
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয় 

িমর�র, �ি�য়া। 
Web site: mirpurkushtia.kushtia.gov.bd 

E-mail: unomirpur@mopa.gov.bd 
 

নাগিরক সনদ বা �সবা �দান �িত�িত 
১। িভশন: �� খরেচ অ� সমেয় �সবা িনি�ত করণ। 

২।িমশন : জনগেণর �দারেগাড়ায় �ত �সবা িনি�ত করণ 

৩। উে�� : সরকাির �সবা সহজীকরণ। 

�/
নং 

�সবার নাম 
 
 
 
 

�েয়াজনীয় সেব �া� 
সময়(ঘ�া/িদন/ 

মাস) 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় কাগজপ� �াি�র 
�ান 

িফ/চােজ�স (টাকা 
জমাদােনর 

�কাড/খাত ও 
কখন �দান করেত 

হেব তা উে�খ 
করেত হেব) 

দািয়��া� কম �কত�া 
(কম �কত�ার পদবী, 

বাংলােদেশর �কাড, 
�জলা/উপেজলা �কাড 
সহ �টিলেফান ন�র ও 

ই-�মইল) 

উ��তন কম �কত�া, যার 
কােছ আপীল বা 

অিভেযাগ করা যােব 
(কম �কত�ার পদবী, 

বাংলােদেশর �কাড, 
�জলা/উপেজলা �কাড 
সহ �টিলেফান ন�র 

ও ই-�মইল) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. �িষ খাস জিম বে�াব� সং�া�   সহকারী কিমশনার (�িম) 
হেত ��াব পাওয়ার পর 
উপেজলা �িষ খাস জিম 
বে�াব� কিম�র সভায় 
অ�েমাদেনর পর ০৩ (িতন) 
িদেনর মে� 

উপেজলা �িম অিফস হেত 
��াব ��রেণর পর উপেজলা 
�িষ খাস জিম বে�াব� 
কিম�র অ�েমাদন সােপে� 
উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয় হেত ��াব� �পািরশ 
সহকাের �জলা �শাসক 
মেহাদেয়র কায �ালেয় অ�ায়ণ 
করা হয়। 

সহকারী কিমশনার (�িম) এর 
কায �ালয়, উপেজলা িনব �াহী 
অিফসােরর কায �ালয়, �জলা 
�শাসক মেহাদেয়র কায �ালয়। 

িবনা �ে� উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার, 

�ফান: ০৭০২৬ ৫৬২০৪ 
�মাবা: ০১৭৩০৪৭৩৬৩১ 

E-mail: 
unomirpur@mopa

.gov.bd 

�জলা �শাসক, 
�ি�য়া 

�ফান: ০৭১৬২৩০০ 
E-mail:  

dckushta@mopa.
gov.bd 

 

 

০২. �াণ ম�ণালয় ক��ক �দ� বরাে� 
�হীত �ক� বা�বায়ন কায ��ম 
(�,আর/কািবখা) 
 
 

উপেজলা �আর/কািবখা 
কিম�র অ�েমাদেনর পর 
�ক� বা�বায়ন কম �কত�া 
হেত ��াব পাওয়ার ০২ (�ই) 
িদেনর মে� 

ইউিনয়ন �আর/কািবখা কিম� 
হেত �ক� �াি� সােপে� 
উপেজলা �আর/কািবখা 
কিম�র অ�েমাদেনর পর 
�ক� বা�বায়ন কম �কত�ার 
�পািরশ সােপে� িডও �দান 
করা হয়। 

�ক� বা�বায়ন অিফস, 
উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয় এবং উপেজলা 
�চয়ার�ান এর কায �ালয়, 
�েযাজ� ��ে� উপেজলা িহসাব 
র�ণ অিফস 

িবনা �ে�  
 

-ঐ- 
 
 

 

 
 

-ঐ- 

০৩. অ�িষ খাস জিম বে�াব� সং�া� 
িবষয় 

সহকারী কিমশনার (�িম) 
হেত ��াব পাওয়ার পর ০৩ 
(িতন) িদেনর মে� 

উপেজলা �িম অিফস হেত 
��াব ��রেণর পর উপেজলা 
িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয় 
হেত ��াব� �পািরশ সহকাের 
�জলা �শাসক মেহাদেয়র 
কায �ালেয় অ�ায়ণ করা হয়। 

সহকারী কিমশনার (�িম) এর 
কায �ালয়, উপেজলা িনব �াহী 
অিফসােরর কায �ালয়, �জলা 
�শাসক মেহাদেয়র কায �ালয়, 
�িম ম�ণালয় 

িবনা �ে�  
 

-ঐ- 

 
 

-ঐ- 

০৪. িভিজএফ নগদ অথ � ও �াণ সাম�ী �ক� বা�বায়ন কম �কত�া �ক� বা�বায়ন অিফস হেত �ক� বা�বায়ন অিফস, িবনা �ে� -ঐ- -ঐ- 



�/
নং 

�সবার নাম 
 
 
 
 

�েয়াজনীয় সেব �া� 
সময়(ঘ�া/িদন/ 

মাস) 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় কাগজপ� �াি�র 
�ান 

িফ/চােজ�স (টাকা 
জমাদােনর 

�কাড/খাত ও 
কখন �দান করেত 

হেব তা উে�খ 
করেত হেব) 

দািয়��া� কম �কত�া 
(কম �কত�ার পদবী, 

বাংলােদেশর �কাড, 
�জলা/উপেজলা �কাড 
সহ �টিলেফান ন�র ও 

ই-�মইল) 

উ��তন কম �কত�া, যার 
কােছ আপীল বা 

অিভেযাগ করা যােব 
(কম �কত�ার পদবী, 

বাংলােদেশর �কাড, 
�জলা/উপেজলা �কাড 
সহ �টিলেফান ন�র 

ও ই-�মইল) 
সং�া� হেত ��াব পাওয়ার ০২ (�ই) 

িদেনর মে� 
��াব ��রণ সােপে� উপেজলা 
িনব �াহী অিফসার ক��ক 
অ�েমাদন �দয়া হয়। 

উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয়, �েযাজ� ��ে� 
উপেজলা িহসাব র�ণ অিফস 

০৫. এিডিপর অেথ � �হীত �ক� স�হ উপেজলা �েকৗশলীর 
কায �ালয় হেত ��াব পাওয়ার 
০২ (�ই) িদেনর মে� 

উপেজলা �েকৗশলী হেত  
��াব �াি�র পর উপেজলা 
িনব �াহী অিফসােরর �পািরেশর 
��ি�েত িবল অ�েমাদন, 
�েয়াজেন সেরজিমেন 
পিরদশ �ন 

উপেজলা �েকৗশলী অিফস, 
উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয়, এবং উপেজলা 
�চয়ার�ান এর কায �ালয়, 
�েযাজ� ��ে� উপেজলা িহসাব 
র�ণ অিফস 

িবনা �ে�  
 

-ঐ- 

 
 

-ঐ- 

০৬. এলিজইিড ক��ক �দ� বরাে� 
�হীত �ক� �েযাজ� ��ে� 
�কাদােরর িবল/�ক� কিম�র 
সভাপিতর িবল �দান 

উপেজলা �েকৗশলীর 
কায �ালয় হেত ��াব পাওয়ার 
০২ (�ই) িদেনর মে� 

উপেজলা �েকৗশলী হেত  
��াব �াি�র পর িবল 
অ�েমাদন, �েয়াজেন 
সেরজিমেন পিরদশ �ন 

উপেজলা �েকৗশলী অিফস, 
উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয়, �েযাজ� ��ে� 
উপেজলা িহসাব র�ণ অিফস 

িবনা �ে�  
 

-ঐ- 

 
 

-ঐ- 
 
 

 

০৭. জলমহাল ইজারা �িত বছেরর ১লা �বশােখর 
�েব � ০২ (�ই) মােসর মে� 

নীিতমালা অ�যায়ী �ট�ােরর 
মা�েম 

উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয়, 

িবনা �ে�  
 

-ঐ- 

 
 

-ঐ- 

০৮. সভাপিত িহেসেব দািয়� 
পালনকারী �ব-সরকারী 
মা�িমক িব�ালয় ও মাদরাসার 
�বতন িবল �দান ও িশ�া 
�িত�ােনর িবিবধ �শাসিনক 
কায �াবলী।  

২। িবনা�ে� বই িবতরণ। ৩। 
অিভেযাগ ও সাধারণ আেবদেনর 
িন�ি� এবং উপ�ি� তািলকা 
�ণয়ন �ােনিজং কিম� গঠন। 

িশ�া �িত�ান হেত �বতন 
িবেলর  

��াব পাওয়ার ০২ (�ই) 
িদেনর মে� এবং �য �কান 
�শাসিনক কােজর  

��াব পাওয়ার ০৭ (সাত) 
িদেনর মে� 

�িত�ান �ধান ক��ক িবল 
দািখেলর পর 

 

িশ�া �িত�ান �ধান ক��ক  

 

িবনা �ে�  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 



�/
নং 

�সবার নাম 
 
 
 
 

�েয়াজনীয় সেব �া� 
সময়(ঘ�া/িদন/ 

মাস) 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় কাগজপ� �াি�র 
�ান 

িফ/চােজ�স (টাকা 
জমাদােনর 

�কাড/খাত ও 
কখন �দান করেত 

হেব তা উে�খ 
করেত হেব) 

দািয়��া� কম �কত�া 
(কম �কত�ার পদবী, 

বাংলােদেশর �কাড, 
�জলা/উপেজলা �কাড 
সহ �টিলেফান ন�র ও 

ই-�মইল) 

উ��তন কম �কত�া, যার 
কােছ আপীল বা 

অিভেযাগ করা যােব 
(কম �কত�ার পদবী, 

বাংলােদেশর �কাড, 
�জলা/উপেজলা �কাড 
সহ �টিলেফান ন�র 

ও ই-�মইল) 
০৯. �জনােরল সা� �িফেকট মামলা িবিধ �মাতােবক িপিড আর এ�া�, ১৯১৩ 

অ�যায়ী 
উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয়। 

িবনা �ে� 
-ঐ- -ঐ- 

১০. ইউিনয়ন পিরষদ �চয়ার�ান, 
সদ�েদর সরকারী অংেশর 
স�ানী ভাতা �দান, সিচব ও 
�াম �িলশেদর �বতন ভাতা 
�দান, �াি� িবেনাদন ভাতা 
এবং �মণ ভাতা �দান করা 
হয়। 

বরা� পাওয়ার পর িবষয়� 
�ফল �ভাগীেক অবিহত 
করা হয়। �ফলেভাগীর 
চািহদা �মাতােবক 
কাগজপ� সরবরােহর পর 
০৫ (প�চ) িদেনর মে� অথ � 
�দান করা হয়। 

�ফলেভাগীেদর িনকট হেত 
চািহদা �মাতােবক কাগজপ� 
সরবরােহর পর ০৫ (প�চ) 
িদেনর মে� অথ � �দান করা 
হয়। 

উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয়, িহসাব র�ণ 
অিফস �েযাজ� ��ে� 
ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া। 

িবনা �ে�  
 

-ঐ- 

 
 

-ঐ- 

১১. �মাবাইল �কাট � পিরচালনা ও 
িরেপাট � িরটাণ � ��রণ 

স�ােহর �যেকান িদন 
�েয়াজন অ�সাের 

সরকােরর আেদশ ও িবিভ� 
আইন অ�যায়ী �িতকার 

উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয় ও উপেজলা িনব �াহী 
�ািজে�ট 

িবনা �ে� 
-ঐ- -ঐ- 

১২. �ফৗজদারী কায �িবিধ 
৯৮,১০০,১০৭,১৩৩,১৪৪,১৪৫, 
ধারার মামলা 

�ফৗজদারী কায �িবিধ 
অ�যায়ী িন�ি�  

�ফৗজদারী কায �িবিধ অ�যায়ী 
িন�ি� �েযাজ� ��ে� তদ� 
সােপে� িন�ি� 

উপেজলা িনব �াহী �ািজে�ট িবনা �ে� 

-ঐ- -ঐ- 

১৩. হ��ত পালেনর ফরম িবতরণ 
ও পরামশ � �দান 

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

�জলা �শাসক মেহাদয়, 
উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয় 

িবনা �ে� 

-ঐ- -ঐ- 

১৪. তদ� ও অিভেযাগ সং�া� �েয়াজনীয় কাগজ প� 
দািখল করেল ১৫ (পেনর) 
িদেনর মে� 

সেরজিমেন তদ� �ব �ক 
�েয়াজনীয় কাগজ প� 
যাচাই এবং �ানীয় গ�মা� 
�ি�সহ অিভেযাগকারীেদর 
িলিখত/েমৗিখক ব�� 
�হণ। 

উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয় 

িবনা �ে�  
-ঐ- 

 
-ঐ- 



�/
নং 

�সবার নাম 
 
 
 
 

�েয়াজনীয় সেব �া� 
সময়(ঘ�া/িদন/ 

মাস) 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় কাগজপ� �াি�র 
�ান 

িফ/চােজ�স (টাকা 
জমাদােনর 

�কাড/খাত ও 
কখন �দান করেত 

হেব তা উে�খ 
করেত হেব) 

দািয়��া� কম �কত�া 
(কম �কত�ার পদবী, 

বাংলােদেশর �কাড, 
�জলা/উপেজলা �কাড 
সহ �টিলেফান ন�র ও 

ই-�মইল) 

উ��তন কম �কত�া, যার 
কােছ আপীল বা 

অিভেযাগ করা যােব 
(কম �কত�ার পদবী, 

বাংলােদেশর �কাড, 
�জলা/উপেজলা �কাড 
সহ �টিলেফান ন�র 

ও ই-�মইল) 
১৫. 

 
িবিভ� কিম�র সভাপিতর 
দািয়� পালন 

কিম�র সদ� সিচব 
সভাপিতর  সােথ 
আলাপ�েম স�া� সমেয় 

সংি�� কিম�র সভার 
িস�া� অ�যায়ী বা�বায়ন 

িবভাগীয় কম �কত�া ও 
উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয় 

িবনা �ে� 

ঐ- -ঐ- 

১৬. �ানীয় সরকার (ইউিনয়ন 
পিরষদ) সং�া� পরামশ �, ত� 
ও করণীয় 

চািহদা �মাতােবক �� 
সমেয় �দান করা হয়। 

উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালেয় চািহত পরামশ � 
�দান করা হয়। 

উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয় ও ইউিপ 
�চয়ার�ান। 

িবনা �ে� 

-ঐ- -ঐ- 

১৭. ত� অিধকার আইন ২০০৯ 
অ�যায়ী চািহত ত� সরবরাহ 

০৭ (সাত) কায �িদবস িনধ �ািরত ফরেম িলিখত বা 
ই-�মইেলর মা�েম আেবদন 
করেত হেব 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার িবনা �ে�  
 

-ঐ- 

 
 

-ঐ- 
১৮. িশ�া �িত�ােনর �ােনিজং 

কিম� গঠেনর জ� ি�জাইিডং 
অিফসার িনেয়াগ 

০২ (�ই) কায �িদবস ১। �েলর �ােড �ধান 
িশ�ক/িশি�কার আেবদন 
২। �ব �বত� কিম� গঠন ও 
�ময়ােদর কাগেজর 
সত�ািয়ত কিপ 

উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয় 

িবনা �ে�  
 

-ঐ- 

 
 

-ঐ- 

১৯. িশ�া �িত�ােনর এডহক 
কিম�র অিভভাবক সদ� 
মেনানয়ন 
 

০২ (�ই) কায �িদবস ১। �েলর �ােড আেবদন 
২। ��ািবত ৩ জন 
অিভভাবেকর নােমর 
তািলকা দািখল 

উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয় 

িবনা �ে�  
 

-ঐ- 

 
 

-ঐ- 

২০. �জ এস িস / এস এস িস পরী�া 
�ক� �াপন িবষেয় মতামত 
�দান  
 

০২ (�ই) কায �িদবস সকল অিফসার এবং িশ�া 
�িত�ােনর  �ধান 
িশ�কেদর স�নেয় 

উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয় 

িবনা �ে�  
 

-ঐ- 

 
 

-ঐ- 

২১. ১। বয়� ভাতা  
২। িবধবা   
৩। �িতবি� ভাতা  
৪। দিলত, �বেদ, হিরজন ভাতা  
৫। িহজড়া ভাতা  
৬। �িতবি� িশ�া �ি�  
৭। দিলত, �বেদ, হিরজন ভাতা 
িশ�া �ি�  

 ০১ (এক) কায �িদবস 
 
 
 
 
 
 
 

উপেজলা সমাজেসবা অিফস 
�থেক �া� নিথ 
 
 

উপেজলা সমাজেসবা অিফস িবনা �ে�  
 

-ঐ- 

 
 

-ঐ- 



�/
নং 

�সবার নাম 
 
 
 
 

�েয়াজনীয় সেব �া� 
সময়(ঘ�া/িদন/ 

মাস) 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় কাগজপ� �াি�র 
�ান 

িফ/চােজ�স (টাকা 
জমাদােনর 

�কাড/খাত ও 
কখন �দান করেত 

হেব তা উে�খ 
করেত হেব) 

দািয়��া� কম �কত�া 
(কম �কত�ার পদবী, 

বাংলােদেশর �কাড, 
�জলা/উপেজলা �কাড 
সহ �টিলেফান ন�র ও 

ই-�মইল) 

উ��তন কম �কত�া, যার 
কােছ আপীল বা 

অিভেযাগ করা যােব 
(কম �কত�ার পদবী, 

বাংলােদেশর �কাড, 
�জলা/উপেজলা �কাড 
সহ �টিলেফান ন�র 

ও ই-�মইল) 
৮। এিতমখানার িনবাসীেদর 
অ�দান 
৯। ���ােসবী সং�া এিতমখানা 
িনব�ন  
১০। �িতব�ী ও �� ঋণ 

বছেরর �ই বার 
এনএসআই এর �িতেবদন 
�াি�র ১৫ িদেনর মে� 
 
বরা��াি�র ৩ মােসর 
মে� 

২২. ১। �ািত�ািনক �ব �িশ�ণ 
 
২। �া�মান �ব �িশ�ণ 
 
৩। �ব ঋণ িবতরণ 
 
 
 
 
 
 

১। িব��ী সােপে� 
 
২। �াচ গঠেনর ৭ িদেনর 
মে� 
 
৩। ১৪ িদেনর মে� 
(তহিবল �াি� সােপে�) 
 

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

উপেজলা �ব উ�য়ন 
অিফসার 

িবনা �ে�  
 

-ঐ- 

 
 

-ঐ- 

২৩. �জলা �থেক �া� সার 
িডলারেদর মােঝ উপ-বরা� 
�দান 

০১ (এক) কায �িদবস উপেজলা সার ও বীজ 
মিনটিরং কিম�র সদ� 
সিচব (উপেজলা �িষ 
অিফসার) এর িনকট �থেক 
নিথ- যােত থাকেব 
১। আগামনী বা�ত�া 
২। চালানপ� 

উপেজলা �িষ অিফস িবনা �ে�  
-ঐ- 

 
-ঐ- 

২৪. �য়াত �ি�েযা�ােদর দাফন 
খরচ �দান 
 
 
 
 

১ (এক) কায �িদবস 
 
 
 
 
 

উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার/গাড � অব অনার 
�দানকারী কম �কত�া এক� 
�ানীয়ভােব �তরী/ছাপােনা 
ফ�কা আেবদন ফম � এবং 
�েয়াজনীয় টাকা সে� িনেয় 
যােবন  

�ানীয়ভােব �ণীত আেবদন 
ফরম উপেজলা িনব �াহী 
অিফস �থেক সং�হ করেত 
হেব 
 

িবনা �ে�  
 

-ঐ- 

 
 

-ঐ- 



�/
নং 

�সবার নাম 
 
 
 
 

�েয়াজনীয় সেব �া� 
সময়(ঘ�া/িদন/ 

মাস) 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় কাগজপ� �াি�র 
�ান 

িফ/চােজ�স (টাকা 
জমাদােনর 

�কাড/খাত ও 
কখন �দান করেত 

হেব তা উে�খ 
করেত হেব) 

দািয়��া� কম �কত�া 
(কম �কত�ার পদবী, 

বাংলােদেশর �কাড, 
�জলা/উপেজলা �কাড 
সহ �টিলেফান ন�র ও 

ই-�মইল) 

উ��তন কম �কত�া, যার 
কােছ আপীল বা 

অিভেযাগ করা যােব 
(কম �কত�ার পদবী, 

বাংলােদেশর �কাড, 
�জলা/উপেজলা �কাড 
সহ �টিলেফান ন�র 

ও ই-�মইল) 
(Blank Application Form) 

২৫. জ�-িনব�ন সংেশাধেনর 
আেবদন  জ�-��� িনব�ন 
�রিজ�ার, ঢাকা বরাবর 
অ�গামীকরণ  

২ (�ই) ঘ�া 
 
 

জ�-িনব�ন সংেশাধেনর 
িনধ �ািরত আেবদন ফরম 
 

সংি�� �পৗরসভা/ইউিনয়ন 
িডিজটাল �স�ার 

িবনা �ে�  
 

-ঐ- 

 
 

-ঐ- 

২৬. নারী ও িশ� িনয �াতন �িতেরাধ �সল 
কিম�। 

অিভেযাগ �াি�র ১০ (দশ) 
িদেনর মে� উপেজলা মিহলা 
িবষয়ক কম �কত�া ক��ক সংিশ� 
প��য়েক �না�শ �দান করা 
হয়। 

নারী ও িশ� িনয �াতন �িতেরাধ 
�সল কিম� ক��ক প��েয়র 
�নানী �হণ �শেষ িন�ি� করা 
হয়। 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক 
কম �কত�া, উপেজলা সমাজ �সবা 
কম �কত�া, ভার�া� কম �কত�া ও 
উপেজলা িনব �াহী অিফসার। 

িবনা �ে�  

-ঐ- 

 

-ঐ- 

২৭. ১। �ি�েযা�ােদর স�ানীভাতা 
�দান 
২। �ি�েযা�ােদর িচিকৎসা 
ভাতা �দান 
৩। �ি�েযা�া/েপৗ�েদর 
সনদপ� �দান  
৪। �ি�েযা�ােদর ���জিনত 
কারেণ গাড � অফ অনােরর 
আেয়াজন করা ও �ি�েযা�া 
ক�াণ ফা� �থেক দাফন 
কাফেনর জ� আিথ �ক সহায়তা 
করা হয়। 
৫। �িমহীন �ি�েযা�ােদর 
মে� সরকারী খাস জিম 
সরকারী নীিতমালা অ�যায়ী 
িবতরেণর সহায়তা করা হয়।  
 

০৩ িদেনর মে� �দান করা হয়। �জলা �শাসেকর কায �ালয় হেত 
�চক �াি�র পর তা সংি�� �াংক 
হেত সং�হ �ব �ক �দান করা হয়। 

উপেজলা সমাজ �সবা কম �কত�া, ও 
উপেজলা িনব �াহী অিফসার। 

িবনা �ে�  

 

 

 

-ঐ- -ঐ- 



�/
নং 

�সবার নাম 
 
 
 
 

�েয়াজনীয় সেব �া� 
সময়(ঘ�া/িদন/ 

মাস) 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় কাগজপ� �াি�র 
�ান 

িফ/চােজ�স (টাকা 
জমাদােনর 

�কাড/খাত ও 
কখন �দান করেত 

হেব তা উে�খ 
করেত হেব) 

দািয়��া� কম �কত�া 
(কম �কত�ার পদবী, 

বাংলােদেশর �কাড, 
�জলা/উপেজলা �কাড 
সহ �টিলেফান ন�র ও 

ই-�মইল) 

উ��তন কম �কত�া, যার 
কােছ আপীল বা 

অিভেযাগ করা যােব 
(কম �কত�ার পদবী, 

বাংলােদেশর �কাড, 
�জলা/উপেজলা �কাড 
সহ �টিলেফান ন�র 

ও ই-�মইল) 
২৮. জাতীয় ��েক� �থেক 

�বসরকারী ��াগারস�েহ বই 
�াি�র আেবদেন �পািরশ �দান 

২ (�ই) ঘ�া 
 
 

জাতীয় ��েক� �থেক 
সরবরাহ�ত আেবদন ফরম 
 
 
 

জাতীয় ��েক� 
সং�িত িবষয়ক ম�ণালয়, 
৫/িস ব�ব� এিভিনউ, 
ঢাকা-১০০০। 
email:granthakendro.org
@gmail.com 
Web:www.nbc.org.bd 

িবনা �ে�  
 

-ঐ-  
-ঐ- 

২৯. গণ�নািন �িত �ধবার সাদা কাগেজ �কাট � িফ িদেয় 
আেবদন 

সাদা কাগেজ িবনা �ে� -ঐ- 
-ঐ- 

 
 
 

(এস এম জামাল আহেমদ) 
পিরিচিত নং- ১৬৮১২ 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার 
িমর�র, �ি�য়া। 

 


