
ক্র 

নং সেবার নাম সেবা গ্রহণের পদ্ধতি সেবা মূল্য 
সেবা গ্রহণের 

েময়েীমা নাগতরক দাতয়ত্ব 
দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম মকিমা 

১ 

নাগরিক সনদ/ 

চারিত্রিক সনদ 

১। স্থানীয় সদস্সেি প্রত্েয়নসহ 

আস্েদন। 

২। ভ াটাি আইরি/জন্ম সনস্দি  

ফস্টাকরি। রেনামূস্যে ১ রদন। 

ইউরনয়স্নি স্থায়ী 

োরসন্দা/ভ াটাি/জন্মস্থান হস্ত্ 

হস্ে।ইউরি টোক্সিরিশাধ িরশদ 

প্রদশ শন। 

ভচয়ািমোন/

ইউরি সরচে 

২ 

জন্ম-মৃত্য ে রনেন্ধন 

ও সনদ প্রদান। 

১। স্থানীয় সদস্সেি প্রত্েয়নসহ 

রনধ শারিত্ ফিস্ম আস্েদন। 

২। রিত্া ও মাত্াি ভ াটাি আইরি 

ও জন্ম সনস্দি ফস্টাকরি। 

৩। জন্ম ত্ারিখ প্রমাস্েি প্রত্েয়ন। 

৪। ভমাোইয নম্বি। 

১। জস্ন্মি ৪৫ ির্ শন্ত রফ। 

২। ৫ েছি  ির্ শন্ত ৪৫/- 

টাকা। 

৩। ৫ েছস্িি িি হস্ত্ ৫০ 

/- টাকা। 

৪। ত্থ্ে সংস্শাধন রফ 

৫০/- টাকা । 

৫। মৃত্য ে রনেন্ধন রফ। 

৩ রদন ভথ্স্ক 

১৫ রদন। 

ইউরনয়স্নি স্থায়ী 

োরসন্দা/ভ াটাি/জন্মস্থান হস্ত্ 

হস্ে।ইউরি টোক্সিরিশাধ িরশদ 

প্রদশ শন। 

ভচয়ািমোন/

ইউরি সরচে 

৩ 

ওয়ারিশ সনদ 

প্রদান 

১। স্থানীয় সদস্সেি প্রত্েয়নসহ 

রনধ শারিত্ ফিস্ম আস্েদন। রেনামূস্যে 

১ রদন ভথ্স্ক ১৫ 

রদন। 

ইউরনয়স্নি স্থায়ী 

োরসন্দা/ভ াটাি/জন্মস্থান হস্ত্ 

হস্ে।ইউরনয়স্ন ওয়ারিশান/ ক্রয় 

সূস্িে সম্পরিি মারযক। ইউরি টোক্স 

িরিশাধ িরশদ প্রদশ শন। 

ভচয়ািমোন/

ইউরি সরচে 

৪ 

রের ন্ন প্রকাি 

প্রত্েয়ন 

ও সুিারিশ। 

১। স্থানীয় সদস্সেি প্রত্েয়নসহ 

রনধ শারিত্ ফিস্ম আস্েদন। রেনামূস্যে 

১ রদন ভথ্স্ক ১৫ 

রদন। 

 প্রস্য়াজনীয় ত্থ্ে প্রদান। ইউরি টোক্স 

িরিশাধ িরশদ প্রদশ শন। 

ভচয়ািমোন/

ইউরি সরচে 



৫ ভেি যাইস্সন্স 

১। আস্েদনসহ প্রস্য়াজনীয় ত্থ্ে 

প্রদান, ভ াটাি আইরি কাস্িশি 

ফস্টাকরি, িুিাত্ন ভেি 

যাইস্সন্সস্ি করি 
  

আদশ শ কি ত্ফরসয ২০১৩ 

অনুর্ায়ী। 

১ রদন ভথ্স্ক ৭ 

রদন। 

প্রস্য়াজনীয় ত্থ্ে প্রদান। ইউরি টোক্স 

িরিশাধ িরশদ প্রদশ শন। 

ভচয়ািমোন/

ইউরি সরচে 

৬ 

রিক্সা/ োন 

গারিি 

যাইস্সন্স/িািরম

ট ১। প্রাপ্ত ত্স্থ্েি র রিস্ত্। 

আদশ শ কি ত্ফরসয ২০১৩ 

অনুর্ায়ী। 

১ রদন ভথ্স্ক ৭ 

রদন। 

প্রস্য়াজনীয় ত্থ্ে প্রদান। ইউরি টোক্স 

িরিশাধ িরশদ প্রদশ শন। 

ভচয়ািমোন/

ইউরি সরচে 

৭ 

র ত্রজরি, 

র ত্রজএফ, েয়স্ক 

 াত্া, রেধো  াত্া, 

প্ররত্েন্ধী  

 াত্া, 

মাতৃ্ত্বকাযীন 

 াত্া এেং 

অরত্ দরিদ্রস্দি 

জনে কম শসংস্থান 

কম শসূচীি 

উিকািস্ াগী 

রনে শাচন 

১। স্থানীয় সদস্সেি প্রত্েয়নসহ 

রনধ শারিত্ ফিস্ম আস্েদ, ছরে 

ভ াটাি আইরি কাস্িশি ফস্টাকরি 

প্রস্য়াজনস্েস্ি েোংক রহসাে 

নম্বি প্রদান। রেনামূস্যে 

সিকারি 

রনস্দশশনা 

অনুর্ায়ী 

সমস্য়। 

ইউরনয়স্নি স্থায়ী 

োরসন্দা/ভ াটাি/জন্মস্থান হস্ত্ হস্ে। 

সংরিষ্ট রেষস্য় রনধ শারিত্ শতূ্। 

ভচয়ািমোন/

সদসে/সদ

সো 

৮ 

কৃষকস্দি নাম 

ত্ারযকা ূক্তকিে 

ও প্রস্োদনা 

প্রদান। 

১। প্রাপ্ত ত্স্থ্েি র রিস্ত্ ও ভ াটাি  

আইরি কাস্িশি ফস্টাকরি রেনামূস্যে 

সিকারি 

রনস্দশশনা 

অনুর্ায়ী 

সমস্য়। 

উরনয়স্নি স্থায়ী 

োরসন্দা/ভ াটাি/জন্মস্থান হস্ত্ হস্ে। 

সংরিষ্ট রেষস্য় রনধ শারিত্ শতূ্। 

ভচয়ািমোন/

উিসহকািী 

কৃরষ 

কম শকত্শা। 



 

৯ 

ভহাত্রডং টোক্স 

রনধ শািন 

ও ভহাত্রডং ভেট 

প্রদান। 

১।সারে শক ত্থ্ে সম্বরযত্ আস্েস্দস্নি 

ভপ্ররেস্ত্। 

আদশ শ কি ত্ফরসয ২০১৩ 

অনুর্ায়ী। 

৫ েছি িি িি 

ও 

প্রস্য়াজনস্েস্ি 

১ ভথ্স্ক ১৫ 

রদন। 

ইউরনয়ন এযাকায় েসত্ োরি 

প্ররত্ষ্ঠান এেং সংরিষ্ট রেষস্য় 

রনধ শারিত্ শত্শ। 

ভচয়ািমোন/

ইউরি সরচে 

১০ 

গ্রাম আদাযস্ত্ 

এখরত্য়ািাধীন 

মামযা/ 

অর স্র্াগ গ্রহে। 

১।সারে শক ত্থ্ে সম্বরযত্ আস্েস্দস্নি 

ভপ্ররেস্ত্। 

প্ররত্ ভমাকদ্দমাি 

আস্েদস্ন ভদওয়ারন ৬/- 

টাকা এেং ভফৌজদারি ৪/- 

টাকা 

প্ররত্ সপ্তাস্হি 

েুধোস্ি। 

প্রস্য়াজনীয় ত্থ্ে প্রদান। ইউরি টোক্স 

িরিশাধ িরশদ প্রদশ শন। 

ভচয়ািমোন/

ইউরি সরচে 

১১ ত্থ্ে প্রদান 

১। ত্থ্ে প্রারপ্তি রনধ শারিত্ ফিস্ম 

আস্েদস্নি ভপ্ররেস্ত্। - 

ত্থ্ে করমশস্নি 

রেরধ 

ভমাত্াস্েক। 

প্রস্য়াজনীয় ত্থ্ে প্রদান ও চারহত্েে 

সুরনরদশষ্ট হস্ত্ হস্ে। 

ভচয়ািমোন/

ইউরি সরচে 

১২ 

ত্থ্ে ও 

প্রর্ুুুত্রক্তগত্ 

সকয ভসো। ১। রেরধ ভমাত্াস্েক। রনধ শারিত্ রফ সাস্িস্ে। 

সকয কম শ 

রদেস। প্রস্য়াজনীয় ত্থ্ে প্রদান। উস্দোক্তা 


