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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা পিরষদ, মুিজবনগর, েমেহরপুর  

 

নাগিরক সনদ বা েসবা �দান �িত�িত (Citizen Charter) 
 
 

�ঃ নং েসবার নাম েসবা �দােনর সময়সীমা েসবা �দােনর প�িত েসবা �দােনর �ান 

০১ 
কৃিষ / অকৃিষ খাস জিম বে�াব�, 
েপরীেফরীভূ� হাট-বাজার একসনা বে�াব� 
ও �েযাজয্ ে�ে� ভূিম সং�াম� িবষয়। 

সহকারী কিমশনার (ভূিম) হেত �াি�র পর 
৩ (িতন) িদেনর মে�। 

উপেজলা ভূিম অিফস হেত �স�াব ে�রেণর 
পর উপেজলা িনব র্াহী অিফস হেত �স�াবিট 
সুপািরশ সহকাের েজলা �শাসক মেহাদেয়র 
কায র্ালেয় অ�বত� করা হয়। 

সহকারী কিমশনার (ভূিম) এর 
কায র্ালয়, উপেজলা িনব র্াহী অিফসােরর 
কায র্ালয়, েজলা �শাসেকর কায র্ালয় ও 
ভূিম ম�ণালয়। 

০২ 
�াণ ম�ণালয় কতৃর্ক �দ� বরাে� গৃহীত 
�ক�     বা�বায়ন কায র্�ম (িট.আর, 
কািবখা, কািবটা ও �াণ সাম�ী)। 

�ক� বা�বায়ন কম র্কতর্া হেত �স�াব 
�াি�র পর ২ (দুই) িদেনর মে�। 

�ক� বা�বায়ন কম র্কতর্ার িনকট েথেক 
�স�াব �াি�র পর সভায় িস�াম� �হণ 
করতঃ েজলা �শাসক মেহাদেয়র কায র্ালেয় 
অনুেমাদেনর জ� ে�রণ করা হয়। 

�ক� বা�বায়ন অিফস, উপেজলা 
িনব র্াহী কম র্কতর্ার কায র্ালয়, েজলা 
�শাসেকর কায র্ালয় ও �েযাজয্ ে�ে� 
উপেজলা িহসাব র�ণ অিফস। 

০৩ 
এল.িজ.ই.িড কতৃর্ক গৃহীত ও বা�বািয়ত 
�ক�, �েযাজয্ ে�ে� িঠকাদােরর িবল / 
�ক� কিমিটর সভাপিতর িবল �দান। 

উপেজলা �েকৗশলীর কায র্ালয় হেত �স�াব 
�াি�র পর ২ (দুই) িদেনর মে�। 

উপেজলা �েকৗশলীর কায র্ালয় হেত �স�াব 
�াি�র পর িবল অনুেমাদন, �েয়াজেন 
সেরজিমেন পিরদশ র্ন। 

উপেজলা �েকৗশলীর কায র্ালয়, 
উপেজলা িনব র্াহী কম র্কতর্ার কায র্ালয় 
ও �েযাজয্ ে�ে� উপেজলা িহসাব 
র�ণ অিফস। 

০৪ হাট-বাজার বাৎসিরক ইজারা �দান। 
�িত বছেরর ১লা ৈবশােখর আনুমািনক ২ 
(দুই) মাস পূেব র্  কায র্�ম �হণ করা হয়। 

হাট-বাজার নীিতমালা অনুযায়ী দরপ� 
িব�ি�র মা�েম। 

উপেজলা িনব র্াহী কম র্কতর্ার কায র্ালয় 
এবং �েযাজয্ ে�ে� সহকারী 
কিমশনার (ভূিম) এর কায র্ালয়। 

০৫ জলমহাল ইজারা �দান। 
�িত বছেরর ১লা ৈবশােখর আনুমািনক ২ 
(দুই) মাস পূেব র্  কায র্�ম �হণ করা হয়। 

জলমহাল ইজারার নীিতমালা অনুযায়ী দরপ� 
িব�ি�র মা�েম। 

উপেজলা যুব উ�য়ন কম র্কতর্ার 
কায র্ালয়, সহকারী কিমশনার (ভূিম) 
এর কায র্ালয় ও উপেজলা িনব র্াহী 
কম র্কতর্ার কায র্ালয়। 

০৬ 
সভাপিত িহসােব দািয়� পালনকারী েব-
সরকারী কেলজ, হাই �ল ও মা�াসার েবতন 

িশ�া �িত�ান হেত েবতন িবল �াি�র ২ 
(দুই) িদেনর মে� এবং েযেকান �শাসিনক 

�িত�ান �ধান কতৃর্ক িবল দািখেলর  পর। উপেজলা িনব র্াহী কম র্কতর্ার কায র্ালয়। 
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িবল �দান ও িশ�া �িত�ােনর িবিবধ 
�শাসিনক কায র্াবলী। 

কােজর �স�াব �াি�র ৭ (সাত) িদেনর 
মে�। 

০৭ 

ইউিনয়ন পিরষেদর েচয়ার�ান, সদ�, 
সদ�ােদর সরকারী অংেশর স�ানী ভাতা 
�দান এবং সিচব ও �াম পুিলশেদর েবতন 
ভাতা �দান। 

সরকারী বরা� �াি�র ৭ (সাত) িদেনর 
মে�। 

সরকারী বরা� �াি�র পর স�ানী ভাতা বা  
েবতন ভাতা �াংক েথেক কােলকশান কের 
�দান করা হয়। 

উপেজলা িনব র্াহী কম র্কতর্ার কায র্ালয়। 

০৮ 
ধম র্ ম�ণালয়, িশ�া ম�ণালয়, েজলা 
পিরষদ, সং�া / িবভাগ কতৃর্ক িবিবধ 
অনুদান িবতরণ। 

বরা� �াি�র পর িবষয়িট সুফলেভাগীেক 
অবিহত করা হয়। সুফলেভাগী কতৃর্ক  
চািহদা েমাতােবক কাগজ-প�ািদ দািখেলর 
পর ৩ (িতন) িদেনর মে� অথ র্ �দান করা 
হয়। 

সুফলেভাগী কতৃর্ক  চািহদা েমাতােবক কাগজ-
প�ািদ দািখেলর পর উপেজলা িনব র্াহী 
অিফসার কতৃর্ক অথ র্ �দান করা হয়। 

উপেজলা িনব র্াহী কম র্কতর্ার কায র্ালয়, 
উপেজলা িহসাব র�ণ অিফস, 
�েযাজয্ ে�ে� ম�ণালয় / িবভাগ / 
সং�া। 

০৯ েজনােরল সািট র্িফেকট মামলা। িবিধ েমাতােবক। P.D.R. Act, 1913 অনুযায়ী। 
উপেজলা িনব র্াহী অিফসােরর 
কায র্ালয়। 

১০ 
েমাবাইল েকাট র্ পিরচালনা ও িরেপাট র্ িরটাণ র্ 
ে�রণ। 

�িত স�ােহ একিদন। 
সরকােরর আেদশ ও িবিভ� আইন 
েমাতােবক। 

উপেজলা িনব র্াহী অিফসার ও ১ম 
ে�ণীর �ািজে�ট। 

১১ 
হ��ত পালেনর ফরম িবতরণ ও পরামশ র্ 
�দান। 

আেবদেনর সােথ সােথ। 
আেবদন েমাতােবক উপেজলা িনব র্াহী অিফস 
হেত ফরম, ত� ও পরামশ র্ �দান করা হয়। 

উপেজলা িনব র্াহী অিফস ও েজলা 
�শাসক মেহাদেয়র কায র্ালয়। 

১২ 
�ানীয় সরকার ( ইউিনয়ন পিরষদ) 
সং�াম� পরামশ র্, ত� ও করণীয় স�েকর্ 
েসবা �দান। 

চািহদা েমাতােবক �� সমেয় �দান করা 
হয়। 

উপেজলা িনব র্াহী অিফেস এেস পরামশ র্ চাওয়া 
হেল পরামশ র্ �দান করা হয়। 

উপেজলা িনব র্াহী অিফস ও ইউিপ 
েচয়ার�ান। 

১৩ িবিভ� কিমিটর সভাপিতর দািয়� পালন। 
কিমিটর সদ�-সিচেবর সােথ আলােপর 
মা�েম স�া� �� সমেয়। 

সদ�-সিচেবর চািহদা মািফক। 
িবভাগীয় কম র্কতর্া ও উপেজলা িনব র্াহী 
অিফসার। 

১৪ 
িব.িস.আই.িস / ভতুর্িক সােরর �িতেবদন 
ে�রণ। 

আগমনী বাতর্া �াি�র িদন। সেরজিমেন পিরদশ র্ন পূব র্ক। 
উপেজলা কৃিষ কম র্কতর্া ও উপেজলা 
িনব র্াহী অিফসার। 
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১৫ নারী ও িশশু িনয র্াতন �িতেরাধ েসল কিমিট। 
অিভেযাগ �াি�র ১০ (দশ) িদেনর মে� 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম র্কতর্া কতৃর্ক 
সংিশ� প��য়েক েনািটশ �দান করা হয়। 

নারী ও িশশু িনয র্াতন �িতেরাধ েসল কিমিট 
কতৃর্ক প��েয়র শুনানী �হণ েশেষ িন�ি� 
করা হয়। 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম র্কতর্া, 
উপেজলা সমাজ েসবা কম র্কতর্া, 
ভার�া� কম র্কতর্া ও উপেজলা িনব র্াহী 
অিফসার। 
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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা পিরষদ 

মুিজবনগর, েমেহরপুর। 
 

নাগিরক সনদ বা েসবা �দান �িত�িত (Citizen Charter) 
 
�িমক 

নং 
েসবার নাম �েয়াজনীয় 

সে�র্া� সময় 
(ঘ�/িদন/মাস) 

�েয়াজনীয় কাগজপ� কাগজপ�/ আেবদন 
ফম র্ �াি�র �ান 

েসবামূে� ও 
পিরেশাধ প�িত 

(যিদ থােক)  

শাখার নাম সহ দািয়��া� 
কম র্কতর্া (কম র্কতর্ার পদবী, 
রুম ন�র, বাংলােদেশর 
েকাড, েজলা ও উপেজলা 
েকাডসহ েটিলেফান/ 
েমাবাইল ন�র, ই-েমইল 
এে�স 

উ�র্তন কম র্কতর্ার পদবী, 
রুম ন�র বাংলােদেশর 
েকাড, েজলা ও উপেজলা 
েকাডসহ েটিলেফান/ 
েমাবাইল ন�র, ই-েমইল 
এে�স 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১ ইউিনয়ন পিরষেদর 

েচয়ার�ান, সদ�, 
সদ�ােদর সরকারী 
অংেশর স�ানী ভাতা �দান 
এবং সিচব ও �াম 
পুিলশেদর েবতন ভাতা 
�দান। 

সরকারী বরা� 
�াি�র ৭ (সাত) 
িদেনর মে�। 

সরকারী বরা� �াি�র পর 
স�ানী ভাতা বা  েবতন ভাতা 
�াংক েথেক কােলকশান কের 
�দান করা হয়। 

�ানীয়য়ভােব �ণীত 
আেবদন ফরম সংি�� 
ইউিপ হেত সং�হ 
করেত হেব।  

েকান খরচ 
েনয়া হয় না 

উপেজলা িনব র্াহী অিফসার, 
মুিজবনগর, েমেহরপুর 
েমাবাইল- 01708410020 
েফান: ০৭৯২৩-৭৪০৬০ (অ:) 
ইেমইল- 
unomujibnagar@m
opa.gov.bd 

েজলা �শাসক, েমেহরপুর, 
েমাবাইল- ০১৭০৮৪১০০০০ 
েফান: ০৭৯১-৬২৩০১ (অ:) 
ইেমইল- 
dcmeherpur@mo
pa.gov.bd 

০২ 

ধম র্ ম�ণালয়, িশ�া 
ম�ণালয়, েজলা পিরষদ, 
সং�া / িবভাগ কতৃর্ক 
িবিবধ অনুদান িবতরণ। 

বরা� �াি�র পর 
িবষয়িট 
সুফলেভাগীেক 
অবিহত করা হয়। 
সুফলেভাগী 
কতৃর্ক  চািহদা 
েমাতােবক কাগজ-
প�ািদ দািখেলর 
পর ৩ (িতন) 
িদেনর মে� অথ র্ 
�দান করা হয়। 

সুফলেভাগী কতৃর্ক  চািহদা 
েমাতােবক কাগজ-প�ািদ 
দািখেলর পর উপেজলা িনব র্াহী 
অিফসার কতৃর্ক অথ র্ �দান 
করা হয়। 

ধম র্ 
ম�ণালয়/ইসলামীক 
ফাউে�শন হেত ফরম 
সং�হ করেত হেব 

েকান খরচ 
েনয়া হয় না 

ঐ ঐ 
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০৩ েজনােরল সািট র্িফেকট 
মামলা। 

িবিধ েমাতােবক। 
P.D.R. Act, 1913 
অনুযায়ী। 

    

০৪ েমাবাইল েকাট র্ পিরচালনা 
ও িরেপাট র্ িরটাণ র্ ে�রণ। 

�িত স�ােহ 
একিদন। 

সরকােরর আেদশ ও িবিভ� 
আইন েমাতােবক। 

  ঐ ঐ 

০৫ 
হ��ত পালেনর ফরম 
িবতরণ ও পরামশ র্ �দান। 

আেবদেনর সােথ 
সােথ। 

আেবদন েমাতােবক উপেজলা 
িনব র্াহী অিফস হেত ফরম, ত� 
ও পরামশ র্ �দান করা হয়। 

  ঐ ঐ 

০৬ �য়াত মুি�েযা�ােদর 
দাফন/ কাফন খরচ �দান 

৩ (িতন) 
কায র্িদবস 

আেবদন ফরম পূরণ ও 
মুি�েযা�ার সংি�� কাগজপ�  

�ানীয়ভােব ৈতির 
আেবদন ফরম 
উপেজলা িনব র্াহী 
অিফস েথেক সং�হ 
করেত হেব 

েকান খরচ 
েনয়া হয় না 

ঐ ঐ 

০৭ জ� িনব�ন সংেশাধেনর 
আেবদন জ� ও মৃতুয্ 
িনব�ক এর কায র্ালয়, ঢাকা 
েত ে�রণ 

আেবদন �াি�র 
পর সেব র্া� ৩ 
(িতন) কায র্িদবস 

জ�-িনব�ন সংেশাধেনর 
িনব র্ািরত আেবদন ফরম 

সংি�� 
েপৗরসভা/ইউিনয়ন 
িডিজটাল েস�ার 

েকান িফ েনয়া 
হয় না 

ঐ ঐ 

০৮ িনব র্াহী �ািজে�ট 
আদালেতর মামলার 
আেদেশর সাধারণ জােবদা 
নকল �দান 

আেবদন �াি�র 
পর সেব র্া� ৩ 
(িতন) কায র্িদবস 

সাদা কাগেজ আেবদন উপেজলা িনব র্াহী 
অিফসার ও িনব র্াহী 
�ািজে�ট আদালত 
মুিজবনগর, েমেহরপুর 

আেবদনর জ� 
২০/- টাকার 
েকাট র্ িফ এবং 
�িত পৃ�ার 
নকেলর জ� 
৪/- হাের েকাট র্ 
িফ 

ঐ ঐ 

০৯ কৃিষ খাস জিম বে�াব� 
�দান 

৪৫ (পঁয়তাি�শ) 
কায র্িদবস 

উপেজলা ভূিম অিফস েথেক 
�া� বে�াব� নিথ-যােত 
থাকেব  
১। আবেদনকারীর �ামী/�ীর 
েযৗথ ছিবসহ পুরণকৃত এবং 
�া�িরত আেবদন ১ কিপ 
২।আেবদনকারী ভূিমহীন মেম র্ 
সংি�� েপৗর েময়র ও  ইউিপ 
েচয়ার�ান এর �তয্য়েনর 
মুল/সতয্ািয়ত ফেটাকিপ-১কিপ 

উপেজলা ভূিম অিফস এ অিফেসর 
জ� �েযাজয্ 
নয় 

ঐ ঐ 

১০ সরকাির সং�া/দ�েররর 
অনুকূেল অকৃিষ খাসজিম 
বে�াবে�র ��াব েজলা 
�শাসক বরাবর ে�রণ 

৩ (িতন) 
কায র্িদবস 

উপেজলা ভূিম অিফস েথেক 
সরকাির কিমশনার (ভূিম) 
বে�াব� নিথ সৃজন কের ে�রণ 
করেবন এবং নিথেত িন�বিণ র্ত 
দিললািদ �দান করেবন।  

উপেজলা ভূিম অিফস এ অিফেসর 
জ� �েযাজয্ 
নয়/ি� 

ঐ ঐ 
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১। ম�ণালেয়র �শাসিনক 
অনুেমাদনসহ �তয্াশী সং�ার 
পূরণকৃত আেবদন 
২। খিতয়ােনর কিপ 
৩। ��ািবত জিমর চতুিদ র্েকর 
কম েবিশ ৫০০ গজ �াসােধ র্র 
অ�ভ্ূত একিট ে�স �াপ 
৪। ��ািবত দাগ.দাগসমূেহর 
জিমেক রি�ন কািল িদেয় 
িচি�ত করেত হেব 
৫। ে�স �অপভূ� সকল 
দােগর জিমর বতর্মান ে�ণী, 
বতর্মান �বহার ও জিমর 
পিরমাণ উে�খ করেত হেব 
৬। সাব-=েরিজ�ার অিফস 
েথেক �া� গড় মূে�র তািলকা 

১১ অিপ র্ত স�ি�র ইজারা 
নবায়ন 

৩ (িতন) 
কায র্িদবস 

সহকারী কিমশনার (ভূিম)র 
সুিনিদ�র্ ��াবসহ েকসনিথ 
যােত থাকেব 
১। ইজারা নবায়নকারীর সদা 
কাগেজ আেবদন 
২। পূেব র্ েনওয়া িডিসআর এর 
ফেটাকিপ-১ কিপ 

উপেজলা ভূিম অিফস নিথ অনুেমাদন 
কের সহকারী 
কিমশনার 
(ভূিম) বরাবের 
ে�রণ করার 
পের নবায়ন িফ 
িডিসআেরর 
মা�েম জমা 
িদেত হেব 

ঐ ঐ 

১২ �ধানম�ীর �াণ ও ক�াণ 
তহিবল হেত �দ� 
অনুদােনর েচক �ি�র 
অনুকূেল িবতরণ 

৭ (সাত) 
কায র্িদবস 

জাতীয় পিরচয়পে�র ০১ (এক) 
কিপ সতয্ািয়ত ফেটাকিপ 
(েকান আেবদেনর �েয়াজন 
েনই)  

উপেজলা িনব র্াহী 
অিফসােরর কায র্ালয় 

এ অিফেসর 
জ� �েযাজয্ 
নয়/ি� 

ঐ ঐ 

১৩ ধম র্  ম�ণালয় হেত 
মসিজদ/মি�েরর অনুকূেল 
�া� বরা� িবতরণ 

৭ (সাত) 
কায র্িদবস 

সংি�� মসিজদ/মি�র 
কিমিটর সভাপিত/ েসে�টারীর 
জাতীয় পিরচয়পে�র ০১ কিপ 
সতয্ািয়ত ফেটাকিপ (েকান 
আেবদেনর �েয়াজন েনই) 

উপেজলা িনব র্াহী 
অিফসােরর কায র্ালয় 

এ অিফেসর 
জ� �েযাজয্ 
নয়/ি� 

ঐ ঐ 

১৪ মহামা� রা�পিতর 
ে��াধীন তহিবল হেত �া� 
েচক িবতরণ 

৭ (সাত) 
কায র্িদবস 

অনুদান�া� তািলকাভূ� 
�ি�র জাতীয় পিরচয়পে�র 
০১ কিপ সতয্ািয়ত ফেটাকিপ 
(েকান আেবদেনর �েয়াজন 

উপেজলা িনব র্াহী 
অিফসােরর কায র্ালয় 

এ অিফেসর 
জ� �েযাজয্ 
নয়/ি� 
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েনই) 
১৫ হাট-বাজােরর চাি�না 

িভিটর ��াব েজলা �শাসক 
বরাবর ে�রণ 

৩(িতন) কায র্িদবস উপেজলা ভূিম অিফস েথেক 
�া� চাি�না িভিটর িমস েকস 
১। আেবদনকারীর জাতীয় 
পিরচয়পে�র ০১ কিপ 
সতয্ািয়ত ফেটাকিপ 
২। ে�ড লাইেস� ফেটাকিপ- 
০১ কিপ 
৩। অনুেমািদত েপিরেফির 
নকশা 
৪। ে�স �াপ 

উপেজলা ভূিম অিফস এ অিফেসর 
জ� �েযাজয্ 
নয়/ি� 

ঐ ঐ 

১৬ এনিজও কায র্�ম স�িকর্ত 
�তয্য়ন  

১০ (দশ) 
কায র্িদবস 

এনিজও িবষয়ক বুয্েরা কতৃর্ক 
�ণীত িনধ র্ািরত ফেম র্ আেবদন 

এনিজও অয্ােফয়াস র্ 
বুয্েরা �ধানম�ীর 
কায র্ালয় মাইসা ভবন 
(৯ম তলা), ১৩ শহীদ 
কয্াে�ন মনসুর আলী 
�রনী, রমনা ঢাকা- 
১০০০ 

এ অিফেসর 
জ� �েযাজয্ 
নয়/ি� 

ঐ ঐ 

১৭ সং�িত িবষয়ক ম�ণালয় 
হেত অনুদান �াি�র 
আেবদন অ�গামীকরণ 

০২ (দুই) 
কায র্িদবস 

সং�িতক িবষয়ক ম�ণালয় 
কতৃর্ক �ণীত অনুদান ফরম 

ভবন ৬(১১) তলা, 
বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা- ১০০০ 
ই-েমইল: 
ap@mocagov.
bd 
web: www. 
moca.gov.bd  

এ অিফেসর 
জ� �েযাজয্ 
নয়/ি� 

ঐ ঐ 

১৮ িশ�া �িত�ােনর 
�ােনিজং কিমিট গঠেনর 
জ� ি�জাইিডং অিফসার 
িনেয়াগ 

০২ (দুই) 
কায র্িদবস 

১। �েলর �ােড �ধান 
িশ�ক/িশি�কার আেবদন 
২। পূব র্বত� কিমিট গঠন ও 
েময়ােদর কাগেজর সতয্ািয়ত 
কিপ 

-  ঐ ঐ 

১৯ িশ�া �িত�ােনর এডহক 
কিমিটর অিভভাবক সদ� 
মেনানয়ন 

০২ (দুই) 
কায র্িদবস 

১। �েলর �ােড আেবদন  
২। ��ািবত ৩ জন 
অিভভাবেকর নােমর তািলকা 
দািখল 

- িবনামুে� ঐ ঐ 

২০ �থিমক িব�ালয়/ 
মা�িমক িব�ালেয়র 
বনেভাজেনর গমেণর 

০২ (দুই) 
কায র্িদবস 

১। �েলর �ােড �ধান 
িশ�ক/িশি�কার আেবদন 

- িবনামুে� ঐ ঐ 

mailto:ap@mocagov.bd
mailto:ap@mocagov.bd
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অনুমিত �দান 
২১ একিট বািড় একিট খামার 

�কে�র ঋণ অনুেমাদন 
০১ (এক) 
কায র্িদবস 

১। আেবদনকারীর ছিব- ১ কিপ 
২। জাতীয় 
পিরচয়প�/জ�িনব�ন সনেদর 
ফেটাকিপ 
৩। সিমিত �ব�াপনা কিমিটর 
কায র্িববরণী 

সংি�� সিমিতর 
কায র্লয়  

িবনামূে� ঐ ঐ 

২২ বীর মুি�েযা�ােদর �থম 
স�ানী ভাতা �দান 

৭ (সাত) 
কায র্িদবস 

১। আেবদনকারীর ছিব-১কিপ 
২। জাতীয় 
পিরচয়প�/জ�িনব�ন সনেদর 
ফেটাকিপ 

 িবনামূে� ঐ ঐ 

২৩ সাধারণ অিভেযাগ তদ� ও 
িন�ি�  

৭ (সাত) 
কায র্িদবস 

  িবনামূে� ঐ ঐ 

২৪ ত� অিধকার আইন ২০০৯ 
অনুযায়ী চািহত ত� 
সরবরাহ 

২০ (িবশ) 
কায র্িদবস 

িনধ র্ািরত ফরেম িলিখত বা ই-
েমইেলর মা�েম আেবদন 
করেত হেব 

 চািহত তে�র 
উপর �িত পৃ�া 
২ (দুই) টাকা 

ঐ ঐ 

২৫ বয়� ভাতা, িবধবা ও 
�ামীপিরেতাতয্া�া, দু:� 
মিহলা ভাতা, �িতবি� 
ভাতা এবং �িতবি� িশ�া 
বৃি� �দান সং�া� েচক 
�া�রকরণ 

০১ (এক) 
কায র্িদবস 

উপেজলা সমাজেসবা অিফস 
েথেক �া� নিথ 

সমাজেসবা অিফস িবনামূে�  ঐ ঐ 

২৬ যুব ঋণ অনুেমাদন ও 
িবতরণ 

১ (এক) 
কায র্িদবস 

উপেজলা যুব উ�য়ন অিফসার 
েথেক �া� নিথ। যােত থাকেব-  
১। আেবদনপ� 
২। ব�কী জিমর মািলকানার 
�পে� খিতয়ােনর 
কিপ/দিলল/দািখলা 
৩। যুব উ�য়ন কতৃর্ক 
�িশ�েণর সনদপ� 
৪। আেবদনকারীর ছিব-১ কিপ 
৫। জাতীয় পিরচয়পে�র 
ফেটাকিপ 
৬। অনুেমািদত ঋেণর ৫% 
স�য় জমা 

যুব উ�য়ন অিফস িবনামূে� ঐ ঐ 

২৭ েজলা েথেক �া� সার 
িডলারেদর মােঝ উপ-বরা� 
�দান 

১ (এক) 
কায র্িদবস 

উপেজলা সার ও বীজ  
মিনটিরং কিমিটর সদ� সিচব 
(উপেজলা কৃিষ অিফসার) এর 

 এ অিফেসর 
জ� �েযাজয্ 

নয়/ি� 

ঐ ঐ 
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িনকট েথেক �া� নিথ- যােত 
থাকেব  
১। আগমনী বাতর্া 
২। চালানপ� 

 


