সসবার িাম

1.

2
ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তবক
প্রেত্ত বরাদর্দ্ গৃহীত
প্রকল্প বাস্তবায়ি
কার্ বক্রম (টি.আর,
কানবখা, কানবটা ও ত্রাণ
সামগ্রী)।

প্রদয়াজিীয় সদব বাচ্চ
সময়
(ঘন্টা/নেি /মাস)

3
প্রকল্প বাস্তবায়ি
কমবকতবা হদত প্রস্তাব
প্রানির পর ০২ (দুই)
কার্ ব নেবস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয়
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ।
িাগনরক সিে বা সসবা প্রোি প্রনতশ্রূনত ২০১৭
প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র
প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র
প্রানির স্থাি

4
উপদজলা প্রকল্প বাস্তবায়ি কমকতবা কর্তবক
প্রকদল্পর নবপরীদত নবল পনরদশাদের জন্য
উপস্থানপত িনথদত সর্ সকল কাগজাত থাকদব;
১। ইউনিয়ি পনরষদের সিা আহবাদির সিাটিশ
২।প্রস্তানবত প্রকল্পসমূদহর তানলকাসহ ইউনিয়ি
পনরষদের সিার কার্নববরণী
৩। উপদজলা কনমটির সিার কার্নববরণী
৪। সজলা প্রশাসক, সুিামগঞ্জ মদহােয় কর্তবক
প্রকল্প তানলকা অনুদমােদির কনপ
৪। প্রকল্প বাস্তবায়ি কনমটি
৫। প্রকল্প বাস্তবায়ি কনমটির সিাপনতর েনব ও
আইনড কাদডব সতযানয়ত কনপ
৬।প্রকল্প বাস্তবায়ি কনমটির সকল সেস্যগদণর
আইনড কাদডবর সতযানয়ত কনপ
৭। নপ্র ওয়াক সমজারদমন্ট/ নহসাব প্রাক্কলি;
৮। প্রকল্প বাস্তবায়ি কনমটি কর্তবক সম্পানেত
৩০০/-(নতিশত) টাকা মূল্যমাদির িিজুনডনশয়াল ষ্ট্যাদম্পর চুনিপত্র।
৯। উপদজলা প্রকল্প বাস্তবায়ি কমকতবা কর্তবক
প্রেত্ত প্রকদল্পর কাদজর অগ্রগনত নবষয়ক
মতামত সম্বনলত প্রনতদবেি

5
নিনেষ্ট্ সকাি িরম
সিই। সাো কাগদজ
১। উপদজলা প্রকল্প
বাস্তবায়ি অনিসাদরর
কার্ বালয়
২। উপজলা নিব বাহী
অনিসাদরর কার্ বালয়

নি / চাদজবস(টাকা
জমাোদির সকাড/খাত
ও কখি প্রোি করদত
হদব তা উদলস্নখ করদত
হদব)

6
প্রদর্াজয সেদত্র

োনয়ত্বপ্রাি কমবকতবা(কমবকতবার
পেবী,বাাংলাদেদশর সকাড, সজলা / উপদজলা
সকাডসহ সটনলদিাি িম্বর ও ই-দমইল)

7
উপদজলা প্রকল্প বাস্তবায়ি কমবকতবা,
জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ।
সমাবাইল : ০১৭২৪০৯৪৫২৫
ইদমইল :piounojp@gmail.com

উর্দ্বতি
কমবকতবা,র্ার কাদে
আপীল বা অনিদর্াগ
করা র্াদব
(কমবকতবার
পেবী,বাাংলাদেদশর
সকাড, সজলা /
উপদজলা সকাডসহ
সটনলদিাি িম্বর ও
ই-দমইল)

8
উপদজলা নিব বাহী
অনিসার

২.

এল.নজ.ই.নড কর্তবক
গৃহীত ও বাস্তবানয়ত
প্রকল্প, প্রদর্াজয সেদত্র
ঠিকাোদরর নবল/প্রকল্প
কনমটির সিাপনতর নবল
প্রোি।

উপদজলা প্রদকৌশলীর
কার্ বালয় হদত প্রস্তাব
প্রানির পর ০২ (দুই)
কার্ ব নেবস

৩.

কৃনষ পুিব বাসি সাংক্রান্ত

01 (এক) কার্ বনেবস

৪.

হাট-বাজার বাৎসনরক
ইজারা প্রোি সাংক্রান্ত;

ইজারা বের শুরু
হওয়ার পূব ববতী
বেদরর মাঘ মাস
হদত সরকানর
িীনতমালা অনুসাদর

উপদজলা প্রদকৌশলী এলনজইনড কর্তবক প্রকদল্পর
নবপরীদত নবল পনরদশাদের জন্য উপস্থানপত
িনথদত সর্ সকল কাগজাত থাকদব;
১। বরাদ্দপদত্রর কনপ
২। বরাদ্দ উপ-নবিাজদির কনপ
৩। সাংনিষ্ট্ ইউনপ কর্তবক প্রকল্প বাোই ও
অনুদমােদির সিার কার্নববরণী
৪। প্রকল্প বাোই উপদজলা কনমটির সিার
কার্নববরণী
৫। প্রকল্প মূল্যায়ি উপদজলা কনমটির সিার
কার্নববরণী
৭। উপদজলা পনরষে সাোরণ সিার
অনুদমােদির কার্নববরণী
৮। প্রকল্প বাস্তবায়ি কনমটি / ঠিকাোর কর্তবক
প্রেত্ত ৩০০/-(নতিশত) টাকা মূল্যমাদির িিজুনডনশয়াল ষ্ট্যাদম্প সম্পানেত চুনিপত্র।
৯। নপ্র ওয়াক সমজারদমন্ট
১০। উপদজলা প্রদকৌশলী এলনজইনড কর্তবক
প্রেত্ত প্রকদল্পর কাদজর গুণগত ও পনরমািগত
সম্পদকব মতামত সম্বনলত প্রনতদবেি
উপদজলা কৃনষ অনিসার কর্তবক উপস্থানপত
িনথদত র্া থাকদব;
১। সজলা হদত প্রাি বরাদ্দ অনুর্ায়ী উপদজলা
কনমটি কর্তবক ইউনিয়িওয়ারী নবিাজি পত্র
২। প্রাি বরাদ্দ অনুর্ায়ী ইউনিয়ি কৃনষ কনমটি
কর্তবক অগ্রানেকার তানলকা প্রস্তুতকরদণর
কাগজাত
৩। স্থািীয় সমম্বার সচয়ারম্যাি ও উপ-সহকারী
কৃনষ কমবকতবাগণ কর্তবক েনতগ্রস্থ কৃষকগদণর
তানলকা
৪। উপদজলা কৃনষ পুিব বাসি বাস্তবায়ি কনমটি
কর্তবক ইউনিয়ি নিনত্তক অগ্রানেকার তানলকা
অনুদমােি সম্পনকবত সিার কার্ বনববরণী
১। নিে বানরত মূদল্য ক্রয়কৃত নসনডউল িরদম
েরপত্র োনখল।
২। উদ্বৃত মূদল্যর নবপরীদত ৩০ %হাদর প্রাপ্য
অথ ব তিসীলভূি ব্াাংক সর্ সকাি ব্াাংদকর
ব্াাংক ড্রািট আকাদর জমা নেদত হয় র্া

সানিনেষ্ট্ সকাি িরম
সিই কাগদজ
আদবেিপত্র

উপদজলা নিব বাহী
অনিসার
সচয়ারম্যাি
উপদজলা পনরষে

উপদজলা প্রদকৌশলীর
কার্ বালয় হদত প্রস্তাব
প্রানির পদর নবল
অনুদমােি।
প্রদয়াজদি
সদরজনমি পনরেশবি।
)চাজব ,নি প্রদর্াজয
িয়(

উপদজলা প্রদকৌশলী,
জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ।
সমাবাইল :০১৭৩৭৭২৮০৯৯
ইদমইলu:e.jagannathpur@lged.g

উপদজলা কৃনষ
অনিসাদরর কার্ বালয়

প্রদর্াজয িয়

উপদজলা কৃনষ অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ
সটনলদিাি িম্বর
ই-সমইল-

উপ-পনরচালক
কৃনষ সম্প্রসারণ
অনেেির
সজলা প্রশাসক

১। সজলা প্রশাসদকর
কার্ বালয়
)নসনডউল িরম(।
২। উপদজলা নিব বাহী
অনিসাদরর

হাট-বাজার
িীনতমালা অনুর্ায়ী
নিে বানরত হাদর
নসনডউদলর মূল্য।

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ
সমাবাইল004744-49710 :
ইদমইল :

সজলা প্রশাসক

ov.bd

unojagannathpur@gmail.com

৫.

জলমহাল ইজারা প্রোি।

ইজারা নবজ্ঞনি প্রকাশ
কদর ২০ চচদত্রর
মদে সম্পন্ন করদত
হয়।

পরবতীদত ইজারা মূদল্য সনহত ২৫ %
সমন্বয়দর্াগ্য এবাং অবনশষ্ট্ ৫ %অথ ব জামািত
নহদসদব ইজারা সময়াে পর্ বন্ত সাংনিষ্ট্ ব্াাংক
নহদসদব জমা থাকদব এবাং সকাি আইিগত
জটিলতা িা থাকদল ইজারা সময়াে সশদষ
সাংনিষ্ট্ ইজরা গ্রহীতার অনুকূদল সিরৎদর্াগ্য।
৩। প্রাি েরপত্রসমূহ েরপত্র মূল্যায়ি ও ইজারা
প্রোি কনমটির নসর্দ্ান্ত সম্বনলত কার্নববরণী
৪। উপদজলা পনরষে সচয়ারম্যাি কর্তবক
অনুদমােি গ্রহণ;
৯। সরকারী প্রাপ্য ইজারা মূল্য ও অন্যান্য
করানে পনরদশাদের জন্য সিল ইজারা
গ্রহীতাদক সিাটিশ ।
১০। ইজারা মূল্য ও অন্যান্য করানে
পনরদশাদের পর ইজারা গ্রহীতার সনহত
চুনিপত্র সম্পােদির পর অনুদমানেত ইজারা
সময়াদের পদহলা চবশাখ হদত ইজারা গ্রহীতার
অনুকূদল ০১)এক (বেদরর জন্য েখলদেহী
প্রোি;

কার্ বালয়)নসনডউল
িরম(।
৩। উপদজলা ভূনম
অনিস) নসনডউল
িরম(।
৪। স্থািীয়
থািা)নসনডউল িরম(।
৫। স্থািীয় সসািালী
ব্াাংক এর শাখা
)নসনডউল িরম(।

প্রনত বাাংলা বেদরর
১লা মাদঘর মদে
নবজ্ঞনি জারীপূব বক
পদহলা চবশাদখর
পূদব ব কার্ বক্রম সম্পন্ন
কার্ক্রম সম্পন্ন
করদত হয়

১ নিে বানরত মূদল্য ক্রয়কৃত নসনডউলপূরণ কদর
নসনডউল ক্রদয়র ব্াাংক ড্রািট
২। আদবনেত সনমনতর কার্ বকরী কনমটির
সেস্যগদণর িাদমর তানলকা।
৩। সিাপনত ও সম্পােদকর সতযানয়ত েনব
৪। সিাপনত ও সম্পােদকর সতযানয়ত আইনড
কাদডরব কনপ
৫। সনমনতর পদে আদবেি োনখদল লদেয
আদবেিকারী অনুকূদল সাংনিষ্ট্ সনমনত কর্তবক
প্রেত্ত েমতা পত্র
৫। আদবনেত সনমনতর সকল সেস্য প্রকৃত
মৎস্যজীনব তৎমদমব উপদজলা মৎস্য অনিসার
কর্তবক প্রেত্ত প্রতযয়িপত্র
৬। সনমনতর হালিাগাে অনডট প্রনতদবেি

১। উপদজলা নিব বাহী
অনিসাদরর কার্ বালয়
)নসনডউল িরম(।
২। উপদজলা ভূনম
অনিস।
)নসনডউল িরম(।
৩। উপদজলা মৎস্য
অনিসার
)প্রকৃত মৎস্যজীনব
সাংক্রান্ত প্রতযয়ি(
৪। উপদজলা সমবায়
অনিসার
)সনমনতর হালিাগাে
অনডট প্রনতদবেি(

১। নসনডউল মূল্য
জমার সকাড িাং-১৪৬৩১-০০০০-২৩৬৬
২। ইজারা মূদল্য
২০ %সগৌণ খাদত
জমার সকাড িাং-১৪৬৩১-০০০০-১২৭১
৩। ইজারামূদল্যর
উপর‘ ৭ ভূনম রাজস্ব
খাদত ৫ %জমার
সকাড-0369-9
94-4444৩9
৪। মুনিদর্ার্দ্া কল্যাণ
তহনবদল ইজারা
মূদল্যর ৪% অথ
সনচব, মুনিযুর্দ্
নবষয়ক মন্ত্রণালদয়
জমা প্রোি।
৫। িযাট জমার সকাড
-4494-9966-9
4699
৬। আয়কর জমার
সকাড-9909-9
4999-4474
9। জলমহাল
িীনতমালা অনুর্ায়ী
নিে বানরত হাদর
তিনশলভুি সর্দকাি
ব্াাংক হদত ব্াাংক
ড্রািট আকাদর
নসনডউদলর মূল্য।
4। ইজারামূল্য জমার
সকাড-0369-9
9439-4444
6। িযাট জমার
সকাড-9966-9
4699-4494

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ
সমাবাইল004744-49710 :
ইদমইল :
unojagannathpur@gmail.com

সজলা প্রশাসক

৬.

ইউনিয়ি পনরষদের
সচয়ারম্যাি, সেস্য,
সেস্যাদের সরকারী
অাংদশর সম্মািী িাতা
প্রোি এবাং সনচব ও
গ্রাম পুনলশদের সবতি
িাতা প্রোি।
সিাপনত নহসাদব োনয়ত্ব
পালিকারী সব-সরকারী
কদলজ, হাই স্কুল ও
মাদ্রাসার সবতি
নবলপ্রোি ও নশো
প্রনতষ্ঠাদির নবনবে
প্রশাসনিক কার্ বাবলী।

সরকারী বরার্দ্
প্রানির ০৪ (চার)
কার্ ব নেবস

0। আয়কর জমার
সকাড-9909-9
4999-4474

প্রদর্াজয িয়

প্রতযয়ি পত্র প্রানি
সাদপদে সচকমূদল
পনরদশাে করা হয়।

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ
সমাবাইল004744-49710 :
ইদমইল :

সজলা প্রশাসক

unojagannathpur@gmail.com

৮.

ব
সজিাদরল সাটিনিদকট
মামলা।

নশো প্রনতষ্ঠাি
প্রোদির নিজস্ব
প্যাদড সবতি নবল
প্রানির ০২ (দুই) কার্ ব
নেবস মদে এবাং সর্
সকাি প্রশাসনিক
কাদজর প্রস্তাব প্রানির
০৭ (সাত) কার্ ব
নেবদসর মদে।
নবনে ও পর্দ্নত
সমাতাদবক।

৯.

সমাবাইল সকাট ব পনরচা
লিা ও নরদপাট ব নরটাণ ব
সপ্ররণ।

প্রদয়াজি সমাতাদবক
নবনে ও পর্দ্নত
সমাতাদবক

৭.

৭। উদ্বৃত মূদল্যর নবপরীদত ২০ %জামািদতর
অথ ব উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর অনুকূদল
পনরদশাদের ব্াাংক ড্রািট।
৮। উপদজলা জলমহাল ব্বস্থাপিা কনমটির
সিার কার্ বনববরণী
৯। সরকারী প্রাপ্য ইজারা মূল্য ও অন্যান্য
করানে পনরদশাদের জন্য সিাটিশ ।
১০। ইজারা মূল্য পনরদশাদের পর অনুদমানেত
ইজারা সময়াদের প্রথম বৎসদরর পদহলা চবশাখ
হদত ইজারা গ্রহীতার অনুকূদল েখলদেহী প্রোি
ও চুনিপত্র সম্পােিকরণ;
সাংনিষ্ট্ ইউনিয়ি সচয়ারম্যাি কর্তবক ইউনপ
সেস্যগদণর প্রাপ্য িাতাকালীি সমদয় স্ব স্ব
োনয়ত্ব পালি নবষয়ক প্রেত্ত প্রতযয়িপত্র।

১। নিে বানরত িরদম নবল োনখল।

১। সাংনিষ্ট্ নশো
প্রনতষ্ঠাি।
২। উপদজলা
মােনমক নশো
অনিসাদরর কার্ বালয়

প্রদর্াজয সেদত্র

নিে বানরত িরদম অনুদরাে পত্র ও োবীকৃত
টাকার নবপরীদত নিে বানরত হাদর সকাট ব নি
প্রোি।

োবীোর বা
তৎসাংনিষ্ট্
েির/সাংস্থা

নবনে সমাতাদবক
প্রাপ্য সকাট ব নি

সরকার নিে বানরত িরদম

১। সজলা প্রশাসদকর
কার্ বালয়
২। উপদজলা নিব বাহী
অনিসাদরর কার্ বালয়

প্রদর্াজয সেদত্র
সকাড িাং-

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ
সমাবাইল004744-49710 :
ইদমইল :

সজলা প্রশাসক

unojagannathpur@gmail.com

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ
সমাবাইল004744-49710 :
ইদমইল :
unojagannathpur@gmail.com

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ
সমাবাইল004744-49710 :
ইদমইল :
unojagannathpur@gmail.com

সজলা প্রশাসক

১০.

১১.

১২.

হজ্বব্রত পালদির িরম
নবতরণ ও পরামশব
প্রোি।

স্থািীয় সরকার
(ইউনিয়ি পনরষে)
সাংক্রান্ত পরামশব, তথ্য
ও করণীয় সম্পদকব
সসবা প্রোি।
নবনিন্ন কনমটির
সিাপনতর োনয়ত্ব
পালি।

আদবেদির নেদি

আদবেদির পরবতী
০২ কার্ ব নেবদসর
মদে সমৌনখক ,
সটনলদিানিক বা
সমইদলও সসবা প্রোি
করা হয়।
কনমটির সেস্যসনচদবর সাদথ
আলাদপর মােদম
সম্ভাব্ স্বল্প সমদয়।

িীনতমালা অনুসাদর প্রদয়াজিীয় কাগজ পত্রানে

সসবা সমাতাদবক প্রদয়াজিীয় কাগজ পত্রানে

নবনে সমাতাদবক প্রদয়াজিীয় কাগজ পত্রানে

১। হজ অনিস
আশদকািা ,ঢাকা।
২। সজলা প্রশাসদকর
কার্ বালয়।
৩। উপদজলা নিব বাহী
অনিসাদরর কার্ বালয়
ও
অিলাইি
সাো কাগদজ/
উপদজলা নিব বাহী
অনিসাদরর কার্ বালয় /
সজলা প্রশাসদকর
কার্ বালয় /মন্ত্রণালদয়র
ওদয়ব সপাট বাল।
সাংনিষ্ট্ কনমটির
সেস্য-সনচদবর েির /
সাংস্থা হদত।

নিে বানরত হাদর প্রাপ্য
অথ ব জমার চালাি
কনপ /ব্াাংক ড্রািট
এর মােদম।

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ
সমাবাইল004744-49710 :
ইদমইল :

সজলা প্রশাসক।

unojagannathpur@gmail.com

নবিামূদল্য পরামশব
প্রোি করা হয়।

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ
সমাবাইল004744-49710 :
ইদমইল :

১। উপপনরচালক ,
স্থািীয় সরকার।
২। সজলা প্রশাসক

unojagannathpur@gmail.com

নবিামূদল্য প্রদয়াজিীয়
নসর্দ্ান্ত গ্রহি করা হয়।

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ
সমাবাইল004744-49710 :
ইদমইল :

সজলা প্রশাসক।

unojagannathpur@gmail.com

১৩.

১৪.

১৫.

নব.নস.আই.নস/ ির্তনব ক
আগমিী বাতবা প্রানির
সাদরর প্রনতদবেি সপ্ররণ। নেি।

জন্ম-নিবন্ধি
সাংদশােিকদল্প প্রাি
আদবেি সাংক্রামত্ম;

০২(দুই) ঘন্টা

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সথদক
সবসরকারী গ্রন্থাগার সমূদহ
বই প্রানির আদবেদি
সুপানরশ প্রোি;

০২(দুই) ঘন্টা

নবিামূদল্য। আগমিী
বাতবা প্রানির পর
সদরজনমদি মজুেকৃত
মালামাল র্াচাইবাোই কদর নবনে
সমাতাদবক নবক্রয়
আদেশ /নবতরদণর
ব্বস্থা গ্রহণ করা হয়।

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ
সমাবাইল004744-49710 :
ইদমইল :

সাংনশস্নষ্ট্ ইউনিয়ি
নডনজটাল সসন্টার।

সকাি নি সিওয়া হয় িা।

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ
সমাবাইল: ০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮
ইদমইল:
ঁহড়লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@মসেরষ.পড়স

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র,
সাংস্কৃনত নবষয়ক
মন্ত্রণালয়, ৫/নস বঙ্গবন্ধু
এনিনিউ, ঢাকা-১০০০।

সকাি নি সিওয়া হয় িা।

১। আগমিী বাতবা োনখলকরণ।
২। আগমিী বাতবা প্রানির সাদথ সাদথ সাংনিষ্ট্
মজুেখািায় বরাদ্দকৃত মালামাদলর সঠিকতা
সদরজনমদি র্াচাই বাোইক্রদম উপদজলা কৃনষ
অনিসার এর প্রতযয়ি পাওয়া মাত্রই ।

সাংনিষ্ট্ নডলার কর্তবক
নিজস্ব প্যাড।

১। জন্ম-নিবন্ধি সাংদশােদির নিে বানরত আদবেি
িরম
২।১ম সেনণর ম্যানজদেট কর্তবক অযানিদডনবট
৩।ইনপআই কাড ব /নচনকৎসদকর প্রতযয়িপত্র
৪। অনিিাবদকর অাংগীকার িামা
৫। ইউনপ সচয়ারম্যাদির মতামত সম্বনলত
প্রনতদবেি।
জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সথদক সরবরাহকৃত আদবেি িরম

সজলা প্রশাসক

unojagannathpur@gmail.com

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ
সমাবাইল: ০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮

সজলা প্রশাসক

সজলা প্রশাসক

ইদমইল:
১৬.

১৭.

১৮.

নিব বাহী ম্যানজদেট
আোলদতর মামলার
আদেদশর সাোরণ জাদবো
িকল প্রোি

০৭(সাত) নেবস

নিব বাহী ম্যানজদেট
আোলদতর মামলার
আদেদশর সাোরণ জাদবো
িকল প্রোি

০৭(সাত) কার্ বনেবস

কৃনষ খাস জনম বদদাবস্ত
প্রোি।

৪৫ (পঁয়তানিশ)
কার্ বনেবস

নিে বানরত িরদম আদবেি

নিে বানরত িরদম আদবেি

১। উপদজলা ভূনম অনিস সথদক প্রাি
বদদাবস্ত িনথ র্াদত থাকদব
ক) নিে বানরত িরদম োনখলকৃত আদবেদি
আদবেিকারীর স্বামী/স্ত্রীর সর্ৌথ েনব
খ) ইউনপ সচয়ারম্যাি প্রেত্ত িাগনরকত্ব সিেপত্র
গ) ইউনপ সচয়ারম্যাি প্রেত্ত পনরবার প্রোি
সাংক্রামত্ম প্রতযয়িপত্র
ঘ) আদবেিকারী ভূনমহীি মদমব সাংনশস্নষ্ট্ ইউনপ
সচয়ারম্যাি কর্তবক প্রেত্ত প্রতযয়িপত্র
ঙ) আদবেিকারীর স্বামী/স্ত্রীর জাতীয় পনরচয়পদত্রর
সতযানয়ত িদটাকনপ ১ িে ব
চ) ভূনমহীি নহদসদব উপদজলা কৃনষ খাসজনম
বদদাবস্ত কনমটির সুপানরশ সম্বনলত সিার
কার্ বনববরণী
ে) সাদিবয়ার কর্তবক আদবনেত ভূনমর উপর অাংনকত
২(দুই) কনপ সেচম্যাপ
জ) সাদিবয়ার এবাং ইউনিয়ি ভূনম সহকারী
কমবকতবার সর্ৌথ তেমত্ম প্রনতদবেি
ঝ) ইউনিয়ি ভূনম সহকারী কমবকতবা ও সহকারী
কনমশিার(ভূনম) এর স্বাের সম্বনলত জমাবদী
িরম(পূরণকৃত)।
ঞ) সাংনশস্নষ্ট্ ইউনিয়ি ভূনম সহকারী কমবকতবা
কর্তবক প্রেত্ত আদবনেত ভূনম েখদলর স্বপদে
প্রতযয়িপত্র / প্রনতদবেি।
ট) প্রসত্মানবত ভূনম সকাি মামলা সিই মদমব সাংনশস্নষ্ট্
ইউনিয়ি ভূনম সহকারী কমবকতবা কর্তবক প্রেত্ত
প্রতযয়িপত্র / প্রনতদবেি।&

ঁহড়লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@মসেরষ.পড়স
উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ

সজলা প্রশাসদকর
কার্ বালয়,দরকড বরম্নম
শাখা, সুিামগঞ্জ।

আদবেদির জন্য
২০/=টাকার সকাট ব নি
এবাং প্রনত পৃষ্ঠার
িকদলর জন্য ৪/=টাকা
হাদর সকাট ব নি

সজলা প্রশাসদকর
কার্ বালয়, সুিামগঞ্জ।

আদবেদির জন্য
২০/=টাকার সকাট ব নি
এবাং প্রনত পৃষ্ঠার
িকদলর জন্য ৪/=টাকা
হাদর সকাট ব নি

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ
সমাবাইল: ০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮
ইদমইল:
ঁহড়লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@মসেরষ.পড়স

উপদজলা ভূনম অনিস

প্রদর্াজয িদহ।

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ
সমাবাইল: ০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮
ইদমইল:
ঁহড়লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@মসেরষ.পড়স

সজলা প্রশাসক

সমাবাইল: ০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮
ইদমইল:
ঁহড়লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@মসেরষ.পড়স
-ঐ-

-ঐ-

সরকারী সাংস্থা/েিদরর
অনুকূদল অকৃনষ খাসজনম
বদদাবদসত্মর প্রসত্মাব
সজলা প্রশাসক বরাবদর
সপ্ররণ

০৭ (সাত) কার্ বনেবস

অনপবত সম্পনত্তর ইজারা
িবায়ি

০৩ (দুই) কার্ বনেবস

২১.

অববে েখল উদেে
সাংক্রান্ত

০১ (এক) কার্ বনেবস

সহকারী কনমনশিার (ভূনম)’র সুনিনে বষ্ট্
প্রস্তাবসহ সকস িনথ র্াদত থাকদব
১।সাংনিষ্ট্ ইউনিয়ি ভূনম সহকানর কমবকতবার
তেন্ত প্রনতদবেি।
২। সাংনিষ্ট্ সাদিবয়ার কর্তবক প্রেত্ত তেন্ত
প্রনতদবেি সহ সেচ ম্যাপ।
৩। সহকারী কনমশিার (ভূনম) এর মতামত
সম্বনলত আদেশিামা।

২২.

প্রোিমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ
তহনবল হদত প্রেত্ত
অনুোদির সচক ব্ানির
অনুকূদল নবতরণ

০৭ (সাত) কার্ বনেবস

জাতীয় পনরচয় পদত্রর ১ কনপ সতযানয়ত িদটাকনপ
এবাং সাংনশস্নষ্ট্ সপৌরসিা /ইউনপ সচয়ারম্যাি কর্তবক
অনুোি প্রাি সাংনশস্নষ্ট্ ব্নি / প্রনতষ্ঠাদির অনুকূদল
প্রেত্ত সঠিক অনসত্মত্ব ও পনরনচনত সম্বনলত
প্রতযয়িপত্র।

উপদজলা নিব বাহী
অনিসাদরর কার্ বালয়

প্রদর্াজয িয়

েমবমন্ত্রণালয় হদত
মসনজে/মনদদরর

০৭ (সাত) কার্ বনবেস

১। সাংনশস্নষ্ট্ সপৌরসিা /ইউনপ সচয়ারম্যাি কর্তবক
অনুোি প্রাি সাংনশস্নষ্ট্ ব্নি / প্রনতষ্ঠাদির অনুকূদল

উপদজলা নিব বাহী
অনিসাদরর কার্ বালয়

প্রদর্াজয িয়

১৯.

২০.

২৩.

উপদজলা ভূনম অনিস সথদক সহকারী
কনমশিার(ভূনম) বদদাবস্ত িনথ সৃজি কদর সপ্ররণ
করদবি এবাং িনথদত নিমণবনি বত েনললানে প্রোি
করদবি।
ক) মন্ত্রণালদয়র প্রশাসনিক অনুদমােিসহ প্রতযাশী
সাংস্থার পূরণকৃত আদবেি
খ) খনতয়াদির কনপ
গ) প্রসত্মানবত জনমর চর্তনে বদকর কম সবশী ৫০০
গজ ব্াসাদে বর অমত্মভূবি ৪ (চার)কনপ সেস ম্যাপ
ঘ) প্রসত্মানবত োগ/োগ সমূদহর জনমদক রনঙ্গি
কানল নেদয় নচনিত করদত হদব
ঙ) সেস ম্যাপভূি সকল োদগর জনমর বতবমাি
সেনণ, বতবমাি ব্বহার ও জনমর পনরমাণ
উদলস্নখপূব বক ৪ (চার) কনপ সেচম্যাপ নেদত হদব।
চ) সাব-দরনজষ্ট্ার অনিস সথদক প্রাি নবগত
০১(&এক) বেদরর গড় মূদল্যর তানলকা
সহকারী কনমশিার (ভূনম)র সুনিনেষ্ট্ প্রসত্মাবসহ
সকস িনথ র্াদত থাকদব
১। ইজারা িবায়িকারীর আদবেি
২। পূদব ব লীজ মানি পনরদশাদের এইচআরআর এর
িদটাকনপ-১ কনপ
৩। সহকারী কনমশিার (ভূনম) এবাং সাংনশস্নষ্ট্
ইউনিয়ি ভূনম সহকারী কমবকতবার প্রনতদবেি।

উপদজলা ভূনম অনিস

উপদজলা ভূনম অনিস

প্রদর্াজয িয়

িনথ উপদজলা নিব বাহী
অনিসার কর্তবক
অনুদমােি করার পর
সহকারী কনমশিার
(ভূনম) িবায়ি নি
এইচআরআর এর
মােদম আোয় কদরি।

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ
সমাবাইল: ০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮
ইদমইল:
ঁহড়লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@মসেরষ.পড়স

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ
সমাবাইল: ০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮
ইদমইল:
ঁহড়লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@মসেরষ.পড়স

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ
সমাবাইল: ০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮
ইদমইল:
ঁহড়লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@মসেরষ.পড়স
উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ
সমাবাইল: ০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮

সজলা প্রশাসক

সজলা প্রশাসক

সজলা প্রশাসক

ঐ

অনুকূদল প্রাি বরাদ্দ
নবতরণ

২৪.

মহামান্য রােপনতর
সস্বোেীি তহনবল হদত
প্রাি সচক নবতরণ;

০৭ (সাত) কার্ বনেবস

২৫.

হাট-বাজাদরর চানদিা
নিটির প্রসত্মাব সজলা
প্রশাসক বরাবদর সপ্ররি।

১৫ (পদিদরা) কার্ বনেবস

২৬.

এিনজও কার্ বক্রম
সম্পনকবত প্রতযায়ি

১০ (েশ) কার্ বনেবস

২৭.

সাংস্কৃনতক নবষয়ক
মন্ত্রণালয় হদত অনুোি
প্রানির আদবেি
অগ্রগামীকরণ

০২(দুই) কার্ বনেবস

প্রেত্ত সঠিক অনসত্মত্ব ও পনরনচনত সম্বনলত
প্রতযয়িপত্র।
২। সাংনশস্নষ্ট্ মসনজে/ মনদর কনমটির সিাপনত/
সসদক্রটারীর জাতীয় পনরচয়পদত্রর ১ কনপ
সতযানয়ত িদটাকনপ
৩। মসনজে/ মনদর কনমটির সিাপনত/ সসদক্রটারী
কর্তবক সিার কার্ বনববরণীসহ ব্নয়ত টাকার ব্য়
িাউচার োনখল করদত হদব।
১। সাংনশস্নষ্ট্ সপৌরসিা /ইউনপ সচয়ারম্যাি কর্তবক
অনুোি প্রাি সাংনশস্নষ্ট্ ব্নি / প্রনতষ্ঠাদির অনুকূদল
প্রেত্ত সঠিক অনসত্মত্ব ও পনরনচনত সম্বনলত
প্রতযয়িপত্র।
২। অনুোি প্রাি তানলকাভুি ব্নির জাতীয়
পনরচয়পদত্রর ১ কনপ সতযানয়ত িদটাকনপ (দকাি
আদবেদির প্রদয়াজি সিই)।
৩। নবতরণকৃত টাকার প্রানিস্বীকারপত্র সাংরÿণ
করদত হদব।
উপদজলা ভূনম অনিস সথদক প্রাি চানদিা নিটির
নমস সকস িনথদত র্া থাকদব;
১। সাংনশস্নষ্ট্ ইউনপ সচয়ারম্যাি কর্তবক প্রেত্ত
িাগনরকদত্বর সিেপত্র
২। আদবেিকারীর জাতীয় পনরচয়পদত্রর ১ কনপ
সতযানয়ত িদটাকনপ,
৩। আদবেিকারীর সতযানয়ত েনব ০১(এক) কনপ
৪। সেড লাইদসন্স ১ কনপ িদটাকনপ,
৫। অনুদমানেত সপনরদিনর িকশা
৬। সেস ম্যাপ,
৭। ইউনিয়ি ভূনম সহকারী কমবকতবা এবাং সহকারী
কনমশিার (ভূনম) এর প্রনতদবেি,
৮। জমাবনদ িরম ২(দুই) কনপ।
এিনজও নবষয়ক ব্যযদরা কর্তবক প্রণীত নিে বানরত
িদমব সজলা প্রশাসি হদত প্রাি আদবেদির নিনত্তদত
সাংনশস্নষ্ট্ এিনজও কর্তবক সম্পানেত কার্ বক্রদমর
উপর সদরনজদমি তেমত্মক্রদম প্রাি তথ্যানের
নিনত্তদত মতামতসহ সুনিনে বষ্ট্ প্রনতদবেি;
১। সাংনশস্নষ্ট্ সপৌরসিা /ইউনপ সচয়ারম্যাি কর্তবক
অনুোি প্রাি সাংনশস্নষ্ট্ ব্নি / প্রনতষ্ঠাদির অনুকূদল
প্রেত্ত সঠিক অনসত্মত্ব ও পনরনচনত সম্বনলত
প্রতযয়িপত্র।

ইদমইল:
ঁহড়লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@মসেরষ.পড়স

উপদজলা নিব বাহী
অনিসাদরর কার্ বালয়

নবিা মূদল্য

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ
সমাবাইল: ০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮
ইদমইল:
ঁহড়লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@মসেরষ.পড়স

সজলা প্রশাসক

উপদজলা ভূনম অনিস

২০/- (নবশ) টাকা
মূল্যমাদির সকাট বনি

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ
সমাবাইল: ০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮
ইদমইল:
ঁহড়লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@মসেরষ.পড়স

সজলা প্রশাসক

এিনজও অযাদিয়াস ব
ব্যযদরা প্রোিমন্ত্রীর
কার্ বালয় মাইসা িবি
(৯ম তলা) ১৩ শহীে
কযাদেি মিসুর আলী
স্মারিী রমিা, ঢাকা১০০০
িবি ৬(১১) তলা,
বাাংলাদেশ সনচবালয়,
ঢাকা-১০০০ ও সেরষ

প্রদর্াজয িয়

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ
সমাবাইল: ০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮
ইদমইল:
ঁহড়লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@মসেরষ.পড়স

সজলা প্রশাসক

প্রদর্াজয িয়

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ
সমাবাইল: ০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮

সজলা প্রশাসক

২৮.

নশÿঁা প্রনতষ্ঠাদির
ম্যাদিনজাং কনমটি গঠদির
জন্য নপ্রজাইনডাং অনিসার
নিদয়াগ।

০২(দুই) কার্ বনেবস

২৯.

নশÿঁা প্রনতষ্ঠাদির এডহক
কনমটির অনিিাবক সেস্য
মদিায়ি

০২(দুই) কার্ বনেবস

৩০.

সজ এস নস/ এসএসনস
পরীÿঁা সকন্দ্র স্থাপি
নবষদয় মতামত প্রোি

প্রানি সাদপÿÿ
০৭ (সাত) কার্ বনেবস

৩১.

পাবনলক পরীো
সাংক্রান্ত;

নশো সবাড ব/ সাংনিষ্ট্
কর্তবপে কর্তবক
নিে বানরত সময়সূনচ
সমাতাদবক

৩২.

একটি বানড় একটি খামার
প্রকদল্পর ঋণ অনুদমােি

০১ (এক) কার্ বনেবস

২। অনুোি প্রাি তানলকাভুি ব্নির জাতীয়
পনরচয়পদত্রর ১ কনপ সতযানয়ত িদটাকনপ (দকাি
আদবেদির প্রদয়াজি সিই)।
৩। নবতরণকৃত টাকার প্রানিস্বীকারপত্র সাংরÿণ
করদত হদব।
১। প্রনতষ্ঠাি প্রোদির প্যাদড আদবেি
২। পূব ববতী কনমটি গঠি ও সময়াে সাংক্রামত্ম
কাগজাদতর সতযানয়ত কনপ
৩। খসড়া ও চূড়ামত্ম সিাটার তানলকা অনুদমােি
সাংক্রামত্ম প্রনতষ্ঠাি পনরচালিা কনমটির
কার্ বনববরণীর কনপ
সাংনশস্নষ্ট্ নশÿঁা প্রনতষ্ঠাি প্রোি কর্তবক নিজস্ব
প্যাদড আদবেি
১। প্রসত্মানবত ৩ জি অনিিাবদকর িাদমর তানলকা
োনখলকরণ;

েঢ়@সড়পে.মড়া.িি
w..সড়পে.মড়া.িি

১। নশÿঁা প্রনতষ্ঠাি প্রোদির আদবেি
২। সাংনশস্নষ্ট্ নশÿঁাদবাড ব কর্তবক প্রেত্ত নিদে বশিা
৩। সজএসনস/ এসএসনস পরীÿঁা সকন্দ্র স্থাপদির
সর্ৌনিক কারণ উদলস্নখপূব বক সাংনশস্নষ্ট্ নশÿঁা
প্রনতষ্ঠাি পনরচালিা / ম্যাদিনজাং কনমটির নসর্দ্ামত্ম
সম্বনলত কার্ বনববরণী;
৪। আদবেদির স্বপÿÿ প্রসত্মানবত পরীÿঁা
সকদন্দ্রর অনেভূি নশÿঁা প্রনতষ্ঠাি প্রোদির
সম্মনতপত্র
৫। সুস্পষ্ট্ মতামত সম্বনলত স্থািীয় প্রশাসদির
সদরজনমি তেমত্ম প্রনতদবেি।
সাংনিষ্ট্ নশো সবাডব / কর্তবপে কর্তবক
সরবরাহকৃত উত্তরপত্র / প্রশ্নপত্র ও তৎসাংনিষ্ট্

ইদমইল:
ঁহড়লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@মসেরষ.পড়স

সাংনশস্নষ্ট্ নশÿঁা
প্রনতষ্ঠাি

নবিা মূদল্য

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ
সমাবাইল: ০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮
ইদমইল:
ঁহড়লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@মসেরষ.পড়স

সজলা প্রশাসক

সাংনশস্নষ্ট্ নবদ্যালয়

প্রদর্াজয িয়

সজলা প্রশাসক

সাংনশস্নষ্ট্ নশÿঁা সবাড ব

এ অনিদসর জন্য
প্রদর্াজয িয়।

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ
সমাবাইল: ০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮
ইদমইল:
ঁহড়লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@মসেরষ.পড়স
উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ
সমাবাইল: ০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮
ইদমইল:
ঁহড়লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@মসেরষ.পড়স

সাংনিষ্ট্ নশো সবাড ব /
কর্তবপে

প্রদর্াজয িয়

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ
সমাবাইল: ০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮
ইদমইল:
ঁহড়লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@মসেরষ.পড়স

১। নশো সবাড ব
কর্তবপে
২। মহাপনরচালক
সাংনিষ্ট্ অনেেির
৩। সজলা প্রশাসক

সমন্বয়কারীর কার্ বালয়
একটি বানড় একটি
খামার প্রকল্প
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ

নবিামূদল্য

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ
সমাবাইল: ০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮
ইদমইল:
ঁহড়লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@মসেরষ.পড়স

সজলা প্রশাসক

অন্যান্য কাগজাত

১। আদবেিকারীর পাসদপাট ব আকাদরর েনব-২ কনপ
২। জাতীয় পনরচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধি সিদের
িদটাকনপ-১ কনপ
৩। সাংনশস্নষ্ট্ মাঠ সহকারী কর্তবক প্রেত্ত সাংনশস্নষ্ট্
আদবেিকারী সেদস্যর পনরনচনতমূলক প্রতযয়িপত্র
৪। সনমনতর ব্বস্থাপিা কনমটির িাদমর তানলকা
৫। সনমনত ব্বস্থাপিা কনমটির কার্ বনববরণী

সজলা প্রশাসক

৩৩.

ওয়াজ মাহনিদল অনুমনত
প্রোি

০১ (এক) কার্ বনেবস

সাো কাগদজ আদবেি

৩৪.

বীর মুনিদর্ার্দ্ার সম্মািী
িাতা প্রোি

০৭ (সাত) কার্ বনেবস

১। আদবেিকারীর েনব-১ কনপ
২। জাতীয় পনরচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধি
সিদের িদটাকনপ-১ কনপ
৩। মুনিদর্ার্দ্া নহদসদব প্রমািকপত্র

৩৫.

েনরদ্র মার জন্য
মার্তত্বকালীি িাতা

০৭(সাত) কার্ বনেবস

উপদজলা মনহলা নবষয়ক কমবকতবা কর্তবক
উপস্থানপতত িনথ র্ সকল কাগজাত থাকদব;
১। নিে বানরত িরদম আদবেিকারীর আদবেি
২। আদবেিকারীর পাসদপাট ব সাইদজর সতযানয়ত
েনব ০৫(পাঁচ) কনপ
৩। জাতীয় পনরচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধি সিদের
িদটাকনপ-১ কনপ
৪। গিবোরণ সম্পনকবত নচনকৎসক কর্তবক প্রেত্ত
প্রতযয়িপত্র
৫। সমত্মাি-সমত্মনতর সাংখ্যা সম্পনকবত সাংনশস্নষ্ট্
ইউনপ সচয়ারম্যাি কর্তবক প্রেত্ত প্রতযয়িপত্র
৬। নিনজনড মদিািীত করদণর স্বপÿÿ সাংনশস্নষ্ট্
ইউনিয়ি কনমটির সিায় অনুদমােদির স্বপÿÿ
সিার কার্ বনববরণী
৭। উপদজলা কনমটি কর্তবক অনুদমােি সাংক্রামত্ম
সিার কার্ ব নববরণী;
উপদজলা মনহলা নবষয়ক কমবকতবা কর্তবক
উপস্থানপতত িনথ র্ সকল কাগজাত থাকদব;
১। নিে বানরত িরদম আদবেিকারীর আদবেি
২। আদবেিকারীর পাসদপাট ব সাইদজর সতযানয়ত
েনব ০৫(পাঁচ) কনপ
৩। জাতীয় পনরচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধি সিদের
িদটাকনপ-১ কনপ
৪। গিবোরণ সম্পনকবত নচনকৎসক কর্তবক প্রেত্ত
প্রতযয়িপত্র
৫। সমত্মাি-সমত্মনতর সাংখ্যা সম্পনকবত সাংনশস্নষ্ট্
সপৌর সময়র / কাউনন্সলর কর্তবক প্রেত্ত প্রতযয়িপত্র
৪। উপকারদিাগী মদিািীত করদণর স্বপÿÿ সপৌর
কনমটির সিায় অনুদমােদির স্বপÿÿ সিার
কার্ বনববরণী

প্রদর্াজয িয়

নবিামূদল্য

উপদজলা সমাজদসবা
অনিসাদরর কার্ বালয়
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ।

নবিামূদল্য

উপদজলা মনহলা
নবষয়ক কমবকতবার
কার্ বালয়,জগন্নাথপুর

নবিা মূদল্য

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ
সমাবাইল: ০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮
ইদমইল:ঁহড়লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@মসেরষ.পড়

সজলা প্রশাসক

স

৩৬.

কমবজীনব ল্যাকদটটিাং
মাোর সহায়তা তহনবল;

০৭ (সাত) কার্ বনেবস

উপদজলা সমাজদসবা অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ
সমাবাইল: ০৮৭২৭-৫৬০৩০
ইদমইল:ঁঁাংঁাংড়.লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@ঁের্
ড়ড়
উপদজলা মনহলা নবষয়ক অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ
সটনলদিাি িম্বর-০৮৭২৭-৫৬১৭৪
সমাবাইল: ০১৭২২-২২৭৯০৪
ইদমইল:িনে.লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@মসেরষ.পড়

উপদজলা নিব বাহী
অনিসার
সজলা প্রশাসক
উপদজলা নিব বাহী
অনিসার
সজলা প্রশাসক

স

উপদজলা মনহলা
নবষয়ক কমবকতবার
কার্ বালয়,জগন্নাথপুর

নবিা মূদল্য

উপদজলা মনহলা নবষয়ক অনিসার
জগন্নাথপুর, সুিামগঞ্জ
সটনলদিাি িম্বর-০৮৭২৭-৫৬১৭৪
সমাবাইল: ০১৭২২-২২৭৯০৪
ইদমইল:
িনে.লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@মসেরষ.পড়স

উপদজলা নিব বাহী
অনিসার
সজলা প্রশাসক

৫। উপদজলা কনমটি কর্তবক অনুদমােি সাংক্রামত্ম
সিার কার্ ব নববরণী;

৩৫

নিনজনড কার্ বক্রম
সাংক্রান্ত;

০৭) সাত (কার্ বনেবস

৩৬

সাোরণ অনিদর্াগ তেন্ত
ও নিষ্পনত্ত

১৫) পদিদরা (
কার্ বনেবস

উপদজলা মনহলা নবষয়ক কমবকতবা কর্তবক
উপস্থানপত িনথ সর্ সকল কাগজাত থাকদব;
১। নিে বানরত িরদম আদবেিকারীর আদবেি
২। আদবেিকারীর পাসদপাট ব সাইদজর
সতযানয়ত েনব ০৩)নতি (কনপ
৩। জাতীয় পনরচয়পত্র/জিম নিবন্ধি সিদের
িদটাকনপ-১ কনপ
৪। নিনজনড মদিািীত করদণর স্বপদে সাংনিষ্ট্
ওয়াডব কনমটি ও ইউনিয়ি কনমটির সিায়
অনুদমােদির স্বপদে সিার কার্ বনববরণী
৫। উপদজলা কনমটি কর্তবক অনুদমােি
সাংক্রান্ত সিার কার্ ব নববরণী;
অনিদর্াদগর স্বপদে োনখলকৃত কাগজপত্র

উপদজলা মনহলা নবষয়ক অনিসার
উপদজলা নিব বাহী
জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ
অনিসার
সটনলদিাি িম্বর+ :৮৮০৮৭২৭-৫৬১৭৪
সজলা প্রশাসক
সমাবাইল+ :৮৮০১৭২২-২২৭৯০৪
ইদমইল :
dwa.jagannathpur@gmail
.com

উপদজলা মনহলা
নবষয়ক কমবকতবার
কার্ বালয়, জগন্নাথপুর

নবিা মূদল্য

প্রদয়াজয িয়

আদবেদির জন্য
উপদজলা নিব বাহী অনিসার
২০=/টাকার সকাট ব নি জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ
সটনলদিাি+ :৮৮০৮৭২৭-৫৬০২৫
সমাবাইল+ :৮৮০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮
ইদমইল:

সজলা প্রশাসক

unojagannathpur@gmail.co
m

৩৭

র্াত্রা/সমলা/সাকবাস
সাংক্রান্ত তেন্ত
প্রনতদবেি সপ্ররণ

০৭) সাত (কার্ বনেবস

সজলা প্রশাসি সথদক প্রাি নিদে বশিা সমাতাদবক
১। আদবেিকারীর আদবেি
২। আদবেদির স্বপদে প্রদয়াজিীয় তথ্যানে
৩। আদবেদির উপর সদরজনমি তেন্ত
প্রনতদবেি সপ্ররণ;

প্রদয়াজয িয়

আদবেদির জন্য
উপদজলা নিব বাহী অনিসার
২০=/টাকার সকাট ব নি জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ
সটনলদিাি+ :৮৮০৮৭২৭-৫৬০২৫
সমাবাইল+ :৮৮০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮
ইদমইল:

সজলা প্রশাসক

unojagannathpur@gmail.co
m

৩৮

৩৯

নসদিমা/সপদোলপাম্প
স্থাপি/ইদটর িাটা
স্থাপি সাংক্রান্ত তেন্ত
প্রনতদবেি সপ্ররণ

তথ্য অনেকার আইি
২০০৯ অনুর্ায়ী চানহত
তথ্য সরবরাহ

১৫) পদিাদরা (নেি

২০) নবশ (নেি

সজলা প্রশাসি কর্তবক প্রেত্ত নিদে বশিা
সমাতাদবক
১। আদবেিকারীর আদবেি
২। ভূনমর মানলকািা স্বপদে কাগজাত
৩। পনরদবশ অনেেিদরর োড়পত্র
৪। আদবেদির উপর সদরজনমি তেন্ত
প্রনতদবেি সপ্ররণ;
নিে বানরত িরদম নলনখত বা ই-সমইদলর
মােদম প্রাি আদবেি।

এ অনিদস প্রদয়াজয
িয়

এ অনিদসর জন্য
প্রদর্াজয িয়

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ
সটনলদিাি+ :৮৮০৮৭২৭-৫৬০২৫
সমাবাইল+ :৮৮০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮
ইদমইল:

সজলা প্রশাসক

unojagannathpur@gmail.co
m

োনয়তব প্রাি
কমবকতবা / উপদজলা

নবিা মূদল্য

উপদজলা প্রকল্প বাস্তবায়ি কমবকতবা,
জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ।
সমাবাইল : ০১৭২৪০৯৪৫২৫

উপদজলা নিব বাহী
অনিসার

৪০

বয়ে িাতা /নবেবা ও
স্বামী পনরতযািা/ দুঃস্থ
মনহলা িাতা /সবদে ,
েনলত ,হনরজি িাতা /
প্রনতবনন্ধ নশোথী িাতা
এবাং প্রনতবনন্ধ িাতা
প্রোি সাংক্রান্ত

৪১

যুব ঋণ অনুদমােি ও
নবতরণ

৪২

পিী সমাজদসবা োনরদ্র
নবদমাচি কমবসূনচ
সাংক্রান্ত

৪৩

সস্বচোদসবী সাংস্থা /
সাংগঠি/ ক্লাবসমূদহর
নিবন্ধি প্রোি সাংক্রান্ত;

প্রকল্প বাস্তবায়ি
কমবকতবা
জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ
০১)এক (কার্ বনেবস
উপদজলা সমাজদসবা অনিস কর্তবক
উপদজলা সমাজ
উপস্থানপত িনথদত সর্ সকল কাগজাত থাকদব; অনিসাদরর কার্ বালয়
১। নিে বানরত িরদম আদবেি
জগন্নাথপুর
২।পাসদপাট ব সাইদজর সতযানয়ত েনব ৪)চার (
কনপ
৩। জাতীয় পনরপদত্রর / জিম নিবন্ধি সিদের
সতযানয়ত০১)এক (কনপ
৪। সাংনিষ্ট্ সপৌর / ইউনপ কনমটি কর্তবক
অনুদমােি সম্পনকবত সিার কার্ বনববরণী
০১) এক (কার্ বনেবস
উপদজলা যুব উন্নয়ি অনিসার সথদক প্রাি িনথ উপদজলা যুব উন্নয়ি
র্াদত থাকদব
অনিসাদরর কার্ বালয়
১। আদবেিকারীর আদবেি ;
জগন্নাথপুর সুিামগঞ্জ।
২। আদবেিকারীর েনব-২ কনপ
৩। জাতীয় পনরচয়পদত্রর িদটাকনপ
৪। জনমর মানলকািার স্বপদে খনতয়াদির
কনপ/েনলল/োনখলা/প্রদয়াজিীয় কাগজাত
৫। যুব উন্নয়ি অনেেির কর্তবক সিেপত্র
৬। অনুদমানেত ঋদণর ৫ %সঞ্চয় জমার
প্রমানণক
১৫) পদির (কার্ বনেবস উপদজলা সমাজদসবা অনিসার সথদক প্রাি
উপদজলা সমাজদসবা
িনথ র্াদত থাকদব
অনিসাদরর কার্ বালয়
১। আদবেিকারীর আদবেি ;
জগন্নাথপুর সুিামগঞ্জ।
২। আদবেিকারীর েনব-১ কনপ
৩। জাতীয় পনরচয়পদত্রর িদটাকনপ
৪। মাঠকমীর উপনস্থনতদত অনুনষ্ঠত গ্রাম
কনমটির সিার কার্ বনববরণী
উপদজলা সমাজদসবা অনিসার সথদক প্রাি
উপদজলা সমাজদসবা
িনথ র্াদত থাকদব
অনিসাদরর কার্ বালয়
১। আদবেিকারীর আদবেি ;
জগন্নাথপুর সুিামগঞ্জ।
২। আদবেিকারীর েনব-১ কনপ
৩। জাতীয় পনরচয়পদত্রর িদটাকনপ
৪। আদবনেত সাংস্থা / সাংগঠদির ব্াাংক
নহসাদবর প্রতযয়িপত্র।
৫। আদবনেত সাংস্থা / কনমটির কার্ ব নিব বাহী
কনমটির সেস্যগদণর িাদমর তানলকা

ইদমইল :piounojp@gmail.com
নবিা মূদল্য

উপদজলা সমাজদসবা অনিসার
জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ
সমাবাইল :০৮৭২৭-৫৬০৩০
ইদমইল:

উপদজলা নিব বাহী
অনিসার

usso.jagannathpur@yahoo.c
om

নবিা মূদল্য

উপদজলা যুব উন্নয়ি অনিসার
জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ
সমাবাইল :০১৭১৬-৮২৬৭০৭
ইদমইল :

উপদজলা নিব বাহী
অনিসার

নবিা মূদল্য

উপদজলা সমাজদসবা অনিসার
জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ
সমাবাইল :০৮৭২৭-৫৬০৩০
ইদমইল:ঁঁাংঁাংড়.লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@ঁের্
ড়ড়

উপদজলা নিব বাহী
অনিসার

নবিা মূদল্য

উপদজলা সমাজদসবা অনিসার
জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ
সমাবাইল :০৮৭২৭-৫৬০৩০
ইদমইল:ঁঁাংঁাংড়.লেমেহহেঃর্ঢ়ৎ@ঁের্
ড়ড়

উপদজলা নিব বাহী
অনিসার

৪৪

সজলা সথদক প্রাি সার
নডলারদের মাদঝ উপবরাদ্দ প্রোি

০১) এক (কার্ বনেবস

৬। আদবনেত সাংস্থা / সাংগঠি কমপদে
০১)এক (বৎসর র্াবৎ সচল রদয়দে তৎমদমব
নবগত ০১)এক (বৎসদরর কার্ ব নিব বাহী
কনমটির সাোরণ সিার কার্ বনববরণ ০১)এক (
কনপ কদর।
প্রাি বরাদদ্দর আদলাদক িীনতমালা / উর্ধ্বতি
কর্তবপদের নিদে বশিা অনুসাদর সাংনিষ্ট্ সার
নডলারদের মদে উপ-বরাদ্দপত্র।

প্রদর্াজয িয়

প্রদর্াজয িয়

উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ
সটনলদিাি+ :৮৮০৮৭২৭-৫৬০২৫
সমাবাইল+ :৮৮০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮
ইদমইল:

সজলা প্রশাসক

unojagannathpur@gmail.co
m

৪৫

কানবটা িীনতমালা
২০১৭ অনুসাদর প্রকল্প
বাস্তবায়ি সাংক্রান্ত;

নপআইনস গঠি
প্রনক্রয়া ৩০
িদিম্বদরর মদে
সম্পন্নকরণ এবাং ১৫
নডদসম্বদরর মদে
কাজ শুরম্ন কদর ২৮
সশ সিব্রম্নয়ানরর মদে
কাজ সমািকরণ;

কানবটার আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ি িনথদত
সর্ সকল কাগজাত থাকদব;
১। কানবটা েীম প্রণয়ি ও বাস্তবায়ি
সাংক্রাদমত্ম উপদজলা কনমটির নসর্দ্ান্ত সম্বনলত
কার্ বনববরণী
২। ইউনপ সচয়ারম্যাি কর্তবক প্রকল্প তানলকা
সাংনিষ্ট্ কনমটির অনুদমােি সাংক্রান্ত নসর্দ্ান্ত
সম্বনলত কার্ বনববরণী ও প্রকল্প তানলকা কনপ
৩। পাউদবা’র এস ও কর্তবক প্রকদল্পর
নবপরীদত নপ্র ওয়াকব ম্যাজারদমন্ট এর কাগজাত
৪। ইউনিয়ি পনরষে কর্তবক প্রকল্প বাস্তবায়ি
কনমটির তানলকা সম্বনলত কাগজ
৫। উপদজলা নিব বাহী অনিসার ও উপদজলা
কনমটি কর্তবক প্রকল্প বাস্তবায়ি কনমটি
অনুদমােদির নসর্দ্ান্ত সম্বনলত কার্ বনববরণী
৬। প্রকল্প বাস্তবায়ি কনমটির সিাপনত ও
সসদক্রটারী কর্তবক সম্পানেত চুনিপত্র
৭। ওয়াকব অড বার
৮। পাউদবা’র এস ও কর্তবক প্রকদল্পর
নবপরীদত অনের্াচিপত্র
৯। সমাট ৪)চার (নকনস্তদত পনরদশােদর্াগ্য
নবদলর মদে প্রনত নকনস্তর নবল োড়করদণ
পাউদবা’র এস ও কর্তবক নবল সাংনিষ্ট্ প্রকদল্পর
কাদজর গুণগত ও পনরমাি তথ্যানেসহ
মতামত সম্বনলত প্রনতদবেি

উপদজলা নিব বাহী
নবিামূদল্য
বালয়
অনিসাদরর কার্ /
উপ-সহকারী প্রদকৌঃ
পাউদবা’র অনিস

১ উপদজলা নিব বাহী অনিসার
জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ
সটনলদিাি+ :৮৮০৮৭২৭-৫৬০২৫
সমাবাইল+ :৮৮০১৭৯৪-৪৪৮৭২৮
ইদমইল:
unojagannathpur@gmail.co
m ২। উপ-সহকারী প্রদকৌশলী পাউদবা

জগন্নাথপুর ,সুিামগঞ্জ।
সমাবাইল :
ইদমইল:

সজলা প্রশাসক
নিব বাহী প্রদকৌশলী
পাউদবা

৪৮

নিব বাচি সাংক্রান্ত;

নিব বাচি কনমশি
কর্তবক নিে বানরত
সমদয়র মদে

১০। প্রকল্প বাস্তবায়দির নবপরীদত উপদজলা
কনমটির সম্পােক ও সিাপনত কর্তবক প্রেত্ত
সমাপিী প্রনতদবেি
নিব বাচি কনমশি কর্তবক সরবরাহকৃত কাগজাত

১। উপদজলা নিব বাচি
অনিসাদরর কার্ বালয়
২। উপদজলা নিব বাহী
অনিসাদরর কার্ বালয়
৩। সাংনিষ্ট্ নরটানণ বাং
অনিসাদরর কার্ বালয়

নিব বাচি কনমশি
কর্তবক নিে বানরত হার
ও সকাদড জমা

উপদজলা নিব বাচি অনিসার
সটনলদিাি িম্বরসমাবাইল িম্বর-০১৭১৬-৩৫৯৬০৯
ই-সমইলueojagannathsunam@gmail.com

