
 

 



১.  প্রততশ্রুতত সফা  

১.১) নাগতযক সফা 

ক্র: 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 

প্রয়য়াজনীয় 

কাগজত্র 

এফং 

প্রাতিস্থান 

সফামূল্য 

এফং 

তযয়াধ 

দ্ধতত 

সফা 

প্রদায়নয 

ভয়সূচী 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দফী, সপান ও 

ইয়ভইর) 

উর্ধ্মতন কভ মকতমায দতফ, 

সেতরয়পান ও ই-সভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 

াধাযণ 

অতবয়মাগ 

তদন্ত ও 

তনষ্পতি 

(গণশুনানী) 

 অতবয়মাগকাযী 

কর্তমক দাতিরকৃত 

অতবয়মাগ 

ংতিষ্ট 

সযতজস্টায়য এতি 

 অতবয়মায়গয 

তযতা আয়ে 

প্রতীয়ভান য়র 

তদভত্ম কযায 

ব্যফস্থা গ্রণ 

 তদয়ন্তয 

পরাপয়রয 

তবতিয়ত কাম মক্রভ 

গ্রণ এফং 

তনষ্পতি 

অতবয়মায়গয 

ংতষ্ট 

কাগজত্র 

 

তফনামূয়ল্য ০৭ তদন 

উয়জরা তনফ মাী 

অতপায 

চােতির, সনায়ািারী 

সপান: ০৩২২২-৭৫০২০ 

সভাফাইর-

০১৭০৫৪০১১০৪ 

unochatkhil@

mopa.gov.bd 

 

 

সজরা প্রাক, সনায়ািারী 

সপান: ০৩২১-৬১০৬২ 

dcnoakhali@mop

a.gov.bd 

www.noakhali.go

v.bd 

২ 

তথ্য 

অতধকায 

আইয়নয 

ফাত্মফায়ন 

 তথ্য অতধকায 

আইন, ২০০৯ 

দ্বাযা তনধ মাতযত সম 

সকায়না তথ্য 

সচয়য় তনধ মাতযত 

পযয়ভ/াদা 

কাগয়জ আয়ফদন 

 আইন দ্বাযা 

ফাতযত 

(ংযতিত) 

সকায়না তফলয়য়য 

সিয়ত্র তথ্য 

প্রদায়নয জন্য 

আয়ফদন কযা 

য়র তা মাচাই-

ফাোই কয়য 

িাতযজ কয়য 

আয়ফদনকাযীয়ক 

তরতিতবায়ফ 

জানায়না য়ফ। 

তথ্য অতধকায 

তফতধভারায় 

তনধ মাতযত 

পযয়ভ 

আয়ফদন 

তথ্য 

অতধকায 

আইন/২০০

৯ অনুমায়ী 

তনধ মাতযত 

তপ 

২০ তদন 

mailto:unochatkhil@mopa.gov.bd
mailto:unochatkhil@mopa.gov.bd
mailto:dcnoakhali@mopa.gov.bd
mailto:dcnoakhali@mopa.gov.bd
http://www.noakhali.gov.bd/
http://www.noakhali.gov.bd/


 আয়ফদনকাযী 

তথ্য না াওয়ায 

কাযয়ণ ংক্ষুব্ধ 

য়র আতরকাযী 

কভ মকতমায তনকে 

তরতিতবায়ফ 

আতর কযয়ত 

ায়যন। 

৩ 
ফয়স্ক বাতা 

কাম মক্রভ 

 ফাতল মক গড় আয় 

য়ফ মাচ্চ 

১০,০০০/- এফং 

ফয় ফ মতনম্ন ৬৫ 

ফেয (পুযল) 

অথফা ৬২ ফেয 

(ভতরা) য়র 

তনধ মাতযত পযয়ভ 

আয়ফদন 

 ইউতনয়ন কতভটি 

কর্তমক 

আয়ফদনমূ 

মাচাই-ফাোই 

কয়য প্রাথতভক 

তাতরকা 

সুাতয 

উয়জরা 

কতভটিয়ত সপ্রযণ। 

 উয়জরা কতভটি 

তাতরকা চূড়ান্ত 

কয়য 

বাতায়বাগীয়দয 

নায়ভ উয়জরা 

ভাজয়ফা 

অতপায কর্তমক 

বাতা ফই ইসুয 

 বাতায়বাগী ১০ 

োকায তফতনভয়য় 

তনজ নায়ভ 

ব্যাংক তাফ 

সিায়রন 

 উয়জরা তনফ মাী 

অতপায এফং 

ভাজয়ফা 

অতপায়যয সমৌথ 

ব্যাংক তাফ 

১. তনধ মাতযত 

পযয়ভ 

আয়ফদন 

২. ইউত 

সচয়াযম্যান/ 

দস্য 

কর্তমক        

প্রতযয়নত্র 

৩. ায়াে ম 

াইয়জয েতফ 

৪. জাতীয় 

তযচয়ত্র/ 

নাগতযকত্ব 

নদ 

(ইউতনয়ন 

তযলদ 

সচয়াযম্যান/

সভম্বায  কর্তমক 

তযাতয়ত) 

১০ োকা ০৩ ভা 



য়ত 

বাতায়বাগীয়দয 

ব্যাংক তায়ফ 

বাতায োকা 

স্থানান্তয 

৪ 

নৃ-তাতিক 

জনয়গাষ্ঠীয়দয 

ঋণ প্রদান ও 

স্বাফরম্বীকযণ 

 ৩০ জুন 

তাতযয়িয ভয়ে 

প্রধানভন্ত্রীয 

কাম মারয়য় সপ্রতযত 

প্রকয়েয 

আয়রায়ক 

প্রধানভন্ত্রীয 

কাম মারয়য় য়ত 

ইউএনও ফযাফয 

ফযাদ্দ প্রদান 

 আগ্রী ব্যতিয়দয 

আয়ফদন কযায 

রয়িয তফজ্ঞিী 

প্রকা 

 আয়ফদনমূ 

উয়জরা 

কতভটিয়ত মাচাই-

ফাোই কয়য 

চুড়াভত্মকযণ 

 উকাযয়বাগীয়দ

য ভায়ে 

একাউয়েয 

ভােয়ভ সচক 

তফতযণ 

 নীততভারা 

সভাতয়ফক 

তকতিতবতিক ঋণ 

আদায় 

নাগতযকত্ব 

নদ, জম্ম 

তনফন্ধন, 

জাতীয় 

তযচয়ত্র, 

ংতষ্ট       

ইউত 

সচয়াযম্যান 

কর্তমক 

প্রতযয়নত্র 

তফনামূয়ল্য ১৫ তদন 

৫ 

তফধফা ও 

স্বাভী 

তযতযিা 

দু:স্থ ভতরা 

বাতা 

কাম মক্রভ 

 ১৮ ফেয়যয উয়র্ধ্ম 

তফধভা ও স্বাভী 

তযতযি দু:স্থ 

ভতরা মায়দয 

ফাতল মক গড় আয় 

য়ফ মাচ্চ 

১২,০০০/- য়র 

তনধ মাতযত পযয়ভ 

উয়জরা 

ভাজয়ফা 

১. তনধ মাতযত 

পযয়ভ 

আয়ফদন 

২. ইউত 

সচয়াযম্যান/ 

দস্য কর্তমক 

ফাতল মক 

আয়য়য 

তফনামূয়ল্য ০৩ ভা 



অতপায ফযাফয়য 

আয়ফদন 

 ইউতনয়ন কতভটি 

কর্তমক প্রাথতভক 

তাতরকা 

সুাতয 

উয়জরা 

কতভটিয়ত সপ্রযণ 

 উয়জরা কতভটি 

প্রাি তাতরকা 

চূড়ান্ত কয়য 

বাতায়বাগীয়দয 

নায়ভ উয়জরা 

ভাজয়ফা 

অতপায কর্তমক 

বাতা ফই ইসুয 

 বাতায়বাগী ১০ 

োকায তফতনভয়য় 

তনজ নায়ভ 

ব্যাংক তাফ 

সিায়রন 

 উয়জরা তনফ মাী 

অতপায এফং 

ংতিষ্ট 

ভাজয়ফা 

অতপায এয 

সমৌথ ব্যাংক 

তাফ য়ত 

বাতায়বাগীয়দয 

ব্যাংক তায়ফ 

বাতায োকা 

স্থানান্তয 

প্রতযয়নত্র 

৩. েতফ 

৪. জাতীয় 

তযচয়ত্র 

৫. ইউত 

সচয়াযম্যান 

কর্তমক জন্ম 

তনফন্ধন নদ 

এফং 

নাগতযকয়ত্বয 

নদত্র 

৬ 

ফীয 

মুতিয়মাদ্ধা 

বাতা প্রদান 

 তফজ্ঞতি প্রচায়যয 

ভােয়ভ তনধ মাতযত 

পযয়ভ আয়ফদন 

আফান 

 উয়জরা কতভটি 

বাতায়বাগী 

তনফ মাচন কয়য তা 

অনুয়ভাদয়নয 

জন্য সজরা 

কতভটিয়ত সপ্রযণ 

কয়য সজরা 

কতভটিয়ত 

১. তনধ মাতযত 

পযয়ভ 

আয়ফদন 

২. ৭ কত 

ায়াে ম 

াইয়জয েতফ 

(ইউত 

সচয়াযম্যান/ 

সভম্বায কর্তমক 

তযাতয়ত) 

তফনামূয়ল্য ০৩ ভা 

উয়জরা তনফ মাী অতপায 

চােতির, সনায়ািারী 

সপান: ০৩২২২-৭৫০২০ 

সভাফাইর-০১৭০৫৪০১১০৪ 

unochatkhil@mopa.gov.bd 
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অনুয়ভাতদত 

বাতায়বাগীয়দয 

নায়ভ বাতা 

তযয়াধ ফত 

প্রস্ত্িত কয়য তা 

ইসুযয জন্য 

উয়জরা/য়জরা 

তাফ যিণ 

অতপয় সপ্রযণ 

কযা য়। 

 বাতা ফই ইসুযয 

য 

বাতায়বাগীয়ক 

অফতত কয়য 

বাতায়বাগীয 

ব্যাংক তাফ 

সিারা 

 ইউতনয়েয 

সকন্দ্রীয় তাফ 

য়ত 

বাতায়বাগীয়দয 

বাতা উয়িারন 

তায়ফ বাতা 

স্থানাভত্ময 

৩. জাতীয় 

তযচয়য়ত্রয 

তযাতয়ত 

পয়োকত 

৪. জন্ম 

তনফন্ধন নদ 

এফং 

নাগতযকয়ত্বয 

নদত্র 

৫. 

মুতিয়মাদ্ধায 

দতররত্র ও 

তাতরকামূয়

য পয়োকত 

 

৭ 

অচ্ছর 

প্রততফন্ধী 

বাতা 

কাম মক্রভ 

 প্রততফন্ধী ব্যতি 

কর্তমক (ফাতল মক 

গড় আয় য়ফ মাচ্চ 

৩৬,০০০/- এফং 

ফয় ফ মতনম্ন ০৬ 

ফেয) তনধ মাতযত 

পযয়ভ আয়ফদন 

 ইউতনয়ন কতভটি 

কর্তমক প্রাথতভক 

তাতরকা প্রস্ত্িত 

কয়য সুাতয 

উয়জরা 

কতভটিয়ত সপ্রযণ 

 উয়জরা কতভটি 

তাতরকা চুড়ান্ত 

কয়য বাতা 

সবাগীয়দয নায়ভ 

উয়জরা 

ভাজয়ফা 

অতপায কর্তমক 

১. তনধ মাতযত 

পযয়ভ 

আয়ফদন 

২. ইউত 

সচয়াযম্যান/

দ কর্তমক 

প্রতযয়নত্র 

৩. ায়াে ম 

াইয়জয েতফ 

৪. জাতীয় 

তযচয়য়ত্রয 

তযাতয়ত কত 

(ইউত 

সচয়াযম্যান 

কর্তমক) 

৫. ততবর 

তফনামূল্য ০৩ ভা 



বাতা ফই ইসুয 

 বাতায়বাগী ১০ 

োকায তফতনভয়য় 

তনজ নায়ভ 

ব্যাংক তাফ 

সিায়রন 

 উয়জরা তনফ মাী 

অতপায এফং 

ভাজয়ফা 

অতপায়যয সমৌথ 

ব্যাংক তাফ 

য়ত 

বাতায়বাগীয়দয 

ব্যাংক তায়ফ 

বাতায োকা 

স্থানাভত্ময 

াজমন/ 

উয়জরা 

স্বাস্থয ও 

তযফায 

তযকেনা 

কর্তমক 

প্রততফন্ধীতায 

নদ 

৮ 

সথয়ক ফযাদ্দ 

তফয়ল 

অনুদায়নয 

অথ ম োড়কয 

 প্রতযাী প্রততষ্ঠান 

কর্তমক তনধ মাতযত 

পযয়ভ আয়ফদন 

ইউএনও/উয়জ

রা সচয়াযম্যান 

এফং স্থানীয় 

ংদ দয়স্যয 

সুাতয 

ভন্ত্রণারয়য় সপ্রযণ 

 ভন্ত্রণারয় ও 

এভতয 

সস্বচ্ছাধীন 

ততফর সথয়ক 

ফযাদ্দত্র 

াওয়ায য 

ইউএনও কর্তমক 

তফর প্রস্ত্িত কয়য 

তাফযিণ 

অতপয় জভা 

প্রদান 

 তফর া ওয়ায 

য তা ব্যাংক 

তয়য়ফ (তফতফধ 

তাফ) স্থানান্তয 

 প্রততষ্ঠায়নয 

বাততয 

অনুকূয়র ক্র 

সচয়কয ভােয়ভ 

ংতিষ্টপ্রততষ্ঠা

ন/ ইউত 

সচয়াযম্যান/ 

সভম্বায কর্তমক 

প্রতযয়ন ত্র 

তফনামূয়ল্য 
৭-১০ 

তদন 



অথ ম োড় 

৯ 

তবতজএপ/ 

ত্রাণ/ভানতফক 

াায্য 

তফতযণ 

 উয়জরা তনফ মাী 

অতপায কর্তমক 

ইউতনয়নওয়াযী 

উ-ফযাদ্দ প্রদান 

 ইউতনয়ন কতভটি 

কর্তমক 

উকাযয়বাগীয 

তাতরকা মাচাই-

ফাোই অয়ন্ত 

উয়জরা 

কতভটিয়ত সপ্রযণ 

 উয়জরা 

কতভটিয়ত 

অনুয়ভাদয়নয য 

ইউতনয়নতবতিক 

ট্যাগ অতপায 

তনয়য়াগ কয়য 

ংতষ্ট 

সচয়াযম্যায়নয 

অনুকূয়র তিও 

প্রদান 

 গুদাভ য়ত 

িাদ্যস্য/ 

ত্রাণাভগ্রী 

উয়িারন কয়য 

ভাস্টাযয়যায়রয 

ভােয়ভ ট্যাগ 

অতপায়যয 

উতস্থততয়ত 

িততগ্রস্থ/উকায

সবাগীয়দয ভায়ে 

তফতযণ 

জাতীয় 

তযচয়ত্র 
তফনামূয়ল্য ৩ িা 

১০ 

উজাতীয় ও 

অ-উজাতীয় 

নদ প্রদান 

 সজরা প্রাক 

ভয়াদয় ফযাফয 

যাতয/উয়জ

রা তনফ মাী 

অতপায়যয 

ভােয়ভ াদা 

কাগয়জ আয়ফদন 

 জন্ম নয়দয 

তযাতয়ত 

োয়াতরত 

সজরা 

প্রায়কয 

কাম মারয়/উ

সজরা তনফ মাী 

অতপায়যয 

কাম মারয় 

তফনামূয়ল্য 

০৩ 

(ততন) 

তদন 

উয়জরা তনফ মাী অতপায 

চােতির, সনায়ািারী 

সপান: ০৩২২২-৭৫০২০ 

সভাফাইর-০১৭০৫৪০১১০৪ 

unochatkhil@mopa.gov.bd 
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 ইউতনয়ন তযলদ 

সচয়াযম্যান 

কর্তমক নাগতযকত্ব 

নয়দয 

তযাতয়ত 

োয়াতরত 

 

 

১১ 
উিযাধীকায 

নদ প্রদান 

 তফজ্ঞ সজরা 

ম্যাতজয়েে 

আদারত য়ত 

প্রাি ভাভরায 

য়যজতভন 

তদয়ন্তয জন্য 

ংতষ্ট ইউতনয়ন 

তযলদ 

সচয়াযম্যান/ 

সিম্যান/ 

উয়জরা 

ম মায়য়য সম 

সকান একজন 

কতমকতমায 

ভাদ্যয়ভ তদন্ত 

 তদন্ত প্রততয়ফদন 

াওয়া ায়য়ি 

শুনানী গ্রণ 

সয়ল সজরা 

প্রাক 

ভাদয়য়য 

কাম মারয়য় সপ্রযণ 

সজরা 

প্রায়কয 

কাম মারয়/ 

উয়জরা 

তনফ মাী 

অতপায়যয 

কাম মারয় 

তফনামূয়ল্য 

০৩ 

(ততন) 

তদন 

১২ 

ফনজ দ্রব্য 

আযয়ণয 

জন্য সজাত 

াযতভে 

প্রদান 

 সজরা প্রাক 

ভয়াদয়য়য 

কাম মারয় য়ত 

প্রাি ফনজদ্রব্য 

আযয়ণয জন্য 

সজাত াযতভে 

স্থানীয়বায়ফ 

 তদন্ত ভয়য় 

তদন্ত 

প্রততয়ফদন 

সজরা প্রায়কয 

কাম মারয়য় 

পুন:য়প্রযণ 

সজরা 

প্রায়কয 

কাম মারয়/ 

তফবাগীয় ফন 

কভ মকতমায 

কাম মারয় 

তফনামূয়ল্য 

০৭ 

(াত) 

তদন 

১৩ ফন্ধকী দতরর  ংতিষ্ট ংতষ্ট তফনামূয়ল্য ০২ (দুই) 



ম্পাদন ঋণদানকাযী 

প্রততষ্ঠান য়ত 

প্রাি ফন্ধকী 

দতররটি মাচাই-

ফাোই কয়য 

ািী/নািকা

যীয স্বািয গ্রণ। 

 উতস্থততয়ত কাম ম 

ম্পাদন 

ঋণদানকাযী 

প্রততষ্ঠান/উ

সজরা তনফ মাী 

অতপায়যয 

কাম মারয় 

তদন 

১৪ 

ফন্দুয়কয 

রাইয়ন্স 

নফায়ন 

 প্রততফেয 

তনধ মাতযত ভয়য় 

এফং যকায 

কর্তমক প্রদি ধাম ম 

তাতযয়ি যকাতয 

তপ সেজাযী 

চারায়ন জভা 

 প্রদান ায়য়ি 

ফন্দুয়কয 

রাইয়ন্স মূ 

নফায়ন কযা য়য় 

থায়ক 

সজরা 

প্রায়কয 

কাম মারয়/ 

উয়জরা 

তনফ মাী 

অতপায়যয 

কাম মারয় 

যকায়যয 

তনধ মাতযত 

তপ 

০২ (দুই) 

তদন 

১.২) দািতযক সফা 

ক্র: 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 

প্রয়য়াজনীয় 

কাগজত্র 

এফং প্রাতিস্থান 

সফামূল্য 

এফং 

তযয়াধ 

দ্ধতত 

সফা 

প্রদায়নয 

ভয়সূচী 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দফী, সপান 

ও ইয়ভইর) 

উর্ধ্মতন কভ মকতমায দতফ, 

সেতরয়পান ও ই-সভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 

এনতজও 

কাম মক্রয়ভয 

প্রতযয়নত্র 

প্রদান 

 আয়ফদনত্র 

ংতিষ্ট 

সযতজস্টায়য এতি 

 তদন্তকাযী 

কভ মকতমা তনয়য়াগ 

 তদন্তকাযী 

কভ মকতমা কর্তমক 

য়যজতভন 

তযদ মন ও 

ংতিষ্ট 

কাগজত্র মাচাই 

অয়ন্ত তফিাতযত 

প্রততয়ফদন দাতির 

 প্রাি প্রততয়ফদন 

এনতজও 

ব্যযয়যায 

সযতজয়েয়নয 

কত, এপতি-

৬ এয কত, 

যকাতয 

প্রততষ্ঠানয়ক 

ম্পৃি কযায 

প্রভাণ ও 

অন্যান্য 

ংতিষ্ট 

কাগজত্র 

 

তফনামূয়ল্য ১৫ তদন 

উয়জরা তনফ মাী 

অতপায 

চােতির, সনায়ািারী 

সপান: ০৩২২২-

৭৫০২০ 

সভাফাইর-

০১৭০৫৪০১১০৪ 

     

সজরা প্রাক, সনায়ািারী 

সপান: ০৩২১-৬১০৬২ 

dcnoakhali@mopa.

gov.bd 

www.noakhali.gov.

bd 

mailto:dcnoakhali@mopa.gov.bd
mailto:dcnoakhali@mopa.gov.bd
http://www.noakhali.gov.bd/
http://www.noakhali.gov.bd/


ম মায়রাচনায় 

আয়ফদনকাযী 

এনতজও কায়জয 

ভান 

য়ভত্মালজনক 

াওয়া সগয়র 

চাতত 

প্রতযয়নত্র প্রদান 

 

unochatkhil

@mopa.gov.

bd 

 

 

২ 

াটি মতপয়কে 

ভাভরা 

তযচারনা 

 যকাতয ও আধা 

যকাতয 

প্রততষ্টায়নয 

আদায়য়মাগ্য 

াওনা ফা 

তাভাতদ য়তন 

ভয়ভ ম ন্তুষ্ট য়র 

ততিআয অযাক্ট, 

১৯১৩ এয ৪ 

ধাযা সভাতায়ফক 

কাম মক্রভ শুরু 

 সদনাদায়যয 

তনকে 

দাতফদায়যয 

াওনা জাতনয়য় 

৭ ধাযা অনুমায়ী 

সনাটি জাতয 

 সদনাদায 

দাতফকৃত াওনা 

তযয়াধ কয়যন 

অথফা/ম্পূণ ম/

আংতক দাতফ 

অস্বীকায কয়য 

আতি তনষ্পতি 

কযা য়। 

 সদনাদায 

আয়দয়য তত্র 

তদয়নয ভয়ে 

আতর দায়য়য 

কযয়ত ায়যন 

 আতি ফা 

আতর দায়য়য়যয 

তবতি না থাকয়র 

এফং তনধ মাতযত 

ভয়য়য ভয়ে 

াওনায 

স্বয়ি 

প্রভাণাতদ 

যকাতয 

াওনা 

আদায় 

আইন 

১৯১৩ দ্বাযা 

তনধ মাতযত 

সকাে ম 

তপ/স্টযাম্প 

৬ ভা 

mailto:unochatkhil@mopa.gov.bd
mailto:unochatkhil@mopa.gov.bd
mailto:unochatkhil@mopa.gov.bd


সদনাদায কর্তমক 

দাতফকৃত োকা 

তযয়ায়ধ ব্যথ ম 

য়র প্রথয়ভ 

সগ্রপতাতয 

য়যায়ানা এফং 

যফতীয়ত স্থাফয 

ও অস্থাফয 

ম্পতি 

 সক্রাক ও তনরায়ভ 

তফতক্র কয়য 

দাতফকৃত োকা 

আদায়য়য 

কাম মক্রভ গ্রণ 

৩ 

সফযকাতয 

কয়রজ, স্কুর 

ও ভাদ্রাায 

সফতন তফর 

প্রদান 

 প্রততষ্ঠান প্রধান 

কর্তমক উয়জরা 

তনফ মাী 

অতপায়যয 

কাম মারয়য় তফর 

দাতির 

 উস্থাতত তফর 

ঠিক াওয়া 

সগয়র উয়জরা 

তনফ মাী অতপায 

কর্তমক 

প্রততস্বািয 

 প্রততস্বািযকৃত 

তফরটি 

ংতিষ্টব্যাংয়ক 

জভা প্রদান 

 মাচাই অয়ন্ত  

ংতিষ্ট 

সফযকাতয 

কয়রজ, স্কুর 

এফং ভাদ্রাায 

তিক/কভ মচাযী

সদয ব্যাংক 

একাউয়ে প্রাপ্য 

সফতন জভা 

প্রস্ত্িতকৃত 

সফতন তফর ও 

এভতও ীে 

তফনামূয়ল্য ১-২ তফর 

 



১.৩) অবযন্তযীণ সফা 

ক্র: 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 

প্রয়য়াজনীয় 

কাগজত্র 

এফং প্রাতিস্থান 

সফামূল্য 

এফং 

তযয়াধ 

দ্ধতত 

সফা 

প্রদায়নয 

ভয়সূচী 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দফী, সপান ও 

ইয়ভইর) 

উর্ধ্মতন কভ মকতমায দতফ, 

সেতরয়পান ও ই-সভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 

ইউত দপাদায 

ও ভরদাযয়দয 

ম্মানী বাতা 

প্রদান 

 স্থানীয় যকায 

তফবাগ সজরা 

প্রায়কয 

ভােয়ভ ম্মানী 

বাতায ফযাদ্দ 

উয়জরা 

তনফ মাী 

অতপায 

ফযাফয প্রদান 

কয়য সজরা 

প্রায়কয 

কাম মারয় সথয়ক 

ফযাদ্দপ্রাতিয 

য প্রাি সচক 

তনতদ মষ্ট তায়ফ 

জভা কযা য় 

 কায়রকন 

ওয়ায য 

সানারী 

ব্যাংয়কয 

ভােয়ভ 

ংতস্নষ্টয়দয 

প্রাপ্য তযয়াধ 

কযা য় 

- 

 

তফনামূয়ল্য 
৮-১০ 

তদন 

উয়জরা তনফ মাী 

অতপায 

চােতির, সনায়ািারী 

সপান: ০৩২২২-

৭৫০২০ 

সভাফাইর-

০১৭০৫৪০১১০৪ 

unochatkhil

@mopa.gov.

bd 

 

 

সজরা প্রাক, সনায়ািারী 

সপান: ০৩২১-৬১০৬২ 

dcnoakhali@mopa.

gov.bd 

www.noakhali.gov.

bd 

২ 

ইউতনয়ন 

তযলদ 

সচয়াযম্যান/   

দস্য সদয 

ম্মানী বাতা 

প্রদান 

 স্থানীয় যকায 

তফবাগ সজরা 

প্রায়কয 

ভােয়ভ ম্মানী 

বাতায ফযাদ্দ 

উয়জরা 

তনফ মাী 

অতপয়য 

ফযাফয প্রদান 

কয়য সজরা 

প্রায়কয 

কাম মারয় সথয়ক 

ফযাদ্দপ্রাতিয 

- তফনামূয়ল্য 
৮-১০ 

তদন 

mailto:unochatkhil@mopa.gov.bd
mailto:unochatkhil@mopa.gov.bd
mailto:unochatkhil@mopa.gov.bd
mailto:dcnoakhali@mopa.gov.bd
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য প্রাি সচক 

তনতদ মষ্ট তায়ফ 

জভা কযা য় 

 সচক 

কায়রকন 

ওয়ায য 

তনতদ মষ্ট তদয়ন 

সভাফাইর 

ব্যাংতকং-এয 

ভােয়ভ ম্মানী 

বাতা তযয়াধ 

কযা য় 

 

৩ 

সিম্যান/ 

কাফ মাযীগয়ণয 

ম্মানী বাতা 

 সজরা 

প্রায়কয 

ভােয়ভ ম্মানী 

বাতায ফযাদ্দ 

উয়জরা 

তনফ মাী 

অতপায 

ফযাফয প্রদান 

কযা য়। 

 সজরা 

প্রায়কয 

কাম মারয় সথয়ক 

ফযাদ্দপ্রাতিয 

য নগদ/য়চক 

তনতদ মষ্ট 

সিম্যান/কাফ মা

যীগয়ণয 

তায়ফ জভা 

কযা য়। 

- তফনামূয়ল্য 
৮-১০ 

তদন 

২) আনায কায়ে আভায়দয প্রতযাা 

ক্রতভক প্রততশ্রুতত/কাতিত সফা প্রাতিয রয়িয কযণীয় 

১ স্বয়ংম্পূণ ম আয়ফদন জভা প্রদান কযা 

২ মথামথ প্রতক্রয়ায় প্রয়য়াজনীয় তপ তযয়াধ কযা 

৩ ািায়তয জন্য তনধ মাতযত ভয়য়য পূয়ফ মই উতস্থত থাকা 

৪ আয়ফদয়নয ংতিষ্টতমাফরী অনুযণ কযা 

 



৩) অতবয়মাগ প্রততকায ব্যফস্থানা (GRS) 

সফা প্রাতিয়ত অন্তুষ্ট য়র দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায য়ে সমাগায়মাগ কযম্নন। তায কাে সথয়ক ভাধান াওয়া না সগয়র তনয়ম্মাি 

দ্ধততয়ত সমাগায়মাগ কয়য আনায ভস্যা অফতত কযম্নন। 

ক্রতভক  কিন সমাগায়মাগ কযয়ফন কায য়ে সমাগায়মাগ কযয়ফন সমাগায়মায়গয ঠিকানা 
তনষ্পতিয 

ভয়ীভা 

১ 

ংতিষ্টদিয়যয দাতয়ত্বপ্রাি 

কভ মকতমা ভাধান তদয়ত না 

াযয়র 

অতবয়মাগ তনষ্পতি কভ মকতমা 

সজরা প্রাক, সনায়ািারী 

সপান: ০৩২১-৬১০৬২ 

dcnoakhali@mopa.gov.bd 

www.noakhali.gov.bd 

১ (এক) ভা 

২ 

অতবয়মাগ তনষ্পতি কভ মকতমা 

তনতদ মষ্ট ভয়য় ভাধান তদয়ত না 

াযয়র 

আতর কভ মকতমা 
১ (এক) 

ভা 

৩ 
আতর কভ মকতমা তনতদ মষ্ট ভয়য় 

ভাধান তদয়ত না াযয়র 

ভতন্ত্রতযলদ তফবায়গয অতবয়মাগ 

ব্যফস্থানা সর 

অতবয়মাগ গ্রণ সকন্দ্র ৫ নং সগইে, 

ফাংরায়দ তচফারয়, ঢাকা 

৩ (ততন) 

ভা 
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