গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়
বারহা া, ন েকাণা

িস েজন চাটার

মঃ নং

সবার নাম

েয়াজনীয় সেবা
সময়(ঘ া/ িদন/মাস)

েয়াজনীয় কাগজপ

কাগজপ /আেবদন ফম
াি র ান

সবামূল ও
পিরেশাধ প িত
(যিদ থােক )

শাখার নাম সহ দািয় া
কমকতা (কমকতার পদবী,র ম
ন র,বাংলােদেশর কাড, জলা
ও উপেজলা কাডসহ
টিলেফান/ মাবাইল ন র,
ই- মইল এে স

উ তন কমকতার পদবী,র ম
ন র,বাংলােদেশর কাড, জলা ও উপেজলা
কাডসহ টিলেফান/ মাবাইল ন র,ই- মইল
এে স

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

০১

য়াত
মুি েযা ােদর
দাফন খরচ দান

১(এক)
কাযিদবস

উপেজলা িনবাহী
অিফসার/গাড অব অনার
দানকারী কমকতা এক
ানীয়ভােব তরী/ছাপােনা
ফাঁকা আেবদন ফম এবং
েয়াজনীয় টাকা সে িনেয়
যােবন ।

ানীয়ভােব ণীত
আেবদন ফরম
উপেজলা িনবাহী
অিফস থেক সং হ
করেত হেব ।

কান খরচ নয়া
হয় না ।

উপেজলা িনবাহী
অিফসার,বারহা া
unobarhatta@yahoo.com

জলা শাসক, ন েকাণা
dcnetrokona@mopa.gov.bd

০২

জ িনব ন
সংেশাধেনর
আেবদন জলা
শাসক বরাবের
অ গামীকরণ

০৩

জাতীয় েক
থেক বসরকারী
াগারসমূেহ বই
াি র আেবদেন
সুপািরশ দান

০৪

িনবাহী ম ািজে ট
আদালেতর
মামলার আেদেশর
সাধারণ জােবদা
নকল দান ।

জ িনব ন সংেশাধেনর
িনধািরত আেবদন ফরম

সংিশ
পৗরসভা/ইউিনয়ন
িডিজটাল স ার

কান িফ নয়া হয়
না

২(দুই)ঘ া

জাতীয় েক থেক
সরবরাহকৃ ত আেবদন ফরম

জাতীয় েক
সং ৃ িত িবষয়ক
ম ণালয়,৫/িস ব ব ু
এিভিনউ,ঢাকা-১০০০

কান িফ নয়া হয়
না

০৩(িতন) কাযিদবস

সাদা কাগেজ আেবদন

িনবাহী ম ািজে ট
আদালত বারহা া
ন েকাণা ।

আেবদেনর জন
২০/-টাকার কাট
িফ এবং িত
ার নকেলর
জন ৪/-হাের
কাট িফ

২(দুই)ঘ া

০৫

কৃ িষ খাস জিম
বে াবস
দান

৪৫ (পঁয়তািল শ)
কাযিদবস

১।উপেজলা ভূ িম অিফস
থেক া বে াবস
নিথ-যােত থাকেব
২।আেবদনকারীর ামী / ীর
যৗথ ছিবসহ পূরণকৃ ত এবং
া িরত আেবদন ১ কিপ
৩।আেবদনকারী ভূ িমহীন
মেম চয়ােম ন ময়র এর
ত য়েনর মূল /সত ািয়ত
ফেটাকিপ-১ কিপ
৪।আেবদনকারীর ামী / ীর
জাতীয় পিরচয়প সত ািয়ত
ফেটাকিপ-১ কিপ
৫।ভূ িমহিন িহেসেব উপেজলা
কৃ িষ খাস জিমর বে াবস
কিম র সুপািরশ/সভার
কাযিববরণী
৬। চ ম াপ

উপেজলা ভু িম অিফস

এ অিফেসর জন
েযাজ নয়/ি

০৬

সরকারী সং া
/দ েরর অনু েল
অকৃ িষ খাস জিম
বে াবেস র
স াব জলা
শাসক বরাবের
রণ

০৩(িতন) কাযিদবস

১।উপেজলা ভূ িম অিফস
থেক সহকারী কিমশনার
(ভূ িম)বে াবস নিথ সৃজন
কের রন করেবন এবং
নিথেত িনমণ বিণত দিললািদ
দান করেবন
২।ম ণালেয়র শাসিনক
অনুেমাদনসহ ত াশী সং ার
পূরণকৃ ত আেবদন
৩।খিতয়ােনর
কিপ।৪। স ািবত জিমর
চতু িদেকর কম বিশ ৫০০
গজ ব াসােধর অম ভূ
এক
স
ম াপ৫। স ািবত
দাগ/দাগসমূেহর জিমেক
রি ন কািল িচিকরেত হেব
৬। স ম াপভূ সকল
দােগর জিমর বতমান
ণী,বতমান ব বহার ও
জিমর পিরমান উেল খ
করেত হেব।
৭।সাব- রিজ ার অিফস
থেক া গড় মূেল র
তািলকা । ত

উপেজলা ভূ িম অিফস

এ অিফেসর জন
েযাজ নয়

০৭

অিপত স ি র
ইজারা নবায়ন

০২(দুই) কাযিদবস

১।সহকারী কিমশনা (ভূ িম)র
সুিনিদ স াবসহ কস
নিথ যােত থাকেব
২।ইজারা নবায়নকািরর সাদা
কাগেজ আেবদন
৩।পূেব নওয়া িভিসআর এর
ফেটাকিপ-১ কিপ

উপেজলা ভূ িম অিফস

নিথ অনুেমাদন
কের সহকারী
কিমশনার
(ভূ িম)বরাবের
রণ বরার পের
নবায়ন িফ িড িস
আেরর মাধ েম
জমা িদেত হেব ।

০৮

ধানম ীর াণ ও
কল াণ তহিবল
হেত দ
অনুদােনর চক
ব ি র অনু েল
া বরা
িবতরণ

০৭(সাত)
কাযিদবস

জাতীয় পিরচয়পে র ০১
কিপ সত ািয়ত
ফেটাকিপ( কান আেবদেনর
( েয়াজন নই

উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়

এ অিফেসর জন
েযাজ নয়/ি

০৯

ধম ম ণালয় হেত
মসিজদ/ মি েরর
অনু েল া
বরা িবতরণ

০৭(সাত)
কাযিদবস

সংিশ

মসিজদ/মি র
কিম র
সভাপিত/ সে টারীর জাতীয়
পিরচয়পে র ০১ কিপ
সত ািয়ত ফেটাকিপ কান
(আেবদেনর েয়াজন নই

উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়

এ অিফেসর জন
েযাজ নয়/ি

১০

মহামান
রা পিতর
াধীন তহিবল
হেত া চক
িবতরণ

০৭(সাত)
কাযিদবস

অনুদান া তািলকাভূ
ব ি র জাতীয় পিরচয়পে র
০১ কিপ সত ািয়ত
ফেটাকিপ( কান আেবদেনর
( েয়াজন নই

উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর কাযালয়

ি

১১

হাট-বাজােরর
চাি না িভ র
স াব জলা
শাসক বরাবের
রণ

০৩(িতন)
কাযিদবস

উপেজলা ভূ িম অিফস থেক
া চাি না িভ র িমস
কস
১।আেবদনকারীর জাতীয়
পিরচয়পেত

এ অিফেসর জন
েযাজ নয়/ি

১২

এনিজও কায ম
স কৃ ত ত য়ন

১০(দশ)
কাযিদবস

এনিজও িবষয়ক বু েরা কতৃ ক
ণীত িনধািরত ফেম
আেবদন

এনিজও অ ােফয়াস
বু েরা ধানম ীর
কাযালয় মাইসা
ভবন(৯ম তলা),১৩
শহীদ ক াে ন মনসুর
আলী রনী, রমনী
,ঢাকা-১০০০ .

এ অিফেসর জন
েযাজ নয়/ি

১৩

সং ৃ িতক িবষয়ক
ম ণালয় হেত
অনুদান াি র
আেবদন
অ গামীকরণ

০২(দুই)
কাযাদবস

সং ৃ িতক িবষয়ক ম ণালয়
কতক ণীত অনুদান ফরম

ভবন
৬(১১)তলা,বাংলােদশ
সিচবালয়,ঢাকা-১০০০

এ অিফেসর জন
েযাজ নয়/ি

১৪

িশ া িত ােনর
ম ােনিজং কিম
গঠেনর জ
ি জাইিডং
অিফসার

০২(দুই)
কাযিদবস

১। ু েলর প ােড ধান িশ া
/ িশ া কার আেবদন
২।পূববত কিম গঠন ও
ময়ােদর কাগেজর সত ািয়ত
কিপ

১৫

িশ া িত ােনর
এডহক কিম র
অিভভাবন সদস
মেনানয়ন

১৬

জ এস িস/ এস
এস িস িশ া ক
াপন িবষেয়
মতামত দান

১৭

াথিমক
িবদ ালেয়র

১৮

বনেভাজেন গমেন
অনুমিত দান

০২(দুই)
কাযিদবস

১। ু েলর প ােড আেবদন
২। স ািবত ৩ জন
অিভভাবেকর নােমর তািলকা
দািখল

০২(দুই)
কাযিদবস

ু েলর প ােড ধান িশ া /
িশ া কার আেবদন

১৯

এক বািড় এক
খামারর কে র
ঋণ অনুেমাদন

০১(এক)
কাযিদবস

১।আেবদনকারীর ছিব-১
কিপ
২।জাতীয় পিরচয়প /জ
িনব ন সনেদর ফেটাকিপ-১
কিপ
৩।সিমিত ব ব াপনা
কিম র কাযিববরণী

২০

ওয়াজ-মাহিফেল
অনুমিত দান

০১(এক)
কাযিদবস

১।সাদা কাগেজ আেবদন

২১

বীর মুি েযা ার
থম স ানী
ভাতা দান

০৭(সাত)
কাযিদবস

১।আেবদনকারীর ছিব-১
কিপ
২।জাতীয় পিরচয়প /জ
িনব ন সনেদর ফেটাকিপ-১
কিপ

২২

সাধারণ অিভেযাগ
তদম ও িন ি

০৭(সাত)
কাযিদবস

সংিশ
সিমিতর
কাযালয়

িবনামূেল

২৩

যা / মলা/
সাকাস/ সং াম
তদম
িতেবদন

০৭(সাত)
কাযিদবস

২৪

িসেনমা/
পেটা্রলপা
াপন সং াম
তদম
িতেবদন
রণ

২৫

তথ অিধকার
আইন

২০(িবশ)

িনধািরত ফরেম িলিখত বা
ই- মইেলর

২৬

২০০৯ অনুযায়ী
চািহত তথ
সরবরাহ

কাযিদবস

মাধ েম আেবদন করেত হেব

২৭

বয় ভাতা,
িবধবা ও ামী
পিরত া া দুঃ
মিহলা ভাতা ,
িতব ী িশ া
বৃি দান
সং াম চক
া রকরণ

০১(এক)
কাযিদবস

উপেজলা সমাজেসবা অিফস
থেক া নিথ-যােত থাকেব
১।আেবদনপ
২। ব কী জিমর মািলকানার
পে খিতয়ােনর
কিপ/দিলল/দািখলা
৩।যুব উ য়ন কতৃ ক
িশ েনর সনদপ
৪।আেবদনকারীর ছিব-১কিপ
৫।জাতীয় পিরচয়পে র
ফেটাকিপ
৬।অনুেমািদত ঋেনর ৫%
স য় জমা

২৮

জলা থেক া
সার িডলারেদর
মােঝ উপ-বরা
দান

০১(এক)
কাযিদবস

উপেজলা সার ও বীজ
মিনটিরং কিম র সদস
সিচব (উপেজলা কৃ িষ
অিফসার) এর িনকট থেক
নিথ যােত থাকেব
১।আগামনী বাতা
২। চালানপ

