
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিববাহী অনিসাদরর কার্বালয় 

আশাশুনি, সাতক্ষীরা 

িাগনরক সিে বা সসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত 

  

১। নিশি                                                                                  ২।   নিশি                                                                    ৩। 

উদেশ্র্ 

ক্রি

ঃ  

িাং 
সসবার িাি 

প্রদয়াজিীয়    সদববা

চ্চ সিয় 

(ঘন্টা/নেি/িাস) 
প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

কাগজপত্র/ আদবেি 

িিব  প্রানির স্থাি 
সসবািূলয ও পনরদশাধ 

পদ্ধনত (র্নে থাদক) 

শাখার িাি সহ োনয়ত্বপ্রাি 

কিবকতব া (কিবকতব ার পেবী, 

রুি িম্বর , 

বাাংলাদেদশর  সকাড, সজলা 

ও উপদজলা সকাডসহ 

সেনলদিাি/সিাবাইল িম্বর, 

ই-সিইল ঠিকািা 

উদ্ধব তি কিবকতব ার 

পেবী, রুি িম্বর 

বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা ও উপদজলা 

সকাডসহ 

সেনলদিাি/সিাবাইল 

িম্বর, ই-সিইল ঠিকািা 

১ 
প্রয়াত িুনিদর্াদ্ধাদের 

োিি খরচ প্রোি ১ (এক) কার্বনেবস 

উপজেলা নির্বাহী অনিসার/গার্ব  অর্ 

অিার প্রদািকারী কর্বকর্ব া একটি 

স্থািীয়ভাজর্ তর্রী/ছাপাজিা িাাঁ কা 

আজর্দি ির্ব এর্ং প্রজয়ােিীয় টাকা 

সজে নিজয় যাজর্ি (Blank 

Application Form) 
 

  

স্থািীয়িাদব প্রণীত আদবেি 

িরি উপদজলা নিববাহী 

অনিস সথদক সাংগ্রহ করদত 

হদব 

  

সকাি খরচ সিয়া হয় 

িা 

  

উপদজলা নিববাহী অনিসার, 

আশাশুনি, সাতক্ষীরা। 

০৪৭২৪-৭৫৩০১ 

+৮৮০১৭৭৯-৫০৯০৩৫ 

unoashasuni@mop

a.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, 

সাতক্ষীরা 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 

dcsatkhira@m

opa.gov.bd 

২ 
জন্ম-নিবন্ধি সাংদশাধদির 

আদবেি  সজলা প্রশাসক 

বরাবদর অগ্রগািীকরণ 

২ (দুই) ঘন্টা 

  

েন্ম-নির্ন্ধি সংজশাধজির নিধবানরর্ 

আজর্দি িরর্ 

  
 

সংনিষ্ট ইউনিয়ি 

পনরষদ/ নর্নেটাল 

সসন্টার 

  
 

সকাি নি সিয়া হয় 

িা 

  

-ঐ- 

  

-ঐ- 

৩ 

নির্বাহী র্যানেজেট 

আদালজর্র 

র্ার্লার আজদজশর 

সাধারণ  োজর্দা 

িকল প্রদাি 
 

০৩ (নতি) 

কার্বনেবস 
সাো কাগদজ আদবেি 

নিববাহী িযানজদেে আোলত 

আশাশুনি, সাতক্ষীরা 

আজর্দজির েিয 

২০/-টাকার সকাটব  

নি এর্ং প্রনর্ পৃষ্ঠার 

িকজলর েিয ৪/-

টাকা হাজর সকাটব  নি 
 

-ঐ- -ঐ- 

৪ 
কৃনি খাস জনি বদদাবস্ত 

প্রোি 
৪৫ (পঁয়তানিশ) 

কার্বনেবস 

১। উপদজলা িূনি অনিস 

সথদক প্রাি বদদাবস্ত 

িনথ-র্াদত থাকদব 

২। আদবেিকারীর 

স্বািী/স্ত্রীর সর্ৌথ ছনবসহ 

পূরণকৃত এবাং স্বাক্ষনরত 

আদবেি ১ কনপ 

৩। আদবেিকারী িূনিহীি 

িদিব সচয়ারিযাি/সিয়র 

এর প্রতযয়দির 

উপদজলা িূনি অনিস 
এ অনিদসর জিয 

প্রদর্াজয িয়/নি 
-ঐ- -ঐ- 



িূল/সতযানয়ত িদোকনপ-

১ কনপ 

৪। আদবেিকারীর 

স্বািী/স্ত্রীর জাতীয় 

পনরচয়পত্র সতযানয়ত 

িদোকনপ-১ কনপ 

৫। িূনিহীি নহদসদব 

উপদজলা কৃনি খাস জনির 

বদদাবস্ত কনিটির 

সুপানরশ/সিার কার্বনববণী 

৬। সেচ িযাপ 

৫ 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সথদক 

সবসরকারী গ্রন্থাগারসিূদহ 

বই প্রানির আদবেদি 

সুপানরশ প্রোি 

২ (দুই) ঘন্টা 
জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সথদক 

সরবরাহকৃত আদবেি 

িরি 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র 

সাংেৃনত নবিয়ক িন্ত্রণালয়, 

৫/নস বঙ্গবনু্ধ এনিনিউ, 

ঢাকা-১০০০। 

e-

mail:granthakend

ro. 

org@gmail.comW

eb:www.nbc.org.b

d 

  

সকাি নি সিয়া হয় 

িা 

    

৬ 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সথদক 

সবসরকারী গ্রন্থাগারসিূদহর 

বরােকৃত বই গ্রহণ নবিদয় 

সুপানরশ প্রোি 

২ (দুই) ঘন্টা 
জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সথদক 

সরবরাহকৃত আদবেি 

িরি 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র 

সাংেৃনত নবিয়ক িন্ত্রণালয়, 

৫/নস বঙ্গবনু্ধ এনিনিউ, 

ঢাকা-১০০০। 

e-mail: 

granthakendro. 

org@gmail.com 

Web:www.nbc.or

g.bd 

সকাি নি সিয়া হয় 

িা 
-ঐ- -ঐ- 



৭ 

সরকানর সাংস্থা/েিদরর 

অিুকূদল অকৃনি খাস জনি 

বদদাবদস্তর প্রস্তাব সজলা 

প্রশাসক বরাবদর সপ্ররণ 

০৩ (নতি) 

কার্বনেবস 

১। উপজেলা ভূনর্ অনিস সেজক 

সহকানর কনর্শিার (ভূনর্) র্জদার্স্ত 

িনে সৃেি কজর সপ্ররি করজর্ি এর্ং 

িনেজর্ নিম্ন র্নণবর্ দনললানদ প্রদাি 

করজর্ি। 

২। র্ন্ত্রণালজয়র প্রশাসনিক 

অিুজর্াদিসহ প্রর্যাশী সংস্থার 

পূরণকৃর্ আজর্দি 

৩। খনর্য়াজির কনপ 

৪। প্রস্তানর্র্ েনর্র চরু্নদব জকর কর্ 

সর্নশ ৫০০ গে র্যাসাজধবর অন্তভূক্ত 

একটি সেস র্যাপ 

৫। প্রস্তানর্র্ দাগ/দাগসরূ্জহর েনর্জক 

রনেি কানল নদজয় নচনির্ করজর্ হজর্ 

৬। সেস র্যাপভূক্ত সকল দাজগর 

েনর্র র্র্ব র্াি সেণী, র্র্ব র্াি র্যর্হার 

ও েনর্র পনরর্াণ উজেখ করজর্ হজর্ 

৭। সার্-সরনেোর অনিস সেজক প্রাপ্ত 

গড় রূ্জলযর র্ানলকা 
 

উপদজলা িূনি অনিস 
এ অনিদসর জিয 

প্রদর্াজয িয়/নি 
-ঐ- -ঐ- 

৮ 
অনপবত সম্পনির ইজারা 

িবায়ি 
০২ (দুই) 

কার্বনেবস 

১। সহকারী কনিশিার 

(িূনি)'র সুনিনেব ষ্ট 

প্রস্তাবসহ সকস িনথ-র্াদত 

থাকদব 

২। ইজারা িবায়িকানরর 

সাো কাগদজ আদবেি 

৩। পূদবব সিওয়া নডনসআর 

এর িদোকনপ- ১ কনপ 

উপদজলা িূনি অনিস 

িনথ অিুদিােি কদর 

সহকারী কনিশিার 

(িূনি) বরাবদর 

সপ্ররণ করার পদর 

িবায়ি নি 

জিা  নেদয় নড নস 

আর  নিদত হদব। 

-ঐ- -ঐ- 

৯ 
ধিব িন্ত্রণালয় হদত 

িসনজে/িনদদরর অিুকূদল 

প্রাি বরাে নবতরণ 

০৭ (সাত) 

কার্বনেবস 

সনিষ্ট িসনজে/িনদর 

কনিটির 

সিাপনত/সসদক্রোরীর 

জাতীয় পনরচয়পদত্রর ০১ 

কনপ সতযানয়ত 

িদোকনপ  (সকাি 

আদবেদির 

প্রদয়াজি সিই) 

প্রদয়াজি সিই। 

প্রদয়াজি সিই)প্রদয়াজি 

সিই)প্রদয়াজি সিই) 

উপদজলা নিববাহী অনিসাদরর 

কার্বালয় 
এ অনিদসর জিয 

প্রদর্াজয িয়/নি 
-ঐ- -ঐ- 

১০ 

প্রধািিন্ত্রীর ত্রাণ ও কলযাণ 

তহনবল হদত প্রেি 

অিুোদির সচক বযনির 

অিুকূদল নবতরণ 

০৭ (সাত) 

কার্বনেবস 

জাতীয় পনরচয়পদত্রর ০১ 

কনপ সতযানয়ত িদোকনপ 

(সকাি আদবেদির 

প্রদয়াজি সিই) 

উপদজলা নিববাহী অনিসাদরর 

কার্বালয় 
এ অনিদসর জিয 

প্রদর্াজয িয়/নি 
-ঐ- -ঐ- 



১১ 
িহািািয রােপনতর 

সস্বচ্ছাধাধীি তহনবল হদত 

প্রাি সচক নবতরণ 

০৭ (সাত) 

কার্বনেবস 

অিুোিপ্রাি তানলকািূি 

বযনির জাতীয় 

পনরচয়পদত্রর ০১ কনপ 

সতযানয়ত িদোকনপ 

(সকাি আদবেদির 

প্রদয়াজি সিই) 

উপদজলা নিববাহী অনিসাদরর 

কার্বালয় 
নি -ঐ- -ঐ- 

১২ 
হাে-বাজাদরর চানদিা 

নিটির প্রস্তাব সজলা 

প্রশাসক বরাবদর  সপ্ররণ 

০৩ (নতি) 

কার্বনেবস 

উপদজলা িূনি অনিস 

সথদক প্রাি চানদিা নিটির 

নিস সকস 

১। আদবেিকারীর জাতীয় 

পনরচয়পদত্রর ০১ কনপ 

সতযানয়ত িদোকনপ ২। 

সেড লাইদসন্স িদোকনপ- 

০১ কনপ 

৩। অিুদিানেত সপনরদিনর 

িকশা। ৪। সেস িযাপ 

উপদজলা িূনি অনিস 
এ অনিদসর জিয 

প্রদর্াজয িয়/নি 
-ঐ-  

১৩ 
এিনজও কার্বক্রি সম্পকৃব ত 

প্রতযয়ি 
১০ (েশ) 

কার্বনেবস 

এিনজও নবিয়ক বুযদরা 

কতৃব ক প্রণীত নিধবানরত 

িদিব আদবেি 

এিনজও অযাদিয়াসব বুযদরা 

প্রধািিন্ত্রীর কার্বালয় 

িাইসা িবি (৯ি তলা), 

১৩ শহীে কযাদেি িিসুর 

আলী স্মরিী , রিিা, ঢাকা-

১০০০ 

e-mail:naffairsb 

@yahoo.com, 

Web:www.ngoab.

gov.bd 

এ অনিদসর জিয 

প্রদর্াজয িয়/নি 
-ঐ- -ঐ- 

১৪ 
নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদির িযাদিনজাং 

কনিটি গঠদির জিয 

নপ্রজাইনডাং অনিসার নিদয়াগ 

০২ (দুই) 

কার্বনেবস 

১। েুদলর পযাদড প্রধাি 

নশক্ষক/নশনক্ষকার আদবেি 

২। পূবববতী কনিটি গঠি ও 

সিয়াদের কাগদজর 

সতযানয়ত কনপ 

-- -- -ঐ- -ঐ- 

১৫ 
নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদির এডহক 

কনিটির অনিিাবক সেসয 

িদিািয়ি 

০২ (দুই) 

কার্বনেবস 

১। েুদলর পযাদড আদবেি 

২। প্রস্তানবত ৩ জি 

অনিিাবদকর িাদির 

তানলকা োনখল 

-- -- -ঐ- -ঐ- 

১৬ 

সাংেৃনতক নবিয়ক িন্ত্রণালয় 

হদত অিুোি 

প্রানির  আদবেি 

অগ্রগািীকরণ 

০২ (দুই) ঘন্টা 
সাংেৃনতক নবিয়ক 

িন্ত্রণালয় কতৃব ক প্রণীত 

অিুোি িরি 

িবি ৬(১১) তলা, 

বাাংলাদেশ সনচবালয়, ঢাকা-

১০০০ 

e-mail:ap@ 

mocagov.bd, 

Web: 

www.moca.gov.bd 

এ অনিদসর জিয 

প্রদর্াজয িয়/নি 
-ঐ- -ঐ- 

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


১৭ 
সজ এস নস / এস এস নস 

পরীক্ষা সকন্দ্র স্থাপি নবিদয় 

িতািত প্রোি 

০৩ (নতি) 

কার্বনেবস 
সকন্দ্র সনচব প্রধাি নশক্ষক কনিটিদত উপস্থাপি -ঐ- -ঐ- 

১৮ 
একটি বানি একটি খািার 

প্রকদের ঋণ অিুদিােি 
০১ (এক) 

কার্বনেবস 

১। আদবেিকারীর ছনব-১ 

কনপ 

২। জাতীয় পনরচয়পত্র/জন্ম 

নিবন্ধি সিদের 

িদোকনপ-১ কনপ 

৩। সনিনত বযবস্থাপিা 

কনিটির কার্বনববরণী 

একটি বানি একটি খািার 

প্রকদের  
নবিািূদলয -ঐ- -ঐ- 

১৯ ওয়াজ-িাহনিদল অিুিনত 

প্রোি 
০১ (এক) 

কার্বনেবস 
সাো কাগদজ আদবেি আদবেিকারী স্বয়াং নবিািূদলয -ঐ- -ঐ- 

২০ 
বীর িুনিদর্াদ্ধার প্রথি 

সম্মািী িাতা প্রোি 
০৭ (সাত) 

কার্বনেবস 

১। আদবেিকারীর ছনব-১ 

কনপ 

২। জাতীয় পনরচয়পত্র/জন্ম 

নিবন্ধি সিদের 

িদোকনপ-১ কনপ 

স্ব স্ব িুনিদর্াদ্ধা নবিািূদলয -ঐ- -ঐ- 

২১ 
তথয অনধকার আইি ২০০৯ 

অিুর্ায়ী চানহত তথয 

সরবরাহ 

২০ (নবশ) 

কার্বনেবস 

নিধবানরত িরদি নলনখত বা 

ই-সিইদলর িাধযদি 

আদবেি করদত হদব 

উপদজলা নিববাহী অনিসাদরর 

কার্বালয় 
নবিািূদলয -ঐ- -ঐ- 

২২ 
প্রাথনিক নবেযালদয়র 

বিদিাজদি গিদি অিুিনত 

প্রোি 

০২ (দুই) 

কার্বনেবস 
১। েুদলর পযাদড প্রধাি 

নশক্ষক/নশনক্ষকার আদবেি 
স্ব স্ব নবেযালদয়র প্রধািগণ                -- -ঐ- -ঐ- 

২৩ 
সাধারণ অনিদর্াগ তেন্ত ও 

নিষ্পনি 
০৭ (সাত) 

কার্বনেবস 
সাো কাগদজ আদবেি আদবেিকারী স্বয়াং ২০/- োকা িূদলযর 

সকােব  নি 
-ঐ-  

২৪ র্াত্র/সিলা/সাকব াস/ সাংক্রান্ত 

তেন্ত প্রনতদবেি সপ্ররণ 
০৭ (সাত) 

কার্বনেবস 
সাো কাগদজ আদবেি 

সজলা প্রশাসক িদহােয় এর 

কার্বালয় -- -ঐ- -ঐ- 

২৫ 

বয়ে িাতা, নবধবা ও স্বািী 

পনরতযািা দু স্থ িনহলা 

িাতা, প্রনতবনন্ধ িাতা এবাং 

প্রনতবনন্ধ 

নশক্ষাবৃনিপ্রোিসাংক্রান্ত 

সচক স্বাক্ষরকরণ 

০১ (এক) 

কার্বনেবস 
উপদজলা সিাজদসবা 

অনিস সথদক প্রাি িনথ 
উপদজলা সিাজদসবা 

অনিস 
নবিািূদলয -ঐ- -ঐ- 

২৬ 

নসদিিা/ সপদোল পাম্প 

স্থাপি/ইদের িাো স্থাপি 

সাংক্রান্ত তেন্ত প্রনতদবেি 

সপ্ররণ 

০৭(সাত) 

কার্বনেবস 
সজলা প্রশাসক 

িদহােয়  এর কার্বালয় 
সজলা প্রশাসক িদহােয় এর 

কার্বালয় 
নবিািূদলয -ঐ- -ঐ- 

২৭ 
রু্ব ঋণ অিুদিােি ও 

নবতরণ ১ (এক) কার্বনেবস 

উপদজলা রু্ব উন্নয়ি 

অনিসার সথদক প্রাি 

িনথ-র্াদত থাকদব 

১। আদবেিপত্র 

২। বন্ধকী জনির 

িানলকািার স্বপদক্ষ 

খনতয়াদির 

কনপ/েনলল/োনখলা 

উপদজলা রু্ব উন্নয়ি 

কিবকতব ার কার্বালয় 
নবিািূদলয -ঐ- -ঐ- 



৩। রু্ব উন্নয়ি কতৃব ক 

প্রনশক্ষদণর সিেপত্র 

৪। আদবেিকারীর ছনব-১ 

কনপ 

৫। জাতীয় পনরচয়পদত্রর 

িদোকনপ 

৬। অিুদিানেত ঋদণর 

৫% সঞ্চয় জিা 

২৮ 
সজলা সথদক প্রাি সার 

নডলারদের িাদে উপ-বরাে 

প্রোি 

০১ (এক) 

কার্বনেবস 

উপদজলা সার ও বীজ 

িনিেনরাং কনিটির সেসয 

সনচব (উপদজলা কৃনি 

অনিসার) এর নিকে 

সথদক িনথ- র্াদত থাকদব 

১। আগািিী বতব া 

২। চালািপত্র 

উপদজলা কৃনি অনিসার -- -ঐ-  

 


