
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিববাহী অনিসাদরর কার্বালয় 

গগামস্তাপুর, চাাঁ পাইিবাবগঞ্জ 

http://gomostapur.chapainawabganj.gov.bd/ 
 

নাগরিক সনদ বা সসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি 

 

১। নিশি   : স্বল্প খরদচ অল্প সমদয় গসবা নিনি করণ 

২। নমশি   : জিগদির গোরদগাড়ায় দ্রুত গসবা নিনিত করণ 

৩। উদেশয : সরকারর সসবা সহজীকরণ 

ক্রঃ 

িাং 

গসবার িাম প্রদয়াজিী

য় সদববাচ্চ 

সময় 

(ঘন্টা/নেি/ 

মাস) 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র কাগজপত্র/ আদবেি 

িমব প্রানির স্থাি 

গসবা মূলয ও 

পনরদশাধ 

পদ্ধনত (র্নে 

থাদক) 

োনয়ত্বপ্রাি কমবকতব া 

(কমবকতব ার পেবী, বাাংলাদেদশর 

গকাড, গজলা/উপদজলা গকাড 

সহ গেনলদিাি/দমাবাইল িম্বর, 

ই-দমইল এদেস) 

উদ্ধব তি কমবকতব ার পেবী, র্ার 

কাদে আনপল/ অনিদর্াগ করা 

র্াদব (কমবকতব ার পেবী, 

বাাংলাদেদশর গকাড, 

গজলা/উপদজলা গকাড সহ 

গেনলদিাি/দমাবাইল িম্বর, ই-

গমইল এদেস) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ প্রয়াত 

মুনিদর্াদ্ধাদে

র োিি খরচ 

প্রোি 

০৫ (পাাঁ চ) 

কার্বনেবস 

উপদজলা নিববাহী অনিসার/গাডব  

অব অিার প্রোিকারী কমবকতব া 

একটি স্থািীয়িাদব ততরী/োপাদিা 

িাাঁ কা আদবেি িমব এবাং 

প্রদয়াজিীয় োকা সদে নিদয় 

র্াদবি 

(Blank Application 

Form) 

স্থািীয়িাদব প্রণীত 

আদবেি িরম 

উপদজলা নিববাহী 

অনিস গথদক সাংগ্রহ 

করদত হদব 

গকাি খরচ 

গিয়া হয় িা 
উপদজলা নিববাহী অনিসার, 

গগামস্তাপুর, চাাঁ পাইিবাবগঞ্জ 

গেনলদিািঃ ০৭৮২৩৭৪০৪২ 

(অনিস) 

গমাবাইলঃ ০১৩১৮-৩২০১৪৯ 

E-mail: 

unogomastapur@mop

a.gov.bd 

গজলা প্রশাসক, চাাঁ পাইিবাবগঞ্জ 

গিাি (অনিস) : 

০২৫৮৮৮৯৩৩০০ 

গমাবাইল িাং : ০১৩১৮৩২০১০০ 

ই-দমইল : 

dcchapainawabganj@

mopa.gov.bd 

 

০২ জন্ম-নিবন্ধি 

সাংদশাধদির 

আদবেি 

গজলা 

প্রশাসক/দরনজ

স্ট্রার 

গজিাদরল 

বরাবদর 

অগ্রগামীকরণ 

১৫ 

(পদির) 

কার্বনেবস 

জন্ম-নিবন্ধি সাংদশাধদির নিধবানরত 

আদবেি িরম 

সাংনশস্নষ্ট 

গপৌরসিা/ইউনিয়ি 

নডনজোল গসন্টার 

গকাি নি গিয়া 

হয় িা 

ঐ ঐ 

০৩ জাতীয় 

গ্রন্থদকন্দ্র 

গথদক 

গবসরকারী 

গ্রস্থাগারসমূদহ 

বই প্রানির 

আদবেদি 

সুপানরশ প্রোি 

০৭ (সাত) 

কার্বনেবস 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র গথদক 

সরবরাহকৃত আদবেি িরম 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র 

সাংসৃ্কনত নবষয়ক 

মন্ত্রিালয়, ৫/নস 

বেবনু্ধ এনিনিউ, 

ঢাকা-১০০০। 

Email: 

granthakendro

.org@gmail.c

om 

 

Web: 

www.nbc.org.

bd 

গকাি নি গিয়া 

হয় িা। 
উপদজলা নিববাহী অনিসার, 

গগামস্তাপুর, চাাঁ পাইিবাবগঞ্জ 

গেনলদিািঃ ০৭৮২৩৭৪০৪২ 

(অনিস) 

গমাবাইলঃ ০১৩১৮-৩২০১৪৯ 

E-mail: 

unogomastapur@mop

a.gov.bd 

গজলা প্রশাসক, চাাঁ পাইিবাবগঞ্জ 

গিাি (অনিস) : 

০২৫৮৮৮৯৩৩০০ 

গমাবাইল িাং : ০১৩১৮৩২০১০০ 

ই-দমইল : 

dcchapainawabganj@

mopa.gov.bd 

 



 

 

০৪ জাতীয় 

গ্রন্থদকন্দ্র 

গথদক 

গবসরকারী 

গ্রন্থাগারসমূদহ

র বরােকৃত 

বই গ্রহণ 

নবষদয় 

সুপানরশ প্রোি 

০৭ (সাত) 

কার্বনেবস 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র গথদক 

সরবরাহকৃত আদবেি িরম 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র 

সাংসৃ্কনত নবষয়ক 

মন্ত্রিালয়, ৫/নস 

বেবনু্ধ এনিনিউ, 

ঢাকা-১০০০। 

Email: 

granthakendro

.org@gmail.c

om 

 

Web: 

www.nbc.org.

bd 

 

গকাি নি গিয়া 

হয় িা। 

ঐ ঐ 

০৫ নিববাহী 

মযানজদেে 

আোলদতর 

মামলার 

আদেদশর 

সাধারণ 

জাদবো িকল 

সরবরাদহর 

জিয িনথ 

গপ্ররণ 

০৭ (সাত) 

কার্বনেবস 

নিধবানরত িরদম োনখলকৃত 

আদবেি গরকডব রুম শাখা হদত 

প্রানির পর 

গরকডব রুম শাখা, 

গজলা প্রশাসদকর 

কার্বালয়, 

চাাঁ পাইিবাবগঞ্জ 

আদবেদির 

জিয ২০/-

োকার গকােব  

নি এবাং প্রনত 

পৃষ্ঠার িকদলর 

জিয ৪/- হাদর 

গকােব  নি 

ঐ ঐ 

০৬ নিববাহী 

মযানজদেে 

আোলদতর 

মামলার 

আদেদশর 

জরম্ননর 

জাদবো িকল 

প্রোি 

০৫ (পাাঁ চ) 

কার্বনেবস 

নিধবানরত িরদম োনখলকৃত 

আদবেি গরকডব রুম শাখা হদত 

প্রানির পর 

গরকডব রুম শাখা, 

গজলা প্রশাসদকর 

কার্বালয়, 

চাাঁ পাইিবাবগঞ্জ 

আদবেদির 

জিয ২০/-

োকার গকােব  

নি এবাং প্রনত 

পৃষ্ঠার িকদলর 

জিয ৪/- হাদর 

গকােব  নি 

উপদজলা নিববাহী অনিসার, 

গগামস্তাপুর, চাাঁ পাইিবাবগঞ্জ 

গেনলদিািঃ ০৭৮২৩৭৪০৪২ 

(অনিস) 

গমাবাইলঃ ০১৩১৮-৩২০১৪৯ 

E-mail: 

unogomastapur@mop

a.gov.bd 

গজলা প্রশাসক, চাাঁ পাইিবাবগঞ্জ 

গিাি (অনিস) : 

০২৫৮৮৮৯৩৩০০ 

গমাবাইল িাং : ০১৩১৮৩২০১০০ 

ই-দমইল : 

dcchapainawabganj@

mopa.gov.bd 

 

০৭ কৃনষ খাস জনম 

বদদাবসত্ম 

প্রোি 

০৩ (নতি) 

কার্বনেবস 

১। উপদজলা িূনম অনিস গথদক 

প্রাি বদদাবসত্ম িনথ সৃজি কদর 

প্রানির পর-র্াদত থাকদব 

২। আদবেিকারীর স্বামী/স্ত্রীর গর্ৌথ 

েনবসহ পূরণকৃত এবাং স্বাক্ষনরত 

আদবেি ১ কনপ 

৩। আদবেিকারী িূনমহীি মদমব 

গচয়ারমযাি/দময়র এর প্রতযয়দির 

মূল/সতযানয়ত িদোকনপ-১ কনপ 

৪। আদবেিকারীর স্বামী/স্ত্রীর 

জাতীয় পনরচয়পত্র সতযানয়ত 

িদোকনপ-১ কনপ 

৫। িূনমহীি নহদসদব উপদজলা 

কৃনষ খাস জনমর বদদাবসত্ম 

কনমটির সুপানরশ/সিার 

কার্বনববরণী 

উপদজলা িূনম 

অনিস 

এ অনিদসর 

জিয প্রদর্াজয 

িয়/ নি 

ঐ ঐ 



 

 

৬। গস্কচ মযাপ 

০৮ সরকানর 

সাংস্থা/েিদরর 

অিুকূদল 

অকৃনষ খাস 

জনম 

বদদাবদসত্মর 

প্রসত্মাব গজলা 

প্রশাসক 

বরাবদও গপ্ররণ 

০৫ (পাাঁ চ) 

কার্বনেবস 

১। উপদজলা িূনম অনিস গথদক 

সহকানর কনমশিার (িূনম) 

বদদাবসত্ম িনথ সৃজি কদর প্রানির 

পর এবাং িনথদত নিমণ বনণবত 

েনললানে প্রোি করদবি। 

২। মন্ত্রিালদয়র প্রশাসনিক 

অিুদমােিসহ প্রতযাশী সাংস্থার 

পূরণকৃত আদবেি 

৩। খনতয়াদির কনপ 

৪। প্রসত্মানবত জনমর চতুনেব দকর 

কম গবনশ ৫০০ গজ বযাসাদধবও 

অমত্মিূব ি একটি গেস মযাপ 

৫। প্রসত্মানবত োগ/োগসমূদহর 

জনমদক রনেি কানল নেদয় নচনিত 

করদত হদব 

৬। গপ্রস মযাপিূি সকল ধাদপর 

জনমর পনরমাণ উদলস্নখ করদত 

হদব। 

৭। সাব-দরনজোর অনিস গথদক 

প্রাি গড় মূদলযও তানলকা 

উপদজলা িূনম 

অনিস 

এ অনিদসর 

জিয প্রদর্াজয 

িয়/নি 

ঐ ঐ 

০৯ অনপবত 

সম্পনির 

ইজারা িবায়ি 

০৩ (নতি) 

কার্বনেবস 

১। সহকারী কনমশিার (িূনম)ও 

সুনিনেব ষ্ট প্রসত্মাবসহ গকস িনথ-

র্াদত থাকদব 

২। ইজারা িবায়িকানরর সাো 

কাগদজ আদবেি 

৩। পূদবব  গিওয়া নডনসআর এর 

িদোকনপ-১ কনপ 

উপদজলা িূনম 

অনিস 

িনথ অিুদমােি 

কদর সহকারী 

কনমশিার 

(িূনম) বরাবদর 

গপ্ররণ করার 

পদর িবায়ি 

নি নড নস 

আদরর মাধযদম 

জমা নেদত 

হদব। 

ঐ ঐ 

১০ প্রধািমন্ত্রীর 

ত্রাণ ও কলযাণ 

তহনবল হদত 

প্রেি 

অিুোদির 

গচক বযনির 

অিুকূদল 

নবতরণ 

০৭ (সাত) 

কার্বনেবস 

জাতীয় পনরচয়পদত্রর ০১ কনপ 

সতযানয়ত িদোকনপ  গকাি 

আদবেদির প্রদয়াজি গিই) 

উপদজলা নিববাহী 

অনিসাদরর কার্বালয় 

এ অনিদসর 

জিয প্রদর্াজয 

িয়/নি 

ঐ ঐ 

১১ অমব মন্ত্রণালয় 

হদত 

মসনজে/মনদ

গরর অিুকূদল 

প্রাি বরাে 

নবতরণ 

০৭ (সাত) 

কার্বনেবস 

গাংনশস্নষ্ট  মসনজে/মনদর কনমটির 

সিাপনত/দসদক্রোরীর জাতীয় 

পনরচয়পদত্রর ০১ কনপ সতযানয়ত 

িদোকনপ (দকাি আদবেদির 

প্রদয়াজি গিই) 

উপদজলা নিববাহী 

অনিসাদরর কার্বালয় 

এ অনিদসর 

জিয প্রদর্াজয 

িয়/নি 
ঐ ঐ 

১২ মহামািয 

রােপনতর 

০৭ (সাত) 

কার্বনেবস 

অিুোিপ্রাি তানলকািূি বযনির 

জাতীয় পনরচয়পদত্রর ০১ কনপ 

উপদজলা নিববাহী 

অনিসাদরর কার্বালয় 

নি উপদজলা নিববাহী অনিসার, 

গগামস্তাপুর, চাাঁ পাইিবাবগঞ্জ 

গজলা প্রশাসক, চাাঁ পাইিবাবগঞ্জ 



 

 

গস্বচ্ছাধীি 

তহনবল হদত 

প্রাি গচক 

নবতরণ 

সতযানয়ত িদোকনপ  গকাি 

আদবেদির প্রদয়াজি গিই) 

গেনলদিািঃ ০৭৮২৩৭৪০৪২ 

(অনিস) 

গমাবাইলঃ ০১৩১৮-৩২০১৪৯ 

E-mail: 

unogomastapur@mop

a.gov.bd 

গিাি (অনিস) : 

০২৫৮৮৮৯৩৩০০ 

গমাবাইল িাং : ০১৩১৮৩২০১০০ 

ই-দমইল : 

dcchapainawabganj@

mopa.gov.bd 

 
১৩ হাে-বাজাদরর 

চানদিা নিটির 

প্রসত্মাব গজলা 

প্রশাসক 

বরাবদর গপ্ররণ 

০৩ (নতি) 

কার্বনেবস 

উপদজলা িূনম অনিস গথদক 

প্রাি চানদিা নিটির নমস গকস 

িনথ প্রানির পর 

১। আদবেিকারীর জাতীয় 

পনরচয়পদত্রর ০১ কনপ সতযানয়ত 

িদোকনপ 

২। গেড লাইদসন্স িদোকনপ-০১ 

কনপ 

৩। অিুদমানেত গপনরদিনর িকশা। 

৪। গেস মযাপ 

উপদজলা িূনম 

অনিস 

এ অনিদসর 

জিয প্রদর্াজয 

িয়/নি 

ঐ ঐ 

১৪ এিনজও 

কার্বক্রম 

সম্পকৃব ত 

প্রতযয়ি 

১৫ 

(পদির)  

কার্বনেবস 

এিনজও নবষয়ক বুযদরা কতৃব ক 

প্রণীত নিধবানরত িদমব আদবেি 

এিনজও অযাদিয়াসব 

বুযদরা প্রধািমন্ত্রীর 

কার্বালয় মাইসা িবি 

(৯ম তলা), ১৩ 

শহীে কযাদেি 

মিসুর আলী স্মরিী, 

রমিা, ঢাকা-১০০০ 

E-mail: 

naffairsb@yah

oo.com 

Web: 

www.ngoab.g

ov.bd 

এ অনিদসর 

জিয প্রদর্াজয 

িয়/নি 

ঐ ঐ 

১৫ সাংসৃ্কনত 

নবষয়ক 

মন্ত্রিালয় হদত 

অিুোি প্রানির 

আদবেি 

অগ্রগামীকরণ 

৭(সাত) 

কার্বনেবস 

সাংসৃ্কনতক নবষয়ক মন্ত্রিালয় 

কতৃব ক প্রণীত অিুোি িরম 

িবি ৬(১১) তলা, 

বাাংলাদেশ সনচবালয়, 

ঢাকা-১০০০ 

E-mail: 

ap@mocagov.

bd Web: 

www.moca.go

v.bd 

 

এ অনিদসর 

জিয প্রদর্াজয 

িয়/নি 

ঐ ঐ 

১৬ নশক্ষা 

প্রনতষ্ঠাদির 

মযদিনজাং 

কনমটি গঠদির 

জিয 

নপ্রজাইনডাং 

অনিসার 

নিদয়াগ 

০৫ (পাাঁ চ) 

কার্বনেবস 

১। সু্কদলর পযাদড প্রধাি 

নশক্ষক/নশনক্ষকার আদবেি 

২। পূবববতী কনমটি গঠি ও 

গময়াদের কাগদজর সতযানয়ত 

কনপ 

নিধবানরত িরম গিই এ অনিদসর 

জিয প্রদর্াজয 

িয়/নি 

ঐ ঐ 



 

 

১৭ নশক্ষা  প্রনতষ্ঠা

গির এডহক 

কনমটির 

অনিিাবি 

সেসয 

মদিািয়ি 

১০ (েশ) 

কার্বনেবস 

১। সু্কদলর পযাদড আদবেি 

২। প্রসত্মানবত ৩ অনিিাবদকর 

িাদমর তানলকা োনখল 

নিধবানরত িরম গিই এ অনিদসর 

জিয প্রদর্াজয 

িয়/নি 
ঐ ঐ 

১৮ গজ এস নস/ 

এস এসনস ও 

সমমাদির 

পরীক্ষা গকন্দ্র 

স্থাপি নবষদয় 

মতামত প্রোি 

৩০ (নত্রশ) 

কার্বনেবস 

১। সু্কদলর পযাদড প্রধাি 

নশক্ষক/নশনক্ষকার আদবেি 

২। গকন্দ্র স্থাপদির গর্ৌিকতার 

সমথবদি সাংনিষ্ট নবেযালদয়র 

সম্মনতপত্র 

নিধবানরত িরম গিই এ অনিদসর 

জিয প্রদর্াজয 

িয়/নি 
ঐ ঐ 

১৯ প্রাথনমক 

নবেযালদয়র 

বিদিাজদি 

গমদির 

অিুমনত প্রোি 

০৫ (পাাঁ চ) 

কার্বনেবস 

১। সু্কদলর পযাদড প্রধাি 

নশক্ষক/নশনক্ষকার আদবেি 

২।  অনিিাবদকর অিুমনতপত্র 

৩। বহিকারী গাড়ীর নিেদিস 

সিে, োইনিাং লাইদসন্স  ও 

হালিাগােকাগজপদত্রর সতযানয়ত 

োয়ানলনপ 

নিধবানরত িরম গিই এ অনিদসর 

জিয প্রদর্াজয 

িয়/নি 

ঐ ঐ 

২০ একটি বানড় 

একটি খামার 

প্রকদল্পর ঋণ 

অিুদমােি 

০৩ (নতি) 

কার্বনেবস 

১। আদবেিকারীর েনব-১ কনপ 

২। জাতীয় পনরচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধি 

সিদের িদোকনপ-১ কনপ 

৩। সনমনত বযবস্থাপিা কনমটির 

কার্বনববরণী 

সাংনশস্নষ্ট সনমনতর 

কার্বালয় 

নবিামূদলয 

ঐ ঐ 

২১ বীর 

মুনিদর্াদ্ধার 

প্রথম সম্মািী 

িাতা প্রোি 

৩০ (নত্রশ) 

কার্বনেবস 

১। আদবেিকারীর েনব-১ কনপ 

২। জাতীয় পনরচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধি 

সিদের িদোকনপ-১ কনপ 

৩।  মন্ত্রণালদয়র নিদেব শিা 

গমাতাদবক অিযািয প্রমাণক 

েনললপত্রানে 

নিধবানরত িরম গিই এ অনিদসর 

জিয প্রদর্াজয 

িয়/নি 

উপদজলা নিববাহী অনিসার, 

গগামস্তাপুর, চাাঁ পাইিবাবগঞ্জ 

গেনলদিািঃ ০৭৮২৩৭৪০৪২ 

(অনিস) 

গমাবাইলঃ ০১৩১৮-৩২০১৪৯ 

E-mail: 

unogomastapur@mop

a.gov.bd 

গজলা প্রশাসক, চাাঁ পাইিবাবগঞ্জ 

গিাি (অনিস) : 

০২৫৮৮৮৯৩৩০০ 

গমাবাইল িাং : ০১৩১৮৩২০১০০ 

ই-দমইল : 

dcchapainawabganj@

mopa.gov.bd 

 

২২ সাধারণ 

অনিদর্াগ 

তেমত্ম ও 

নিষ্পনি 

২০ (নবশ) 

কার্বনেবস 

২০/- োকার গকােব  নি লানগদয় 

োনখলকৃত আদবেি 

নিধবানরত িরম গিই এ অনিদসর 

জিয প্রদর্াজয 

িয়/নি 
ঐ ঐ 

২৩ র্াত্রা/দমলা/সা

কব াস সাংক্রামত্ম 

প্রনতদবেি 

গপ্ররণ 

১০ (েশ) 

কার্বনেবস 

২০/- োকার গকােব  নি লানগদয় 

গজলা প্রশাসদকর কার্বালদয় 

োনখলকৃত আদবেদির গপ্রনক্ষদত 

প্রনতদবেি চানহোর নিনিদত 

নিধবানরত িরম গিই এ অনিদসর 

জিয প্রদর্াজয 

িয়/নি 
ঐ ঐ 

২৪ নসদিমা/দপদো

ল পাম্প 

স্থাপি/ইদের 

িাো স্থাপি 

সাংক্রামত্ম 

তেমত্ম 

৩০ (নত্রশ) 

কার্বনেবস 

নিজস্ব পযাদড ২০/- োকার গকােব  

নি লানগদয় গজলা প্রশাসদকর 

কার্বালদয় োনখলকৃত আদবেদির 

প্রনতদবেি চানহোর নিনিদত 

নিধবানরত িরম গিই এ অনিদসর 

জিয প্রদর্াজয 

িয়/নি 
ঐ ঐ 



 

 

প্রনতদবেি 

গপ্ররণ 

২৫ তথয অনধকার 

আইি 

২০০১অিুর্ায়ী 

চানহত তথয 

সরবরাহ 

২০ (নবশ) 

কার্বনেবস 

নিধবানরত িরদম নলনখত বা ই-

গমইদলর মাধযদম আদবেি করদত 

হদব 

নিধবানরত িরম গিই এ অনিদসর 

জিয প্রদর্াজয 

িয়/নি ঐ ঐ 

২৬ প্রনতবনন্ধ 

নশক্ষা  বৃনি 

প্রোি 

সাংক্রামত্ম 

গচক 

স্বাক্ষরকরণ 

০৩ (নতি) 

কার্বনেবস 

উপদজলা সমাজদসবা অনিস 

গথদক প্রাি িনথ 

নিধবানরত িরম গিই এ অনিদসর 

জিয প্রদর্াজয 

িয়/নি 
ঐ ঐ 

২৭ রু্ব ঋণ 

অিুদমােি ও 

নবতরণ 

০৭(সাত) 

কার্বনেবস 

উপদজলা রু্ব উন্নয়ি অনিসার 

গথদক প্রাি িনথ-র্াদত থাকদব 

১। আদবেিপত্র 

২। বন্ধকী জনমর মানলকািার 

স্বাক্ষরকরণ খনতয়াদির 

কনপ/েনলল/োনখলা 

৩। রু্ব উন্নয়ি কতৃব ক 

প্রনশক্ষদণর  সিেপত্র 

৪। আদবেিকারীর েনব-১ কনপ 

৫। জাতীয় পনরচয়পদত্রর 

িদোকনপ 

৬। অিুদমানেত ঋদণর ৫% সঞ্চয় 

জমা 

নিধবানরত িরম গিই এ অনিদসর 

জিয প্রদর্াজয 

িয়/নি 

ঐ ঐ 

২৮ গজলা গথদক 

প্রাি সার 

নডলারদের 

মাদে উপ-

বরাে প্রোি 

০৩ (নতি) 

কার্বনেবস 

উপদজলা সার ও বীজ মনিেনরাং 

কনমটির সেসয সনচব (উপদজলা 

কৃনষ অনিসার) এর নিকে গথদক 

িনথ-র্াদত থাকদব 

১। আগমিী বাতব া 

২। চালািপত্র 

নিধবানরত িরম গিই এ অনিদসর 

জিয প্রদর্াজয 

িয়/নি 
ঐ ঐ 

  

  
  

 
(আসমা খাতুি) 

উপদজলা নিববাহী অনিসার 

গগামস্তাপুর, চাাঁ পাইিবাবগঞ্জ 

  

  


