদর্াগ 

সাংক্রান্ত 

প্রদয়াজিীয় কাগজ পত্র 

োনখল করদল ২০ 

কার্ বনেবদসর িদে 

সদরজনিদি তেন্ত পূব বক প্রদয়াজিীয় কাগজ 

পত্র র্াোই এবাং স্থািীয় গণ্যিান্য ব্নিসহ 

অনিদর্াগকারীদের নলনখত/দিৌনখক বিব্ 

গ্রহণ। 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

১৫ নশো প্রনতষ্ঠাদির 

ম্যাদিনজাং কনিটি 

গঠদির জন্য 

নপ্রজাইনডাং 

অনিসার নিদয়াগ 

০২ (দুই) কার্ বনেবস 

১। স্কুদলর প্যাদড প্রধাি নশেক/নশনেকার 

আদবেি 

২। পূব ববতী কনিটি গঠি ও সিয়াদের 

কাগদজর সতযানয়ত কনপ 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

 

  



 
১৬ নশো প্রনতষ্ঠাদির 

এডহক কনিটির 

অনিিাবি সেস্য 

িদিািয়ি 

০২ (দুই) কার্ বনেবস 

১। স্কুদলর প্যাদড আদবেি 

২। প্রস্তানবত ৩ জি অনিিাবদকর িাদির 

তানলকা োনখল 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

১৭  সজ এস নস / এস 

এস নস পরীো 

সকন্দ্র স্থাপি 

নবিদয় িতািত 

প্রোি  

১৫ (পদির)) কার্ বনেবস 

১. আদবেিপত্র 

২. পার্শ্ববতী পরীো সকদন্দ্রর দূরত্ব সিে 

৩. পরীোথীর সাংখ্যা 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

১৮ তথ্য অনধকার 

আইি ২০০৯ 

অনুর্ায়ী োনহত 

তথ্য সরবরাহ 

২০ (নবশ) কার্ বনেবস নিধ বানরত িরদি নলনখত বা ই-সিইদলর 

িােদি আদবেি করদত হদব 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

এ-৪ ও এ-৩  াক্কপর 

কাগক্কজর দক্ষক্কর 

প্রনি পৃষ্ঠা ২ (দুই) 

টাকা হাক্কর িদূর্ধধ ব 

সাইক্কজর কাগক্কজর 

দক্ষক্কর প্রকৃি মূল্য। 

(১) আক্কর্েিকারী 

নডক্স,নসনড 

সরর্রাক্কহর দক্ষক্কে 

নর্িা মূক্কল্য 

(২) িথ্য 

সরর্রাহকারী 

কতৃবক নডক্স,নসনড 

ইিোনে সরর্রাহ 

করা হক্কল উহার 

প্রকৃি মূল্য। 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

১৯ বয়স্ক িাতা, নবধবা 

ও স্বািীপনরতযািা 

দুঃস্থ িনহলা 

িাতা, প্রনতবনি 

িাতা এবাং 

প্রনতবনি নশো 

বৃনত্ত প্রোি 

সাংক্রান্ত সেক 

স্বাের 

 ০১ (এক) কার্ বনেবস 

উপদজলা সিাজদসবা অনিস সথদক প্রাি 

িনথ 

 

 

 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 



২০ 

যুব ঋণ অনুদিােি 

ও নবতরণ 

 

 

 

 

 

 

 

১ (এক) কার্ বনেবস 

উপদজলা যুব উন্নয়ি অনিসার সথদক প্রাি 

িনথ-র্াদত থাকদব  

১। আদবেিপত্র 

২। বিকী জনির িানলকািার স্বপদে 

খনতয়াদির কনপ/েনলল/োনখলা 

৩। যুব উন্নয়ি কর্তবক প্রনশেদণর সিেপত্র 

৪। আদবেিকারীর ছনব-১ কনপ 

৫। জাতীয় পনরেয়পদত্রর িদোকনপ 

৬। অনুদিানেত ঋদণর ৫% সঞ্চয় জিা  

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

 

  



 

২১ 

সজলা সথদক প্রাি 

সার নডলারদের 

িাদে উপ-বরাে 

প্রোি 

০১ (এক) কার্ বনেবস উপদজলা সার ও বীজ িনিেনরাং কনিটির 

সেস্য সনেব (উপদজলা কৃনি অনিসার) এর 

নিকে সথদক িনথ- র্াদত থাকদব 

১। আগািিী বাতবা 

২। োলািপত্র 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

২২ 

প্রয়াত 

মুনিদর্াদ্ধাদের 

োিি খরে প্রোি 

 

 

 

 

১ (এক) কার্ বনেবস 

 

 

 

 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার/গাড ব অব অিার 

প্রোিকারী কি বকতবা একটি স্থািীয়িাদব 

বতরী/ছাপাদিা িাঁকা আদবেি িি ব এবাং 

প্রদয়াজিীয় োকা সদে নিদয় র্াদবি 

(Blank Application Form) 

স্থািীয়িাদব প্রণীত আদবেি িরি 

উপদজলা নিব বাহী অনিস সথদক 

সাংগ্রহ করদত হদব 

 

 

 

 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

২৩ 

জন্ম-নিবিি 

সাংদশাধদির 

আদবেি  সজলা 

প্রশাসক বরাবদর 

অগ্রগািীকরণ  

২ (দুই) ঘন্টা 

 

 

জন্ম-নিবিি সাংদশাধদির নিধ বানরত 

আদবেি িরি 

 

সাংনিষ্ট সপৌরসিা/ইউনিয়ি 

নডনজোল সসন্টার 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

২৪ জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র 

সথদক সবসরকারী 

গ্রন্থাগারসমূদহ বই 

প্রানির আদবেদি 

সুপানরশ প্রোি 

২ (দুই) ঘন্টা 

 

 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সথদক সরবরাহকৃত 

আদবেি িরি 

 

 

 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র 

সাংস্কৃনত নবিয়ক িন্ত্রণালয়, ৫/নস 

বেবন্ধু এনিনিউ, ঢাকা-১০০০। 

mail:granthakendro.org@gm

ail.com 

Web:www.nbc.org.bd 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

২৫ অনপ বত সম্পনত্তর 

ইজারা িবায়ি 

১৫ (পদির) কার্ বনেবস ১। সহকানরী কনিশিার (ভূনি)র সুনিনে বষ্ট 

প্রস্তাবসহ সকস িনথ-র্াদত থাকদব 

২। ইজারা িবায়িকানরর সাো কাগদজ 

আদবেি 

৩। পূদব ব সিওয়া নডনসআর এর িদোকনপ-১ 

কনপ 

উপদজলা ভূনি অনিস 

িনথ অনুদিােি 

কদর সহকারী 

কনিশিার(ভূনি) 

বরাবদর সপ্ররণ 

করার পদর িবায়ি 

নি  নড নস আদয়র 

িােদি জিা নেদত 

হদব।  

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

 

  



 
২৬ প্রধািিন্ত্রীর ত্রাণ ও 

কল্যাণ তহনবল হদত 

প্রেত্ত অনুোদির সেক 

ব্নির অনুকূদল 

নবতরণ  

০৭ (সাত) কার্ বনেবস জাতীয় পনরেয়পদত্রর ০১ কনপ সতযানয়ত 

িদোকনপ (দকাি আদবেদির প্রদয়াজি 

সিই) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

২৭ ধি ব িন্ত্রণালয় হদত 

িসনজে/িনদদরর 

অনুকূদল প্রাি 

বরাে নবতরণ 

০৭ (সাত) কার্ বনেবস সনিষ্ট িসনজে/িনদর কনিটির 

সিাপনত/দসদক্রোরীর জাতীয় 

পনরেয়পদত্রর ০১ কনপ সতযানয়ত 

িদোকনপ (দকাি আদবেদির প্রদয়াজি 

সিই) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

২৮ িহািান্য 

রাষ্ট্রপনতর 

সস্বচ্ছাধীি তহনবল 

হদত প্রাি সেক 

নবতরণ 

০৭ (সাত) কার্ বনেবস অনুোিপ্রাি তানলকাভূি ব্নির জাতীয় 

পনরেয়পদত্রর ০১ কনপ সতযানয়ত 

িদোকনপ (দকাি আদবেদির প্রদয়াজি 

সিই) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

২৯ হাট-র্াজার ইজারা 

প্রোি 

স্থািীয় ও জািীয় প্রনেকায় 

নর্জ্ঞনপ্ত প্রকাক্কের পর ১৫ 

কার্ বানের্স 

েরপে নসনডউল 

সংযুি েক্করর ৩০% নর্নড 
দজলা প্রোসক্ককর কার্ বালয় 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

উপক্কজলা ভূন  অনেস 

আক্কেলপুর থািা 

দসািালী ব্যাংক, আক্কেলপুর োখা 

সরকানর নিধ বানরি 

মূক্কল্য 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

৩০ হাে-বাজাদরর 

োনদিা নিটির 

প্রস্তাব সজলা 

প্রশাসক বরাবদর  

সপ্ররণ 

০৩ (নতি) কার্ বনেবস উপদজলা ভূনি অনিস সথদক প্রাি োনদিা 

নিটির নিস সকস 

১। আদবেিকারীর জাতীয় পনরেয়পদত্রর ০১ 

কনপ সতযানয়ত িদোকনপ 

২। সেড লাইদসন্স িদোকনপ-০১ কনপ 

৩। অনুদিানেত সপনরদিনর িকশা। 

৪। সেস ম্যাপ 

উপদজলা ভূনি অনিস 

 

 

 

 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

৩১ এিনজও কার্ বক্রি 

সম্পবকৃত প্রতযয়ি 

১০ (েশ) কার্ বনেবস এিনজও নবিয়ক ব্যযদরা কর্তবক প্রণীত 

নিধ বানরত িদি ব আদবেি 

এিনজও অযাদিয়াস ব ব্যযদরা 

প্রধািিন্ত্রীর কার্ বালয় 

িাইসা িবি (৯ি তলা), ১৩ শহীে কযাদেি 

িিসুর আলী স্মরিী , রিিা, ঢাকা-১০০০ 

e-mail:naffairsb@yahoo.com, 

Web:www.ngoab.gov.bd 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

৩২ সাংস্কৃনতক নবিয়ক 

িন্ত্রণালয় হদত অনুোি 

প্রানির  আদবেি 

অগ্রগািীকরণ 

০২ (দুই) ঘন্টা সাংস্কৃনতক নবিয়ক িন্ত্রণালয় কর্তবক প্রণীত 

অনুোি িরি 

িবি ৬(১১) তলা, বাাংলাদেশ সনেবালয়, 

ঢাকা-১০০০ 

e-mail:ap@mocagov.bd, 

Web: www.moca.gov.bd 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

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


 
৩৩ বয়স্ক িাতা, নবধবা 

ও স্বািীপনরতযািা 

দুঃস্থ িনহলা 

িাতা, প্রনতবনি 

িাতা এবাং 

প্রনতবনি নশো 

বৃনত্ত প্রোি 

সাংক্রান্ত সেক 

স্বােরকরণ 

 ০১ (এক) কার্ বনেবস 

উপদজলা সিাজদসবা অনিস সথদক প্রাি 

িনথ 

 

 

 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

 

নবিামূল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

৩৪ 

এনডনপর অদথ ব 

গৃহীত প্রকল্প সমূহ 

উপদজলা প্রদকৌশলীর 

কার্ বালয় হদত প্রস্তাব 

পাওয়ার ০২ (দুই) 

নেদির িদে 

উপদজলা প্রদকৌশলী হদত  

প্রস্তাব প্রানির পর উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর সুপানরদশর সপ্রনেদত নবল 

অনুদিােি, প্রদয়াজদি সদরজনিদি 

পনরেশ বি 

উপদজলা প্রদকৌশলী অনিস, 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয়, এবাং উপদজলা 

সেয়ারম্যাি এর কার্ বালয়, 

প্রদর্াজয সেদত্র উপদজলা নহসাব 

রেণ অনিস 

 

নবিামূল্য 

 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

৩৫ এলনজইনড কর্তবক 

প্রেত্ত বরাদে 

গৃহীত প্রকল্প 

প্রদর্াজয সেদত্র 

ঠিকাোদরর 

নবল/প্রকল্প 

কনিটির 

সিাপনতর নবল 

প্রোি 

উপদজলা প্রদকৌশলীর 

কার্ বালয় হদত প্রস্তাব 

পাওয়ার ০২ (দুই) 

নেদির িদে উপদজলা প্রদকৌশলী হদত  

প্রস্তাব প্রানির পর নবল অনুদিােি, 

প্রদয়াজদি সদরজনিদি পনরেশ বি 

উপদজলা প্রদকৌশলী অনিস, 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয়, প্রদর্াজয সেদত্র 

উপদজলা নহসাব রেণ অনিস 

নবিামূল্য 

 

 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

 


