
  

(সিটিজেন চার্ টার) 
 

ক্রঃনং সিবার নাম সিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িময় 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র/ 

আজবদজনর ফরম প্রাসি স্থান 

সিবা মূল্য এবং পসরজ াধ 

পদ্ধসি  (যসদ থাজক) 

 াখার নামিহ দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা, পদবী, রুম 

নম্বর,  সেলা/উপজেলার সকাড, অসফসিয়াল 

সর্সলজফান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্টিন কম টকিটা ,পদবী, রুম নম্বর, 

সেলা/উপজেলার সকাড, অসফসিয়াল 

সর্সলজফান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

0১ িরকাসর িংস্থা/দিজরর অনুকূজল 

অকৃসি খািেসম বজদাবজের প্রোব 

সেলা প্র ািক বরাবর সপ্ররণ।  

০৩ কায টসদবি       িহকারী কসম নার (ভূসম) বজদাবে নসথ সৃেন কজর   

     সপ্ররণ করজবন এবং নসথজি সনম্নবসণ টি দসললাসদ  

     প্রদান করজবন। 

১।  মন্ত্রণালজয়র প্র ািসনক অনুজমাদনিহ প্রিযাস ি  

     িংস্থার পুরণকৃি আজবদন। 

২।  খসিয়াজনর কসপ। 

৩। প্রোসবি েসমর চতুসদ টজক কম সবস  ৫০০ গে  

     ব্যািাজধ টর অন্তভূ টক্ত একটি    ম্যাপ। 

৪।  প্রোসবি দাগ/দাগিমূজহর েসমজক রসিন কাসল সদজয়   

     সচসিি করজি হজব। 

৫।    ম্যাপভূক্ত িকল দাজগর েসমর বিটমান সেসণ,  

    বিটমান ব্যবহার ও েসমর পসরমাণ উজেখ করজি হজব। 

৬। িাব-সরজেস্ট্রার অসফি সথজক প্রাি গড় মূজল্যর   

    িাসলকা। 

উপজেলা ভূসম অসফি 
এ অসফজির েন্য প্রজযােয 

নয়/   

উপজেলা সনব টাহী অসফিার, সগায়ালদ,রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক, রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

0২ কৃসি খাি েসম বজদাবে প্রদান । ৪৫ কায টসদবি                       িহকারী কসম নার (ভূসম) 

বজদাবে নসথ সৃেন কজর সপ্ররণ করজবন এবং নসথজি 

সনম্নবসণ টি দসললাসদ          । 

১। আজবদনকারীর স্বামী/ স্ত্রীর সযৌথ ছসবিহ পুরণকৃি এবং  

    স্বাক্ষসরি আজবদন ১ কসপ। 

২। আজবদনকারী ভূসমহীন মজম ট সচয়ারম্যান/সময়র এর  

    প্রিযয়জনর মূল/িিযাসয়ি ফজর্াকসপ-১ কসপ। 

৩। আজবদনকারীর স্বামী/ স্ত্রীর োিীয় পসরচয়পজত্রর 

িিযাসয়ি ফজর্াকসপ-০১ কসপ। 

৪। ভূসমহীন সহজিজব উপজেলা কৃসি খাি েসম বজদাবে 

কসমটির সুপাসর / িভার কায টসববরণী।  

উপজেলা ভূসম অসফি 
এ অসফজির েন্য প্রজযােয 

নয়/   

উপজেলা সনব টাহী অসফিার, সগায়ালদ,রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক, রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

03 অসপ টি িম্পসির ইোরা নবায়ন।  ০২-০৩ কায টসদবি  িহকারী কসম নার (ভূসম) সুসনসদ টষ্ট প্রোবিহ  সকিনসথ 

সপ্ররণ করজবন- যাজি থাকজব। 

১। ইোরা নবায়নকারীর িাদা কাগজে আজবদন।  

২। পূ্জব ট সনওয়া সডসিআর এর ফজর্াকসপ-১ কসপ। 

উপজেলা ভূসম অসফি 

নসথ অনুজমাদন কজর িহকারী 

কসম নার (ভূসম) বরাবর  

সপ্ররণ করার পজর নবায়ন সফ 

সডসিআজরর মাধ্যজম  েমা 

সদজি হজব। 

উপজেলা সনব টাহী অসফিার, সগায়ালদ,রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক, রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

04 হার্-বাোজরর চাসদনা সভটির 

প্রোব সেলা প্র ািক বরাবর 

সপ্ররণ।  

০৩ কায টসদবি ক) উপজেলা ভূসম অসফি হজি প্রাি চাসদনা সভটির  

     সমিজকি    -               । 

১। আজবদনকারীর োিীয় পসরচয়পজত্রর ০১ কসপ  

     িিযাসয়ি ফজর্াকসপ। 

২। সেডলাইজিন্স এর ফজর্াকসপ -০১ কসপ। 

৩। অনুজমাসদি সপসরজফসর নক া। 

৪। সেচম্যাপ। 

উপজেলা ভূসম অসফি 
এ অসফজির েন্য প্রজযােয 

নয়/   

উপজেলা সনব টাহী অসফিার, সগায়ালদ,রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক, রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 



 

ক্রঃনং সিবার নাম সিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িময় 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র/ 

আজবদজনর ফরম প্রাসি স্থান 

সিবা মূল্য এবং পসরজ াধ 

পদ্ধসি  (যসদ থাজক) 

 াখার নামিহ দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা, পদবী, রুম 

নম্বর,  সেলা/উপজেলার সকাড, অসফসিয়াল 

সর্সলজফান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্টিন কম টকিটা ,পদবী, রুম নম্বর, 

সেলা/উপজেলার সকাড, অসফসিয়াল 

সর্সলজফান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

05 হার্ বাোর বাৎিসরক ইোরা 

প্রদান।  

০৭ কায টসদবি  সনধ টাসরি সিসডউল ফরজম ব্যাংক ড্রাফর্িহ       

 র      । 

                   , 

           র        , 

                 

ইোরাদার সনধ টাসরি হাজর ভযার্ 

ট্যাক্স ও হাজর্র মূল্য পসরজ াধ 

করজবন। 

ঐ ঐ 

0৬ েলমহাল ইোরা প্রদান           

(২০ এ  রর     ) 

৪৫ কায টসদবি  সনধ টাসরি সিসডউল ফরজম ব্যাংক ড্রাফর্িহ       

 র      । 

িহকারী কসম নার (ভূসম) ও 

                    

ইোরাদার সনধ টাসরি হাজর ভযার্ 

ট্যাক্স ও েলমহজলর মূল্য 

পসরজ াধ করজবন। 

উপজেলা সনব টাহী অসফিার, সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক, রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

07 সেনাজরল িাটি টসফজকর্ মামলা । সবসধ সমািাজবক সপসডআর  এযাক্ট ১৯১৩ অনুযায়ী িংসিষ্ট ব্যাংক হজি 

কাগেপত্র দাসখল করজবন। 

                    র ও 

               র 

িংসিষ্ট ব্যাংক সনধ টাসরি 

হাজর সকার্ টসফ প্রদান করজবন 

উপজেলা সনব টাহী অসফিার, সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক, রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

8 সমাবাইল সকার্ ট পসরচালনা ও 

সরজপার্ ট প্রদান । 

প্রজয়ােনীয় িমজয় 

সবসধ সমািাজবক 

িরকাসর আজদ  ও সবসভন্ন আইন।    /চােটমুক্ত উপজেলা সনব টাহী অসফিার, সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক, রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

09 িথ্য অসধকার আইন, ২০০৯ 

অনুযায়ী চাসহি িথ্য িরবরাহ 

২০ (সব ) সদন সনধ টাসরি ফরজম সলসখি বা ই-সমইজলর মাধ্যজম আজবদন 

করজি হজব । 

 

সবনামূজল্য 

উপজেলা সনব টাহী অসফিার, সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক, রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

1০ েন্ম-সনবন্ধন  িংজ াধজনর 

আজবদন সরসেস্ট্রার সেনাজরল, েন্ম 

সনবন্ধজকর কায টালয়, ঢাকা বরাবর 

অগ্রগামীকরণ। 

১ (এ )     ১। েন্ম-সনবন্ধন িংজ াধজনর       র  আজবদন ফরম িংসিষ্ট সপৌরিভা/ইউসনয়ন 

সডসের্াল সিন্টার। 
  /চােটমুক্ত 

উপজেলা সনব টাহী অসফিার, সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক, রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

11 ইউসনয়ন পসরিজদর সচয়ারম্যান, 

িদস্যজদর িরকারী অংজ র 

িম্মানী ভািা প্রদান ও 

গ্রামপুসল জদর সবিনভািা প্রদান। 

০৫-০৭ কায টসদবি িরকাসর বরাদ্দ/ সচক প্রাসি  

  /চােটমুক্ত 

উপজেলা সনব টাহী অসফিার, সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক, রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

12 স্থানীয় িরকার (ইউসনয়ন পসরিদ) 

িংক্রান্ত পরাম ট িথ্য।  

চাসহদা সমািাজবক 

স্বল্প িমজয় করণীয়   

সিবা প্রদান উপজেলা সনব টাহী অসফিাজরর 

কায টালয় 
  /চােটমুক্ত 

উপজেলা সনব টাহী অসফিার, সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক, রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

13 স ক্ষা প্রসিষ্ঠাজন ম্যাজনসেং কসমটি 

গঠজনর েন্য সপ্রোইসডং অসফিার 

সনজয়াগ। 

০২(দুই)সদন ১।             র     /           র 

(     )      

    প্যাজড আজবদন । 

২। পব টবিী কসমটি গঠন ও সময়াজদর কাগজের  

িিযাসয়ি    

    কসপ । 

   র          / 

        

সফ/চােটমুক্ত 

উপজেলা সনব টাহী অসফিার, সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক, রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

 



 

ক্রঃনং সিবার নাম সিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িময় 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র/ 

আজবদজনর ফরম প্রাসি স্থান 

সিবা মূল্য এবং পসরজ াধ 

পদ্ধসি  (যসদ থাজক) 

 াখার নামিহ দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা, পদবী, রুম 

নম্বর,  সেলা/উপজেলার সকাড, অসফসিয়াল 

সর্সলজফান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্টিন কম টকিটা ,পদবী, রুম নম্বর, 

সেলা/উপজেলার সকাড, অসফসিয়াল 

সর্সলজফান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

14 স ক্ষা প্রসিষ্ঠাজন এডহক কসমটির 

অসভভাবক িদস্য মজনানয়ন। 

০২(দুই)সদন ১।             র     /           র 

(     )      

    প্যাজড আজবদন । 

২। প্রোসবি ৩ েন অসভভাবজকর নাজমর িাসলকা  

    (ঠিকানািহ) দাসখল । 

   র          / 

        
এ অসফজির েন্য প্রজযােয 

নয়/সি 

উপজেলা সনব টাহী অসফিার, সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক, রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

১5 সেএিসি/সেসডসি/এিএিসি 

পরীক্ষা সকন্দ্র স্থাপন সবিজয় 

মিামি প্রদান। 

০১-০২ কায টসদবি  

    িংসিষ্ট স্কুজলর প্রধান স ক্ষক/ সকন্দ্র িসচজবর 

আজবদন/  

    প্রোব। 

 

  /চােটমুক্ত 

উপজেলা সনব টাহী অসফিার, সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক, রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

১6 পাবসলক পরীক্ষা সকজন্দ্র িদারসক 

কম টকিটা সনজয়াগ ও ম্যাসেজস্ট্রর্ 

এর দাসয়ত্বপালন । 

সবসধ সমািাজবক      পরীক্ষার িময়সূসচ  ও ঊদ্ধটিন অসফজির সনজদ ট না ।  

  /চােটমুক্ত 

উপজেলা সনব টাহী অসফিার, সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক, রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

১7 সবদ্যালজয়র স ক্ষাথীজদর ও 

স ক্ষকজদর বনজভােজন গমজন 

অনুমসি প্রদান । 

 

০২          

১।             র    /           র প্যাজড   

    আজবদন।  

২। বনজভােজন যাওয়ার গাড়ীর সফর্জনি িাটি টসফজকর্ ও  

    ড্রাইভাজরর ড্রাইসভং লাইজিন্স এর ফজর্াকসপ। 

৩। অসভভাবকজদর িম্মসিপত্র। 

 

  /চােটমুক্ত 

উপজেলা সনব টাহী অসফিার, সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক, রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

18 প্রয়াি বীর মুসক্তজযাদ্ধাজদর দাফন/ 

কাফন/ লা  পসরবহন খরচ প্রদান। 

০১ কায টসদবি     উপজেলা সনব টাহী অসফিার/ গাড ট অব অনার 

প্রদানকারী     

    কম টকিটা একটি স্থানীয়ভাজব তিরী/ ছাপাজনা ফাঁকা  

    আজবদন ফরম এবং প্রজয়ােনীয় র্াকা িজি সনজয় 

যাজবন    

    (Bank application /Form)। 

স্থানীয়ভাজব প্রণীি আজবদন 

ফরম উপজেলা সনব টাহী 

অসফিাজরর কায টালয় সথজক 

িংগ্রহ করজি হজব।  
  /চােটমুক্ত 

উপজেলা সনব টাহী অসফিার, সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক, রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

19 বীর মুসক্তজযাদ্ধার প্রথম 

িম্মানীভািা প্রদান । 

০৭-১০ কায টসদবি ১। আজবদনকারীর ছসব-১কসপ। 

২। োিীয় পসরচয়পত্র/ েন্ম সনবন্ধন িনজদর ফজর্াকসপ-

১কসপ । 

 

  /চােটমুক্ত 

উপজেলা সনব টাহী অসফিার 

 সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক 

 রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

20 বীর মুসক্তজযাদ্ধার িম্মানীভািা 

প্রদান । 

 

০১-০২ কায টসদবি সেলা প্র ািক মজহাদজয়র কায টালয়       প্রাসির পর 

িংসিষ্ট সহিাব সথজক প্রজিযক মুসক্তজযাদ্ধাজদর আলাদা 

সহিাজব র্াকা স্থানান্তজরর েন্য ব্যাংক ম্যাজনোরজক পত্র 

সদজি হজব । 

           

     /              

                       

 র      ।  

সকান খরচ সনয়া হয় না 

উপজেলা সনব টাহী অসফিার 

 সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক 

 রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

 

 



 

ক্রঃনং সিবার নাম সিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িময় 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র/ 

আজবদজনর ফরম প্রাসি স্থান 

সিবা মূল্য এবং পসরজ াধ 

পদ্ধসি  (যসদ থাজক) 

 াখার নামিহ দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা, পদবী, রুম 

নম্বর,  সেলা/উপজেলার সকাড, অসফসিয়াল 

সর্সলজফান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্টিন কম টকিটা ,পদবী, রুম নম্বর, 

সেলা/উপজেলার সকাড, অসফসিয়াল 

সর্সলজফান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

21 এনসেও কায টক্রম িম্পসকটি 

প্রিযয়ন । 

১০ (দ ) সদন এনসেও সবিয়ক ব্যযজরা কর্তটক প্রণীি সনধ টাসরি ফরজম 

আজবদন। 

এনসেও অযাজফয়াি ট ব্যযজরা, 

প্রধানমন্ত্রীর কায টালয়, মাইিা 

ভবন(৯ম িলা), ১৩  হীদ 

কযাজেন মনসুর স্মরণী, 

রমনা, ঢাকা-১০০০ 

                ও 

www.ngoab.gov.bd 

এ      র           

  /   

উপজেলা সনব টাহী অসফিার 

 সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক 

 রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

22 বয়ে ভািা, সবধবা  ও স্বামী 

পসরিযাক্তা দুঃস্থ মসহলাভািা, 

প্রসিবন্ধীভািা এবং প্রসদিন্ধী স ক্ষা 

বৃসি প্রদান িংক্রান্ত সচক 

স্বাক্ষরকরণ 

০১ কায টসদবি উপজেলা  িমােজিবা অসফি সথজক প্রাি নসথ ।  

  /চােটমুক্ত 

উপজেলা সনব টাহী অসফিার 

 সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক 

 রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

23 যুব  ঋণ অনুজমাদন ও সবিরণ । ০১ কায টসদবি উপজেলা যুব উন্নয়ন অসফি হজি প্রাি নসথ- যাজি 

থাকজব 

১। আজবদনপত্র । 

২। বন্ধকী েসমর মাসলকানার স্বপজক্ষ খসিয়াজনর 

কসপ/দসলল/ দাসখলা। 

৩। যুব উন্নয়ন কর্তটক প্রস জক্ষজণর িনদপত্র। 

৪। আজবদনকারীর ছসব-০১কসপ। 

৫। োিীয় পসরচয় পজত্রর ফজর্াকসপ । 

৬। অনুজমাসদি ঋজণর ৫% িঞ্চয় েমা। 

               র 

        

  /চােটমুক্ত 

উপজেলা সনব টাহী অসফিার 

 সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক 

 রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

24 একটি বাড়ী একটি খামার প্রকজল্পর 

ঋণ অনুজমাদন। 

০১ কায টসদবি ১। আজবদনকারীর ছসব -১ কসপ। 

২। োিীয় পসরচয়পত্র/েন্ম সনবন্ধন িনজদর ফজর্াকসপ-১ 

কসপ । 

৩। িসমসি ব্যবস্থাপনা কসমটির কায টসববরণী । 

িংসিষ্ট িসমসির কায টালয়  

        

উপজেলা সনব টাহী অসফিার 

 সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক 

 রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

25 এাণ মন্ত্রণালয় কর্তটক প্রদি বরাদ্দ 

গৃহীি প্রকল্প বােবায়ন কায টক্রম 

(টিআর), কাসবখা কাসবর্া, ৪০ 

সদজনর কম টসূচী এাণ িামগ্রী । 

০২ (দুই) সদন উপজেলা প্রকল্প বােবায়ন কম টকিটার কায টালয় হজি  

প্রোব প্রাসির পর িভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ িংক্রান্ত 

কায টসববরণী । 

িংসিষ্ট  কায টালয় 

        

উপজেলা সনব টাহী অসফিার 

 সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক 

 রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

26 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এাণ ও কল্যাণ 

িহসবল / মাননীয় োিীয় িংিদ 

িদস্যগজণর সস্বচ্ছাধীন িহসবল 

হজি প্রদি অনুদাজনর সচক ব্যসক্তর 

অনুকূজল সবিরণ । 

০৭ (িাি) সদন োিীয় পসরচয়পজত্রর ০১ কসপ িিযাসয়সি ফজর্াকসপ, 

িদ্য সিালা  ০১ কসপ পািজপার্ ট িাইজের ছসব। িজব 

নগদ র্াকা প্রদাজনর সক্ষজত্র    ( প্রজযােয সক্ষজত্র ) ১০ 

র্াকা মূজল্যর সরসভসনউ স্ট্যাম্প। 

উপজেলা সনব টাহী অসফিাজরর 

কায টালয় 

 
এ      র           

  /   

উপজেলা সনব টাহী অসফিার 

 সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক 

 রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

 



 

ক্রঃনং সিবার নাম সিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িময় 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র/ 

আজবদজনর ফরম প্রাসি স্থান 

সিবা মূল্য এবং পসরজ াধ 

পদ্ধসি  (যসদ থাজক) 

 াখার নামিহ দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা, পদবী, রুম 

নম্বর,  সেলা/উপজেলার সকাড, অসফসিয়াল 

সর্সলজফান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্টিন কম টকিটা ,পদবী, রুম নম্বর, 

সেলা/উপজেলার সকাড, অসফসিয়াল 

সর্সলজফান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

27 ধম ট মন্ত্রণালয় হজি মিসেদ/মসদর/ 

সগারস্থাজনর অনুকূজল প্রাি বরাদ্দ 

সবিরণ। 

০৭ (িাি) সদন িংসিষ্ট মিসেদ/মসদর/ সগারস্থান কসমটির িভাপসি / 

সিজক্রর্ারীর োিীয় পসরচয়পজত্রর ০১ কসপ িিযাসয়ি 

ফজর্াকসপ,ছসব ০১ কসপ, নাগসরক  িনদ। 

উপজেলা সনব টাহী অসফিাজরর 

কায টালয় 

 
এ      র           

  /   

উপজেলা সনব টাহী অসফিার 

 সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক 

 রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

২8 িাংস্কৃসিক সবিয়ক মন্ত্রণালয় হজি 

অনুদান প্রাসির আজবদন 

অগ্রগামীকরণ। 

০১(এক) সদন িংস্কৃসি সবিয়ক মন্ত্রণালয় কর্তটক প্রণীি অনুদান ফরম। ভবন ৬(১১) িলা, বাংলাজদ  

িসচবালয়, ঢাকা-১০০০ 
এ      র           

  /   

উপজেলা সনব টাহী অসফিার 

 সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক 

 রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

29 িাধারণ অসভজযাগ িদন্ত ও 

সনস্পসি। 

০৭ (িাি) সদন ঊদ্ধটিন কর্তটপক্ষ/ িাধারণ েনগজণর সনকর্ হজি প্রাি 

অসভজযাগ। 

 অসভজযাজগর সক্ষজত্র আজবদজনর 

িাজথ ২০ র্াকা মূল্য মাজনর 

সকার্ টসফ 

উপজেলা সনব টাহী অসফিার 

 সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক 

 রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

30 যাত্রা/ সমলা/ িাকটাি/ সিজনমা হল/ 

সপজোল পাম্প স্থাপন/ ইজর্র ভার্া 

স্থাপন / সবসবধ িদন্ত প্রসিজবদন 

সপ্ররণ। 

০৭ (িাি) সদন   সি/চােটমুক্ত উপজেলা সনব টাহী অসফিার 

 সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক 

 রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

3১ হেব্রি পালজনর ফরম সবিরণ ও 

পরাম ট প্রদান 

০১ (এক) সদন                            র   র         

 র      । 

উপজেলা সনব টাহী অসফিাজরর 

কায টালয় এবং           

      ,     

সি/চােটমুক্ত উপজেলা সনব টাহী অসফিার 

 সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক 

 রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

32 সেলা সথজক প্রাি িার সডলারজদর 

মাজে উপবরাদ্দ প্রদান । 

০১ (এক) সদন উপজেলা কৃসি অসফিার, উপজেলা িার ও বীে 

মসনর্সরং কসমটির িদস্য িসচব এর সনকর্ হজি প্রাি 

নসথ- যাজি থাকজব  ১। আগামনীবািটা, ২। চালানপত্র  । 

 সি/চােটমুক্ত উপজেলা সনব টাহী অসফিার 

 সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক 

 রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

33 সবসভন্ন কসমটির িভাপসির দাসয়ত্ব 

পালন। 

কসমটির িদস্য 

িসচজবর িাজথ 

আজলাচনার মাধ্যজম 

িম্ভাব্য স্বল্প িমজয়। 

- উপজেলা সনব টাহী অসফিাজরর 

কায টালয় 

সি/চােটমুক্ত উপজেলা সনব টাহী অসফিার 

 সগায়ালদ, রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক 

 রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫সমাবাঃ 

 নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

 

 



ক্রঃনং সিবার নাম সিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িময় 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র/ 

আজবদজনর ফরম প্রাসি স্থান 

সিবা মূল্য এবং পসরজ াধ 

পদ্ধসি  (যসদ থাজক) 

 াখার নামিহ দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটা, পদবী, রুম 

নম্বর,  সেলা/উপজেলার সকাড, অসফসিয়াল 

সর্সলজফান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্টিন কম টকিটা ,পদবী, রুম নম্বর, 

সেলা/উপজেলার সকাড, অসফসিয়াল 

সর্সলজফান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

34 নারী ও স শু সনয টািন  প্রসিজরাধ অসভজযাগ প্রাসির 

িাজথ িাজথ 

         র  ও             র           

          ও  র  র 

উপজেলা সনব টাহী অসফিাজরর 

কায টালয় 

সি/চােটমুক্ত উপজেলা সনব টাহী অসফিাজরর কায টালয়, সগায়ালদ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

অসফিার ইনচােট, সগায়ালদঘার্ থানা 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭১৩৩৭৩৬০১ 

উপজেলা মসহলা সবিয়ক কম টকিটা, সগায়ালদ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭১৮৭৩৭২৬৪ 

সেলা প্র ািক 

 রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫সমাবাঃ 

 নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 
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প্রসিজরাধ। 

অসভজযাগ প্রাসির 

িাজথ িাজথ কায টক্রম 

গ্রহণ করা হয়। 

         র  ও             র           

          ও  র  র 

উপজেলা সনব টাহী অসফিাজরর 

কায টালয়- 

সি/চােটমুক্ত উপজেলা সনব টাহী অসফিাজরর কায টালয়, সগায়ালদ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

অসফিার ইনচােট, সগায়ালদঘার্ থানা 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭১৩৩৭৩৬০১ 

উপজেলা িমােজিবা অসফিার 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৮১১২৪০৪৭ 

উপজেলা মসহলা সবিয়ক কম টকিটা, সগায়ালদ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭১৮৭৩৭২৬৪ 

সেলা প্র ািক 

 রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫সমাবাঃ 

 নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

৩6 এ                 ও 

                         

      রর     /         র 

   । 

০২ (  )                   র                 /                        র 

        - 

সি/চােটমুক্ত উপজেলা সনব টাহী অসফিার সগায়ালদ,রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক 

 রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫সমাবাঃ 

 নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

৩৭                     র  র  

     র            র        

    র      । 

০২ (  )                        র র            র                      

            , ৫/        

এ     ,     -১০০০ 

     খর             উপজেলা সনব টাহী অসফিার সগায়ালদ,রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক 

 রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫সমাবাঃ 

 নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

৩৮                     র  র  

     র      র            

   ।        র        

০২ (  )                        র র            র                      

            , ৫/        

এ     ,     -১০০০ 

     খর             উপজেলা সনব টাহী অসফিার সগায়ালদ,রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক 

 রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫সমাবাঃ 

 নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 
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৩৯                        

     র      র     র /   র 

                

০৩ (   )                       র      ।                        

       , র      । 

      র    ২০/-     র 

         এ          র 

    র    ৪/-         র 

        

উপজেলা সনব টাহী অসফিার সগায়ালদ,রােবাড়ী 

সফান: ০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল unogoalanda@mopa.gov.bd 

সেলা প্র ািক 

 রােবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫সমাবাঃ 

 নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

 

(সমাঃ আব্য নািার উসদ্দন) 

উপজেলা সনব টাহী অসফিার 

সগায়ালদ, রােবাড়ী। 

সফান-০৬৪২৩-৫৬১০৩ 

   e-mail: unogoalanda@mopa.gov.bd   
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