
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

টেকিাি, কক্সবাজার। 

 

িাগনরক সিে বা টসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত 

ক্রনিক 

 

 

 

 

টসবার িাি 

 

 

 

 

 

টসবা প্রোদি 

সদব বাচ্চ সিয় 

 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

 

 

 

 

আদবেি িি ব  প্রানির স্থাি 

 

 

 

 

টসবামূল্য ও 

পনরদশাধ পদ্ধনত 

(র্নে থাদক)  

শাখার িাি সহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর , 

টজলা/উপদজলা টকাড, 

অনিনসয়াল টেনলদিাি ও  ই-

টিইল  

উদ্ধবতি কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর 

টজলা/উপদজলা টকাডসহ অনিনসয়াল 

টেনলদিাি ও  ই-টিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১। 

একটি বানি একটি 

খািার প্রকদের ঋণ 

অনুদিােি 

০১ (এক) 

কার্ বনেবস 

১। আদবেিকারীর ছনব-১ কনপ 

২। জাতীয় পনরচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধি 

সিদের িদোকনপ-১ কনপ 

৩। সনিনত ব্যবস্থাপিা কনিটির 

কার্ বনববরণী 

সাংনিষ্ট সনিনতর কার্ বালয় 

 

 

নবিামূল্যল্য 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

টেকিাি, কক্সবাজার। 

টিাি-০৩৪২৬৭৫১১, 

িযাক্স-০৩৪২৬৭৫২৭৫ 

টিাবাাঃ ০১৮৫১-৯৬৬৯৬৬ 

Email-

unoteknaf@mpa.gov.bd, 

unoteknaf@gmail.com 

টজলা প্রশাসক, কক্সবাজার। 

টিাি-০৩৪১-৬৩২০০ 

www.coxsbazar.gov.bd 

 

০২। 

বীর মুনিদর্াদ্ধার 

প্রথি সম্মািী ভাতা 

প্রোি 

১৫ (পদির) 

কার্ বনেবস 

১। আদবেিকারীর ছনব-১ কনপ 

২। জাতীয় পনরচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধি 

সিদের িদোকনপ-১ কনপ 

--- 

 

--- 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

০৩।  
সাধারণ অনভদর্াগ 

তেন্ত ও নিষ্পনি 

০৭ (সাত) 

কার্ বনেবস 
--- --- 

 

--- 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

০৪।  

ত্রাণ িন্ত্রণালয় কর্তবক 

প্রেি বরাদে গৃহীত 

প্রকে বাস্তবায়ি 

কার্ বক্রি 

)টি,আর/কানবখা(  

উপদজলা 

টিআর /কানবখা 

কনিটির 

অনুদিােদির পর 

প্রকে বাস্তবায়ি 

কি বকতবা হদত 

প্রস্তাব পাওয়ার ০২ 

(দুই  (নেদির িদদ  

ইউনিয়ি টিআর /কানবখা কনিটি হদত 

প্রকে প্রানি সাদপদ  উপদজলা 

টিআর/কানবখা কনিটির অনুদিােদির 

পর প্রকে বাস্তবায়ি কি বকতবার সুপানরশ 

সাদপদ  নডও প্রোি করা হয়। 

প্রকে বাস্তবায়ি অনিস ,

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় এবাং উপদজলা 

টচয়ারাাি এর কার্ বালয়,  

প্রদর্াজয ট দত্র উপদজলা 

নহসাব র ণ অনিস 

 

 

 

নবিামূদল্য 

 

 

 

 

-ঐ- 

 

 

 

-ঐ- 

০৫।  
এনডনপর অদথ ব গৃহীত 

প্রকে সমূহ 

উপদজলা 

প্রদকৌশলীর 

কার্ বালয় হদত 

প্রস্তাব পাওয়ার ০২ 

)দুই( নেদির  িদদ 

উপদজলা প্রদকৌশলী হদত  

প্রস্তাব প্রানির পর উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর সুপানরদশর টপ্রন দত নবল 

অনুদিােি  ,প্রদয়াজদি সদরজনিদি 

পনরেশ বি 

উপদজলা প্রদকৌশলী অনিস, 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয়  ,এবাং উপদজলা 

টচয়ারাাি এর কার্ বালয়,  

প্রদর্াজয ট দত্র উপদজলা 

নহসাব র ণ অনিস 

 

 

নবিামূদল্য 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 



ক্রনিক 

 

 

 

 

টসবার িাি 

 

 

 

 

 

টসবা প্রোদি 

সদব বাচ্চ সিয় 

 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

 

 

 

 

আদবেি িি ব  প্রানির স্থাি 

 

 

 

 

টসবামূল্য ও 

পনরদশাধ পদ্ধনত 

(র্নে থাদক)  

শাখার িাি সহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর , 

টজলা/উপদজলা টকাড, 

অনিনসয়াল টেনলদিাি ও  ই-

টিইল  

উদ্ধবতি কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর 

টজলা/উপদজলা টকাডসহ অনিনসয়াল 

টেনলদিাি ও  ই-টিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৬। 

প্রয়াত 

মুনিদর্াদ্ধাদের 

োিি খরচ প্রোি 

 

 

 

৩(নতি) কার্ বনেবস 

 

 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার/গাড ব অব 

অিার প্রোিকারী কি বকতবা একটি 

স্থািীয়ভাদব ততরী/ছাপাদিা িাঁকা 

আদবেি িি ব এবাং প্রদয়াজিীয় োকা 

সদে নিদয় র্াদবি (Blank 

Application Form) 

স্থািীয়ভাদব প্রণীত আদবেি 

িরি উপদজলা নিব বাহী 

অনিস টথদক সাংগ্রহ করদত 

হদব 

নবিামূদল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

০৭। 

জন্ম-নিবন্ধি 

সাংদশাধদির 

আদবেি  টজলা 

প্রশাসক বরাবদর 

অগ্রগািীকরণ  

৩(নতি) কার্ বনেবস 

 

জন্ম-নিবন্ধি সাংদশাধদির নিধ বানরত 

আদবেি িরি 

 

সাংনিষ্ট টপৌরসভা/ইউনিয়ি 

নডনজোল টসন্টার 

 

 

 

নবিামূদল্য 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

 

০৮। 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র 

টথদক টবসরকারী 

গ্রন্থাগারসমূদহ বই 

প্রানির আদবেদি 

সুপানরশ প্রোি 

২(দুই) কার্ বনেবস 

 

 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র টথদক সরবরাহকৃত 

আদবেি িরি 

 

 

 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র 

সাংস্কৃনত নবষয়ক িন্ত্রণালয়, 

৫/নস বেবন্ধু এনভনিউ, ঢাকা-

১০০০। e-

mail:granthakendro.

org@gmail.com 

Web:www.nbc.org.bd 

 

 

নবিামূদল্য  

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

 

০৯। জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র 

টথদক টবসরকারী 

গ্রন্থাগারসমূদহর 

বরােকৃত বই গ্রহণ  

নবষদয় সুপানরশ 

প্রোি 

১(এক) কার্ বনেবস 

 

 

 

 

 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র টথদক সরবরাহকৃত 

আদবেি িরি 

 

 

 

 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র 

সাংস্কৃনত নবষয়ক িন্ত্রণালয়, 

৫/নস বেবন্ধু এনভনিউ, ঢাকা-

১০০০। e-

mail:granthakendro.

org@gmail.com 

Web:www.nbc.org.bd 

নবিামূদল্য 

-ঐ- 
-ঐ- 

 



ক্রনিক 

 

 

 

 

টসবার িাি 

 

 

 

 

 

টসবা প্রোদি 

সদব বাচ্চ সিয় 

 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

 

 

 

 

আদবেি িি ব  প্রানির স্থাি 

 

 

 

 

টসবামূল্য ও 

পনরদশাধ পদ্ধনত 

(র্নে থাদক)  

শাখার িাি সহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর , 

টজলা/উপদজলা টকাড, 

অনিনসয়াল টেনলদিাি ও  ই-

টিইল  

উদ্ধবতি কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর 

টজলা/উপদজলা টকাডসহ অনিনসয়াল 

টেনলদিাি ও  ই-টিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০। কৃনষ খাস জনি 

বদদাবস্ত প্রোি 

৬০ (ষাে) 

কার্ বনেবস 

১। উপদজলা ভূনি অনিস টথদক প্রাি 

বদদাবস্ত িনথ-র্াদত থাকদব 

২। আদবেিকারীর স্বািী/স্ত্রীর টর্ৌথ 

ছনবসহ পূরণকৃত এবাং স্বা নরত 

আদবেি ১ কনপ 

৩। আদবেিকারী ভূনিহীি িদি ব 

টচয়ারাাি/দিয়র এর প্রতযয়দির 

মূল/সতযানয়ত িদোকনপ-১ কনপ 

৪। আদবেিকারীর স্বািী/স্ত্রীর জাতীয় 

পনরচয়পত্র সতযানয়ত িদোকনপ-১ কনপ 

৫। ভূনিহীি নহদসদব উপদজলা কৃনষ খাস 

জনির বদদাবস্ত কনিটির সুপানরশ/সভার 

কার্ বনববণী 

৬। টেচ াাপ 

উপদজলা ভূনি অনিস 

এ অনিদসর 

জন্য প্রদর্াজয 

িয় 

সহকারী কনশশিার (ভূনি) 

টেকিাি, কক্সবাজার 

টিাবাাঃ ০১৭৩৩-৩৭৩২০৮ 

 

 

-ঐ- 

১১। সরকানর 

সাংস্থা/েিদরর 

অনুকূদল অকৃনষ খাস 

জনি বদদাবদস্তর 

প্রস্তাব টজলা প্রশাসক 

বরাবদর টপ্ররণ 

০৩(নতি) 

কার্ বনেবস 

১। উপদজলা ভূনি অনিস টথদক সহকানর 

কনিশিার (ভূনি) বদদাবস্ত িনথ সৃজি 

কদর টপ্ররি করদবি এবাং িনথদত নিম্ন 

বনণ বত েনললানে প্রোি করদবি।  

২। িন্ত্রণালদয়র প্রশাসনিক অনুদিােিসহ 

প্রতযাশী সাংস্থার পূরণকৃত আদবেি 

৩। খনতয়াদির কনপ 

৪। প্রস্তানবত জনির চতুনে বদকর কি টবনশ 

৫০০ গজ ব্যাসাদধ বর অন্তভূি একটি টেস 

াাপ 

৫। প্রস্তানবত োগ/োগসমূদহর জনিদক 

রনেি কানল নেদয় নচনিত 

করদত হদব 

৬। টেস াাপভূি সকল োদগর জনির 

বতবিাি টেণী, বতবিাি ব্যবহার ও জনির 

পনরিাণ উদেখ করদত হদব 

৭। সাব-টরনজষ্ট্রার অনিস টথদক প্রাি গি 

মূদল্যর তানলকা 

উপদজলা ভূনি অনিস 

 

এ অনিদসর 

জন্য প্রদর্াজয 

িয় 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

টেকিাি, কক্সবাজার। 

টিাি-০৩৪২৬৭৫১১, 

িযাক্স-০৩৪২৬৭৫২৭৫ 

টিাবাাঃ ০১৮৫১-৯৬৬৯৬৬ 

ও 

সহকারী কনশশিার (ভূনি) 

টেকিাি, কক্সবাজার 

টিাবাাঃ ০১৭৩৩-৩৭৩২০৮ 

 

 

 

-ঐ- 



ক্রনিক 

 

 

 

 

টসবার িাি 

 

 

 

 

 

টসবা প্রোদি 

সদব বাচ্চ সিয় 

 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

 

 

 

 

আদবেি িি ব  প্রানির স্থাি 

 

 

 

 

টসবামূল্য ও 

পনরদশাধ পদ্ধনত 

(র্নে থাদক)  

শাখার িাি সহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর , 

টজলা/উপদজলা টকাড, 

অনিনসয়াল টেনলদিাি ও  ই-

টিইল  

উদ্ধবতি কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর 

টজলা/উপদজলা টকাডসহ অনিনসয়াল 

টেনলদিাি ও  ই-টিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২। অনপ বত সম্পনির 

ইজারা িবায়ি 

০২(দুই) কার্ বনেবস ১। সহকানরী কনিশিার (ভূনি)র সুনিনে বষ্ট 

প্রস্তাবসহ টকস িনথ-র্াদত থাকদব 

২। ইজারা িবায়িকানরর সাো কাগদজ 

আদবেি 

৩। পূদব ব টিওয়া নডনসআর এর 

িদোকনপ-১ কনপ 

উপদজলা ভূনি অনিস 

িনথ অনুদিােি 

কদর সহকারী 

কনিশিার(ভূনি) 

বরাবদর টপ্ররণ 

করার পদর 

িবায়ি নি  নড নস 

আদরর িাদদি 

জিা নেদত হদব। 

-ঐ- -ঐ- 

১৩। প্রধািিন্ত্রীর ত্রাণ ও 

কল্যাণ তহনবল হদত 

প্রেি অনুোদির টচক 

ব্যনির অনুকূদল 

নবতরণ  

০৭(সাত)কার্ বনেব

স 

জাতীয় পনরচয়পদত্রর ০১ কনপ সতযানয়ত 

িদোকনপ (দকাি আদবেদির প্রদয়াজি 

টিই) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

 

এ অনিদসর 

জন্য প্রদর্াজয 

িয়/নি 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

টেকিাি, কক্সবাজার। 

টিাি-০৩৪২৬৭৫১১, 

িযাক্স-০৩৪২৬৭৫২৭৫ 

টিাবাাঃ ০১৮৫১-৯৬৬৯৬৬ 

Email-

unoteknaf@mpa.gov.bd, 

unoteknaf@gmail.com 

 

 

 

-ঐ- 

১৪। ধি ব িন্ত্রণালয় হদত 

িসনজে/িনদদরর 

অনুকূদল প্রাি বরাে 

নবতরণ 

০৭(সাত) 

কার্ বনেবস 

সাংনিষ্ট িসনজে/িনদর কনিটির 

সভাপনত/দসদক্রোরীর জাতীয় 

পনরচয়পদত্রর ০১ কনপ সতযানয়ত 

িদোকনপ (দকাি আদবেদির প্রদয়াজি টিই) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

 

এ অনিদসর 

জন্য প্রদর্াজয 

িয় 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

১৫।  িহািান্য রাষ্ট্রপনতর 

টস্বচ্ছাধীি তহনবল 

হদত প্রাি টচক 

নবতরণ 

০৭(সাত) 

কার্ বনেবস 

অনুোিপ্রাি তানলকাভূি ব্যনির জাতীয় 

পনরচয়পদত্রর ০১ কনপ সতযানয়ত 

িদোকনপ (দকাি আদবেদির প্রদয়াজি 

টিই) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

 

নবিামূদল্য  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

১৬।  হাে-বাজাদরর 

চানদিা নভটির প্রস্তাব 

টজলা প্রশাসক 

বরাবদর  টপ্ররণ 

০৩(নতি) 

কার্ বনেবস 

উপদজলা ভূনি অনিস টথদক প্রাি 

চানদিা নভটির নিস টকস 

১। আদবেিকারীর জাতীয় পনরচয়পদত্রর 

০১ কনপ সতযানয়ত িদোকনপ 

২। টেড লাইদসন্স িদোকনপ-০১ কনপ 

৩। অনুদিানেত টপনরদিনর িকশা। 

৪। টেস াাপ 

উপদজলা ভূনি অনিস 

 

 

 

 

এ অনিদসর 

জন্য প্রদর্াজয 

িয় 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

টেকিাি, কক্সবাজার। 

টিাি-০৩৪২৬৭৫১১, 

িযাক্স-০৩৪২৬৭৫২৭৫ 

টিাবাাঃ ০১৮৫১-৯৬৬৯৬৬ 

ও 

সহকারী কনশশিার (ভূনি) 

টেকিাি, কক্সবাজার 

টিাবাাঃ ০১৭৩৩-৩৭৩২০৮ 

-ঐ- 



ক্রনিক 

 

 

 

 

টসবার িাি 

 

 

 

 

 

টসবা প্রোদি 

সদব বাচ্চ সিয় 

 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

 

 

 

 

আদবেি িি ব  প্রানির স্থাি 

 

 

 

 

টসবামূল্য ও 

পনরদশাধ পদ্ধনত 

(র্নে থাদক)  

শাখার িাি সহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর , 

টজলা/উপদজলা টকাড, 

অনিনসয়াল টেনলদিাি ও  ই-

টিইল  

উদ্ধবতি কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর 

টজলা/উপদজলা টকাডসহ অনিনসয়াল 

টেনলদিাি ও  ই-টিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৭। এিনজও কার্ বক্রি 

সম্পকৃবত প্রতযয়ি 

১০ (েশ) 

কার্ বনেবস 

এিনজও নবষয়ক ব্যযদরা কর্তবক প্রণীত 

নিধ বানরত িদি ব আদবেি 

এিনজও অযাদিয়াস ব ব্যযদরা 

প্রধািিন্ত্রীর কার্ বালয় 

িাইসা ভবি (৯ি তলা), ১৩ 

শহীে কযাদেি িিসুর আলী 

স্মরিী , রিিা, ঢাকা-১০০০ 

email: 

naffairsb@yahoo.com 

Web:www.ngoab.gov.bd 

নবিামূদল্য 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

টেকিাি, কক্সবাজার। 

টিাি-০৩৪২৬৭৫১১, 

িযাক্স-০৩৪২৬৭৫২৭৫ 

টিাবাাঃ ০১৮৫১-৯৬৬৯৬৬ 

Email-

unoteknaf@mpa.gov.bd, 

unoteknaf@gmail.com 

 

 

-ঐ- 

১৮। সাংস্কৃনতক নবষয়ক 

িন্ত্রণালয় হদত 

অনুোি প্রানির  

আদবেি 

অগ্রগািীকরণ 

১ (এক) কার্ বনেবস সাংস্কৃনতক নবষয়ক িন্ত্রণালয় কর্তবক 

প্রণীত অনুোি িরি 

ভবি ৬(১১) তলা, বাাংলাদেশ 

সনচবালয়, ঢাকা-১০০০ 

e-mail: 

ap@mocagov.bd, 

Web:www.moca.gov.bd 

নবিামূদল্য 
 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

১৯। নশ া প্রনতষ্ঠাদির 

াাদিদজাং কনিটি 

গঠদির জন্য 

নপ্রজাইনডাং অনিসার 

নিদয়াগ 

১ (এক) কার্ বনেবস 

১। স্কুদলর প্যাদড প্রধাি 

নশ ক/নশন কার আদবেি 

২। পূব ববতী কনিটি গঠি ও টিয়াদের 

কাগদজর সতযানয়ত কনপ 

--- --- 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

২০। নশ া প্রনতষ্ঠাদির 

এডহক কনিটির 

অনভভাবক সেস্য 

িদিািয়ি 

 

১ (এক) কার্ বনেবস 

১। স্কুদলর প্যাদড আদবেি 

২। প্রস্তানবত ৩ জি অনভভাবদকর িাদির 

তানলকা োনখল 

--- --- 
-ঐ- 

 
-ঐ- 

২১। টজ এস নস / এস এস 

নস পরী া টকন্দ্র 

স্থাপি নবষদয় 

িতািত প্রোি  

৭ (সাত) 

কার্ বনেবস 
--- 

 

--- 

 

--- 

 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

২২। প্রাথনিক নবদ্যালদয়র 

বিদভাজদি গিদি 

অনুিনত প্রোি 

০২(দুই) কার্ বনেবস 

১। স্কুদলর প্যাদড প্রধাি 

নশ ক/নশন কার আদবেি 

 

 

--- 

 

--- 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

২৩।  ওয়াজ-িাহনিদল 

অনুিনত প্রোি 

১৫ (পদির) 

কার্ বনেবস 

 

সাো কাগদজ আদবেি 

 

 

--- 

 

--- 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

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


ক্রনিক 

 

 

 

 

টসবার িাি 

 

 

 

 

 

টসবা প্রোদি 

সদব বাচ্চ সিয় 

 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

 

 

 

 

আদবেি িি ব  প্রানির স্থাি 

 

 

 

 

টসবামূল্য ও 

পনরদশাধ পদ্ধনত 

(র্নে থাদক)  

শাখার িাি সহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর , 

টজলা/উপদজলা টকাড, 

অনিনসয়াল টেনলদিাি ও  ই-

টিইল  

উদ্ধবতি কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর 

টজলা/উপদজলা টকাডসহ অনিনসয়াল 

টেনলদিাি ও  ই-টিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৪। র্াত্র/দিলা/সাকবাস/ 

সাংক্রান্ত তেন্ত 

প্রনতদবেি টপ্ররণ 

৩০ (নত্রস) 

কার্ বনেবস 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

২৫। নসদিিা/দরেলপাম্প 

স্থাপি/ইদের ভাো 

স্থাপি সাংক্রান্ত তেন্ত 

প্রনতদবেি টপ্ররণ 

২০ (নবশ) 

কার্ বনেবস 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

২৬। তথ্য অনধকার আইি 

২০০৯ অনুর্ায়ী 

চানহত তথ্য সরবরাহ 

১ (এক) কার্ বনেবস নিধ বানরত িরদি নলনখত বা ই-টিইদলর 

িাদদি আদবেি করদত হদব 

 

--- 

 

--- 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

২৭।  বয়ে ভাতা, নবধবা 

ও স্বািীপনরতযািা 

দুাঃস্থ িনহলা ভাতা, 

প্রনতবনন্ধ ভাতা এবাং 

প্রনতবনন্ধ নশ া বৃনি 

প্রোি সাংক্রান্ত টচক 

স্বা রকরণ 

 ০২(দুই) 

কার্ বনেবস 
উপদজলা সিাজদসবা অনিস টথদক প্রাি 

িনথ 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

--- 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

২৮। 

যুব ঋণ অনুদিােি ও 

নবতরণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ (দুই) কার্ বনেবস 

উপদজলা যুব উন্নয়ি অনিসার টথদক 

প্রাি িনথ-র্াদত থাকদব  

১। আদবেিপত্র 

২। বন্ধকী জনির িানলকািার স্বপদ  

খনতয়াদির কনপ/েনলল/োনখলা 

৩। যুব উন্নয়ি কর্তবক প্রনশ দণর 

সিেপত্র 

৪। আদবেিকারীর ছনব-১ কনপ 

৫। জাতীয় পনরচয়পদত্রর িদোকনপ 

৬। অনুদিানেত ঋদণর ৫% সঞ্চয় জিা  

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

২৯। 

টজলা টথদক প্রাি 

সার নডলারদের 

িাদে উপ-বরাে 

প্রোি 

০৩(নতি) 

কার্ বনেবস 

উপদজলা সার ও বীজ িনিেনরাং কনিটির 

সেস্য সনচব (উপদজলা কৃনষ অনিসার) 

এর নিকে টথদক িনথ- র্াদত থাকদব 

১। আগািিী বার্রতবা 

২। চালািপত্র 

 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 



ক্রনিক 

 

 

 

 

টসবার িাি 

 

 

 

 

 

টসবা প্রোদি 

সদব বাচ্চ সিয় 

 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

 

 

 

 

আদবেি িি ব  প্রানির স্থাি 

 

 

 

 

টসবামূল্য ও 

পনরদশাধ পদ্ধনত 

(র্নে থাদক)  

শাখার িাি সহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর , 

টজলা/উপদজলা টকাড, 

অনিনসয়াল টেনলদিাি ও  ই-

টিইল  

উদ্ধবতি কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর 

টজলা/উপদজলা টকাডসহ অনিনসয়াল 

টেনলদিাি ও  ই-টিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

৩০।  নভনজএি িগে অথ ব 

ও ত্রাণ সািগ্রী 

সাংক্রান্ত 

প্রকে বাস্তবায়ি 

কি বকতবা হদত 

প্রস্তাব পাওয়ার ০২ 

)দুই (নেদির িদদ  

প্রকে বাস্তবায়ি অনিস হদত প্রস্তাব 

টপ্ররণ সাদপদ  উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার কর্তবক অনুদিােি টেয়া হয়। 

প্রকে বাস্তবায়ি অনিস ,

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় ,প্রদর্াজয ট দত্র 

উপদজলা নহসাব র ণ অনিস 

 

 

নবিামূদল্য 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

৩১।  এলনজইনড কর্তবক 

প্রেি বরাদে গৃহীত 

প্রকে প্রদর্াজয ট দত্র 

ঠিকাোদরর 

নবল /প্রকে কনিটির 

সভাপনতর নবল 

প্রোি 

উপদজলা 

প্রদকৌশলীর 

কার্ বালয় হদত 

প্রস্তাব পাওয়ার ০২ 

)দুই (নেদির িদদ  

উপদজলা প্রদকৌশলী হদত  

প্রস্তাব প্রানির পর নবল অনুদিােি ,

প্রদয়াজদি সদরজনিদি পনরেশ বি 

উপদজলা প্রদকৌশলী অনিস, 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয়  ,প্রদর্াজয ট দত্র 

উপদজলা নহসাব র ণ অনিস 

 

 

নবিামূদল্য 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

৩২।  জলিহাল ইজারা প্রনত বছদরর ১লা 

তবশাদখর পূদব ব ০২ 

)দুই (িাদসর িদদ  

 

 

িীনতিালা অনুর্ায়ী টেন্ডাদরর িাদদি উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয়, 

 

 

নবিামূদল্য 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

৩৩। সভাপনত নহদসদব 

োনয়ত্ব পালিকারী 

টব -সরকারী 

িাদনিক নবদ্যালয় 

ও িােরাসার টবতি 

নবল প্রোি ও নশ া 

প্রনতষ্ঠাদির নবনবধ 

প্রশাসনিক কার্ বাবলী 

নশ া প্রনতষ্ঠাি 

হদত টবতি নবদলর  

প্রস্তাব পাওয়ার ০২ 

)দুই (নেদির িদদ 

এবাং টর্ টকাি 

প্রশাসনিক কাদজর  

প্রস্তাব পাওয়ার ০৭ 

)সাত (নেদির 

িদদ 

প্রনতষ্ঠাি প্রধাি কর্তবক নবল োনখদলর পর উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয়, 

 

 

নবিামূদল্য 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

৩৪। ইউনিয়ি পনরষে 

টচয়ারাাি ,

সেস্যদের সরকারী 

অাংদশর সম্মািী 

ভাতা প্রোি ,সনচব 

ও গ্রাি লনলশদের 

টবতি ভাতা প্রোি 

বরাে পাওয়ার 

পর নবষয়টি 

সুিলদভাগীদক 

অবনহত করা হয়। 

সুিলদভাগীর 

চানহো টিাতাদবক 

কাগজপত্র 

সুিলদভাগীদের নিকে হদত চানহো 

টিাতাদবক কাগজপত্র সরবরাদহর পর 

০৫ )পাঁচ (নেদির িদদ অথ ব প্রোি করা 

হয়। 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয়  ,নহসাব র ণ অনিস 

প্রদর্াজয ট দত্র 

িন্ত্রণালয়/নবভাগ/সাংস্থা।  

 

 

নবিামূদল্য 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 



ক্রনিক 

 

 

 

 

টসবার িাি 

 

 

 

 

 

টসবা প্রোদি 

সদব বাচ্চ সিয় 

 

 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

 

 

 

 

আদবেি িি ব  প্রানির স্থাি 

 

 

 

 

টসবামূল্য ও 

পনরদশাধ পদ্ধনত 

(র্নে থাদক)  

শাখার িাি সহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর , 

টজলা/উপদজলা টকাড, 

অনিনসয়াল টেনলদিাি ও  ই-

টিইল  

উদ্ধবতি কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর 

টজলা/উপদজলা টকাডসহ অনিনসয়াল 

টেনলদিাি ও  ই-টিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

সরবরাদহর পর 

০৫ )পাঁচ (নেদির 

িদদ অথ ব প্রোি 

করা হয়। 

৩৫। টজিাদরল 

সাটি বনিদকে িািলা 

নবনধ টিাতাদবক নপনড আর এযাক্ট অনুর্ায়ী উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয়, 

এ অনিদসর 

জন্য প্রদর্াজয 

িয় 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

৩৬। টিৌজোরী কার্ বনবনধ 

৯৮

,১০০,১০৭,১৩৩,১৪৪

,১৪৫ ,ধারার িািলা  

টিৌজোরী 

কার্ বনবনধ অনুর্ায়ী 

নিষ্পনি 

টিৌজোরী কার্ বনবনধ অনুর্ায়ী নিষ্পনি 

প্রদর্াজয ট দত্র তেন্ত সাদপদ  নিষ্পনি 

উপদজলা নিব বাহী াানজদেে এ অনিদসর 

জন্য প্রদর্াজয 

িয় 

 

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

৩৭। হজ্বব্রত পালদির 

িরি নবতরণ ও 

পরািশ ব প্রোি 

আদবেদির সাদথ 

সাদথ 

আদবেি টিাতাদবক উপদজলা নিব বাহী 

অনিস হদত িরি  ,তথ্য ও পরািশ ব 

প্রোি করা হয়। 

টজলা প্রশাসক িদহােয় ,

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

এ অনিদসর 

জন্য প্রদর্াজয 

িয় 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

৩৮। নবনভন্ন কনিটির 

সভাপনতর োনয়ত্ব 

পালি 

কনিটির সেস্য 

সনচব সভাপনতর  

সাদথ আলাপক্রদি 

সম্ভাব্য সিদয় 

সাংনিষ্ট কনিটির সভার নসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী 

বাস্তবায়ি 

নবভাগীয় কি বকতবা ও 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

 

নবিামূদল্য 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

 

 

 

 
টিাাঃ রনবউল হাসাি 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

টেকিাি, কক্সবাজার। 

টিাি-০৩৪২৬৭৫১১, িযাক্স-০৩৪২৬৭৫২৭৫ 

Email-unoteknaf@mpa.gov.bd 

       unoteknaf@gmail.com 

 


