
 

 

তথ্য সম্ভার 



প্রাচীন বাাংলার একটি উল্লেখল্ল াগ্য জনপদ ছিল সমতট । সমতল্লটর ছবস্তৃছত ছিল কুছমো ও ননায়াখালীর অাংশ ছবল্লশষ ছনল্লয় । বততমান 

সদর দছিন উপল্লজলাটি ছিল সমতট রাল্লজের সবল্লচল্লয় উব তর ও সমৃদ্ধ জনপদ । প্রায় ছতনশত বর্ ত ছকছম আয়তল্লনর বততমান কুছমো 

সদর দছিণ ও নবর্ঠিত লালমাই উপল্লজলা ছনল্লয়  একক প্রশাসছনক কর্ততল্লের অভাল্লব এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প ছনব তাচন ও বাস্তবায়ন 

সব তদা আদশ ত সদর ও লাকসাম উপল্লজলার ছিমুখী প্রশাসছনক সাংঘাল্লতর আবল্লতত এক জটিল পছরছিছতর জন্ম ছদল্লয়ছিল, ছবল্লশষতঃ 

১৯৮৪ সাল্লল এল্লদল্লশ উপল্লজলা পদ্ধছত প্রচলল্লনরপর নেল্লক নজলা সদর সাংলগ্ন গুরুেপুন ত এ অঞ্চলটি এবাং এর জনর্ন দ্বিত প্রশাসছনক 

জটিলতার ঘুছন তপাক নেল্লক নরহাই নপল্লত দাছব জাছনল্লয় আসছিল একটি স্বতন্ত্র উপল্লজলা র্ঠল্লনর। 

অবল্লশল্লষ ছনকাল্লরর ৯১ তম সভায় এ এলাকাল্লক একটি পৃেক উপল্লজলা ছহসাল্লব নঘাষনা নদয়াহয় এবাং ৪ এছপ্রল ২০০৫ সাল্ললর নর্ল্লজট 

ছবজ্ঞছির মাধ্যল্লম তা প্রকাছশত হয়। 

 



প্রত্নতাছিক ছনদশ তনঃ 

প্রাচীন বাাংলার একটি উল্লেখল্ল াগ্য জনপদ ছিল সমতট । সমতল্লটর ছবস্তৃছত ছিল কুছমো ও ননায়াখালীর অাংশ 

ছবল্লশষ ছনল্লয় । বততমান সদর দছিন উপল্লজলাটি ছিল সমতট রাল্লজের সবল্লচল্লয় উব তর ও সমৃদ্ধ জনপদ । সদর দছিণ 

উপল্লজলার ঐছতহে  উল্লেখল্ল াগ্য ছদক হল্লে পুল্লরা কুছমো অঞ্চল্ললর ছশিা সাংস্কৃছতর এক ছবশাল ঐছতহে। প্রাচীনতম 

ছশিা সাংস্কৃছতর এ অঞ্চল্ললর ছবদ্যাপীঠ --শালবন ছবহার, পেী উন্নয়ন একাল্লেমী, সরকারী টিচাস ত নেছনাং কল্ললজ, 

কুছমো ছবশ্বছবদ্যালয়;  া কুছমোর ছশিার ইছতহাসল্লক সমৃদ্ধ কল্লরল্লি। 

বাাংলাল্লদশ পেী উন্নয়ন একাল্লেমী, কুছমো। 

বাাংলাল্লদশ পেী উন্ন ়ন একাল্লেমী (বাে ত)  পেী উন্ন ়ন ও সমবা ় ছবভাল্লর্র অধীনি একটি আন্তজতাছতক খ্যাছত 

সম্পন্ন স্বা ়ি শাছসত প্রছতষ্ঠান। বাে ত VAID (Village Agricultural & Industrial 

Development) প্রকল্প বাস্তবা ়ল্লনর সাল্লে সমৃ্পক্ত কম তকততাল্লদর গ্রাল্লম অবল্লহছলত মানুল্লষর সমস্যা সহ 

গ্রাল্লমর সাছব তক অবিা সম্পল্লকত অবছহত কল্লর তাল্লদর প্রছশিণ নদ ়ার জন্য ১৯৫৯ সাল্ললর ২৭ নম পাছকস্তান গ্রাম 

উন্ন ়ন একাল্লেমী নাল্লম আত্মপ্রকাশ কল্লর। স্বাধীনতা উত্তর এর নামকরন হ ় বাাংলাল্লদশ পেী উন্ন ়ন একাল্লেমী 

বাে ত। সাল্লবক আই ছস এস অছিসার, প্রখ্যাত দাশ তছনক ও সমাজ ছবজ্ঞানী ে. আখতার হাছমদ খাঁন এর প্রছতষ্ঠাতা 

ছিল্ললন। বাে ত কর্ততক উদ্ভাছবত পেী উন্ন ়ল্লনর “কুছমো মল্লেল ”এর অন্তর্ তত ছিস্তর সমবা ়, োনা প্রছশিণ ও উন্ন ়ন 

নকন্দ্র, পেী পূতত কম তসূচচী ও োনা নসচ কম তসূচচী এ চারটি ছবষ ়ল্লক নকন্দ্র কল্লর  দছিণ এছশ ়া সহ র্ততী ় ছবল্লশ্বর 

অল্লনক নদল্লশ পেী দাছরদ্র্ে ছবল্লমাচল্লনর নচষ্টা চলল্লি। 

   পেী উন্ন ়ল্লনর নিল্লে প্রছশিণ, র্ল্লবষনা ও প্রাল্ল ়াছর্ক র্ল্লবষনার মাধ্যল্লম পেী অঞ্চল্ললর আে ত সামাছজক উন্ন ়ন 

তো পেী দাছরদ্র্ে ছবল্লমাচল্লন সহা ়তা করা এর প্রধান কাজ। পেী অঞ্চল্ললর আে ত সামাছজক সমস্যা ছচছিত করণ, 

নীছত ছনধ তারল্লণ পরামশ ত প্রদান ও মানব সম্পদ উন্ন ়ল্লনর মাধ্যল্লম নদল্লশর আে ত সামাছজক উন্ন ়ণই বাল্লে তর প্রধান 

লিে। সাছব তক পেী উন্ন ়ল্লনর লল্লিে বাল্লে তর পাঁচটি একাল্লেছমক ছবভার্ ( পেী প্রশাসন ও িানী ় সরকার, পেী 

অে তনীছত ও ব্যবিাপনা, পেীছশিা ও সমাজ উন্ন ়ণ, পেী সমাজতন্ত্র ও জনছমছত, কৃছষ ও পছরল্লবশ) এবাং  চারটি 

সাছভ তস ছবভার্ ( প্রছশিণ, র্ল্লবষণা, প্রকল্প ও প্রশাসন ) রল্ল ়ল্লি। একাল্লেমীর কা তক্রম ২১ সদস্য ছবছশষ্ট পছরচালনা 

পষ তল্লদর মাধ্যল্লম পছরচাছলত হ ়। 

    কুছমো শহর নেল্লক ৮ ছকল্ললাছমটার দূল্লর সদর দছিণ উপল্লজলার নকাটবােী় নামক িাল্লন বাল্লে তর অবিান। 

১৫৬ একল্লরর এই একাল্লেমীল্লত রল্ল ়ল্লি পাঁচটি নহাল্লেল, চারটি কনিাল্লরন্স কি, একটি মসছজদ, একটি সমৃদ্ধ 

লাইল্লেরী, নহলে ছিছনক, নপাট তস কমল্লেক্স, দু’টি কোল্লিল্লটছর ়া ও একটি প্রাইমারী স্কুল। স্বা ়িশাছসত এ 

প্রছতষ্ঠানটি বততমাল্লন ছবছভন্ন সরকারী ও নবসরকারী ব্যছক্তবল্লর্ তর জন্য নেছনাং নপ্রাগ্রাম পছরচালনা ও গ্রামীণ উন্ন ়ল্লনর 

লল্লিে ছবছভন্ন র্ল্লবষণা ও পরীিা-ছনরীিার মাধ্যল্লম নদল্লশর উন্ন ়ল্লন গুরুেপূণ ত অবদান নরল্লখ চলল্লি। 

ছকভাল্লব  াও া়  া :়  

কুছমো প্রাণ নকন্দ্র কাছির পাড়া হইল্লত ছসএন ছজ নত ২০টাকা ভাড়া পদুয়ার বাজার ছবশ্বল্লরাে হইল্লত ছসএন ছজ নত 

২০ টাকা ভাড়া কোন্টনল্লমন্ট হইল্লত মাে ১৫ টাকা ভাড়া। 

 

 

http://sadarsouth.comilla.gov.bd/site/tourist_spot/562de9ab-2147-11e7-8f57-286ed488c766/বাংলাদেশ%20পল্লী%20উন্নয়ন%20একাডেমী,%20কুমিল্লা।


ময়নামছত  াদুঘর 

১৯৬৫ সাল্লল কুছমো নকাটবাছড়র শালবন ছবহাল্লরর দছিণ পাল্লশ শালবনল্লক সামল্লন নরল্লখ পছিমমুখী এই জাদুঘর 

িাপন করা হয়। এই জাদুঘল্লর ভবল্লদর মহাছবহার, নকাটিলা মুড়া, চারপে মুড়া, রূপবানমুড়া, ইটাল্লখালা মুড়া, আনি 

ছবহার, রানীর বাাংলা ও নভাজ রাজার বাছড় ছবহাল্লরর খননকাল্লল প্রাি নানা মূল্যবান পুরাতি এখাল্লন জায়র্া কল্লর 

ননয়। 

পরবতীল্লত ১৯৭১ সাল্লল জাদুঘরটিল্লক বছধ তত করা হয় এবাং এটি এখন ইাংল্লরছজ  T আকৃছত ধারণ কল্লর। এখাল্লন 

নমাট ৪২ টি আঁধার রল্লয়ল্লি ন গুল্ললায় পুরাকীছতত গুল্ললা প্রদশ তল্লনর জন্য রাখা হয়। প্রত্নতাছিক িান খনন হল্লত প্রাি 

ছবছভন্ন ধ্বাংসাবল্লশল্লষর ভূছম নকশা, ধাতু ছলছপ িলক, প্রাচীন মুদ্র্া, মৃন্ময় মুদ্র্ক-মুছদ্র্কা, নপাড়া মাটির িলক, নোঞ্জ 

মূছতত, পােল্লরর মূছতত, নলাহার নপল্লরক, পােল্লরর গুটিকা, অলাংকাল্লরর অাংশ এবাং ঘল্লর ব্যবহৃত মাটির হাছড় পাছতল 

এখাল্লন প্রদছশ তত রল্লয়ল্লি। এিাড়া আল্লি ছকছু পাের ও নিাট বড় নোঞ্জ মূছতত। জাদুঘল্লর প্রদশ তল্লনর উল্লেখল্ল াগ্য পাের 

ও নোঞ্জ মূছতত গুল্ললার মল্লধ্য রল্লয়ল্লি- ছবছভন্ন ধরল্লনর পােল্লরর দণ্ডায়মান নলাল্লকাত্তর বুদ্ধ মূছতত, ছে ছবক্রম ছবষ্ণুমূছতত, 

তারা মূছতত, মরীছচ মূছতত, মঞ্জুল্লরর মূছতত, পাব ততী মূছতত, হরল্লর্ৌরী মূছতত, নিী মূছতত, মছহষমছদ তনী মূছতত, মনসা মূছতত, 

র্ল্লণশ মূছতত, সূচ ত মূছতত, নহরুক মূছতত এবাং নোল্লঞ্জর বজ্রসি মূছতত। 

এিাড়াও এই পুরাকীছততর জাদুঘল্লর সাংরছিত আল্লি ছবছভন্ন স্বণ ত ও নরৌপ্য মুদ্র্া, নপাড়ামাটির িলক, কাল্লঠর কাল্লজর 

ছনদশ তন, মৃৎপাে ও প্রাচীন হস্ত ছলছপর নানা পাণ্ডুছলছপ। এল্লতা সব মূল্যবান এবাং ঐছতহাছসক পুরাকীছততর পাশাপাছশ 

এখাল্লন সাংরছিত আল্লি প্রায় ৩৭০ নকছজ ওজল্লনর নোল্লঞ্জর দ্বতছর ছবশাল এক ঘণ্টা। 

গ্রীষ্মকাল: সকাল ১০ টা – সন্ধ্ো ৬ টা। 

শীতকাল: সকাল ৯ টা – ছবকাল ৫টা। 

শুক্রবার: ১২.৩০ – ৩ টা প তন্ত বন্ধ্। 

শছনবার সািাছহক বন্ধ্। রছব ও নসামবার অধ তছদবস অে তাৎ  নবলা ২ টা নেল্লক নখালা। 

রমজান মাল্লন সকাল ১০ টা হল্লত ছবকাল ৪ টা প তন্ত নখালা োল্লক। 

খরচ: 

জনপ্রছত টিল্লকট ২০ টাকা। 

পাঁচ বিল্লরর ছনল্লচ ছশশুল্লদর জন্য ছি প্রল্লবশ সুছবধা। 

মাধ্যছমক প তাল্লয়র িাে িােীর জন্য প্রল্লবশ মূল্য ৫ টাকা। 

সাকত-ভুক্ত ছবল্লদছশ দশ তনােীর জল্লন্য টিল্লকট মূল্য একশত  টাকা এবাং অন্যান্য ছবল্লদশী দশ তকল্লদর জন্য টিল্লকল্লটর 

মূল্য দুইশত টাকা কল্লর। 

ছকভাল্লব  াল্লবন: 

ঢাকা নেল্লক কুছমোয় নন এছস বাস সাছভ তস রল্লয়ল নকাচ, গ্রামীণ োল্লভলস রল্লয়ল্লি। এিাড়া এছস বাস সাছভ তস রল্লয়ল 

নকাচ, ছপ্রন্স োন্সল্লপাট ত রল্লয়ল্লি।  এিাড়া সায়দাবাদ নেল্লক এছশয়া োন্সল্লপাট ত, এছশয়া লাইন, ছতশা োন্সল্লপাল্লট তর বাসও 

রল্লয়ল্লি এই রুল্লট। নকাটবাছড় ননল্লম ময়নামছত জাদুঘল্লর ছস এন ছজ বা ছরকশায় কল্লর ন ল্লত পাল্লরন। 

কুছমো সদর দছিণ উপল্লজলা নেল্লক পদুয়ার বাজার ছবশ্বল্লরাে ছর্ল্লয় ছসএন ছজ ন াল্লর্ ময়নামছত  াদুঘর  াওয়া 

 ায়। 

সড়ক পল্লে সদর দছিন হল্লত পছিম ছদল্লক ৮ ছক ছম।  

http://sadarsouth.comilla.gov.bd/site/tourist_spot/562df4bb-2147-11e7-8f57-286ed488c766/ময়নামতি%20যাদুঘর


রুপবান মুড়া: 

কুছমো শহর হল্লত ৮ ছকছম. পছিল্লম লালমাই-ময়নামছত পাহাড় নেণীর মধ্যবতী এবাং কুছমো কাছলর বাজার 

সড়ল্লকর দছিণ পাল্লশ অবছিত। অতেন্ত গুরুেপূণ ত ছঢছবটি সম্প্রছতকাল্লল প্রত্মতাছিক খনন পছরচালনা কল্লর ৩৪.১৪ 

ছম. X ২৫ ছম. পছরমাল্লপর ১ টি নবৌদ্ধ ছবহার ও ২৮.৯৬ ছম. X২৮.৯৬ ছম. পছরমাল্লপর ক্রুশাকার মছিল্লরর 

ধ্বাংসাবল্লশষ উল্লন্মাচন করা হল্লয়ল্লি। মছিল্লরর পূব ত পাশ্বতি প্রল্লকৌষ্ঠ নেল্লক নবল্লল পােল্লরর অভয় মুদ্র্ায় দন্ডায়মান 

বৃহদাকার ১ টি নবৌদ্ধ  মূছতত পাওয়া  ায়। খনল্লন প্রাি িাপতে ছনদশ তন ও প্রত্ম সম্পদ ছবল্লেষল্লণ এই প্রত্মল্লকল্লন্দ্রর 

সময়কাল পছন্ডতর্ণ খ্রী. ৭ম নেল্লক ১২শ শতাব্দী বল্লল অনুমান কল্লরন। 

শালবন ছবহার / নব শালবন ছবহার: 

গ্রাম-শালমানপুর, কুছমো সদর দছিণ, নজলা- কুছমো 

কুছমো শহর নেল্লক ৯ ছকছম. পছিল্লম লালমাই ময়নামছত নামক অনুচ্চ ছর্ছর নেণীর পাদল্লদল্লশ অবছিত। বর্ তাকার 

এই নবৌদ্ধ ছবহাল্লরর প্রছত বাহুর পছরমাপ ১৬৭.৬৪ ছমঃ। ছবহাল্লরর ৪টি বাহুল্লত সব তল্লমাট ১১৫ টি ছভক্ষু কি িাড়াও 

ছবহারাঙ্গল্লন রল্লয়ল্লি ক্রুশাকার নকছন্দ্রয় মছির। এটিল্লক নশষ ছনম তাণ যুল্লর্ আয়তাকার মছিল্লর রুপান্তর করা হয়। 

মছিল্লরর নদয়াল নপাড়ামাটির িলক ছচে িারা অলাংকৃত ছিল। প্রত্মতাছিক খনল্লন এ প্রত্মল্লকল্লন্দ্র ৬টি ছনম তাণ যুল্লর্র 

সন্ধ্ান পাওয়া  ায় এবাং ১ম ছনম তাণ যুর্ ৬ষ্ঠ শতক এবাং নশষ ছনম তাণ যুর্ ১২শ শতক বল্লল প্রত্মতাছিকর্ন মল্লন 

কল্লরন। ছবহাল্লরর উত্তর বাহুর মধ্যবতী িাল্লন ছবহাল্লরর অভেন্তল্লর প্রল্লবল্লশর জন্য ১টি মাে প্রল্লবশ পে এবাং প্রল্লবশ 

পল্লের বাইল্লর উত্তর পছিম পাল্লশ আরও ১ টি নিাট আকাল্লরর মছির পছরলছিত হয়  া ছবহাল্লরর সমসামছয়ক 

কাল্লল ছনছম তত বল্লল ধারণা করা হয়। 

কুছমো সদর দছিণ উপল্লজলা নেল্লক পদুয়ার বাজার ছবশ্বল্লরাে ছর্ল্লয় ছসএন ছজ ন াল্লর্ শালবন ছবহার  াওয়া  ায়। 

মহাতীে ত চছন্ডমুড়া নসবােম,সদর দছিণ,কুছমো।  

কুছমো সদর নেল্লক প্রায় ১৪-১৫ ছকল্ললাছমটার দছিল্লন, কুছমো চাদপুর নজলাসড়ল্লকর লালমাই নামক পাহাড়ী 

অাংল্লশ এর অবিান। নজলা সদর নেল্লক বাস,ছসএনছজ,অল্লটাছরক্সাল্ল াল্লর্ মাে ৪০ ছমছনল্লটর মল্লধ্য মছিল্লর  াওয়া 

 ায়।অেবা কুছমো নরলল্লেশন নেল্লক নলাকাল নেল্লন লালমাই নরলল্লষ্টশল্লন ননল্লম ১৫ ছমছনল্লট পাল্লয় নহল্লট অেবা 

ছরক্সায়/ছসএসছজ নত দশ তনীয় এই িাল্লন নপৌিা সম্ভব। 

কুছমোর মৃৎ-ছশল্পঃ  

 বাাংলার নলাকছশল্লল্পর আবহমান সুপ্রাচীন ঐছতল্লহের অন্যতম কুছমোর মৃৎছশল্লল্পর ছবছভন্ন পণ্য । প্রাচীনকাল নেল্লকই 

কুছমো ় দ্বতরীকৃত গৃহিাছল দ্বতজল্লসর মল্লধ্য কলছস, হাঁছে়, জালা, সরাই বা ঢাকনা, শানছক, োলা, কাপ, বদনা, 

ধূপদাছন, মাটি ছনছম তত নানা নখলনা এবাং িল, পশু-পাছখ ইতোছদ ছবখ্যাত ছিল । তল্লব আধুছনকতার নিাঁ ়া ় তা 

http://sadarsouth.comilla.gov.bd/site/tourist_spot/562df566-2147-11e7-8f57-286ed488c766/ইটাখোলা%20মুড়া
http://sadarsouth.comilla.gov.bd/site/tourist_spot/562df5ef-2147-11e7-8f57-286ed488c766/শালবন%20বিহার
http://sadarsouth.comilla.gov.bd/site/tourist_spot/562df707-2147-11e7-8f57-286ed488c766/নব%20শালবন%20বিহার
http://sadarsouth.comilla.gov.bd/site/tourist_spot/563a9e37-2147-11e7-8f57-286ed488c766/মহাতীর্থ%20চন্ডিমুড়া%20সেবাশ্রম,সদর%20দক্ষিণ,কুমিল্লা।


ক্রমশ ছি ়মাণ হল্লত োকল্লল ১৯৬১ সাল্লল েঃ আখতার হাছমদ খান ছবজ ়পুর রুদ্র্পাল মৃৎছশল্প সমবা ় সছমছতর 

প্রছতষ্ঠা কল্লরন। ১৯৭১ সাল্লল পাকবাছহনী এটিল্লত আগুন ধছরল্ল ় নদ ়। 

 যুদ্ধ পরবতী সমল্ল ় জাছতর জনক বঙ্গবন্ধু নশখ মুছজবুর রহমান ৭৫ হাজার টাকা অনুদান ছদল্লল সছমছতটি আবার 

ঘুল্লর দাে়া ়। ২০০৯-২০১০ অে তবিল্লর সমবা ় মন্ত্রণালল্ল ়র আছে তক সহা ়তা ় এখাল্লন র্ল্লে ় নতালা হল্ল ়ল্লি   - মৃৎ-

ছশল্প প্রছশিণ নকন্দ্র। এখাল্লন বিল্লরর ছবছভন্ন সমল্ল ় ২০জন কল্লর নবশ কল্ল ক়টি ব্যাল্লচ প্রছশিণ নদ ়া হ ়। এক পি 

কালব্যাপী প্রছশিণ নশল্লষ এল্লককজন কুমার হল্ল ় উল্লঠন এল্লককজন দি ছশল্পী। 

বততমাল্লন কুল্লমাল্লররা ছবছভন্ন নশাছপস এর পাশাপাছশ ফুল্ললর টব, ছবছভন্ন ধরল্লনর মুছতত, ছসরাছমকস কালার, দীঘ তিা ়ী 

নসল্লনটারী নলছেল্লনর চাক, পাছনর ট্াাংছক ,টাইলস ইতোছদ দ্বতরী করল্লিন। 

এটা কুছমো সদর দছিণ উপল্লজলার বারপাড়া ও ছবজয়পুর ইউছনয়ল্লন অবছিত। 



(হস্তান্তছরত ছবভার্ সমূল্লহর সাধারণ তথ্য) 

জনপ্রশাসন ছবভার্ঃ 

গ্রাম প্রধান বাাংলাল্লদল্লশর গ্রামীণ জনল্লর্াষ্ঠীর আে ত-সামাছজক উন্নয়ল্লনর নিল্লে অবকাঠাল্লমা তো ন ার্াল্ল ার্, ছবদুেত, ছশিা, স্বািে ইতোছদ খাল্লতর 

উন্নয়ন অপছরহা ত। গ্রামীণ ও পেী এলাকার উন্নয়ল্লন উপল্লজলা প্রশাসন বততমাল্লন সব তল্লপিা গুরুেপূণ ত প্রশাসছনক হাছতয়ার। প্রায় 105বর্ ত ছকঃছমঃ 

আয়তল্লন কুছমো সদর দছিণ উপল্লজলা প্রশাসল্লনর কম তপছরছধ। এ উপল্লজলার উত্তল্লর আদশ ত সদর উপল্লজলা, দছিল্লণ লালমাই ও নচৌদ্দগ্রাম 

উপল্লজলা, পূল্লব ত ভারল্লতর ছেপুরা রাজে এবাং পছিল্লম বরুড়া ও আদশ ত সদর উপল্লজলা।         

সাাংর্ঠছনক কাঠাল্লমাঃ 

 

শাখাসমূহ ও কা তাবলীঃ 

কুছমো সদর দছিণ উপল্লজলা ছনব তাহী অছিসাল্লরর কা তালল্ল  ়ছনল্লনাক্ত ভাল্লব দািছরক কা তক্রম সম্পন্ন হ  ়

 সাংিাপন শাখার কা তক্রম    :   

উধ্বততন কর্ততপল্লির সকল সরকাছর অছিস আল্লদশ 



নর্াপনী  ়শাখার কা তক্রম   :  

 ১) মাছসক ছরল্লপাট ত,  

২) আইন শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত  

৩) ছবছভন্নইউছন ়ন/স্কুল/কল্ললজ/মাদ্র্াসাপছরদশ তন 

ছহসাব শাখার কা তক্রম       :  

  ১) কম তচারীল্লদর নবতন-ভাতা,   

২) টি.এ/ছে.এ 

সাটি তছিল্লকট শাখার কা তক্রম:   

১) সাটি তছিল্লকট মামল সাংক্রান্ত,  

২) নমাবাইল নকাট ত 

ছসটিল্লজন চাট তার 

নার্ছরক সনদ বা নসবা প্রদান প্রছতশ্রুছত 

  ১। ছভশন : সুশাসন প্রছতষ্ঠা এবাং নার্ছরক নসবা সহজীকরণ ও দ্রুততম সমল্লয়র মল্লধ্য জনর্ণল্লক নার্ছরক নসবা প্রদান। 

 ২। ছমশন :  সম্পূণ ত জনবান্ধ্ব প্রশাসন র্ল্লড় নতালার লল্লিে কা তক্রম গ্রহণ। নসবা গ্রহীতাল্লদর নসবা প্রদান ছনছিত করা ও নসবার 

গুণর্তমান বৃছদ্ধ করা। 

৩। উল্লদ্দশ্য  : র্ণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাল্লদশ সরকাল্লরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নঘাছষত “রুপকল্প ২০২১” বাস্তবায়ন, তথ্য প্রযুছক্তর কা তকর 

ব্যবহার এবাং জবাবছদছহমূলক ও জনবান্ধ্ব প্রশাসন র্ল্লড় নতালা। 

  

  

ক্র

ছম

ক 

নাং 

নসবার 

নাম 

নসবা 

প্রদাল্লন 

সল্লব তা

চ্চ 

সময় 

(ঘন্টা/

ছদন/ 

মাস) 

প্রল্লয়াজনীয় 

কার্জপে 

  

প্রল্লয়াজনীয় কার্জপে/ আল্লবদন 

িম ত  প্রাছির িান 

  

নসবামূ

ল্য 

এবাং 

পছরল্লশা

ধ 

পদ্ধছত 

( ছদ 

োল্লক) 

শাখার নাম সহ দাছয়েপ্রাি 

কম তকততার পদবী, রুম 

নম্বর, নজলা / উপল্লজলা 

নকাে, অছিছসয়াল 

নটছলল্লিান / নমাবাইল 

নম্বর ও ই-নমইল এল্লেস , 

উদ্ধততন কম তকততার পদবী, রুম 

নম্বর, নজলা ও উপল্লজলা 

নকােসহ  অছিছসয়াল 

নটছলল্লিান/নমাবাইল নম্বর, ও ই-

নমইল এল্লেস 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 

জন্ম-

ছনবন্ধ্ন 

সাংল্লশাধল্লন

র আল্লবদন 

নরছজস্ট্রার/ 

নজলা 

প্রশাসক 

বরাবল্লর 

অগ্রর্ামীক

রণ 

২ 

(দুই) 

ছদন 

  

  

১। জন্ম-ছনবন্ধ্ন 

সাংল্লশাধল্লনর 

ছনধ তাছরত আল্লবদন 

িরম 

২। জন্ম সনল্লদর ন  

তথ্য সাংল্লশাধন 

করল্লত হল্লব তা 

প্রমাল্লনর জন্য 

সাংছেষ্ট কার্জপে 

(ন মন - টিকা 

কাে ত /োক্তারী 

সাটি তছিল্লকট/ছপএ

সছস/এসএসছস বা 

সমমাল্লনর পরীিা 

সাংছেষ্ট নপৌরসভা/ইউছনয়ন 

ছেছজটাল নসন্টার 

  

  

  

নকান 

ছি 

ননয়া 

হয় না 

নাছিমা আক্তার, ছসএ 

কামইউছেএ, উপল্লজলা 

ছনব তাহী অছিসাল্লরর 

কা তালয়, কুছমো সদর 

দছিণ, কুছমো 

নমাবাইল-

০১৭২১২৬৭৩২৯ 

ইল্লমইল- 

nasimarafiq@g

mail.com 

কি নাং-২০৪ 

রূপালী মন্ডল, উপল্লজলা ছনব তাহী 

অছিসার, কুছমো সদর দছিণ, 

কুছমো 

নমাবাইল-০১৭৩৩৩৫৪৯৩৬ 

ই-নমইল- 

unocomillasadarso

uth@gmail.com 



পরীিা পাল্লশর 

সনদ/ভূছমর 

মাছলকানার 

দছলল ইতোছদ)  

২ 

জাতীয় 

গ্রন্থল্লকন্দ্র 

নেল্লক 

নবসরকারী 

গ্রন্থার্ারসমূ

নহ বই 

প্রাছির 

আল্লবদল্লন 

সুপাছরশ 

প্রদান 

২ 

(দুই) 

ছদন 

  

  

জাতীয় গ্রন্থল্লকন্দ্র 

নেল্লক 

সরবরাহকৃত 

আল্লবদন িরম 

  

  

  

 

জাতীয় গ্রন্থল্লকন্দ্র 

সাংস্কৃছত ছবষয়ক মন্ত্রণালয়, ৫/ছস 

বঙ্গবন্ধু এছভছনউ, ঢাকা-১০০০। 

e-mail: 

granthakendro.org

@gmail.com 

Web:www.nbc.org.b

d 

  

  

  

নকান 

ছি 

ননয়া 

হয় না 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

৩ 

ধম ত 

মন্ত্রণালয় 

হল্লত 

মসছজদ/ম

ছিল্লরর 

অনুকূল্লল 

প্রাি বরাদ্দ 

ছবতরণ 

০২ 

(দুই) 

ঘন্টা 

১। সছেষ্ট 

মসছজদ/মছির 

কছমটির 

সভাপছত

/নসল্লক্রটারীর 

জাতীয় 

পছরচয়পল্লের ০১ 

কছপ সতোছয়ত 

িল্লটাকছপ (নকান 

আল্লবদল্লনর 

প্রল্লয়াজন ননই) 

২। মসছজদ/মছির 

এর অছিে রল্লয়ল্লি 

মল্লম ত সাংছেষ্ট ইউছপ 

নচয়ারম্যাল্লনর 

প্রতেয়নপে। 

নকান ছনধ তাছরত িরম ননই। 

সাদা  কার্ল্লজ হাল্লত নলখা আল্লবদন 

হল্ললই চল্লল 

  

নকান 

ছি 

ননয়া 

হয় না 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

৪ 

সাংস্কৃছতক 

ছবষয়ক 

মন্ত্রণালয় 

হল্লত 

অনুদান 

প্রাছির  আ

নবদন 

অগ্রর্ামীক

রণ 

০২ 

(দুই) 

ঘন্টা 

১। সাংস্কৃছতক 

ছবষয়ক মন্ত্রণালয় 

কর্ততক প্রণীত 

অনুদান িরম 

২। ২। 

মসছজদ /মছির 

এর অছিে 

রল্লয়ল্লি মল্লম ত 

সাংছেষ্ট ইউছপ 

নচয়ারম্যাল্লনর 

প্রতেয়নপে। 

ভবন ৬(১১) তলা, বাাংলাল্লদশ 

সছচবালয়, ঢাকা-১০০০ 

e-

mail:ap@mocagov.b

d, 

Web: 

www.moca.gov.bd 

নকান 

নসবা 

মূল্য 

ননই 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

৫ 

প্রয়াত 

মুছক্তল্ল াদ্ধা

নদর দািন 

খরচ 

প্রদাল্লনর 

আল্লবদন 

১ 

(এক) 

কা তছদ

বস 

  

১। সাদা কার্ল্লজ 

হাল্লত নলখা বা 

টাইপকৃত 

আল্লবদন। 

২। মৃতুের 

িানীয়ভাল্লব প্রণীত আল্লবদন িরম 

উপল্লজলা ছনব তাহী অছিস নেল্লক 

সাংগ্রহ করল্লত হল্লব 

  

  

নকান 

খরচ 

ননয়া 

হয় না 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

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


নজলা 

প্রশাসক, 

কুছমো 

মল্লহাদয় 

বরাবর 

অগ্রায়ন 

  

  

  

  

সাটি তছিল্লকট 

  

  

  

৬ 

নজলা 

প্রশাসল্লকর 

কা তালয় 

হল্লত 

নপ্রছরত 

প্রয়াত 

মুছক্তল্ল াদ্ধা

নদর দািন 

খরল্লচর 

নচক প্রদান 

১ 

(এক) 

ঘন্টা 

  

  

  

১। নচক 

গ্রহনকারীর িছব-

১ কছপ 

২। জাতীয় 

পছরচয়পে/জন্ম 

ছনবন্ধ্ন সনল্লদর 

িল্লটাকছপ -১ কছপ  

  

নকান ছনধ তাছরত িরম ননই। 

সাদা  কার্ল্লজ হাল্লত ছলছখত বা 

টাইপকৃত আল্লবদন হল্ললই চল্লল। 

  

  

  

  

নকান 

খরচ 

ননয়া 

হয় না 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

৭ 

বীর 

মুছক্তল্ল াদ্ধা

র প্রেম 

সম্মানী 

ভাতা 

প্রদান 

বরাদ্দ 

প্রাছি 

সাল্লপ

নি 

০৭ 

(সাত) 

কা তছদ

বস 

১। 

আল্লবদনকারীর 

িছব-১ কছপ 

২। জাতীয় 

পছরচয়পে/জন্ম 

ছনবন্ধ্ন সনল্লদর 

িল্লটাকছপ-১ কছপ 

নকান ছনধ তাছরত িরম ননই। 

সাদা  কার্ল্লজ হাল্লত ছলছখত বা 

টাইপকৃত আল্লবদন হল্ললই চল্লল। 

  

নকান 

নসবা 

মূল্য 

ননই 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

৮ 

ছনব তাহী 

ম্যাছজল্লেট 

আদালল্লতর 

মামলার 

আল্লদল্লশর 

সাধারণ  

জাল্লবদা 

নকলপ্রদাল্লন

র জন্য 

মামলার 

নছে ছেছস 

অছিল্লস 

নপ্ররণ 

০২ 

(দুই) 

কা তছদ

বস 

সাদা কার্ল্লজ 

আল্লবদন 
নজলা প্রশাসল্লকর কা তালয়, কুছমো 

আল্লবদ

ননর 

জন্য 

২০/-

টাকার 

নকাট ত 

ছি 

এবাং 

প্রছত 

পৃষ্ঠার 

নকল্লল

র জন্য 

৪/- 

হাল্লর 

নকাট ত 

ছি 

  

ছবজ্ঞ অছতছরক্ত নজলা 

ম্যাছজল্লস্ট্রট আদালত, 

কুছমো 

admcomilla1@g

mail.com 

  

  

ছবজ্ঞ  নজলা ম্যাছজল্লস্ট্রট, কুছমো 

dccomilla@gmail.c

om 

৯ 

কৃছষ খাস 

জছম 

বল্লিাবস্ত 

প্রদান 

৪৫ 

(পঁয়

তাছেশ

) 

কা তছদ

বস 

উপল্লজলা ভূছম অছিস 

নেল্লক প্রাি বল্লিাবস্ত 

নছে- াল্লত োকল্লব : 

১। আল্লবদনকারীর 

স্বামী/স্ত্রীর ন ৌে 

িছবসহ পূরণকৃত 

এবাং স্বািছরত 

উপল্লজলা ভূছম অছিস 

এ 

অছিল্লস

র জন্য 

প্রল্ল া

জে 

নয়/ছি 

নাছিমা আক্তার, ছসএ 

কামইউছেএ, উপল্লজলা 

ছনব তাহী অছিসাল্লরর 

কা তালয়, কুছমো সদর 

দছিণ, কুছমো 

নমাবাইল-

রূপালী মন্ডল, উপল্লজলা ছনব তাহী 

অছিসার, কুছমো সদর দছিণ, 

কুছমো 

নমাবাইল-০১৭৩৩৩৫৪৯৩৬ 

ই-নমইল- 

unocomillasadarso



আল্লবদন ১ কছপ 

২। আল্লবদনকারী 

ভূছমহীন মল্লম ত 

নচয়ারম্যান/নময়র 

এর প্রতেয়ল্লনর 

মূল /সতোছয়ত 

িল্লটাকছপ-১ কছপ  

৩। আল্লবদনকারীর 

স্বামী/স্ত্রীর জাতীয় 

পছরচয়পে সতোছয়ত 

িল্লটাকছপ -১ কছপ  

৪। ভূছমহীন ছহল্লসল্লব 

উপল্লজলা কৃছষ খাস 

জছমর বল্লিাবস্ত 

কছমটির 

সুপাছরশ/সভার 

কা তছববণী 

৫। নেচ ম্যাপ 

০১৭২১২৬৭৩২৯ 

ইল্লমইল- 

nasimarafiq@g

mail.com 

কি নাং-২০৪ 

uth@gmail.com 

১০ 

জাতীয় 

গ্রন্থল্লকন্দ্র 

নেল্লক 

নবসরকারী 

গ্রন্থার্ারসমূ

নহর 

বরাদ্দকৃত 

বই গ্রহণ 

ছবষল্লয় 

সুপাছরশ 

প্রদান 

২ 

(দুই) 

ঘন্টা 

  

  

  

  

  

১। জাতীয় 

গ্রন্থল্লকন্দ্র নেল্লক 

সরবরাহকৃত 

আল্লবদন িরম 

২। সাংছেষ্ট 

লাইল্লেরীর অছিে 

রল্লয়ল্লি মল্লম ত 

ইউছপ 

নচারম্যাল্লনর 

প্রতেয়নপে 

জাতীয় গ্রন্থল্লকন্দ্র 

সাংস্কৃছত ছবষয়ক মন্ত্রণালয়, ৫/ছস 

বঙ্গবন্ধু এছভছনউ, ঢাকা-১০০০। e-

mail:granthakendro.

org@gmail.com 

Web:www.nbc.org.b

d 

  

  

নকান 

ছি 

ননয়া 

হয় না 

নারায়ন চন্দ্র দাস, উচ্চমান 

সহকারী উপল্লজলা ছনব তাহী 

অছিসাল্লরর কা তালয়, 

কুছমো সদর দছিণ, 

কুছমো 

নমাবাইল-

০১৭১৮২৩৭৩৬৩ 

ইল্লমইল- 

narayan14gram

@gmail.com 

কি নাং-২০৫ 

 রূপালী মন্ডল, উপল্লজলা ছনব তাহী 

অছিসার, কুছমো সদর দছিণ, 

কুছমো 

নমাবাইল-০১৭৩৩৩৫৪৯৩৬ 

ই-নমইল- 

unocomillasadarso

uth@gmail.com 

১১ 

সরকাছর 

সাংিা/দি

নরর 

অনুকূল্লল 

অকৃছষ 

খাস জছম 

বল্লিাবল্লস্ত

র প্রস্তাব 

নজলা 

প্রশাসক 

বরাবল্লর 

নপ্ররণ 

০৩ 

(ছতন) 

কা তছদ

বস 

উপল্লজলা ভূছম অছিস 

নেল্লক সহকাছর 

কছমশনার (ভূছম) 

বল্লিাবস্ত নছে সৃজন 

কল্লর নপ্ররন করল্লবন 

এবাং নছেল্লত ছনন 

বছণ তত দছললাছদ 

প্রদান করল্লবন: 

১। মন্ত্রণালল্লয়র 

প্রশাসছনক 

অনুল্লমাদনসহ 

প্রতোশী সাংিার 

পূরণকৃত আল্লবদন 

২। খছতয়াল্লনর কছপ 

৩। প্রস্তাছবত জছমর 

চতুছদ তল্লকর কম নবছশ 

৫০০ র্জ ব্যাসাল্লধ তর 

অন্তভূক্ত একটি নেস 

ম্যাপ 

৪। প্রস্তাছবত 

দার্/দার্সমূল্লহর 

জছমল্লক রছঙ্গন কাছল 

ছদল্লয় ছচছিত 

উপল্লজলা ভূছম অছিস 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

এ 

অছিল্লস

র জন্য 

প্রল্ল া

জে 

নয়/ছি 

নাছিমা আক্তার, ছসএ 

কামইউছেএ, উপল্লজলা 

ছনব তাহী অছিসাল্লরর 

কা তালয়, কুছমো সদর 

দছিণ, কুছমো 

নমাবাইল-

০১৭২১২৬৭৩২৯ 

ইল্লমইল- 

nasimarafiq@g

mail.com 

কি নাং-২০৪ 

রূপালী মন্ডল, উপল্লজলা ছনব তাহী 

অছিসার, কুছমো সদর দছিণ, 

কুছমো 

নমাবাইল-০১৭৩৩৩৫৪৯৩৬ 

ই-নমইল- 

unocomillasadarso

uth@gmail.com 



করল্লত হল্লব 

৫। নেস ম্যাপভূক্ত 

সকল দাল্লর্র জছমর 

বততমান নেণী, 

বততমান ব্যবহার ও 

জছমর পছরমাণ 

উল্লেখ করল্লত হল্লব 

৬। সাব-নরছজোর 

অছিস নেল্লক প্রাি 

র্ড় মূল্লল্যর তাছলকা 

১২ 

অছপ তত 

সম্পছত্তর 

ইজারা 

নবায়ন 

০২ 

(দুই) 

কা তছদ

বস 

১। সহকাছরী 

কছমশনার 

(ভূছম )র সুছনছদ তষ্ট 

প্রস্তাবসহ নকস 

নছে- াল্লত 

োকল্লব :  

১। ইজারা 

নবায়নকাছরর 

সাদা কার্ল্লজ 

আল্লবদন 

২। পূল্লব ত ননওয়া 

ছেছসআর এর 

িল্লটাকছপ-১ কছপ 

উপল্লজলা ভূছম অছিস 

নছে 

অনুল্লমাদ

ন কল্লর 

সহকারী 

কছমশনা

র(ভূছম) 

বরাবল্লর 

নপ্ররণ 

করার 

পল্লর 

নবায়ন 

ছি  ছে 

ছস 

আল্লরর 

মাধ্যল্লম 

জমা 

ছদল্লত 

হল্লব। 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

১৩ 

প্রধানমন্ত্রী

র োণ ও 

কল্যাণ 

তহছবল 

হল্লত প্রদত্ত 

অনুদাল্লনর 

নচক 

ব্যছক্তর 

অনুকূল্লল 

ছবতরণ 

০১ 

(এক) 

কা তছদ

বস 

জাতীয় 

পছরচয়পল্লের ০১ 

কছপ সতোছয়ত 

িল্লটাকছপ (নকান 

আল্লবদল্লনর 

প্রল্লয়াজন ননই) 

উপল্লজলা ছনব তাহী অছিসাল্লরর 

কা তালয় 

  

এ 

অছিল্লস

র জন্য 

প্রল্ল া

জে 

নয়/ছি 

নারায়ন চন্দ্র দাস, উচ্চমান 

সহকারী উপল্লজলা ছনব তাহী 

অছিসাল্লরর কা তালয়, 

কুছমো সদর দছিণ, 

কুছমো 

নমাবাইল-

০১৭১৮২৩৭৩৬৩ 

ইল্লমইল- 

narayan14gram

@gmail.com 

কি নাং-২০৫ 

রূপালী মন্ডল, উপল্লজলা ছনব তাহী 

অছিসার, কুছমো সদর দছিণ, 

কুছমো 

নমাবাইল-০১৭৩৩৩৫৪৯৩৬ 

ই-নমইল- 

unocomillasadarso

uth@gmail.com 

১৪ 

মহামান্য 

রােপছতর 

নস্বোধীন 

তহছবল 

হল্লত প্রাি 

নচক 

ছবতরণ 

০১ 

(এক) 

কা তছদ

বস 

অনুদানপ্রাি 

তাছলকাভূক্ত 

ব্যছক্তর জাতীয় 

পছরচয়পল্লের ০১ 

কছপ সতোছয়ত 

িল্লটাকছপ (নকান 

আল্লবদল্লনর 

প্রল্লয়াজন ননই) 

উপল্লজলা ছনব তাহী অছিসাল্লরর 

কা তালয় 

  

ছি 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

১৫ 

হাট-

বাজাল্লরর 

চাছিনা 

০৩ 

(ছতন) 

কা তছদ

উপল্লজলা ভূছম 

অছিস নেল্লক প্রাি 

চাছিনা ছভটির ছমস 

উপল্লজলা ভূছম অছিস 

  

  

এ 

অছিল্লস

র জন্য 

নাছিমা আক্তার, ছসএ 

কামইউছেএ, উপল্লজলা 

ছনব তাহী অছিসাল্লরর 

রূপালী মন্ডল, উপল্লজলা ছনব তাহী 

অছিসার, কুছমো সদর দছিণ, 

কুছমো 



ছভটির 

প্রস্তাব 

নজলা 

প্রশাসক 

বরাবল্লর  

নপ্ররণ 

বস নকস নছে,  াল্লত 

োকল্লব- 

১। আল্লবদনকারীর 

জাতীয় 

পছরচয়পল্লের ০১ 

কছপ সতোছয়ত 

িল্লটাকছপ 

২। নেে লাইল্লসন্স 

িল্লটাকছপ-০১ কছপ 

৩। অনুল্লমাছদত 

নপছরল্লিছর নকশা। 

৪। নেস ম্যাপ 

  

  

প্রল্ল া

জে 

নয়/ছি 

কা তালয়, কুছমো সদর 

দছিণ, কুছমো 

নমাবাইল-

০১৭২১২৬৭৩২৯ 

ইল্লমইল- 

nasimarafiq@g

mail.com 

কি নাং-২০৪ 

নমাবাইল-০১৭৩৩৩৫৪৯৩৬ 

ই-নমইল- 

unocomillasadarso

uth@gmail.com 

১৬ 

এনছজও 

কা তক্রম 

সম্পছকতত 

প্রতেয়ন 

প্রদান 

০৭ 

(সাত) 

কা তছদ

বস 

এনছজও ছবষয়ক 

বুেল্লরা কর্ততক প্রণীত 

ছনধ তাছরত িল্লম ত 

আল্লবদন 

এনছজও অোল্লিয়াস ত বুেল্লরা 

প্রধানমন্ত্রীর কা তালয় 

মাইসা ভবন (৯ম তলা), ১৩ শহীদ 

কোল্লেন মনসুর আলী স্মরনী , 

রমনা, ঢাকা-১০০০ 

e-

mail:naffairsb@yahoo.co

m, 

Web:www.ngoab.gov.bd 

এ 

অছিল্লস

র জন্য 

প্রল্ল া

জে 

নয়/ছি 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

১৭ 

ছশিা 

প্রছতষ্ঠাল্লনর 

ম্যাল্লনছজাং 

কছমটি 

র্ঠল্লনর 

জন্য 

ছপ্রজাইছোং 

অছিসার 

ছনল্লয়ার্ 

০২ 

(দুই) 

কা তছদ

বস 

১। স্কুল্ললর প্যাল্লে 

প্রধান 

ছশিক/ছশছিকার 

আল্লবদন 

২। পূব তবতী 

কছমটি র্ঠন ও 

নময়াল্লদর 

কার্ল্লজর 

সতোছয়ত কছপ 

ছনধ তাছরত নকান আল্লবদন িরম ননই 

নকান 

নসবা 

মূল্য 

ননই 

নারায়ন চন্দ্র দাস, উচ্চমান 

সহকারী উপল্লজলা ছনব তাহী 

অছিসাল্লরর কা তালয়, 

কুছমো সদর দছিণ, 

কুছমো 

নমাবাইল-

০১৭১৮২৩৭৩৬৩ 

ইল্লমইল- 

narayan14gram

@gmail.com 

কি নাং-২০৫ 

রূপালী মন্ডল, উপল্লজলা ছনব তাহী 

অছিসার, কুছমো সদর দছিণ, 

কুছমো 

নমাবাইল-০১৭৩৩৩৫৪৯৩৬ 

ই-নমইল- 

unocomillasadarso

uth@gmail.com 

১৮ 

ছশিা 

প্রছতষ্ঠাল্লনর 

এেহক 

কছমটি 

র্ঠল্লণর 

জন্য 

অছভভাবক 

সদস্য 

মল্লনানয়ন 

০১ 

(এক) 

কা তছদ

বস 

১। স্কুল্ললর প্যাল্লে 

আল্লবদন 

২। প্রস্তাছবত ৩ 

জন অছভভাবল্লকর 

নাল্লমর তাছলকা 

দাছখল 

ছনধ তাছরত নকান আল্লবদন িরম ননই 

নকান 

নসবা 

মূল্য 

ননই 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

১৯ 

নজ এস ছস / 

এস এস ছস 

পরীিা নকন্দ্র 

িাপন 

ছবষল্লয় 

মতামত 

প্রদান 

০২ 

(দুই) 

কা তছদ

বস 

স্কুল্ললর প্যাল্লে 

প্রধান 

ছশিক/ছশছিকার 

আল্লবদন 

  

ছনধ তাছরত নকান আল্লবদন িরম ননই 

নকান 

নসবা 

মূল্য 

ননই 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 



২০ 

ছশিা 

প্রছতষ্ঠাল্লনর 

দূরে সনদ 

প্রদান 

০২ 

(দুই) 

কা তছদ

বস 

স্কুল্ললর প্যাল্লে 

প্রধান 

ছশিক/ছশছিকার 

আল্লবদন 

ছনধ তাছরত নকান আল্লবদন িরম ননই 

নকান 

নসবা 

মূল্য 

ননই 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

২১ 

ছশিা 

প্রছতষ্ঠান 

হল্লত 

বনল্লভাজ

নন র্মল্লনর 

অনুমছত 

প্রদান 

০২ 

(দুই) 

কা তছদ

বস 

১। স্কুল্ললর প্যাল্লে 

প্রধান 

ছশিক/ছশছিকার 

আল্লবদন 

২। প্রছতষ্ঠান 

পছরচালনা কছমটির 

সম্মছতপে 

৩। িাে-িােীল্লদর 

পছরবহনকারী র্াড়ীর 

চালল্লকর োইছভাং 

লাইল্লসন্স   এর কছপ  

৪। িাে-িােীল্লদর 

তোবধানকারী 

ছশিক

/ছশছিকার্ল্লনর 

নাম ও নমাবাইল 

নম্বর সহ তাছলকা 

ছনধ তাছরত নকান আল্লবদন িরম ননই 

নকান 

নসবা 

মূল্য 

ননই 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

২২ 

একটি 

বাছড় 

একটি 

খামার 

প্রকল্লল্পর 

ঋণ 

অনুল্লমাদন 

০১ 

(এক) 

কা তছদ

বস 

১। আল্লবদনকারীর 

িছব-১ কছপ 

২। জাতীয় 

পছরচয়পে/জন্ম 

ছনবন্ধ্ন সনল্লদর 

িল্লটাকছপ -১ কছপ  

৩। সছমছত 

ব্যবিাপনা কছমটির 

কা তছববরণী 

সাংছেষ্ট সছমছতর কা তালয় 
ছবনামূ

দ্বল্য 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

২৩ 

ওয়াজ-

মাহছিল্লল 

অনুমছত 

প্রদান 

০১ 

(এক) 

কা তছদ

বস 

সাদা কার্ল্লজ 

আল্লবদন 
ছনধ তাছরত নকান আল্লবদন িরম ননই 

নকান 

নসবা 

মূল্য 

ননই 

 -ঐ-  -ঐ- 

২৪ 

বয়ে ভাতা, 

ছবধবা ও 

স্বামীপছরতো

ক্তা দুঃি 

মছহলা 

ভাতা, 

প্রছতবছন্ধ্ 

ভাতা এবাং 

প্রছতবছন্ধ্ 

ছশিা বৃছত্ত 

প্রদান 

সাংক্রান্ত নচক 

স্বািরকরণ 

০১ 

(এক) 

কা তছদ

বস 

উপল্লজলা 

সমাজল্লসবা 

অছিস নেল্লক 

প্রাি নছে 

  

  

  

  

ছনধ তাছরত নকান আল্লবদন িরম ননই 

নকান 

নসবা 

মূল্য 

ননই 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

২৫ 

সাধারণ 

অছভল্ল ার্ 

তদন্ত ও 

ছনষ্পছত্ত 

০৭ 

(সাত) 

কা তছদ

বস 

সাদা কার্ল্লজ 

আল্লবদন হল্ললই চল্লল। 

তল্লব নকান সািে - 

প্রমান োকল্লল তা 

আল্লবদল্লনর সাল্লে 

ছনধ তাছরত নকান আল্লবদন িরম ননই 

নকান 

নসবা 

মূল্য 

ননই 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 



সাংযুক্ত করল্লল ভাল 

হয়। 

২৬ 

 াে/নমলা/

সাকতাস/ 

সাংক্রান্ত 

তদন্ত 

প্রছতল্লবদন 

নপ্ররণ 

০৭ 

(সাত) 

কা তছদ

বস 

নজলা প্রশাসক, 

কুছমো 

মল্লহাদল্লয়র 

কা তালয় হল্লত 

ছলছখত পে 

নজলা প্রশাসল্লকর কা তালয় 

নকান 

নসবা 

মূল্য 

ননই 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

২৭ 

ছসল্লনমা/

নরেলপাম্প 

িাপন/ইল্লট

র ভাটা 

িাপন 

সাংক্রান্ত 

তদন্ত 

প্রছতল্লবদন 

নপ্ররণ 

০৭ 

(সাত) 

কা তছদ

বস 

নজলা প্রশাসক, 

কুছমো 

মল্লহাদল্লয়র 

কা তালয় হল্লত 

ছলছখত পে 

নজলা প্রশাসল্লকর কা তালয় 

নকান 

নসবা 

মূল্য 

ননই 

নাছিমা আক্তার, ছসএ 

কামইউছেএ, উপল্লজলা 

ছনব তাহী অছিসাল্লরর 

কা তালয়, কুছমো সদর 

দছিণ, কুছমো 

নমাবাইল-

০১৭২১২৬৭৩২৯ 

ইল্লমইল- 

nasimarafiq@gmail.co

m 

কি নাং-২০৪ 

উপল্লজলা ছনব তাহী অছিসার, 

কুছমো সদর দছিণ, কুছমো 

নমাবাইল-০১৭৩৩৩৫৪৯৩৬ 

ই-নমইল- 

unocomillasadarso

uth@gmail.com 

২৮ 

তথ্য 

অছধকার 

আইন 

২০০৯ 

অনু ায়ী 

চাছহত 

তথ্য 

সরবরাহ 

০৩ 

(ছতন) 

কা তছদ

বস 

ছনধ তাছরত িরল্লম 

ছলছখত বা ই-

নমইল্ললর মাধ্যল্লম 

আল্লবদন করল্লত 

হল্লব 

জাতীয় তথ্য কছমশল্লনর ওল্লয়ব 

সাইল্লে বা উপল্লজলা ছনব তাহী 

অছিসারর কা তালয় 

তথ্য 

অছধকা

র 

আইন 

২০০৯ 

অনু া

য়ী 

ছনধ তাছর

ত ছি 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

২৯ 

যুব ঋণ 

অনুল্লমাদন 

ও ছবতরণ 

  

  

  

  

  

  

  

  

১ 

(এক) 

কা তছদ

বস 

উপল্লজলা যুব উন্নয়ন 

অছিসার নেল্লক প্রাি 

নছে- াল্লত োকল্লব : 

১। আল্লবদনপে 

২। বন্ধ্কী জছমর 

মাছলকানার স্বপল্লি 

খছতয়াল্লনর 

কছপ/দছলল /দাছখলা  

৩। যুব উন্নয়ন কর্ততক 

প্রছশিল্লণর সনদপে 

৪। আল্লবদনকারীর 

িছব-১ কছপ 

৫। জাতীয় 

পছরচয়পল্লের 

িল্লটাকছপ 

৬। অনুল্লমাছদত 

ঋল্লণর ৫  %সঞ্চয় 

জমা 

উপল্লজলা যুব উন্নয়ন অছিস 

নকান 

নসবা 

মূল্য 

ননই 

নারায়ন চন্দ্র দাস, উচ্চমান 

সহকারী উপল্লজলা ছনব তাহী 

অছিসাল্লরর কা তালয়, 

কুছমো সদর দছিণ, 

কুছমো 

নমাবাইল-

০১৭১৮২৩৭৩৬৩ 

ইল্লমইল- 

narayan14gram

@gmail.com 

কি নাং-২০৫ 

রূপালী মন্ডল, উপল্লজলা ছনব তাহী 

অছিসার, কুছমো সদর দছিণ, 

কুছমো 

নমাবাইল-০১৭৩৩৩৫৪৯৩৬ 

ই-নমইল- 

unocomillasadarso

uth@gmail.com 

৩০ 

নজলা 

নেল্লক প্রাি 

সার 

০১ 

(এক) 

কা তছদ

উপল্লজলা সার ও 

বীজ মছনটছরাং 

কছমটির সদস্য সছচব 

নকান আল্লবদল্লনর প্রল্লয়াজন ননই 

নকান 

নসবা 

মূল্য 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 



ছেলারল্লদর 

মাল্লে উপ-

বরাদ্দ 

প্রদান 

বস (উপল্লজলা কৃছষ 

অছিসার) এর ছনকট 

নেল্লক নছে-  াল্লত 

োকল্লব: 

১। আর্ামনী বার্রততা 

২। চালানপে 

ননই 

৩১ 

গ্রাম 

পুছলশল্লদর 

নবতন-

ভাতার 

সরকাছর 

ও ইউছপ 

অাংল্লশর  

নচক প্রদান 

০২(দু

ই) 

ছদন 

নজলা প্রশাসক 

মল্লহাদল্লয়র 

কা তালয় হল্লত 

প্রাি বরাদ্দপে ও 

নচক 

নকান আল্লবদল্লনর প্রল্লয়াজন ননই 

নকান 

নসবা 

মূল্য 

ননই 

নারায়ন চন্দ্র দাস, উচ্চমান 

সহকারী উপল্লজলা ছনব তাহী 

অছিসাল্লরর কা তালয়, 

কুছমো সদর দছিণ, 

কুছমো 

নমাবাইল-

০১৭১৮২৩৭৩৬৩ 

ইল্লমইল- 

narayan14gram@g

mail.com 

রূপালী মন্ডল, উপল্লজলা ছনব তাহী 

অছিসার, কুছমো সদর দছিণ, 

কুছমো 

নমাবাইল-০১৭৩৩৩৫৪৯৩৬ 

ই-নমইল- 

unocomillasadarsouth

@gmail.com 

৩২ 

ইউছপ 

নচয়ারম্যান

ও 

সদস্যর্ল্লণর 

সম্মানী 

ভাতার নচক 

প্রদান 

০২(দু

ই) 

ছদন 

নজলা প্রশাসক 

মল্লহাদল্লয়র 

কা তালয় হল্লত 

প্রাি বরাদ্দপে ও 

নচক 

নকান আল্লবদল্লনর প্রল্লয়াজন ননই 

নকান 

নসবা 

মূল্য 

ননই 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

৩৩ 

গ্রাম পুছলশ 

ও ইউছপ 

সছচবল্লদর 

ইউছপ 

অাংল্লশর 

নবতন-

ভাতার নচক 

প্রদান 

০২(দু

ই) 

ছদন 

নজলা প্রশাসক 

মল্লহাদল্লয়র 

কা তালয় হল্লত 

প্রাি চাছহদা পে 

নকান আল্লবদল্লনর প্রল্লয়াজন ননই 

নকান 

নসবা 

মূল্য 

ননই 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

৩৪ 

১% কল্লরর 

টাকা 

ইউছনয়ন 

পছরষল্লদর 

ছহসাল্লব 

িানান্তরকরণ 

০৩(

ছতন) 

ছদন 

ইউছনয়ন পছরষদ 

কর্ততক প্রণীত 

প্রকল্প তাছলকা ও 

প্রাক্কলন 

নকান আল্লবদল্লনর প্রল্লয়াজন ননই 

নকান 

নসবা 

মূল্য 

ননই 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

৩৫ 

সরকাছর 

হাট-

বাজার ও 

জলাশয় 

ইজারা 

প্রদান 

০১ 

(এক) 

মাস বা 

দরপে 

ছবজ্ঞছি

নত 

উল্লেছখ

ত সময় 

আয়কর প্রদাল্লনর 

সনদপে 

উপল্লজলা ছনব তাহী অছিসাল্লরর 

কা তালয় 

ছনধ তাছর

ত 

ছসছেউ

ল মূল্য 

ও 

ইজারা 

মূল্য 

  

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

৩৬ 

করাত 

কল্ললর 

লাইল্লসন্স 

প্রাছির 

ছবষল্লয় 

মতামত 

প্রদান 

০৭ 

(সাত) 

কা তছদ

বস 

নজলা প্রশাসক, 

কুছমো 

মল্লহাদল্লয়র 

কা তালয় হল্লত 

ছলছখত পে 

নজলা প্রশাসল্লকর কা তালয় 

নকান 

নসবা 

মূল্য 

ননই 

  



স্বাস্থ্য  বিভাগঃ 

অছিল্লসর সাংছিি পছরছচছত ও সাাংর্ঠছনক কাঠাল্লমা- 

ক্রছমক 

নাং 

প্রছতষ্ঠান সাংখ্যা 

০১ উপল্লজলা স্বািে কমল্লেক্স ০১ টি 

০২ ইউছনয়ন স্বািে ও পছরবার কল্যাণ নকন্দ্র ০6 টি 

০৩ কছমউছনটি ছিছনক,  20 টি 

 

অছিল্লসর কা তাবলী-  

গ্রাল্লমর জনর্নল্লক ছচছকৎসা নসবা নদারল্লর্াড়ায় নপৌৌঁল্লি নদয়ার জন্য সরকাল্লরর উল্লদ্যাল্লর্ প্রায় প্রছতটি ওয়াল্লে ত  

৬০০০ জনল্লর্াছষ্টর জন্য কছমউছনটি ছিছনক চালু রল্লয়ল্লি। অে উপল্লজলায় নমাট 20 টি কছমউছনটি ছিছনল্লকর 

কা তক্রম চলল্লি। কছমউছনটি ছিছনক গুল্ললা হইল্লত প্রতেহ সকাল ৯.০০ টা নেল্লক ছবকাল ৩.০০ টা প তন্ত বছহঃ 

ছবভাল্লর্ নরার্ী নসবা নদওয়া হয়। এ িাড়া ইউছনয়ন উপ-স্বািে নকন্দ্র এবাং উপল্লজলা প তাল্লয় ৩১ শয্যা উপল্লজলা 

স্বািে কমল্লেক্স রল্লয়ল্লি। সম্প্রছত ৩১ শয্যা উপল্লজলা স্বািে কমল্লেক্স টি ৫০ শয্যা উপল্লজলা স্বািে কমল্লেল্লক্সর উন্নীত 

করল্লনর  ছণম তান কাজ নশষ হল্লয়ল্লি। উপল্লজলা স্বািে কমল্লেল্লক্স বছহঃ ছবভার্ ও জরুরী ছবভাল্লর্র কা তক্রম চলল্লি। 

অন্ত ছবভাল্লর্র নসবা কা তক্রম চালুর জন্য উধ্বততন কর্ততপল্লির সাল্লে ছনয়ছমত ন ার্াল্ল ার্ চলমান। উপল্লজলার নমাট 

জনসাংখ্যা ২৫২৩২২ জন। ইউছনয়ন সাংখ্যা ০৭ টি। ছনরাপদ প্রসল্লবর জন্য ছসএসছবএ প্রছশিল্লণর মাধ্যল্লম দি 

মছহলা কমী ছদল্লয় প্রসব নসবা নদওয়া হল্লে। ০৭ টি ইউছনয়ল্লন ১৪৫ টি ইছপআই নকল্লন্দ্রর মাধ্যল্লম স্বািে সহকারী র্ন 

নসবা প্রদান কল্লর োল্লকন। ১০ )দশ) টি মারাত্নক নরার্ প্রছতল্লরাল্লধর জন্য ইছপআই কায্যতক্রম চলমান। প্রছত বির ০২ 

)দুই) বার ছভটাছমন এ+ কোল্লম্পইল্লনর মাধ্যল্লম ০৬-৫৯ মাস বয়সী ছশশুল্লদর ছভটাছমন এ+ কোপসুল খাওয়াল্লনার 

কা তক্রম চলমান। জাতীয় কৃছম সিাল্লহ ০৫-১২ বির বয়সী ছশশুল্লদর কৃছমর বছড় নসবন কা তক্রম চলমান। েটস 

কা তক্রম এর মাধ্যল্লম  িা নরার্ীল্লদর ছবনা মূল্লল্য নসবা নদওয়া হয়। 
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কৃষি ষিভাগঃ 
 

কৃছষ বাাংলাল্লদশ জীবন জীছবকার প্রধান উৎস এবাং জাতীয় প্রবৃছদ্ধ ও উন্নয়ল্লনর চাছলকা শছক্ত। কৃছষ দ্রুত প্রবৃছদ্ধ ও উন্নয়ল্লনর মাধ্যল্লম 

নদল্লশর মানুল্লষর খাদ্য ছনরাপত্তা ছনছিত করা এবাং দাছরদ্র্ দূরীকরণ সম্ভব। এলল্লি উপল্লজলা কৃছষ সম্প্রসারণ অছধদির  উপল্লজলা  

পছরষল্লদর আওতাধীন 7,2৮৮নহক্টর আবাদী জছমল্লক চাল্লষর আওতায় এল্লন ছতনটি িসল উৎপাদন নবাল্লরা নমৌসুল্লম 5,952নহক্টর 

জছমল্লত ধাল্লনর চাষ, 6,৭৫৬নহক্টর জছমল্লত নরাপা আমন চাষ এবাং ৩৫0 নহক্টর জছমল্লত আউশ ধাল্লনর আবাদ কল্লর বিল্লর  প্রায় 

587১০ নমঃটন চাউল উৎপাদন কল্লর সমগ্র উপল্লজলার জনর্ল্লনর খাদ্য চাছহদা ছমটিল্লয়ও প্রায় ১৩,000 হাজার নমঃটন চাউল উিৃত্ত 

উৎপাদন কল্লর জাতীয় চাছহদা নমটাতা ন ার্ান ছদল্লে। এিাড়াও মানুল্লষর পুছষ্ট চাছহদা নমটাল্লনার লল্লিে শাক-সছি ও িল আবাল্লদ 

সািল্যজনক অবিান অজতল্লন কৃষল্লকর পাল্লশ নেল্লক কাছরর্ছর সহায়তা ছদল্লয়  াল্লে। র্ল্লবষনা নেল্লক উদ্ভাছবত নতুন প্রযুছক্তসমূহ 

কৃষকল্লদর নদারল্লর্াড়ায় নপৌিাল্লনরর লল্লিে উপল্লজলা কৃছষ অছিসাল্লরর ননর্তল্লে 18টি ব্লল্লক উপ সহকারী কৃছষ কম তকততার্ণ কৃষল্লকর 

নদারল্লর্াড়ায় কৃছষ প্রযুছক্ত নপৌল্লি ছদল্লে। প্রযুছক্ত প্রল্লয়ার্ কৃষকল্লদরল্লক কাছরর্ছর সহায়তা প্রদান কল্লরল্লি নর্রায়ন ও ছশল্পায়ল্লনর সাল্লে 

কৃছষ জছম হ্রাল্লসর নমাকাল্লবলা কল্লর আবাদী জছমর উব তরতা ও উৎপাদনশীলতা রিা কল্লর এবাং তা বৃছদ্ধর মাধ্যল্লম প্রছত একক জছমল্লত 

উৎপাদন লিেমাো বৃছদ্ধর লল্লি পছরকল্পনা মাছিক কাজ কল্লর  াল্লে। কৃছষ সম্প্রসারণ অছধদিল্লরর দাছয়ে হল্ললা সকল নেণীর 

চাষীল্লদরল্লক তাল্লদর চাছহদা ছভছত্তক প্রলপ্রসু ও কা তকর সম্প্রসারণ নসবা প্রদান করা ন ল্লত তারা তাল্লদর সম্পল্লদর সল্লব তাত্তম ব্যবহার 

কল্লর িায়ী কৃছষ ও আে ত-সামাছজক উন্নয়ল্লন অবদান রাখল্লত পাল্লর। 

 

জনবল কাঠাল্লমা: 

 

ক্র/নাং কম তকততা/কম তচারীল্লদর পল্লদর নাম 
মঞ্জুরীকৃত 

পল্লদর সাংখ্যা 

কম তরত 

পল্লদর সাংখ্যা 

শূণ্য পল্লদর 

সাংখ্যা 
মন্তব্য 

১ উপল্লজলা কৃছষ অছিসার ১ ১ ০  

২ অছতছরক্ত কৃছষ অছিসার ১ ০ ১  

৩ কৃছষ সম্প্রসারণ অছিসার ২ ১ ১  

৪ সহকারী কৃছষ সম্প্রসারণ অছিসার ১ ১ ০  

৫ উপসহকারী উছদ্ভদ সাংরিণ কম তকততা ১ ১ ০  

৬ উপসহকারী কৃছষ কম তকততা ১8 ১৪ 4  

৭ উচ্চমান সহকারী বনাম ছহসাব রিক ১ ১ ০  

৮ অছিস সহকারী বনাম কছম্পউটার 

মুদ্র্ািরীক 

২ ১ ১ 

 

৯ নেয়ার নমকাছনক ১ ১ ০  

১০ উছদ্ভদ সাংরিণ নমাকাদ্দম ১ ১ ০  

১১ অছিস সহায়ক ১ ১ ০  

১২ ছনরাপত্তা প্রহরী ২ ২ ০  

১৩ পছরিন্নতা কমী ১ ১ ০  

 নমাট ৩৪ ২৬ ৮  

 

উপল্লজলা কৃছষ অছিল্লসর দাছয়ে: 

 কৃষল্লকর তথ্য চাছহদা ছনরুপন ছনছিত করা। 

 মান সম্মত সম্প্রসারণ কম তসূচচী দ্বতরী করা। 

 কৃষক এবাং কাছরর্রী ষ্টািল্লদর জন্য প্রছশিণ সামগ্রী দ্বতরী করা। 

 ব্লক প তাল্লয় ন  সব সমস্য ছেএই সমাধান করল্লত পারল্লি না তা টিএইছসছস এর মাধ্যল্লম অন্যান্য সহল্ল ার্ী সাংিাল্লক অেবা 

নজলা ছবল্লশষজ্ঞল্লদর জানাল্লনা। 



 কৃছষ উপকরণ সরবরাহকারী, কৃছষ পল্লণ্যর বাজারজাতকারীসহ উপল্লজলা প তাল্লয় কৃষকসছমছত ও অন্যান্য সাংিার সাল্লে 

ন ার্সূচে রিা করা। 

 শস্য বহমূখীকরণ, সম্প্রসারণ পদ্ধছত , উপকরণ ও ঋণ সরবরাহ এবাং কৃষকল্লদর মল্লধ্য প্রযুছক্ত হস্তান্তর ইতোছদ ছবষল্লয় উপ 

সহকারী কৃছষ কম তকততাল্লদর উন্নতমাল্লনর পরামশ ত নদয়া। 

 মাঠ প তাল্লয় ছবছবধ অনুষ্ঠাল্লন(ন মন: চাষী র্  াছল, মাঠ ছদবস, উদ্ধুদ্ধকরণ ভ্রমণ) উপসহকারী কৃছষ কম তকততাল্লদর সহায়তা 

দান করা। 

 উপল্লজলা প তাল্লয়র সম্প্রসারণ কম তকান্ড(ন মন: কৃছষ নমলা, কৃষক প্রছশিণ)পছরকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা। 

 টিএইছসছস এর মাধ্যল্লম অন্যান্য সম্প্রাসারণ নসবা দানকারীল্লদর সাংল্লর্ সম্পকত ও কাল্লজর সমন্বয় করা। 

 উপল্লজলা পছরকল্পনা কম তশালা অনুষ্ঠান ও পছরচালনা করা। 

 ষ্টািল্লদর প্রছশিণ চাছহদা ছনরুপন ও প্রল্লয়াজনীয় পদল্লিপ ননয়া। 

 পাছিক উপল্লজলা প্রছশিণ ছদবস পছরকল্পনা ও আল্লয়াজন করা। 

 পাছিক কম তসূচচী ব্যবিাপনা প তাল্ললাচনা সভা ও মাঠ পছরদশ তল্লনর মাধ্যল্লম উপসহকারী কৃছষ কম তকততাল্লদর পছররীিণ 

ছনছিত করা। 

 উপল্লজলা প তাল্লয় নসমস ও কোপ ব্যাবিাপনা ও সমন্বয় করা। 

উপল্লজলা বাল্লজট ব্যাবিাপনা এবাং সময়মল্লতা ছহসাব ছনকাশ ছনছিত করা। 

 উপ সহকারী কৃছষ কম তকততাল্লদর কাি নেল্লক জরুরী আপৎকালীন তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য সাংগ্রহ এবাং তা  ো ে িরল্লম নজলা, 

অঞ্চল বা সদর দিল্লর নপ্ররণ করা। 

ব্লল্লক কম তরত উপ সহকারী কৃছষ কম তকততাল্লদর দাছয়ে ছননরুপ: 

 কৃষল্লকরা ন ন তাল্লদর সমস্যা ছচছিত করল্লত পাল্লর এবাং সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান খ ৌঁল্লজ নপল্লত পাল্লরন নস ব্যাপাল্লর সাহায্য 

করা। 

 স্বানীয় চাছহদার ছভছত্তল্লত্ত ব্লল্লক সম্প্রসারণ কম তকান্ড বাস্তবায়ন করা। 

 কৃষল্লকর জন্য উপযুক্ত সম্প্রসারণ কম তকান্ড পছরকল্পনার জন্য উপল্লজলা পছরকল্পনা কম তশালা পরামশ ত নদয়া। 

 তথ্য সাংগ্রল্লহ কৃষকল্লদর সহায়তা নদয়া। অন্যান্য সম্প্রসারণ সহল্ল ার্ী সাংিা নেল্লক নসবা গ্রহল্লণ কৃষল্লকর সহায়তা প্রধান। 

 ব্লল্লকর তথ্য সাংগ্রহ করা ও নরকে তকরা। প্রাকৃছতক সম্পদ, জনসাংখ্যা, ছবছভন্ন আবাছদ জছমর পছরমাণ, উপকরল্লণর চাছহদা, 

উৎপাছদত পল্লণ্যর বাজারজাত করণ পদ্ধছত, প্রযুছক্ত অছভল্ল াজন, গ্রহণ, পরীিা ও ব্যবহাল্লর কৃষল্লকর সাংখ্যা ও ব্যাছি। 

 দ্বদনছিন কাল্লজর অগ্রর্ছত, ভছবষ্যৎ কম তকাল্লন্ডর পছরকল্পনা এবাং কৃষল্লকর চাছহদা ও সমাধাল্লনর তথ্য নলখার জন্য োইরী সাংরিণ 

করা। 

 বাৎসছরক সম্প্রসারণ কম তসূচচীর অনু ায়ী অনুল্লমাছদত পাছিক কম তসূচচী বাস্তবায়ন করা। 

 কৃষকেরা যেন তাকের সমস্যা চিচিত েরকত পাকর এবং সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান খ ুঁকে যপকত পাকরন যস ব্যাপাকর সাহায্য 

েরা। 

 স্বানীয় িাচহোর চিচিকি ব্লকে সম্প্রসারণ েম মোন্ড বাস্তবায়ন েরা। 

 কৃষকের েন্য উপযুক্ত সম্প্রসারণ েম মোন্ড পচরেল্পনার েন্য উপকেলা পচরেল্পনা েম মশালা পরামশ ম যেয়া। 

 তথ্য সংগ্রকহ কৃষেকের সহায়তা যেয়া। অন্যান্য সম্প্রসারণ সহকোগী সংস্থা যেকে যসবা গ্রহকণ কৃষকের সহায়তা প্রধান। 

 ব্লকের তথ্য সংগ্রহ েরা ও যরের্ মেরা। প্রাকৃচতে সম্পে, েনসংখ্যা, চবচিন্ন আবাচে েচমর পচরমাণ, উপেরকণর িাচহো, 

উৎপাচেত পকের বাোরোত েরণ পদ্ধচত, প্রযুচক্ত অচিকোেন, গ্রহণ, পরীক্ষা ও ব্যবহাকর কৃষকের সংখ্যা ও ব্যাচি। 

 দেনচিন োকের অগ্রগচত, িচবষ্যৎ েম মোকন্ডর পচরেল্পনা এবং কৃষকের িাচহো ও সমাধাকনর তথ্য যলখার েন্য র্াইরী সংরক্ষণ 

েরা। 

 বাৎসচরে সম্প্রসারণ েম মসূিীর অনুোয়ী অনুকমাচেত পাচক্ষে েম মসূিী বাস্তবায়ন েরা। 

 
 
 
 

ষিটিজন চার্ট ারঃ 



নাগবিক সেিাি তথ্য োিবি 

সেিা প্রদানকািী অবিসেি নাম : উপসেলা কৃবি অবিে 

    
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

  

 



 
 

 

  

  

 

 

  

 
  

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



মাধ্যবমক বিক্ষা বিভাগঃ 

উপসেলা মাধ্যবমক বিক্ষা অবিে মাধ্যষমক ও উচ্চষিক্ষা অষধ্দপ্তররর উপরজলা পর্টারের অষিি।িিট প্রথরম ১৯৯৩ 

িাল থথরক পর্টােক্ররম ৪টি উপিৃষি প্রকরের মাধ্যরম উপরজলা পর্টারে মাধ্যষমক ষিক্ষা িযিস্থাপনার জনয প্রকে কার্টালে 

স্থাষপত হে । পরিতীরত এই উপরজলা প্রকে কার্টালে এিং এর জনিল রাজস্ব খারত স্থান্তাষরত হে। তখন থথরক এই 
দপ্তররর নামকরণ করা হে উপরজলা মাধ্যষমক ষিক্ষা অষিি। িাংলারদরির  িকল উপরজলাে একটি করর উপরজলা 
মাধ্যষমক ষিক্ষা অষিি ররেরে। 

িাংগঠষনক কাঠারমাঃ 

 

অছিল্লসর কা তাবলী:  

মাধ্যছমক ও উচ্চমাধ্যছমক ছশিার মান বৃছদ্ধর লল্লিে উপল্লজলা মাধ্যছমক ছশিা অছিস প্রছতছনয়ত কাজ কল্লর 

 াল্লে। অল্লনক ছশিা প্রছতষ্ঠাল্লন ছশিক/ছশছিকা পদ খাছল আল্লি িল্লল ছশিােী ছশিল্লকর অনুপাল্লত অল্লনক নবছশ 

জনবল কাঠাল্লমা অনু ায়ী ছশিক-কম তচারী ছনল্লয়ার্ প্রছক্রয়া  সম্পন্ন করা একটি গুরুেপূন ত ছনয়ামক। উপল্লজলা 

মাধ্যছমক ছশিা অছিল্লসর গুরুেপূন ত কা তাবলীসমূহ ছনল্লন তাছলকাবদ্ধ করা হল্ললাঃ 

০১) িাে-িােীল্লদর মল্লধ্য জানুয়ারীর ১ তাছরল্লখ বই ছবতরণ এবাং পাঠ্যপুস্তক ছদবস পালন  

০২) ছশিা প্রছতষ্ঠান পছরদশ তন করা 

০৩) মাছিছমছেয়া িাসরুম মছনটছরাং করা 

০৪) প্রছতটি ছশিা প্রছতষ্ঠাল্লন in-house প্রছশিল্লনর আল্লয়াজন করা 

০৫) সৃজনশীল নমধা অল্লন্বষন ,জাতীয়  ছশিা সিাহ্ ,বাস্তবায়ন 



০৬) এমছপও সাংছেষ্ট আল্লবদন  োসমল্লয় ছনষ্পছত্ত 

০৭) ছবদ্যালল্লয়র কৃছত ছভছত্তক ব্যবিাপনা পদ্ধছত (P.B.M.) পদ্ধছতর প্রবততন ও ISAS এর মাছসক প্রছতল্লবদন নপ্ররণ 

০৮) Emis, BANBEIS তথ্য হালনার্াদ ছনছদ তষ্ট সমল্লয় সম্পন্ন করা 

০৯) সকল ন ার্াল্ল ার্ e-mail এর মাধ্যল্লম করা)paperless)  

১০) MMC বৃছদ্ধকরণ 

১১) ছবজ্ঞানার্াল্লরর ব্যবহার ও ছবজ্ঞান সামগ্রী ব্যবহার ছনছিতকরণ 

১২) প্রছশিল্লন)TCG,হাল্লতকলল্লম ছবজ্ঞান ছশিা) চাছহদা নমাতাল্লবক ছশিক নপ্ররন ছনছিত করা 

১৩) নমাবাইল ব্যাংছকাংল্ল র মাধ্যল্লম উপবৃছত্ত প্রদান 

১৪) অবকাঠাল্লমা, ছনরাপদ পাছন ও উন্নত ওয়াসব্লক ছনম তান 

১৫) নশখ রাল্লসল ছেছজটাল ল্যাব/আইছসটি ল্যাব িাপন  

১৬) ছবজ্ঞান নমলা, আইছসটি নমলা আল্লয়াজন 

১৭) োউটিাং ও র্াইছোং কা তক্রম নজাড়দারকরণ 

১৮) মা সমাল্লবশ ও অছভভাবক সমাল্লবশ আল্লয়াজন 

১৯) ছশিা প্রছতষ্ঠাল্লন দ্ববজ্ঞাছনক সামগ্রী সরবরাহ করা 

২০) অনলাইন  MPO 

২১) NTRCA এর মাধ্যল্লম ছশিক ছনল্লয়ার্ 

২২) ছশিক প্রছশিন 

২৩) স্টুল্লেন্ট নকছবল্লনট র্ঠন  

২৪) জছঙ্গ, মাদক, ইভটিছজাং নরাধ কল্লল্প ওয়াকতশপ 

২৫) নজএসছস, এসএসছস, এইচএসছস /নজছেছস,দাছখল, আছলম পরীিার দায়ে পালন, িলািল সাংগ্রহ, সাংরিন, সরব 

২৬) সহপাঠ্যক্রছমক কার্য্কক্রতম বাস্তবায়ন 

২৭) উধ তবতন কর্তপল্লির চাছহদা নমাতাল্লবক সময়মত সকল তথ্য নপ্ররণ। 
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প্রাথষমক ষিক্ষা ষিভাগঃ 

. অছিল্লসর সাংছিি পছরছচছত ও সাাংর্ঠছনক কাঠাল্লমা। 

উপল্লজলা ছশিা অছিস, প্রােছমক ছশিা অছধদির এর আওতাধীন একটি গুরুেপূণ ত কা তালয়। প্রােছমক ছশিার গুরুে উপলছি কল্লর বততমান  

সরকার সমতাছভছত্তক ও মানসম্মত প্রােছমক ছশিা ছনছিতকরল্লণ ছনরলসভাল্লব কাজ কল্লর  াল্লে। নটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লিেমাোর  এর 4নাং 

অনুল্লেল্লদ বলা আল্লি, “সকল্ললর জন্য অন্তভূ তছক্ত ও সমতাছভছত্তক গুণর্ত ছশিা ছনছিত করণ এবাং জীবনব্যাপী ছশিা লাল্লভর সুল্ল ার্ সৃছষ্ট”। 

এিাড়াও বাাংলাল্লদশ সাংছবধাল্লনর ১৭ অনুল্লেল্লদর সব তজনীন নমৌছলক ছশিার অছধকার প্রছতষ্ঠা ও স্বল্লের নসানার বাাংলা বাস্তবায়ল্লনর লল্লিে জাছতর 

ছপতা বঙ্গবন্ধু নশখ মুছজবুর রহমান ১৯৭২ সাল্লল বাাংলাল্লদল্লশ প্রেম কুদরত-ই-খদা ছশিা কছমশন র্ঠন কল্লরন। কছমশল্লনর সুপাছরশ অনু ায়ী ছতছন 

৩৬,১৬৫টি প্রােছমক ছবদ্যালয় জাতীয়করণ এবাং ১৯৭৩ সাল্লল প্রােছমক ছশিাল্লক সকল্ললর জন্য অববতছনক এবাং বাধ্যতামূলক কল্লরন। তারই 

ধারাবাছহকতায় বততমান সরকাল্লরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নশখ হাছসনার বছলষ্ঠ পদল্লিল্লপর অাংশ  ছহল্লসল্লব ২০১৩ সাল্লল ২৬,১৯৩টি প্রােছমক 

ছবদ্যালয় জাতীয়করণ কল্লরল্লি। 

প্রল্লয়াজনীয় কা তক্রম   বাস্তবায়ন কল্লর আসল্লি। 

িাংগঠষনক কাঠারমাঃ 

উপল্লজলা ছশিা অছিস 

 

উপল্লজলা ছশিা অছিসার 

 

সহকারী উপল্লজলা ছশিা অছিসার-02 জন 

 

উচ্চমান সহকারী কাম ছহসাব রিক-01জন 

 

অছিস সহকারী কাম কছম্পউটার মুদ্র্ািছরক-01 জন 

 

1।অছিস সহকারী-01 জন   2। ছহসাব সহকারী-01 জন 

 

অছিস সহায়ক-01 জন  

 

বেটিসেন চার্ট ািঃ 

ক্রছমক 

নাং 
প্রল্লদ ় নসবা নসবা গ্রহীতা নসবাপ্রাছির জন্য করনী ় নসবা প্রদানকারীর করণী ় 

কা ত সম্পাদল্লনর 

সম ়সীমা 
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ 
ছবনামূল্লল্য বই 

ছবতরণ 
অছভভাবক/ছশিােী 

ছনকটবতী প্রােছমক ছবদ্যালল্ল ় 

 োসমল্ল ় সন্তানল্লক ভছতত করল্লত 

হল্লব। 

উপল্লজলাছশিাঅছিসার ছবদ্যালল্ল ়র চাছহদা ও 

প্রাপ্যতানু া ়ী ছনধ তাছরত সমল্ল ় 

বইছবতরণছনছিত করল্লবন; ছবতরল্লণর ছহসাব 

ছনছদ তষ্ট নরছজষ্টাল্লরঅন্তভূ তক্ত/সাংরিণকরল্লবন 

এবাং এ সাংক্রান্ত একটি প্রছতল্লবদন নজলা 

প্রােছমকছশিা অছিসার বরাবল্লরল্লপ্ররণ 

ছেল্লসম্বল্লরর নশষ 

সিাহ 
  



করল্লবন। 

০২ 
এসএমছস ও ছপটিএ 

র্ঠন/পুনর্ তঠন 
  

নকউ প্রােী হল্লত চাইল্লল তাঁল্লক 

সাংছেষ্ট স্কুল্ললর প্রধান ছশিল্লকর 

ছনকট ছলছখত আল্লবদন করল্লত 

হল্লব। 

ছনল্লদ তশনা ও নীছতমালা নমাতাল্লবক কছমটি র্ঠন 

করল্লত হল্লব। 

কছমটির নম ়াদ 

নশষ হও ়ার ছতন 

মাস পূল্লব ত উল্লদ্যার্ 

গ্রহন 

  

০৩ 
উপবৃছত্তর তাছলকা 

প্রণ ়ন 
  

ছনকটবতী প্রােছমক ছবদ্যালল্ল ় 

সন্তানল্লক ভছতত করল্লত হল্লব। 

 ো ে তাছলকা দ্বতরী কল্লর এ সাংক্রান্ত 

নীছতমালা অনু া ়ী উপবৃছত্ত প্রদান করল্লত হল্লব। 

প্রছত বির মাচ ত 

মাল্লস 
  

০৪ 

ছবএে ও এম এেসহ 

অন্যান্য প্রছতষ্ঠাল্লন 

প্রছশিল্লণর অনুমছত 

প্রদান 

ছশিক/ছশছিকা 

৩১ মাচ ত তাছরল্লখর মল্লধ্য সাংছেষ্ট 

উপল্লজলা ছশিা অছিস বরাবর 

আল্লবদন করল্লত হল্লব। 

আল্লবদল্লনর পছরল্লপ্রছিল্লত ছবছধ নমাতাল্লবক 

জরুরী ব্যবিা গ্রহন এবাং তা নজপ্রাছশঅ বরাবল্লর 

নপ্ররণ করল্লত হল্লব। 

১৫ এছপ্রল্ললর মল্লধ্য   

০৫ 
টাইমল্লেল এর 

আল্লবদন ছনষ্পছত্ত 
ছশিক/কম তচারী 

 োসমল্ল ় আল্লবদন করল্লত 

হল্লব।আল্লবদল্লনর সল্লঙ্গ ছবর্ত ৩ 

বিল্লরর এছসআর ও সাছভতস বুক 

(হালনার্াদ) জমা ছদল্লত হল্লব। 

ছেছপছস(DPC) Departmental 

Promotion Comittee-এর 

সুপাছরশসহ নজপ্রাছশঅ এর ছনকট নপ্ররণ এবাং 

আল্লবদনকারীল্লক তা অবছহত করল্লত হল্লব। 

৩০(ছেশ) 

কা তছদবল্লসর মল্লধ্য 
  

০৬ পল্লদান্নছত প্রদান প্রধান ছশিক করণী ় নাই 

ছেছপছস(DPC) Departmental 

Promotion Comittee-এর 

সুপাছরশসহ নজপ্রাছশঅ এর ছনকট নপ্ররণ এবাং 

আল্লবদনকারীল্লক তা অবছহত করল্লত হল্লব। 

পদশূন্য হও ়ার 

৯০ (নববই) 

কা তছদবল্লসর মল্লধ্য 

  

০৭ 
দিতাসীমার 

আল্লবদন ছনষ্পছত্ত 
ছশিক/ছশছিকা 

 োসমল্ল ় আল্লবদন করল্লত হল্লব। 

আল্লবদল্লনর সল্লঙ্গ ছবর্ত ৩ বিল্লরর 

এছসআর ও সাছভতস বুক 

(হালনার্াদ) জমা ছদল্লত হল্লব। 

নজপ্রাছশঅ-এর বরাবল্লর আল্লবদন অগ্রা ়ন এবাং 

আল্লবদনকারীল্লক তা অবছহত করল্লত হল্লব। 

৭ (সাত) 

কা তছদবল্লসর মল্লধ্য 
  

০৮ 

এলছপআর 

/লাম্পগ্রান্ট সাংক্রান্ত 

আল্লবদন ছনপছত্ত 

ছশিক/কম তচারী 

ছনল্লনাক্ত কার্জ পোছদসহ আল্লবদন 

দাছখল করল্লত হল্লব: 

১।এসএসছস/স্কুল তোল্লর্র সনদ ২। 

এলছপছস ৩। প্রেম ছনল্ল ়ার্পে ৪। 

চাকুরীর খছত ়ান বছহ ৫। ছুটি 

প্রাছির সনদ। 

উছশঅ সাংছেষ্ট আল্লবদন নজপ্রাছশঅ এ নপ্ররণ 

এবাং আল্লবদনকারীল্লক তা অবছহত করল্লত হল্লব। 

দাছখল পরবতী ৭ 

(সাত) 

কা তছদবল্লসর মল্লধ্য 

  

০৯ 

নপনশন 

নকস/আল্লবদন 

ছনষ্পছত্ত 

ছশিক/কম তচারী 

নপনশন 

ছনল্লনাক্ত কার্জ পোছদসহ আল্লবদন 

দাছখল করল্লত হল্লব: 

১।ছনধ তাছরতিরল্লম নপনশন প্রাছির 

জন্য আল্লবদনপে (৩ কছপ) ২। 

সকল ছশিার্তল্ল াগ্যতার সনদ৩। 

চাকুরীর পূণ ত ছববরণী ৪। 

ছনল্ল ়ার্পে  ৫। পল্লদান্নছতর 

পে(প্রল্ল াজেল্লিল্লে) ৬। উন্ন ়ন 

খাল্লতর চাকুরী হল্ল ় োকল্লল রাজস্ব 

খাল্লতিানান্তল্লরর সকলআল্লদল্লশর 

কছপ ৭। চাকুরীর খছত ়ান বছহ  ৮। 

পাসল্লপাট ত আকাল্লরর ৬(ি ়) কছপ 

সতোছ ়তিছব। ৯। নার্ছরকে সনদ 

১০। না-দাছব পে ১১। নশষ 

নবতল্লনরপ্রতে ়ণপে(এলছপছস) 

আল্লবদনপ্রাছির ১৫ (পল্লনর)কা তছদবল্লসর মল্লধ্য 

সকল কার্জপে  াচাই পূব তকল্লজপ্রাছশঅ 

বরাবল্লর নপ্ররণ এবাংসাংছেষ্ট আল্লবদনকারীল্লক 

তা অবছহত করল্লত হল্লব। 

দাছখল্ললর ১৫ 

(পল্লনর) 

কা তছদবল্লসর মল্লধ্য 

  

      

১৩।নমুনাস্বাির ১৪। 

উত্তরাধীকারী/ ও ়াছরশর্ল্লণর 

িমতাপে ১৫। 

ছবধবাহল্ললপুনছব তবাহ না করার 

      



সনদ ১৬। না-দাছব পে ১৭। নশষ 

নবতল্লনরপ্রতে ়ণপে(এলছপছস) 

১৮। ব্যাাংক ছহসাব নম্বর 

১০ 

ছজছপএি নেল্লক ঋন 

গ্রহন সাংক্রান্ত 

আল্লবদল্লনর ছনষ্পছত্ত 

কম তকততা/কম তচারী 

ও ছশিক/ 

ছশছিকা 

ছনধ তাছরত িরল্লম হালনার্াদ 

Account Slip সহ 

আল্লবদন করল্লত হল্লব। 

৬ নাং কলাল্লম বছণ তত সমল্ল ়র মল্লধ্য নজপ্রাছশঅ 

বরাবল্লর নপ্ররণ এবাং সাংছেষ্ট আল্লবদনকারীল্লক তা 

অবছহত করল্লত হল্লব। 

৭ (সাত) 

কা তছদবল্লসর মল্লধ্য 
  

১১ 

ছজছপএি নেল্লক 

চুে়ান্ত উল্লত্তালন 

সাংক্রান্ত আল্লবদল্লনর 

ছনষ্পছত্ত 

কম তকততা/কম তচারী 

ও ছশিক/ 

ছশছিকা 

ছনল্লনাক্ত কার্জপোছদ দাছখল 

করল্লত হল্লব: 

১।৬৬৩নাং ‘অছেট ম্যানু ়াল’ 

িরম (অছিস প্রধান কর্ততক 

প্রছতস্বিছরত) ২।সাংছেষ্টছহসাব 

রিণ অছিসার কর্ততক কর্ততত্ত 

/Authority প্রদান 

সাংক্রান্তসনদ ৩।এলছপআর 

মঞ্জুরীর আল্লদশ ৪। মৃতুেব্যছক্তর 

নিল্লে মৃতুে সাংক্রান্তসনদ 

৫।প্রছতছনছধ/ Nominee 

সনদ ৬। ছবধবা হল্লল পুনছব তবাহ 

না করারঅঙ্গীকারনামা। 

  
৭ (সাত) 

কা তছদবল্লসর মল্লধ্য 
  

১২ 

গৃহছনম তান ঋন ও 

অনুরুপ আল্লবদন 

ছনষ্পছত্ত 

কম তকততা/কম তচারী 

ও ছশিক/ 

ছশছিকা 

ছনল্লনাক্ত কার্জপোছদ দাছখল 

করল্লত হল্লব: 

১।ছনধ তাছরতিরল্লম 

আল্লবদনপে  ২। বা ়নাপে ৩। 

ইতঃপূল্লব ত ঋন /loan গ্রহন 

কল্লরননাই মল্লম তঅঙ্গীকারনামা ৪। 

‘রাজউক’ বা 

অনুরুপ/সাংছেষ্ট/উপযুক্ত(ন ল্লিল্লে 

ন টিপ্রল্ল াজে কর্ততপি কর্ততক 

ছনধ তাছরত িরল্লম প্রতে ়নপে 

৬ নাং কলাল্লম বছণ তত সমল্ল ়র মল্লধ্য নজপ্রাছশঅ 

বরাবল্লর নপ্ররণ এবাং সাংছেষ্ট আল্লবদনকারীল্লক তা 

অবছহত করল্লত হল্লব। 

১০(দশ) 

কা তছদবল্লসর মল্লধ্য 
  

      

৫। সরকারী নকৌসুলী /উছকল এর 

মতামত ৬। নামজারী/জমাখাছরজ 

এর খছত ়াল্লনর কছপ ৭। ভূছম উন্ন ়ন 

কর/ খাজনা পছরল্লশাল্লধর 

দাছখলা/রছশদ 

      

১৩ 

পাসল্লপাট ত করল্লণর 

অনুমছতদাল্লনর 

আল্লবদন ছনপছত্ত 

কম তকততা/কম তচারী 

ও ছশিক/ 

ছশছিকা 

ছনধ তাছরত িরম পূরণ কল্লর উছশঅ 

এর দিল্লর আল্লবদনপে দাছখল 

করল্লত হল্লব। 

৬ নাং কলাল্লম বছণ তত সমল্ল ়র মল্লধ্য নজপ্রাছশঅ 

বরাবল্লর নপ্ররণ এবাং সাংছেষ্ট আল্লবদনকারীল্লক তা 

অবছহত করল্লত হল্লব। 

৫ (পাঁচ) 

কা তছদবল্লসর মল্লধ্য 
  

১৪ 

ছবল্লদশ র্মন / র্মন 

সাংক্রান্ত আল্লবদন 

ছনপছত্ত 

কম তকততা/কম তচারী 

ও ছশিক/ 

ছশছিকা 

প্রল্ল াজে নিল্লে ছনছদ তষ্ট িরল্লম ও 

অন্যান্য নিল্লে সাদা কার্ল্লজ 

উছশঅ এর দিল্লর ছলছখত 

আল্লবদন করল্লত হল্লব। 

  
৭ (সাত) 

কা তছদবল্লসর মল্লধ্য 
  

১৫ 

উচ্চতর পরীিা ় 

অাংশগ্রহল্লনর 

অনুমছত প্রদান 

  ছলছখত আল্লবদন করল্লত হল্লব। 

৬ নাং কলাল্লম বছণ তত সমল্ল ়র মল্লধ্য নজপ্রাছশঅ 

বরাবল্লর নপ্ররণ এবাং সাংছেষ্ট আল্লবদনকারীল্লক তা 

অবছহত করল্লত হল্লব। 

৩ (ছতন) 

কা তছদবল্লসর মল্লধ্য 
  

১৬ 

দ্বনছমছত্তক ছুটি 

ব্যতীত ছবছভন্ন 

প্রকার ছুটিসাংক্রান্ত 

আল্লবদন ছনষ্পছত্ত 

কম তকততা/কম তচারী 

ও ছশিক/ 

ছশছিকা 

প্রল্ল াজে নিল্লে ছনছদ তষ্ট িরল্লম ও 

অন্যান্য নিল্লে সাদা কার্ল্লজ 

উছশঅ এর দিল্লর ছলছখত 

আল্লবদন করল্লত হল্লব। 

৬ নাং কলাল্লম বছণ তত সমল্ল ়র মল্লধ্য নজপ্রাছশঅ 

বরাবল্লর নপ্ররণ এবাং সাংছেষ্ট আল্লবদনকারীল্লক তা 

অবছহত করল্লত হল্লব। 

৫ (পাঁচ) 

কা তছদবল্লসর মল্লধ্য 
  

১৭ ছশিকল্লদর বদলীর ছশিক/ ছশছিকা উছশঅ বরাবল্লর এ প্রল্ল াজে নিল্লে বদছলর ব্যবিা গ্রহন;ছকন্তু ৭ (সাত)   



আল্লবদন ছনষ্পছত্ত 

(উপল্লজলার মল্লধ্য) 

সাংক্রান্ত‘নীছতমালা’ অনুসাল্লর 

আল্লবদন করল্লত হল্লব। 

ছবদ্যমান‘নীছতমালা’ অনুসাল্লর তা সম্ভব না হল্লল নসটি 

আল্লবদনকারীল্লক অবছহত করল্লত হল্লব। 

কা তছদবল্লসর মল্লধ্য 

১৮ 

ছশিকল্লদর বদছলর 

আল্লবদন ছনষ্পছত্তর 

(উপল্লজলার বাইল্লর) 

ছশিক/ ছশছিকা 

ছনল্লনাক্ত কার্জপেসহ আল্লবদন 

দাছখল করল্লত 

হল্লব;১।চাকুরীরখছত ়ান বছহর 

প্রেম পাঁচ পৃষ্ঠার সতোছ ়ত 

অনুছলছপ ২। 

ছনল্ল ়ার্পল্লেরসতোছ ়তঅনুছলছপ 

/ িল্লটাকছপ ৩। প্রেম 

ন ার্দাল্লনর প্রমাণ /কছপ ৪। 

ছনকাহনামা(মছহলাল্লদরল্লিল্লে)-

র প্রমাণ। 

৬ নাং কলাল্লম বছণ তত সমল্ল ়র মল্লধ্য নজপ্রাছশঅ 

বরাবল্লর প্রস্তাব (পল্লি / ছবপল্লি) নপ্ররণ এবাং 

সাংছেষ্ট আল্লবদনকারীল্লক তা অবছহত করল্লত হল্লব। 

৭ (সাত) 

কা তছদবল্লসর মল্লধ্য 
  

১৯ 

বল্লক ়া ছবল এর 

আল্লবদন ছনপছত্ত 

কম তকততা/কম তচারী 

ও ছশিক/ 

ছশছিকা 

প্রল্ল ়াজনী ় কার্জপেসহ উছশঅ 

বরাবল্লর দাছখল/উপিাপন করল্লত 

হল্লব। 

৬ নাং কলাল্লম বছণ তত সমল্ল ়র মল্লধ্য নজপ্রাছশঅ 

বরাবল্লর নপ্ররণ এবাং সাংছেষ্ট আল্লবদনকারীল্লক তা 

অবছহত করল্লত হল্লব। 

১৫ (পল্লনর) 

কা তছদবল্লসর 

মল্লধ্য 

  

২০ 

বাছষ তক নর্াপণী ় 

অনুল্লবদন/প্রছতল্লবদন 

পূরণ/ছলখন 

কম তকততা/কম তচারী 

ও ছশিক/ 

ছশছিকা 

৩১ জানু ়ারীর মল্লধ্য  ো েভাল্লব 

ছনধ তাছরত িরম পূরণ কল্লর উছশঅ 

এর ছনকট উপিাপন করল্লত হল্লব। 

৬নাংকলাল্লম বছণ তত সমল্ল ়র মল্লধ্য পূরণকৃত িরম 

অনুস্বাির কল্লরপ্রছতস্বিরকারীকম তকততা/নজপ্রাছশঅ 

এর ছনকট উপিাপন/ নপ্ররণ ছনছিতকরল্লবন। 

২৮ নিব্রু ়ারী   

২১ তথ্য প্রদান /সরবরাহ 

দাছ ়েবান ন ল্লকান 

ব্যছক্ত/অছভভাবক 

/িােিােী 

অছিস প্রদাল্লনর ছনকট পূণ ত নাম 

ঠিকানাসহ সুষ্পষ্ট কারণ উল্লেখ 

কল্লর ছলছখত আল্লবদন /দরখাস্ত 

করল্লত হল্লব। 

৬নাংকলাল্লম বছণ তত সমল্ল ়র মল্লধ্য প্রদানল্ল াগ্য তথ্য 

প্রদান /সরবরাহ করল্লত হল্লব; তল্লবছনজ 

এখছত ়ারাধীন ছবষ ় না হল্লল  োিাল্লন আল্লবদল্লনর 

পরামশ ত প্রদান করল্লতহল্লব। 

সম্ভব হল্লল 

তাৎিছনক না 

হল্লল সল্লব তাচ্চ ২ 

(দুই) কা তছদবস। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 েনস্বাস্থ প্রকেৌশল চবিাগঃ 

অচিকসর পচরচিচতঃ 

েনস্বাস্থয প্রকেৌশল অচধেির, স্থানীয় সরোর চবিাকগর আওতাধীন এেটি গুরুত্বপূণ ম সংস্থা। চনরাপে পাচন সরবরাকহর মাধ্যকম 

েনস্বাস্থয উন্নয়কণর োচয়ত্ব অপ মন েকর ১৯৩৬ সাকল প্রচতষ্ঠা েরা হয় েনস্বাস্থয প্রকেৌশল অচধেির (চর্চপএইিই)। পরবতীকত ১৯৪৫ 

সাকল এর সাকে যুক্ত েরা হয় স্যাচনকেশন যসবা প্রোকনর োচয়ত্ব। ১৯৭১ সাকল বাংলাকেকশর স্বাধীনতা লাকির অব্যচহত পকর সরোর 

প্রেকমই ধ্বংসপ্রাি পাচন সরবরাহ ও স্যাচনকেশন পদ্ধচত গুকলার পুনব মাসকনর গুরুত্বাকরাপ এবং তৎপরবতীকত নতুন অবোঠাকমা স্থাপন 

শুরু েকর চর্চপএইিই’র মাধ্যকম। এেই ধারাবাচহেতায় বতমমাকন ওয়াসার আওতাধীন এলাো ব্যতীত (ঢাো, নারায়ণগঞ্জ, িট্টগ্রাম, 

খলনা ) সমগ্রকেকশর চনরাপে পাচন সরবরাহ ও স্যাচনকেশন ব্যাবস্থা চনম মাণ ও ব্যবস্থাপনার োচয়ত্ব এ অচধেিকরর উপর ন্যাস্ত। 

েনসাধারকনর স্বাস্থয সুরক্ষায় চনরাপে পাচন ও স্যাচনকেশন অতযন্ত গুরুত্বপূন ম অবোন রাকখ। েনগকণর চনেে চনরাপে পাচন ও 

স্যাচনকেশন সুচবধা যপৌছাকনার লকক্ষয েনস্বাস্থয প্রকেৌশল অচধেির চনরলস োে েকর োকে। এরই িলশ্রুচতকত বাংলাকেশ চনরাপে 

পাচন ও স্যাচনকেশন েিাকরকের চেে চেকয় সমগ্র েচক্ষণ এচশয়ায় অন্যতম শীষ ম স্থান েখল েকর আকছ। পল্লী এলাোর চবচিন্ন ধরকনর 

চনরাপে পাচনর উৎস (টিউবওকয়ল) ও স্যাচনোরী যলচিন স্থাপনাগুকলার রক্ষণাকবক্ষন েনস্বাস্থয প্রকেৌশল অচধেির এর প্রধান োচয়ত্ব। 

তাছাড়া অত্র অচধেির পল্লী পাচন সরবরাহ ও স্যাচনকেশন অবোঠাকমা চনম মাকনাকিার রক্ষণাকবক্ষকণ ইউচনয়ন 

পচরষেকে  WATSAN েচমটির মাধ্যকম োচরগরী সহায়তা প্রোন, স্বাস্থয পচরিে মা যোরোরেরণ এবং পাচরপাচবমে পচরকবকশর 

উন্নয়কন প্রকয়ােনীয় সহায়তা প্রোন েকর োকে। দ্রুত নগরায়কনর িকল যপৌর পাচন সরবরাহ ও স্যাচনকেশন িচহো উিরউির বৃচদ্ধ 

পাকে। এ িাচহো পুরকণ অত্র েির যপৌরসিা সমূকহর পাচন সরবরাহ ও স্যাচনকেশন অবোঠাকমা চনম মাণ সহ োচরগরী সহায়তার 

আওতায় পচরেল্পনা প্রণয়ন ও প্রাচতষ্ঠাচনে উন্নয়কন সহায়তা েরকছ। এছাড়া বন্যা , সাইকলান, মহামারী ইতযাচের োরকন সৃষ্ট েরুরী 

পচরচস্থচতকত চনরাপে পাচন সরবরাহ ও স্যাচনকেশন ব্যবস্থা সিল রাখার লকক্ষয প্রকয়ােনীয় োে মক্রম বাস্তবায়ন েকর আসকছ। 

সাংগঠচনে োঠাকমাঃ 

 

 

অচিকসর োে মাবলীঃ 

ক্র: 

নং 

োকের নাম সুিকলর ধরণ অকে মর উৎস 

০১ নলকূপ স্থাপন োে েীর্ ম যময়ােী রােস্ব/উন্নয়ন/পল্লী অঞ্চকল পাচন সরবরাহ 

যিৌচেোর- ০১ েন 

অচিস  সহায়ে ০১ েন 

নলকূপ যমোচনে- ০৪ েন 

লােম-োম োইচপস্ট-০১ েন 

উপ-সহোরী প্রকেৌশলী 

সহোরী প্রকেৌশলীর োে মালয় 
সহোরী প্রকেৌশলী 



প্রেল্প/এচর্চব 

০২ প্রােচমে চবদ্যালকয় গিীর 

নলকূপ/টি এস চপ স্থাপন 

েীর্ ম যময়ােী PEDP-3/PEDP-4  প্রেল্প/GPS/NNGPS 

প্রেল্প 

০৩ প্রােচমে চবদ্যালকয় ওয়াশ ব্লে 

চনম মাণ 

েীর্ ম যময়ােী PEDP-3/PEDP-4  প্রেল্প/GPS/NNGPS 

প্রেল্প 

০৪ েচমউচনটি েয়কলে/পাবচলে 

েয়কলে চনম মাণ 

েীর্ ম যময়ােী এচর্চপ 

০৫ স্যাচনোরী ল্যাচিন চনম মাণ েীর্ ম যময়ােী রােস্ব/উন্নয়ন/োতীয় স্যাচনকেশন 

প্রেল্প/এচর্চব 

০৬ নলকূকপর পাচনকত আকস মচনকের 

উপচস্থচত পরীক্ষা 

স্বল্প যময়ােী উন্নয়ন প্রেল্প 

০৭ নলকূপ যমরামত েরণ স্বল্প যময়ােী  

বেটিসেন চার্ট ািঃ 

 ছভশন ও ছমশন 

ছভশন: ছনরাপদ সুল্লপয় পাছন সরবরাহ ও স্যাছনল্লটশন সুছবধা ছনছিতকরল্লণর মাধ্যল্লম জনসাধারল্লনর জীবন াোর মান উন্নয়ন 

ছমশন: পেী ও শহরাঞ্চল্ললর (ওয়াসার আওতাধীন এলাকাব্যতীত) সকল জনর্ল্লণর জন্য ছনরাপদ সুল্লপয় পাছন সরবরাহ ও স্বািে সম্মত স্যাছনল্লটশন 

ব্যবিা ছনছিত করা 

প্রছতশ্রুত নসবাসমূহ 

নার্ছরক নসবা 

ক্রছম

ক 
নসবার নাম নসবা প্রদান পদ্ধছত 

প্রল্লয়াজনীয় 

কার্জপে 

এবাং প্রাছিিান 

নসবামূল্য এবাং  

পছরল্লশাধ পদ্ধছত 

নসবা 

প্রদাল্লনর 

সময়সীমা 

দাছয়েপ্রাি কম তকততা 

(নাম, পদছব, নিান ও 

ইল্লমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ পাছনর 

উৎস 

িাপল্লনর 

মাধ্যল্লম 

পাছন 

সরবরাহ 

ওয়াটসান কছমটি কর্ততক সরকাছর 

বরাদ্দ নমাতাল্লবক তাছলকা 

অনুল্লমাদন। 

সাংছেষ্ট নজলার ছনব তাহী প্রল্লকৌশলী 

কর্ততক অনুল্লমাছদত তাছলকা অনু ায়ী 

পাছনর উৎস িাপন। 

  

  

  

  

  

  

নসবা গ্রহণকারীর 

আল্লবদনপে 

প্রাছি িান: 

ওল্লয়বসাইট / 

অছধদিরীয় 

সাংছেষ্ট উতপল্লজলা 

কা তালয়। 

  

অর্ভীর নলকূপ (৬নাং 

পাম্পযুক্ত)- ১৫০০/- 

র্ভীর নলকূপ (৬নাং 

পাম্পযুক্ত)-৭০০০/- 

তারা অর্ভীর নলকূপ-২৫০০/- 

তারা র্ভীর নলকূপ-৭০০০/- 

ছরাংওল্লয়ল-৩৫০০/- 

পন্ড স্যান্ড ছিিার-৪৫০০/- 

এসএসটি/ছভএসএসটি-২৫০০/- 

পছরল্লশাধ পদ্ধছত-ব্যাাংক 

োিট/ নপ-অে তার/চালাল্লনর 

মাধ্যল্লম । 

অে ত বৎসর সাংছেষ্ট নজলার ছনব তাহী 

প্রল্লকৌশলী 

(www.dphe.go

v.bd) 

সাংছেষ্ট উপল্লজলার 

সহকারী 

প্রল্লকৌশলী/উপসহকারী 

প্রল্লকৌশলী 

২ পাইপ 

লাইল্লনর 

মাধ্যল্লম 

পাছন 

সরবরাহ 

পাইপলাইন িাপল্লনর পর নসবা গ্রহণ 

করল্লত ইচ্ছুক নার্ছরক কর্ততক সাংছেষ্ট 

নপৌরসভা/উপল্লজলা পছরষদ/ 

ইউছনয়ন পছরষদ/পছরচালনা কছমটির 

ছনকট গৃহ সাংল্ল াল্লর্র জন্য আল্লবদন 

দাছখল। 

নসবা গ্রহনকারীর 

আল্লবদনপে 

  

  

গৃহ সাংল্ল াল্লর্র জন্য সাংছেষ্ট 

নপৌরসভা/উপল্লজলা পছরষদ/ 

ইউছনয়ন পছরষদ/পছরচালনা 

কছমটি কর্ততক ছনধ তাছরত ছি 

প্রদান। 

০৩ (ছতন) 

মাস 

  

সাংছেষ্ট নপৌরসভা নময়র 

উপল্লজলা/ ইউছনয়ন 

পছরষদ নচয়ারম্যান 

পছরচালনা কছমটির 

সভাপছত 



ক্রছম

ক 
নসবার নাম নসবা প্রদান পদ্ধছত 

প্রল্লয়াজনীয় 

কার্জপে 

এবাং প্রাছিিান 

নসবামূল্য এবাং  

পছরল্লশাধ পদ্ধছত 

নসবা 

প্রদাল্লনর 

সময়সীমা 

দাছয়েপ্রাি কম তকততা 

(নাম, পদছব, নিান ও 

ইল্লমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩ স্যাছনল্লটশন 

নসবা 

সুছনছদ তষ্ট প্রকল্লল্প সাংিাপন োকা 

সাল্লপল্লি হতদছরদ্র্ জনল্লর্াষ্ঠী কর্ততক 

ল্যাছেন িাপল্লনর আল্লবদন 

ইউছনয়ন/উপল্লজলা ওয়াটসান 

কছমটির ছনকট দাছখল। 

ওয়াটসান কছমটি কর্ততক সরকাছর 

বরাদ্দ নমাতাল্লবক তাছলকা 

অনুল্লমাদন। 

সাংছেষ্ট নজলার ছনব তাহী প্রল্লকৌশলী 

কর্ততক অনুল্লমাছদত তাছলকা অনু ায়ী 

স্যাছনটারী ল্যাছেন িাপন। 

  

নসবা গ্রহনকারীর 

আল্লবদনপে 

প্রাছি িান: সাংছেষ্ট 

উপল্লজলা/ইউছনয়ন 

পছরষদ  

সরকার কর্ততক ছনধ তাছরত মূল্লল্য অে ত বৎসর 

  

সাংছেষ্ট নজলার ছনব তাহী 

প্রল্লকৌশলী 

সাংছেষ্ট উপল্লজলার 

সহকারী প্রল্লকৌশলী/ 

উপসহকারী প্রল্লকৌশলী 

৪ পাছনর 

গুণর্তমান 

পরীিা 

নসবা গ্রহল্লন ইচ্ছুক নার্ছরক সরকার 

কর্ততক ছনধ তাছরত ছি সহ সাংছেষ্ট 

আঞ্চছলক পাছন 

পরীিার্াল্লর  আল্লবদন । 

ছনধ তাছরত ছিসহ আল্লবদন প্রাছির পর 

আঞ্চছলক পরীিার্াল্লর দাছয়েপ্রাি 

কম তকততা  পাছন পরীিাকরল্লণ ব্যবিা 

গ্রহন । 

ছনধ তাছরত সমল্লয়র মল্লধ্য নসবা 

গ্রহনকারীর ছনকট পাছন পরীিার 

প্রছতল্লবদন প্রদান। 

প্রাছি িান: িানীয় 

জনস্বািে প্রল্লকৌশল 

অছধদির এর 

আঞ্চছলক 

পরীিার্ার 

  

সরকার কর্ততক ছনধ তাছরত মূল্লল্য ১০ (দশ) 

কম তছদবস 

  

সাংছেষ্ট আঞ্চছলক 

পরীিার্াল্লর দাছয়েপ্রাি 

কম তকততা   (www.d

phe.gov.bd) 

৫ পাছন 

সরবরাহ ও 

স্যাছনল্লটশন 

সাংক্রান্ত 

তথ্যল্লসবা   

পাছন সরবরাহ ও স্যাছনল্লটশন 

ছবষয়ক তল্লথ্যর জন্য প্রধান 

কা তালয়/ছবভার্ীয়/ নজলার 

িাছয়েপ্রাি কম তকততার ছনকট তথ্য 

প্রদাল্লনর আল্লবদন। 

সাংছেষ্ট কম তকততা কর্ততক তথ্য প্রদান। 

  প্রধান 

/ছবভার্ীয়/নজলার 

কা তালয়ওল্লয়বসাই

ট 

সরকার কর্ততক ছনধ তাছরত মূল্লল্য ০৭ (সাত) 

কম তছদবস 

সাংছেষ্ট কা তালল্লয়র 

দাছয়েপ্রাি কম তকততা 

(www.dphe.go

v.bd)      

৬ ক্রয় 

সাংক্রান্ত 

তথ্য নসবা 

ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্য চাইল্লল সাংছেষ্ট 

নজলার ছনব তাহী প্রল্লকৌশলী কর্ততক তা 

প্রদান ।   

 সাংছেষ্ট ছনব তাহী 

প্রল্লকৌশলীর 

কা তালয় 

ওল্লয়বসাইট 

 ছবনামূল্লল্য ০৭ (সাত) 

কম তছদবস   

সাংছেষ্ট নজলার ছনব তাহী 

প্রল্লকৌশলী 

(www.dphe.go

v.bd)       

  

৭ প্রাকৃছতক 

দূল্ল তার্ ও 

দূল্ল তার্ 

পরবতীকা

লীন নসবা 

প্রাকৃছতক দূল্ল তার্ ও দূল্ল তার্ 

পরবতীকালীন সমল্লয় সাংছেষ্ট 

ছবভার্ীয়/নজলা/উপল্লজলা প তাল্লয়র 

িাছয়েপ্রাি কম তকততা কর্ততক 

তাৎিছণকভাল্লব িয়িছতর ছববরণ 

ও করণীয় ছবষল্লয় প্রধান কা তালল্লয়র 

ভান্ডার সাল্লকতলল্লক অবছহতকরণ। 

প্রধান কা তালয় কর্ততক সম্পল্লদর 

প্রাপ্যতা অনু ায়ী তছড়ৎ ব্যবিা গ্রহণ 

ও সাংছেষ্ট কম তকততাল্লদর 

অবছহতকরণ। 

 সাংছেষ্ট 

ছবভার্ীয়/নজলা/উ

পল্লজলা কা তালয় 

ছবনামূল্লল্য তাৎিছণক তিাবধায়ক 

প্রল্লকৌশলী(ভান্ডার 

সাল্লকতল) 

সাংছেষ্ট ছনব তাহী প্রল্লকৌশলী 

২.১ কাছরর্রী পাছন সরবরাহ ও স্যাছনল্লটশন দািছরক ছবনামূল্লল্য ১৫ (পল্লনর) সাংছেষ্ট নজলার ছনব তাহী 



ক্রছম

ক 
নসবার নাম নসবা প্রদান পদ্ধছত 

প্রল্লয়াজনীয় 

কার্জপে 

এবাং প্রাছিিান 

নসবামূল্য এবাং  

পছরল্লশাধ পদ্ধছত 

নসবা 

প্রদাল্লনর 

সময়সীমা 

দাছয়েপ্রাি কম তকততা 

(নাম, পদছব, নিান ও 

ইল্লমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

সহায়তা অবকাঠাল্লমা ছনম তাল্লনর পর তা সাংছেষ্ট 

নপৌরসভা /উপল্লজলা পছরষদ/ 

ইউছনয়ন পছরষল্লদর ছনকট হস্তান্তর । 

পাছন সরবরাহ ও স্যাছনল্লটশন 

অবকাঠাল্লমা রিনাল্লবিণ ও 

পছরচালনা কাল্ল ত িানীয় সরকার 

প্রছতষ্ঠান (উপল্লজলা পছরষদ/ইউছনয়ন 

পছরষদ/নপৌরসভা) সমূহল্লক কাছরর্রী 

সহায়তা প্রদান । 

িানীয় সরকার প্রছতষ্ঠান সমূহ কর্ততক 

সাংছেষ্ট নজলার জনস্বািে প্রল্লকৌশল 

অছধদির এর ছনকট অনুল্লরাল্লধর 

ছভছত্তল্লত প্রল্লয়াজনীয় ব্যবিা গ্রহন । 

অনুল্লরাধপে কম তছদবস 

  

প্রল্লকৌশলী 

(www.dphe.go

v.bd)        

সাংছেষ্ট উপল্লজলার 

সহকারী 

প্রল্লকৌশলী/উপসহকারী 

প্রল্লকৌশলী  

২ 

Deposi

t Work 

ছবষল্লয় 

সহায়তা 

ছবছভন্ন প্রছতষ্ঠাল্লনর অে তায়ল্লন পাছন 

সরবরাহ ও স্যাছনল্লটশন ব্যবিার 

অবকাঠাল্লমা ছনম তাল্লনর জন্য প্রধান 

প্রল্লকৌশলীর কা তালল্লয় অনুল্লরাধ । 

প্রধান প্রল্লকৌশলী কর্ততক 

উপযুক্ত  কম তকততাল্লক ছনল্লদ তশনা প্রদান। 

প্রধান প্রল্লকৌশলীর কা তালয় 

সরকার ছনধ তাছরত হাল্লর অছধদিরল্লক ছি 

প্রদান। 

 প্রধান প্রল্লকৌশলীর 

কা তালয় 

সরকার ছনধ তাছরত হাল্লর 

অছধদিরল্লক ছি প্রদান। 

প্রছতষ্ঠান 

কর্ততক 

ছনধ তাছরত  

 প্রধান 

প্রল্লকৌশলী ( 

ce@dp

he.gov.

bd) 

  

৩ 
প্রছশিক/ব

ছহ:ছশিক 

ছবছভন্ন সাংিা কর্ততক আল্লয়াছজত 

প্রছশিল্লণ প্রছশিক ছনল্লয়াল্লর্র অেবা 

ছবছভন্ন ছশিা প্রছতষ্ঠাল্লন উচ্চতর ছশিা 

নিল্লে বছহ:ছশিক ছহল্লসল্লব অছধদিরীয় 

কম তকততা মল্লনায়ল্লনর জন্য প্রধান 

প্রল্লকৌশলীর কা তালল্লয় অনুল্লরাধজ্ঞাপন । 

প্রধান প্রল্লকৌশলী  কর্ততক 

উপযুক্ত  কম তকততা মল্লনায়ন। 

প্রধান প্রল্লকৌশলীর 

কা তালয়   

ছনধ তাছরত হাল্লর সম্মানী প্রদান ০৭ (সাত) 

কম তছদবস  

প্রধান প্রল্লকৌশলী 

স্ব স্ব কম তকততার 

উধ্বততর  কর্ততপি। 

৪ 

ওল্লয়বসাইট 

সাংক্রান্ত 

নসবা 

পাছন সরবরাহ ও স্যাছনল্লটশন 

সম্পছকতত তথ্যাছদ ওল্লয়বসাইল্লটর 

মাধ্যল্লম প্রদান 

  

ওল্লয়বসাইট 

(www.dph

e.gov.bd) 

 ছবনামূল্লল্য  চলমান 

প্রছক্রয়া 

 নপ্রাগ্রামার, MIS 

Unit,DPHE. 

৫ 

লার্সই 

প্রযুছক্ত 

অনুসন্ধ্ান,র্

নবষণা ও 

উন্নয়ন 

স্বল্প ব্যল্লয় লার্সই প্রযুছক্ত 

অনুসন্ধ্ান,র্ল্লবষণাদ ও উন্নয়ন 

কা তক্রম সম্পাদল্লনর জন্য ছনব তাহী 

প্রল্লকৌশলী        (R&D 

Division)  কর্ততক কা তক্রম গ্রহন 

। 

   

ছনব তাহী 

প্রল্লকৌশলী        

R&D 

Division- 

এর কা তালয় 

   

ছবনামূল্লল্য 

 চলমান 

প্রছক্রয়া 

   

 ছনব তাহী 

প্রল্লকৌশলী    

    (R&D 

Divisio

n) 

১ অছজতত 

ছুটি/ 

অছজতত 

ছুটি (বছহ: 

বাাংলাল্লদশ

)  /ছুটি 

ছনধ তাছরত ছুটি ছবছধমালা, ১৯৫৯ 

অনু ায়ী ছনষ্পছত্ত কল্লর সরকাছর 

আল্লদশ জাছর 

সাদা কার্ল্লজ 

আল্লবদনপে 

ছনধ তাছরত িরল্লম 

(বাাংলাল্লদশ িরম 

নাং-২৩৯৫) প্রধান 

ছহসাব রিণ 

ছবনামূল্লল্য নন-

নর্ল্লজল্লটে 

কম তচারীল্লদর 

নিল্লে: ৫ 

কম তছদবস 

নর্ল্লজল্লটে 

   

প্রধান প্রল্লকৌশলীর 

কা তালয় কর্ততক 

মল্লনানীত ব্যছক্ত 

সহকারী প্রধান প্রল্লকৌশলী 

কম তকততা ও কম তচারীল্লদর 

mailto:ce@dphe.gov.bd
mailto:ce@dphe.gov.bd
mailto:ce@dphe.gov.bd


ক্রছম

ক 
নসবার নাম নসবা প্রদান পদ্ধছত 

প্রল্লয়াজনীয় 

কার্জপে 

এবাং প্রাছিিান 

নসবামূল্য এবাং  

পছরল্লশাধ পদ্ধছত 

নসবা 

প্রদাল্লনর 

সময়সীমা 

দাছয়েপ্রাি কম তকততা 

(নাম, পদছব, নিান ও 

ইল্লমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

মঞ্জুছর  সাং

ক্রান্ত 

 াবতীয় 

কা তাবলী 

কম তকততা   কর্ততক 

প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যতার 

প্রছতল্লবদন 

(নর্ল্লজল্লটে 

কম তকততাল্লদর 

নিল্লে), প্রাছিিান: 

ছহসাব রিণ 

কম তকততার 

কা তালয়। 

ছহসাব রিণ 

কম তকততা, স্হানীয় 

সরকার ছবভার্ 

কর্ততক প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যতার 

প্রতেয়নপে (নন 

নর্ল্লজল্লটে 

কম তচারীল্লদর 

নিল্লে), প্রাছিিান: 

ছহসাব রিণ 

কম তকততার 

কা তালয়। 

কম তকততাল্লদর 

নিল্লে: ৭ 

কম তছদবস 

ছনজ ছনজ উধ্বতল্লতান 

কম তকততা। 

২ োছন্ত 

ছবল্লনাদন 

ছুটি 

োছন্ত ছবল্লনাদনভাতা ছবছধমালা, 

১৯৭৯ অনু ায়ী ছনষ্পছত্ত কল্লর 

সরকাছর আল্লদশ জাছর । 

 

সাদা কার্ল্লজ 

আল্লবদনপে 

ছনধ তাছরত িরল্লম 

(বাাংলাল্লদশ িরম 

নাং-২৩৯৫) প্রধান 

ছহসাব রিণ 

কম তকততা কর্ততক 

প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রছতল্লবদন 

(নর্ল্লজল্লটে 

কম তকততাল্লদর 

নিল্লে), 

প্রাছিিান:     ছহসাব 

রিণ কম তকততার 

কা তালয়। 

ছহসাব রিণ 

কম তকততা, স্হানীয় 

সরকার ছবভার্ 

কর্ততক প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যতার 

প্রতেয়নপে (নন 

নর্ল্লজল্লটে 

কম তচারীল্লদর নিল্লে), 

প্রাছিিান: ছহসাব 

রিণ কম তকততার 

ছবনামূল্লল্য নন-

নর্ল্লজল্লটে 

কম তচারীল্লদর 

নিল্লে: ৫ 

কম তছদবস 

নর্ল্লজল্লটে 

কম তকততাল্লদর 

নিল্লে: ৭ 

কম তছদবস 

  

প্রধান প্রল্লকৌশলীর 

কা তালয় কর্ততক 

মল্লনানীত কম তকততা 



ক্রছম

ক 
নসবার নাম নসবা প্রদান পদ্ধছত 

প্রল্লয়াজনীয় 

কার্জপে 

এবাং প্রাছিিান 

নসবামূল্য এবাং  

পছরল্লশাধ পদ্ধছত 

নসবা 

প্রদাল্লনর 

সময়সীমা 

দাছয়েপ্রাি কম তকততা 

(নাম, পদছব, নিান ও 

ইল্লমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কা তালয়। 

৩ সাধারণ 

ভছবষ্য 

তহছবল 

হল্লত 

অছগ্রম 

মঞ্জুছর 

সাধারণ ভছবষ্য তহছবল ছবছধমালা 

১৯৭৯ অনু ায়ী ছনষ্পছত্ত কল্লর 

সরকাছর আল্লদশ জাছর 

  ছনধ তাছরত িরল্লম 

আল্লবদন (বাাংলাল্লদশ 

িরম নাং-২৬৩৯, 

নর্ল্লজল্লটে/নন-

নর্ল্লজল্লটে) 

প্রাছিিান: ছহসাব 

রিণ কম তকততার 

কা তালয়, স্হানীয় 

সরকার ছবভার্ 

সাধারণ ভছবষ্য 

তহছবল্লল সব তল্লশষ 

জমাকৃত অল্লে তর 

ছহসাব ছববরণী 

(প্রধান ছহসাব রিণ 

কম তকততা কর্ততক 

প্রদত্ত) (মূল কছপ, 

মঞ্জুছর আল্লদশ 

জাছরর পর 

নিরতল্ল াগ্য) 

ছবনামূল্লল্য নন-

নর্ল্লজল্লটে 

কম তচারীল্লদর 

নিল্লে: ৫ 

কম তছদবস 

নর্ল্লজল্লটে 

কম তকততাল্লদর 

নিল্লে: ৭ 

কম তছদবস 

  

প্রধান প্রল্লকৌশলীর 

কা তালয় কর্ততক 

মল্লনানীত কম তকততা 

  

৪ চাকছর 

িায়ীকরণ 

সাংছেষ্ট ছনল্লয়ার্ ছবছধমালা অনু ায়ী   সাদা কার্ল্লজ 

আল্লবদনপে 

হালনার্াদ বাছষ তক 

নর্াপনীয় 

প্রছতল্লবদন 

ছবনামূল্লল্য নন-নর্ল্লজল্লটে 

কম তচারীল্লদর 

নিল্লে: ৫ 

কম তছদবস 

নর্ল্লজল্লটে 

কম তকততাল্লদর 

নিল্লে: ৭ 

কম তছদবস 

   

িানীয় সরকার মন্ত্রণালয় 

৫ কম তচারীল্লদ

র 

নপাশাক/জু

তা/িাতা 

ইতোছদ 

প্রদান করা 

দরপে আহবাল্লনর মাধ্যল্লম   প্রধান 

প্রল্লকৌশলীর 

কা তালয় 

ছবনামূল্লল্য ১৫ (পল্লনর) 

কম তছদবস 

  প্রধান প্রল্লকৌশলীর 

কা তালয় কর্ততক 

মল্লনানীত কম তকততা। 

 

৩) আপনার কাল্লি আমাল্লদর প্রতোশা 

ক্রছমক প্রছতশ্রুত/কাছিত নসবা প্রাছির লল্লিে করণীয় 

১ স্বয়াংসম্পূণ ত আল্লবদন জমা প্রদান 

২  ো ে প্রছক্রয়ায় প্রল্লয়াজনীয় ছিস পছরল্লশাধ করা 

৩ সািাল্লতর জন্য ছনধ তাছরত সমল্লয়র পূল্লব তই উপছিত োকা 

  

৪) অছভল্ল ার্ প্রছতকার ব্যবিাপনা (GRS) 

নসবা প্রাছিল্লত অসন্তুষ্ট হল্লল দাছয়েপ্রাি কম তকততার সল্লঙ্গ ন ার্াল্ল ার্ করুন। তার কাি নেল্লক সমাধান পাওয়া না নর্ল্লল ছনল্লনাক্ত পদ্ধছতল্লত 

ন ার্াল্ল ার্ কল্লর আপনার সমস্যা অবছহত করুন। 

  

ক্রছমক কখন ন ার্াল্ল ার্ করল্লবন কার সল্লঙ্গ ন ার্াল্ল ার্ করল্লবন ন ার্াল্ল াল্লর্র ঠিকানা ছনষ্পছত্তর সময়সীমা 

১ দাছয়েপ্রাি কম তকততা সমাধান প্রধান প্রল্লকৌশলীর কা তালয় কর্ততক   প্রধান প্রল্লকৌশলীর কা তালয় ছতন মাস 



ছদল্লত না পারল্লল মল্লনানীত কম তকততা। 

২ 

অছভল্ল ার্ ছনষ্পছত্তর িাছয়েপ্রাি 

কম তকততা ছনছদ তষ্ট সমল্লয় সমাধান 

ছদল্লত না পারল্লল 

প্রধান প্রল্লকৌশলীর কা তালয় কর্ততক 

মল্লনানীত কম তকততা। 
প্রধান প্রল্লকৌশলীর কা তালয় এক মাস 

৩ 
আছপল কম তকততা ছনছদ তষ্ট সমল্লয় 

সমাধান ছদল্লত না পারল্লল 

প্রধান প্রল্লকৌশলীর কা তালয় কর্ততক 

মল্লনানীত কম তকততা। 
প্রধান প্রল্লকৌশলীর কা তালয় ছতন মাস 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সমবায় ছবভার্ঃ  

অছিল্লসর সাংরছিি পছরছচছতও সাাংর্ঠছনক অবঠাল্লমা: 

িানীয় সরকার,পেী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় কর্ততক পছরচাছলত উপল্লজলা সমবায় কম তকততা কা তালল্লয়  সাাংর্ঠছনক কাঠাল্লমা ছননরুপ: 

 

ক্র:নাং- পল্লদর নাম মন্জজুরীকৃত পদ কম তরত 

01 উপল্লজলা সমবায় অছিসার 01 01 

02 সহকারী পছরদশ তক 01 01 

03 অছিস সহকারী কাম-কছম্পউটার মুদ্র্ািছরক 01 01 

 

 

অছিল্লসর কা তাবলী:  

1) সমবায় সছমছত র্ঠন,সছমছত ছনবন্ধ্ন ও উপ-আইন সাংল্লশাধন  

2) সমবায় সছমছত ব্যবিাপনা ,ছনব তাচন,অছেট,তদন্ত,তদারছক ও পছরদশ তন।  

3) সমবায়ীল্লদর প্রছশিন প্রদান  

4) তথ্য প্রচার ও নসবা প্রদান 

5) সমবায় সছমছত আইন,2001 (সাংল্লশাছধত/2002ও 2013)ইাং মল্লত কা তাছদ সম্পাদন এবাং উিততন কর্ততপল্লির ছনল্লদ তশনা নমাতাল্লবক মাঠ 

প তাল্লয় ছবছভন্ন কম তসূচচী বাস্তবায়ন করা। 

 

অছিল্লসর ছসটিল্লজন চাট তার: 
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মছহলা ছবষয়ক ছবভার্ঃ  

 

অচিকসর সংক্ষচি পচরচিচত ও সাংগঠচনে োঠাকমাঃ 

            মচহলা ও চশশু চবষয়ে মন্ত্রণালকয়র অধীকন মচহলা চবষয়ে অচধেির ের্তমে  পচরিাচলত  উপকেলা 

মচহলা চবষয়ে  

       েম মেতমা  োে মালকয়র সাংগঠচনে োঠাকমা চনম্নরুপ : 

                 

ক্রচমে 

নং 

পকের নাম মঞ্জুরীকৃত পে েম মরত 

০১. উপকেলা মচহলা চবষয়ে েম মেতমা ০১ ০১ 

০২ অচিস সহোরী োম-েচম্পউোর অপাকরের ০১ ০১ 

০৩. চহসাব রক্ষে োম-যক্রচর্ে সুপারিাইোর ০১ ০১ 

 

         

অচিকসর োে মাবলী ঃঃ  

 

চববায়কনর এ যুকগ প্রগচতশীল সমাে গকড় যতালার লকক্ষয নারী অচধোর, ক্ষমতায়ন ও েম মবান্ধব পচরকবশ      

       সৃচষ্ট অতযাবশ্যে মচহলা চবষয় অচধেির রাষি ও সমাকের মূল যরাতধারায় নারী উন্নয়ন ও অচধোর 

প্রচতষ্ঠায় োে েকর               

      োকে এই অচধেিকরর  অধীকন উপকেলা মচহলা চবষয়ে েম মেতমার োে মালকয় চবচিন্ন যেণী যপশার 

েনগনকে চনকয়       

      সকিতনতামূলে োে মক্রম পচরিালনা েরকছ। োতীয় নারী উন্নয়ন নীচত ২০১১ বাস্তবায়নোকল্প োতীয় 

েম মপচরেল্পনা ২০১৩      

      অনুোয়ী প্রধান োে মালকয়র চনকে মশনা যমাতাকবে মাঠ পে মাকয় চবচিন্ন েম মসূিী বাস্তবায়ন েকর োকে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



চসটিকেন িাে মার- 

 

 



উপল্লজলা মৎস ছবভার্ঃ  

অছিল্লসরসাংছিিপছরছচছতঃ 

 

মৎিয ও প্রাষণিম্পদ মন্ত্রনালরের অধ্ীন মৎিয অষধ্দপ্তররর ষনেন্ত্রনাধ্ীন প্রষতটি উপরজলাে একটি 

দপ্তর ররেরে। কুষমল্লা িদর দষক্ষণ উপরজলাে উপরজলা পষরিদ ভিরনর ষনচতলাে কক্ষনং ১১১ ১১২

অষিিটি অিষস্থত।
োাংগঠবনককাঠাসমাঃ

অবিসেিকার্টািলীঃ

জাতীেভারি৬০ প্রানীজআষমরিররর্াগানদাতাষহরিরিমৎিযঅষধ্দপ্তরররকার্ািলীঅতযন্তগুরুত্বপূণট।উপরজলামৎিয
দপ্তরররিকলকার্টক্রমরকমূলতষতনটিভারগিাস্তিােনকরাহে।িম্প্রিারণ উৎপাদন

িংরক্ষণ।উরল্লখরর্াগযকার্টর্ক্রমগুরলাহল

 মৎিযচািীওমৎিযজীষিরদরপ্রষিক্ষণপ্রদান
 থপানামােঅিমুক্তকরণ
 প্রদিটনীস্থাপন
 মাঠষদিি
 মতষিষনমেিভা
 ষিকেআেিধ্কমূলককার্টেক্রমিাস্তিােন
 ষিলনািটারীস্থাপন

অবিসেিবেটিসেনচার্ট ািঃ





 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

উপরজলা িন ষিভাগঃ 
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ON MIS  

 
  



 



 

 
 

 

 



িষস্ত



Strength) 

 

Weakness) 

Opportunity) 

Threat) 
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প্রকল্প বাস্তবায়ন ছবভার্ঃ 

অছিল্লসর সাংছিি পছরছচছত ও সাাংর্ঠছনক কাঠাল্লমাঃ 

(ক) উপল্লজলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কম তকততা 

(খ) SAF উপসহকারী প্রল্লকৌশলী ( ই ছজ ছপ ছপ ) 

(র্) অছিস সহকারী কাম-কছম্পউটার অপাল্লরটর 

(ঘ) কা ত-সহকারী ( েীজ/কালভট ত ) 

(ঙ) কা ত-সহকারী ( বহুমুখী ঘূণীেড় আোয়ল্লকন্দ্র ) 

(চ) অছিস সহায়ক  

 

অছিল্লসর কা তাবলীঃ- 

 ক.  দুল্ল তার্ ঝৌঁছক ও ছবপদাপন্নতা হ্রাস ও জরুছর সাড়া প্রদান; 

 খ. সামাছজক ছনরাপত্তা কম তসূচছচর বাস্তবায়ন; 

 র্. দুল্ল তার্ ঝৌঁছকহ্রাস এর লল্লি অন্যান্য দিল্লরর সাল্লে সমন্বয় সাধন; 

 ঘ. দুল্ল তাল্লর্র সময় ঝৌঁছক কমাল্লনার লল্লিে জনসাধারণ, নস্বোল্লসবক, সরকাছর কম তচারী এবাং ছবছভন্ন নপশার 

নলাকল্লদর সল্লচতন করল্লত ছবছভন্ন কা তক্রম গ্রহণ করা। 

 ঙ. ছবছভন্ন এনছজওর সহল্ল াছর্তায় সরকাছর কম তকততা/কম তচারী, ছনব তাছচত জনপ্রছতছনছধ এবাং অন্যল্লদর দুল্ল তার্ 

ব্যবিাপনা ছবষয়ক প্রছশিণ নদয়া।  

 চ. আবহাওয়া সতকত সাংল্লকত সম্পল্লকত জনসল্লচতনতা বৃছদ্ধমূলক প্রচারাছভ ান ছনছিত করা। 

 ি.  কাল্লজর ছবছনমল্লয় টাকা (গ্রামীণ অবকাঠাল্লমা সাংোর) কম তসূচছচ, গ্রামীণ অবকাঠাল্লমা রিণাল্লবিণ (নটষ্ট 

ছরছলি), ছভছজএি, ছজআর এবাং এ ধরল্লনর অন্যান্য কম তসূচছচ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ল্লনর মাধ্যল্লম খাদ্য 

ছনরাপত্তা ছনছিত করার লল্লিে মানছবক সহায়তা প্রদান; 

 জ. অছত দছরদ্র্ল্লদর ঝৌঁছকহ্রাসকল্লল্প বিল্লরর ছবছভন্ন সমল্লয় কম তাভাবকাল্লল (Lean Period) কম তসাংিান 

ছনছিত করা; 

 ে. প্রাকৃছতক ছবপ তল্লয় প্রাি খাদ্য ও অন্যান্য জরুছর মানছবক সহায়তার ব্যবহার ও ছবতরণ সাংক্রান্ত ছবষল্লয় 

সমন্বয় সাধন; 

 ঞ. দুল্ল তার্ ঝৌঁছক হ্রাসকল্লল্প ক্ষুদ্র্ ছেজ/কালভাট ত এবাং বহুমুখী ঘুছণ তেড় ও বন্যা আেয়ল্লকন্দ্র ছনম তাণ ও নমরামত;  

 ট. জলবায়ু পছরবততল্লনর প্রভাল্লবর কারল্লণ দুল্ল তার্ সহনশীল অছভল্ল াজন কম তসূচছচ/প্রকল্প বাস্তবায়ন; 

 ঠ. দুল্ল তার্কালীন সমল্লয় আেয়ল্লকল্লন্দ্র মানুষ ও র্বাছদ পশুর  াতায়াল্লত সহায়তার জন্য ছেজ/কালভাট ত এবাং 

নহছরাং নবান বন্ড রাস্তা  ছনম তাণ। 

 

অছিল্লসর ছসটিল্লজন চাট তারঃ 

 

ক্রছমক 

নাং 

ছনধ তাছরত নসবা নসবা গ্রহীতা নসবা প্রদাল্লনর সাংছিত পদ্ধছত নসবা প্রদাল্লনর সাল্লে 

সাংছেষ্ট  

কম তকততা/ কম তচারী 

01। গ্রামীণ 

অবকাঠাল্লমা 

রিণাল্লবিণ 

ধমীয়/ ছশিা/ 

জনকল্যাণমূলক 

প্রছতষ্ঠান উন্নয়ন/ প্রকল্প 

(ক) দুল্ল তার্ ব্যবিাপনা অছধদির হল্লত খাদ্যশস্য/ নর্দ  

     অল্লে তর বরাদ্দপ্রাছির পর উপল্লজলা গ্রা: অ: র: কছমটি   

     কর্ততক ইউছনয়ন সমূল্লহ খাদ্যশস্য/ নর্দ অে ত  

01।নচয়ারম্যান     

    উপল্লজলা পছরষদ  

02। উপল্লজলা ছনব তাহী  



(টিআর) 

সাধারণ 

সাংছেষ্ট িানীয় জনর্ণ।      পুনঃবন্টণ। 

(খ) ইউছনয়ন কছমটির ছনকট হল্লত প্রাি তাছলকা উপল্লজলা  

     কছমটিল্লত অনুল্লমাদন ও নজলা কণ তধর কছমটিল্লত নপ্ররণ  

     এবাং নজলা কণ তধর কছমটিল্লত চুড়ান্ত অনুল্লমাদনাল্লন্ত  

     উপজলায় উপ-রবাদ্দ প্রদান। 

(র্) ইউছনয়ন পছরষল্লদর মাধ্যল্লম নরজুল্ললশনসহ দাছখলকৃত  

     প্রকল্প বাস্তবায়ন কছমটির ছনকট খাদ্যশস্য/নর্দ অে ত  

     িাড় করণ ও বাস্তবায়ন কাজ পছরদশ তন। 

      অছিসার 

03। উপল্লজলা প্রকল্প  

   বাস্তবায়ন অছিসার 

04। অছিস সহকারী- 

     কাম-কছম্পউটার  

     অপাল্লরটর। 

02। গ্রামীণ 

অবকাঠাল্লমা 

রিণাল্লবিণ 

(টিআর) 

ছবল্লশষ 

ধমীয়/ ছশিা/ 

জনকল্যাণমূলক 

প্রছতষ্ঠান উন্নয়ন/ প্রকল্প 

সাংছেষ্ট িানীয় জনর্ণ। 

(ক) দুল্ল তার্ ব্যবিাপনা অছধদির হল্লত ছনব তাচনী এলাকা  

      ছভছত্তক ছবল্লশষ খাল্লত খাদ্যশস্য/ নর্দ অল্লে তর  

     বরাদ্দপ্রাছি। (খ)িানীয় সাাংসদ হল্লত প্রাি প্রকল্প  

     তাছলকা নজলা কণ তধর কছমটিল্লত নপ্ররণ।  

(র্) নজলা কণ তধর কছমটি চূড়ান্ত অনুল্লমাদন ও উপল্লজলায়  

     ছনব তাহী অছিসাল্লরর মাধ্যল্লম প্রদান। 

(ঘ) মাননীয় সাাংসল্লদর পরামশ তক্রল্লম উপল্লজলা কর্ততক  

     বাস্তবায়ন কছমটি র্ঠন ও র্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন  

     কছমটির অনুকূল্লল খাদ্যশস্য / নর্দ অে ত িাড় করণ ও  

     বাস্তবায়ন কাজ পছরদশ তদ। 

01। িানীয় মাননীয়  

      সাাংসদ 

02। উপল্লজলা ছনব তাহী  

      অছিসার 

03। উপল্লজলা প্রকল্প  

    বাস্তবায়ন অছিসার 

04। অছিস সহকারী- 

     কাম-কছম্পউটার  

     অপাল্লরটর। 

03। গ্রামীণ 

অবকাঠাল্লমা 

সাংোর 

(কাছবখা) 

সাধারণ 

পুকুর/খাল খনন/ 

পুনঃখনন/ রাস্তা ছনম তাণ/ 

পুনঃ ছনম তাণ/ রাস্তা বাঁধ 

ছনম তাণ/ পুনঃছনম তাণ/ 

জলবদ্ধতা দুরীকরল্লণর 

জন্য নালা ও নসচ নালা 

খনন/ পুনঃখনন/ 

জনকল্যানমূলক 

প্রছতষ্ঠাল্লন মাঠ ভরাট 

ইতোছদ উন্নয়ন ও প্রকল্প 

সাংছেষ্ট িানীয় জনর্ল্লনর 

উন্নয়ন 

(ক) দুল্ল তার্ ব্যবিাপনা অছধদির হল্লত খাদ্যশস্য/ নর্দ  

     অল্লে তর বরাদ্দপ্রাছির পর উপল্লজলা গ্রা:অ:সাং কছমটি  

     কর্ততক ইউছনয়ন সমূল্লহ খাদ্যশস্য/ নর্দ অে ত  

     পুনঃবন্টণ। 

(খ) ইউছনয়ন কছমটির ছনকট হল্লত প্রাি তাছলকা উপল্লজলা  

     কছমটিল্লত অনুল্লমাদন ও নজলা কণ তধর কছমটিল্লত  

     নপ্ররণ। নজলা কণ তধর কছমটিল্লত চুড়ান্ত অনুল্লমাদনাল্লস্ত  

     উপজলায় উপ-রবাদ্দ প্রদান। 

(র্) ইউছনয়ন পছরষল্লদর মাধ্যল্লম নরজুল্ললশনসহ দাছখলকৃত   

     প্রকল্প বাস্তবায়ন কছমটির ছনকট খাদ্যশস্য/ নর্দ অে ত  

     িাড় করণ ও বাস্তবায়ন কাজ পছরদশ তন। 

01।নচয়ারম্যান     

    উপল্লজলা পছরষদ  

02। উপল্লজলা ছনব তাহী  

      অছিসার 

03। উপল্লজলা প্রকল্প  

   বাস্তবায়ন অছিসার 

04। অছিস সহকারী- 

     কাম-কছম্পউটার  

     অপাল্লরটর। 

04। গ্রামীণ 

অবকাঠাল্লমা 

সাংোর 

(কাছবখা) 

ছবল্লশষ 

পুকুর/খাল খনন/ 

পুনঃখনন/ রাস্তা ছনম তাণ/ 

পুনঃ ছনম তাণ/ রাস্তা বাঁধ 

ছনম তাণ/ পুনঃছনম তাণ/ 

জলবদ্ধতা দুরীকরল্লণর 

জন্য নালা ও নসচ নালা 

খনন/ পুনঃখনন/ 

জনকল্যানমূলক 

প্রছতষ্ঠাল্লন মাঠ ভরাট 

ইতোছদ উন্নয়ন ও প্রকল্প 

সাংছেষ্ট িানীয় জনর্ল্লনর 

উন্নয়ন 

(ক) দুল্ল তার্ ব্যবিাপনা অছধদির হল্লত ছনব তাচনী এলাকা  

     ছভছত্তক ছবল্লশষ খাল্লত খাদ্যশস্য/ নর্দ অল্লে তর  

     বরাদ্দপ্রাছি। (খ) িানীয় সাাংসদ হল্লত প্রাি প্রকল্প  

     তাছলকা উপল্লজলা ছনব তাহী অছিসাল্লরর মাধ্যল্লম নজলা  

     কণ তধর কছমটিল্লত নপ্ররণ। নজলা কণ তধর কছমটি চূড়ান্ত  

     অনুল্লমাদন ও উপল্লজলায় উপ-বরাদ্দ প্রদান।  

(র্) মাননীয় সাাংসল্লদর পরামশ তক্রল্লম উপল্লজলা কর্ততক  

     বাস্তবায়ন কছমটি র্ঠন ও র্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন  

     কছমটির অনুকূল্লল খাদ্যশস্য / নর্দ অে ত িাড় করণ ও  

     বাস্তবায়ন কাজ পছরদশ তদ। 

01। িানীয় মাননীয়  

      সাাংসদ 

02। উপল্লজলা ছনব তাহী  

      অছিসার 

03। উপল্লজলা প্রকল্প  

      বাস্তবায়ন অছিসার 

04। অছিস সহকারী- 

      কাম-কছম্পউটার  

      অপাল্লরটর। 

05। োণ কায্যতক্রম 

(কম্বল, 

শাড়ী,লুছঙ্গ, 

নঢউটিন, 

অে তবিল্লর ছবছভন্ন সমল্লয় 

প্রাকৃছত দুল্ল তার্ িছতগ্রি 

পছরবার ও অন্যান্য দুাংি 

িছতগ্রি পছরবার। 

(ক) ইউছনয়ন পছরষদ কর্ততক প্রাকৃছত দুল্ল তার্ িছতগ্রি  

     পছরবার ও অন্যান্য দুাংি িছতগ্রি ব্যছক্তল্লদর  

     ছচছিতকরণ এবাং উপল্লজলা ছনব তাহী অছিসাল্লরর  

     মাধ্যল্লম নজলা প্রশাসক মল্লহাদয়ল্লক সাহায্য প্রদাল্লনর    

01। িানীয় মাননীয়  

      সাাংসদ 

02। নচয়ারম্যান,   

      উপল্লজল পছরষদ 



খাদ্যশস্য ও 

নর্দ অে ত 

ইতোছদ 

     জন্য অবছহত করণ। 

(খ) নজলা প্রশাসক মল্লহাদল্লয়র ছনকট হল্লত তাছলকা  

     অনূকুল্লল বরাদ্দ প্রাছি এবাং দািছরক কা তক্রম সম্পন্ন  

     কল্লর তা ছবতরণ। 

03। উপল্লজলা ছনব তাহী  

      অছিসার 

04। উপল্লজলা প্রকল্প     

     বাস্তবায়ন অছিসার 

 

06। ছভছজএি 

কম তসূচছচ 

দুঃি দুদ তশাগ্রি ও 

িছতগ্রি পছরবারল্লক 

খাদ্যশস্য প্রদাল্লনর 

মাধ্যল্লম সহায়তা প্রদান। 

(ক) দুল্ল তার্ ব্যবিাপনা অছধদির হল্লত নেল্লক বরাদ্দ প্রাছি  

      এবাং নজলা প্রশাসক মল্লহাদল্লয়র কা তালয় হল্লত উপ- 

      বরাদ্দ প্রাছি। 

(খ) িানীয় সাাংসল্লদর পরামশ তক্রল্লম উপল্লজলা ছভছজএি  

     কছমটি কর্ততক ইউছনয়নওয়ারী পুনঃবন্টন প্রদান। 

(র্) ইউছনয় পছরষদ কর্ততক দুঃি দুদ তশাগ্রি 

উকারল্লভার্ীল্লদর  

     তাছলকা সাংগ্রহ ও উপল্লজলা কছমটিল্লত চূড়ান্ত  

     অনুল্লমাদন। 

(ঘ) ইউছনয়ন ছভছজএি কছমটির সভাপছতর অনুকূল্লল  

     বরাদ্দকৃত খাদ্যল্লস্যর িাড়পে প্রদান এবাং 

তাছলকাভূক্ত  

     পছরবারল্লক ছবতরণ ( মাষ্টার নরাল প্রদান) 

01।নচয়ারম্যান,    

     উপল্লজলা পছরষদ  

02। উপল্লজলা ছনব তাহী  

      অছিসার 

03। উপল্লজলা প্রকল্প  

      বাস্তবায়ন অছিসার 

04। অছিস সহকারী- 

     কাম-কছম্পউটার  

     অপাল্লরটর। 

07। অছতদ্র্ছরদ্র্ল্লদর 

জন্য 

কম তসাংিান  

কম তসূচছচ 

দুঃি দুদ তশাগ্রি ও 

িছতগ্রি জনর্ল্লণর 

উন্নয়ন। 

(ক) দুল্ল তার্ ব্যবিাপনা অছধদির হল্লত বরাদ্দ প্রাছি এবাং  

     নজলা প্রশাসক মল্লহাদয় কর্ততক পুনঃ বরাদ্দ প্রাছি।  

     পছরপে দৃল্লষ্ট উপল্লজলা কছমটি কর্ততক ইউছনয়ন সমূল্লহ  

     পুনঃবন্টন। 

(খ) ইউছনয়নসমূহ হল্লত বািাইকৃত উপকারল্লভার্ীর 

তাছলকা  

     ও প্রকল্প তাছলকা সাংগ্রহ কল্লর উপল্লজলা কছমটি 

কর্ততক  

     অনুল্লমাছদত। উপল্লজলা কছমটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন  

     কছমটি দ্ধারা প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ শুরু করণ এবাং  

     েছমকল্লদর পাছরেছমক পছরল্লশাল্লধর জন্য ছনব তাছচত  

     িানীয় ব্যাাংল্লক অল্লে ত নপ্ররণ ও বাস্তবায়নাধীন কাজ  

     তদারকী করণ। 

01। নচয়ারম্যান,  

      উপল্লজলা পছরষদ 

02। উপল্লজলা ছনব তাহী  

      অছিসার 

03। উপল্লজলা প্রকল্প  

      বাস্তবায়ন অছিসার 

04। উপ-সহকারী  

      প্রল্লকৌশলী (ই ছজ  

      ছপ ছপ) 

 

 

08। নসতু/ 

কালভাট ত 

আঞ্চছলক ন ার্াল্ল ার্ 

ব্যবিা ছনরছবছেন্ন করার 

লল্লি গ্রামীণ রাস্তায় নিাট 

নিাট নসতু/কালভাট ত 

ছনম তাণ। 

(ক) দুল্ল তার্ ব্যবিাপনা অছধদির (নসতু/কালভাট ত শাখা )  

      হল্লত চাছহত চাছহদা অনু ায়ী উপল্লজলা প তায় প্রকে  

      প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন কছমটি কর্ততক অনুল্লমাছদত 

তাছলকা  

      দুল্ল তার্ ব্যবিাপনা (নসতু/কালভাট ত শাখা ) অছধদিল্লর    

     নপ্ররণ। 

(খ) দুল্ল তার্ ব্যবিাপনা অছধদির কর্ততক দরপে আহবান 

(র্) দরপে প্রছক্রয়া সম্পন্ন করার পর উপল্লজলা ছনব তাহী  

     অছিসাল্লরর অনুমছতক্রল্লম উপল্লজলা প্রকল্প বাস্তবায়ন  

     কম তকততা কর্ততক কা তাল্লদশ প্রদান এবাং 

(ঘ) শতভার্ কাজ সমাছির পর চুড়ান্ত প্রাক্কলন দুল্ল তার্  

     ব্যবিাপনা অছধদির ( নসতু/ কালভাট ত শাখায় ) 

নপ্ররণ,  

     ও অনুল্লমাদন এবাং অে ত প্রাছি সাল্লপল্লি সাংছেট  

     ঠিকাদারল্লক চুড়ান্ত ছবল প্রদান। 

01।িানীয় মাননীয়  

     সাংসদ সদস্য  

02। উপল্লজলা ছনব তাহী  

      অছিসার 

03। উপল্লজলা পছরষদ  

      নচয়ারম্যান 

04। উপল্লজলা প্রকল্প  

      বাস্তবায়ন অছিসার 

05। উপ-সহকারী  

      প্রল্লকৌশলী  

06। নসতু/কালভাট ত এর  

      (কা ত-সহকারী ) 



09। নহছরাং নবান 

বন্ড  

( এইচছবছব ) 

রাস্তা 

আঞ্চছলক ন ার্াল্ল ার্ 

ব্যবিা ছনরছবছেন্ন করার 

লল্লি গ্রামীণ রাস্তায় ( 

এইচছবছব ) করণ 

ছনম তাণ। 

(ক) দুল্ল তার্ ব্যবিাপনা অছধদির (এইচছবছব শাখা ) 

হল্লত  

     চাছহত চাছহদা অনু ায়ী উপল্লজলা প তায় প্রকে 

প্রনয়ণ  

     ও বাস্তবায়ন কছমটি কর্ততক অনুল্লমাছদত তাছলকা  

     দুল্ল তার্ ব্যবিাপনা অছধদিল্লর নপ্ররণ। 

(খ) দুল্ল তার্ ব্যবিাপনা অছধদির কর্ততক দরপে 

আহবান 

(র্) দরপে প্রছক্রয়া সম্পন্ন করার জন্য উপল্লজলা 

ছনব তাহী  

     অছিসাল্লরর অনুমছতক্রল্লম উপল্লজলা প্রকল্প 

বাস্তবায়ন  

     কম তকততার কা তাল্লদশ প্রদান এবাং 

(ঘ) শতভার্ কাজ সমাছির পর চুড়ান্ত প্রাক্কলন দুল্ল তার্  

     ব্যবিাপনা অছধদির ( এইচছবছব শাখায় ) নপ্ররণ, 

ও  

     অনুল্লমাদন ও অে ত প্রাছি সাল্লপল্লি সাংছেট  

     ঠিকাদারল্লক চুড়ান্ত ছবল প্রদান। 

01।িানীয় মাননীয়  

     সাংসদ সদস্য  

02। উপল্লজলা পছরষদ  

      নচয়ারম্যান 

03। উপল্লজলা ছনব তাহী  

      অছিসার 

04। উপল্লজলা প্রকল্প    

      বাস্তবায়ন অছিসার 

05। উপ-সহকারী  প্রল্লকৌশলী 

06। প্রকল্প বাস্তবায়ন    

      কম তকততা কা তালয় এর  

      (কা ত-সহকারী ) 

10। দুল্ল তার্ সহনীয় 

ঘর 

অসহায় দু:ি পছরবার (ক) দুল্ল তার্ ব্যবিাপনা অছধদির হল্লত বরাদ্দ প্রাছি। 

(খ) উপল্লজলা কছমটির মাধ্যল্লম বরাদ্দ ইউছনয়নওয়ারী  

     পুনঃ বন্টন এবাং ইউছনয়ন হল্লত প্রাি তাছলকা  

     ইউছনয়ন কছমটিল্লত  াচাই বািাই কল্লর চুড়ান্ত  

     তাছলকা নজলা প্রশাসক মল্লহাদল্লয়র অনুল্লমাদল্লনর   

      জন্য নপ্ররণ। 

(র্) নজলা প্রশাসক হল্লত অনুল্লমাছদত তাছলকার 

অনুকুল্লল  

     ইউছনয়ন পছরষদ হল্লত প্রকল্প বাস্তবায়ন কছমটি 

র্ঠণ  

     এবাং বাস্তবায়ন। 

01।িানীয় মাননীয়  

     সাংসদ সদস্য  

02। নচয়ারম্যান  

      উপল্লজলা পছরষদ   

03। উপল্লজলা    

     ছনব তাহী অছিসার 

04। উপল্লজলা প্রকল্প    

      বাস্তবায়ন অছিসার 

 

11। বহুমুখী 

ঘূণীেড় ও 

বন্যা 

আোয়ল্লকন্দ্র 

ছনম তাণ। 

ছশিা প্রছতষ্ঠাল্লনর জায়র্া 

প্রাছি সাল্লপল্লি বহুমুখী 

ঘূণীেড় অেবা বন্যা 

আোয়ল্লকন্দ্র ছনম তাণ 

(ক) দুল্ল তার্ ব্যবিাপনা অছধদির (বহুমুখী ঘূণীেড় ও  

     বন্যা আোয়ল্লকন্দ্র শাখা) হল্লত চাছহত চাছহদা  

     অনু ায়ী প্রকল্প  তাছলকা নপ্ররণ। 

(খ) প্রস্তাছবত প্রকল্প এলাকা  াচাইয়াল্লন্ত  দরপে 

আহবান। 

(র্) দুল্ল তার্ ব্যবিাপনা অছধদির (বহুমুখী ঘূণীেড় ও  

    বন্যা আোয়ল্লকন্দ্র শাখা) হল্লত দরপল্লের  াবতীয়  

    ক তক্রম সম্পন্ন কল্লর ঠিকাদারল্লক ক তাল্লদশ প্রদান  

    এবাং প্রকল্প কাজ শুরু ও ছনধ তারীত সমল্লয় সম্পন্ন  

    করণ। 

01।িানীয় মাননীয়  

     সাংসদ সদস্য  

02। উপল্লজলা পছরষদ  

      নচয়ারম্যান 

03। উপল্লজলা ছনব তাহী  

      অছিসার 

04। উপল্লজলা প্রকল্প    

      বাস্তবায়ন অছিসার 

05। সাংছেষ্ট  প্রল্লকৌশলী 

06। উপ-সহকারী প্রল্লকৌশলী 

 

 

 

 



পেী উন্নয়ন ছবভার্ঃ  

অচিকসর সংচক্ষি পচরচিচত-   

        বাংলাকেশ পল্লী উন্নয়ন যবার্, উপকেলা পচরষে, কুচমল্লা সের েচক্ষণ, কুচমল্লা। 

সাংগঠচনে োঠাকমাঃ-

উপকেলা পল্লী উন্নয়ন অচিসার 

সহোরী পল্লী উন্নয়ন অচিসার                  

জুচনয়র অচিসার (চহসাব)                               

পচরেশে/মাঠ সহোরী/গ্রাম সংগঠে                    

চহসাব সহোরী 

অচিস সহোরী 

অচিস সহায়ে 

অচিকসর োে মাবলী (Functions): 
আনুষ্ঠাচনে ও অনানুষ্ঠাচনে মানব সংগঠন সৃচষ্ট; 

মানচবে ও েক্ষতা উন্নয়ন প্রচশক্ষণ; 

উপোরকিাগীকের মূলধন সৃচষ্ট ও ব্যবস্থাপনা; 

কৃচষ ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ চবতরণ ও ব্যবস্থাপনা; 

চবচিন্ন অংশীেনকের (Stakeholder) মাকে পল্লী উন্নয়ন োে মক্রকমর সমন্বয়সাধন; 

পল্লী উন্নয়ন ও োচরদ্রয চবকমািন চবষয়ে উন্নয়ন প্রেল্প বাস্তবায়ন; 

গ্রামীণ যনর্তকত্বর চবোশ ও নারীর ক্ষমতায়ন; 

কৃচষর উৎপােনশীলতা বৃচদ্ধর লকক্ষয যসিেন্ত্রসহ ও অন্যান্য আধুচনে কৃচষ প্রযুচক্ত হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ 

এবং অপ্রধান শস্য উৎপােন শস্য উৎপােকন সহায়তা; 

সুিলকিাগীকের উৎপাচেত পকের চবপণন সংকোগ স্থাপকনর মাধ্যকম পল্লী উৎপােন বৃচদ্ধ ও পল্লী পকের 

প্রসার; 

স্থানীয় উন্নয়কন েনগকণর অংশগ্রহকণর সুকোগ সৃচষ্ট এবং োচতগঠনমূলে চবচিন্ন েিকরর সাকে গ্রামীণ 

েনকগাষ্ঠীর সংকোগ স্থাপন ও প্রেি যসবার সমন্বয়ন।  

 

অচিকসর চসটিকেন িাে মারঃ- 

ক্রঃ 

নং 

যসবার নাম যসবা 

প্রোকনর 

সকব মাচ্চ সময় 

প্রকয়ােনীয় োগেপত্র প্রকয়ােনীয় 

েগেপত্র/আকবেন 

িরম প্রাচিস্থান 

যসবার মূল্য 

এবং 

পচরকশাধ 

পদ্ধচত 

োচয়ত্বপ্রাি েমেতমার পেচব ও 

অচিচসয়াল নম্বর ও ই-যমইল 

ঊদ্ধমতন েমেতমার পেচব অচিচসয়াল 

নম্বর ও ই-যমইল 

1 পল্লী অঞ্চকল কৃষে, 

চবিহীন ও মচহলা 

েনকগাষ্ঠী চনকয় 

প্রােচমে েল গঠন। 

40 

েমচেবস 

সিার যরজুচলউশকনর 

েচপ; পূরণকৃত 

আকবেনপত্র; সিয 

যরচেষ্টার ও অন্যান্য 

বচহ; 

উপকেলা পল্লী উন্নয়ন 

অচিসাকরর োে মালয়; 

কুচমল্লা সের 

েচক্ষণ;উপকেলা 

পচরষে 

সেস্য িচতম 

চি 10/- 

োো 

(চনধাচরত 

ব্যাংকে 

েমার রচশে 

সংযুক্তেরণ

) 

উপকেলা পল্লী উন্নয়ন অচিসাকরর 

োে মালয়; কুচমল্লা সের েচক্ষণ; 

01991-133326/27 

urdosadardakshin 

@gmail.com 

উপপচরিালকের োে মালয়,চবআরচর্চব; 

আেশ সের কুচমল্লা; 01991132155 

ddbrdbcomilla@gmail.

com 

 

2 প্রােচমে সমবায় 

সচমচত চনবন্ধন। 

10 

েমচেবস 

আকবেনপত্র (িরম-3) 

পাসকপ মাে আোকরর 

এে েচপ ছচব ও 

োতীয় পচরিয়পকত্রর 

েচপ; সচমচতর 

উপআইন; প্রকয়ােনীয় 

উপকেলা পল্লী উন্নয়ন 

অচিসাকরর োে মালয়; 

কুচমল্লা সের 

েচক্ষণ;উপকেলা 

পচরষে 

প্রকয়ােনীয় 

যশয়ার ও 

সঞ্চয় 

চনধাচরত 

ব্যাংকে 

েমার রচশে 

উপকেলা পল্লী উন্নয়ন অচিসাকরর 

োে মালয়; কুচমল্লা সের েচক্ষণ; 

01991-133326/27 

urdosadardakshin 

@gmail.com 

উপপচরিালকের োে মালয়,চবআরচর্চব; 

আেশ সের কুচমল্লা; 01991132155 

ddbrdbcomilla@gmail.

com 

 



যরচেষ্টার; যশয়ার ও 

সঞ্চয় েমার ব্যাংে 

রচশে; সচমচতর 

অচিকসর ঠিোনার 

প্রতযয়নপত্র 

সংযুক্তেরণ 

3 পল্লী উন্নয়ন েল গঠন 40 

েমচেবস 

আকবেনপত্র; পাসকপ মাে 

আোকরর এে েচপ 

ছচব ও োতীয় 

পচরিয়পকত্রর েচপ; 

প্রকয়ােনীয় সংখ্যে 

যরচেষ্টার; িচতম চি 

েমার ব্যাংে রচশে; 

উপকেলা পল্লী উন্নয়ন 

অচিসাকরর োে মালয়; 

কুচমল্লা সের 

েচক্ষণ;উপকেলা 

পচরষে 

সেস্য িচতম 

চি 10/- 

োো 

(চনধাচরত 

ব্যাংকে 

েমার রচশে 

সংযুক্তেরণ

) 

উপকেলা পল্লী উন্নয়ন অচিসাকরর 

োে মালয়; কুচমল্লা সের েচক্ষণ; 

01991-133326/27 

urdosadardakshin 

@gmail.com 

উপপচরিালকের োে মালয়,চবআরচর্চব; 

আেশ সের কুচমল্লা; 01991132155 

ddbrdbcomilla@gmail.

com 

 

4 সুিলকিাগী 

সেস্যকের 

েমসংস্থান সৃচষ্টর 

লকক্ষয েক্ষতা 

বৃচদ্ধ/যির্ চিচিে 

স্বল্প/েীর্ ম যময়ােী 

প্রচশক্ষণ  

বাছাইকয়র 

েন্য 5 

েমচেবস 

সেস্য মকনানায়কন 

প্রােচমে সচমচত/পল্লী 

উন্নয়ন েকলর সািাচহে 

সিার চসদ্ধান্ত সম্বচলত 

যরজুচলউশকনর েচপ 

উপকেলা পল্লী উন্নয়ন 

অচিসাকরর োে মালয়; 

কুচমল্লা সের 

েচক্ষণ;উপকেলা 

পচরষে 

--- উপকেলা পল্লী উন্নয়ন অচিসাকরর 

োে মালয়; কুচমল্লা সের েচক্ষণ; 

01991-133326/27 

urdosadardakshin 

@gmail.com 

উপপচরিালকের োে মালয়,চবআরচর্চব; 

আেশ সের কুচমল্লা; 01991132155 

ddbrdbcomilla@gmail.

com 

 

5 অপ্রধান শস্য িাকষর 

েলাকেৌশকলর 

চবষকয় চনচবড় 

প্রচশক্ষণ, প্রেশনী 

প্লে, ও উপেরণ 

চবতরণ 

বাছাইকয়র 

েন্য 5 

েমচেবস 

েচরপ িরম ও পল্লী 

উন্নয়ন েকলর সািাচহে 

সিার চসদ্ধান্ত সম্বচলত 

যরজুচলউশকনর েচপ 

উপকেলা পল্লী উন্নয়ন 

অচিসাকরর োে মালয়; 

কুচমল্লা সের 

েচক্ষণ;উপকেলা 

পচরষে 

সেস্য িচতম 

চি 10/- 

োো 

চনধাচরত 

ব্যাংকে 

েমার রচশে 

সংযুক্তেরণ 

উপকেলা পল্লী উন্নয়ন অচিসাকরর 

োে মালয়; কুচমল্লা সের েচক্ষণ; 

01991-133326/27 

urdosadardakshin 

@gmail.com 

উপপচরিালকের োে মালয়,চবআরচর্চব; 

আেশ সের কুচমল্লা; 01991132155 

ddbrdbcomilla@gmail.

com 

 

6 উপোরকিাগীকের 

চনেস্ব মুলধন সৃচষ্ট 

1 েমচেবস ---- উপকেলা পল্লী উন্নয়ন 

অচিসাকরর োে মালয়; 

কুচমল্লা সের 

েচক্ষণ;উপকেলা 

পচরষে 

--- উপকেলা পল্লী উন্নয়ন অচিসাকরর 

োে মালয়; কুচমল্লা সের েচক্ষণ; 

01991-133326/27 

urdosadardakshin 

@gmail.com 

উপপচরিালকের োে মালয়,চবআরচর্চব; 

আেশ সের কুচমল্লা; 01991132155 

ddbrdbcomilla@gmail.

com 

 

7 কৃচষ ও অকৃচষ 

উৎপােন বৃচির েন্য 

উপোরকিাগীকের 

ঘূণ মায়মান ঋণ 

চবতরণ 

5-10 

েমচেবস 

সেস্য মকনানায়কন 

প্রােচমে সচমচত 

সািাচহে সিার চসদ্ধান্ত 

সম্বচলতকরজুচলউশকনর 

েচপ 

উপকেলা পল্লী উন্নয়ন 

অচিসাকরর োে মালয়; 

কুচমল্লা সের 

েচক্ষণ;উপকেলা 

পচরষে 

প্রকয়ােনীয় 

যশয়ার ও 

সঞ্চয় 

চনধাচরত 

ব্যাংকে 

উপকেলা পল্লী উন্নয়ন অচিসাকরর 

োে মালয়; কুচমল্লা সের েচক্ষণ; 

01991-133326/27 

urdosadardakshin 

@gmail.com 

উপপচরিালকের োে মালয়,চবআরচর্চব; 

আেশ সের কুচমল্লা; 01991132155 

ddbrdbcomilla@gmail.

com 

 

8 অস্বেল মুচক্তকোদ্ধা 

ও তাকের যপাষ্যকের 

েমসংস্থাকন নামমাত্র 

যসবামূল্য ঋণ 

সহায়তা 

5-10 

েমচেবস 

বীর মুচক্তকোদ্ধার 

সনেপত্র/তাচলোয় 

অন্তমভূচক্তর সতযাচয়ত 

প্রমানপত্র 

উপকেলা পল্লী উন্নয়ন 

অচিসাকরর োে মালয়; 

কুচমল্লা সের 

েচক্ষণ;উপকেলা 

পচরষে 

--- উপকেলা পল্লী উন্নয়ন অচিসাকরর 

োে মালয়; কুচমল্লা সের েচক্ষণ; 

01991-133326/27 

urdosadardakshin 

@gmail.com 

উপপচরিালকের োে মালয়,চবআরচর্চব; 

আেশ সের কুচমল্লা; 01991132155 

ddbrdbcomilla@gmail.

com 

 

9 যসি সম্প্রসারকণর 

আওতায় চবআরচর্চব 

ের্তমে স্থাচপত গিীর 

নলকূকপর ব্যবস্থাপনা 

সহায়তা 

তাৎিছনক 

অেবা 

প্রল্লয়াজনীয় 

নিল্লে 1-2 

েমচেবস 

---- উপকেলা পল্লী উন্নয়ন 

অচিসাকরর োে মালয়; 

কুচমল্লা সের 
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সমাজল্লসবা ছবভার্ঃ 

অছিল্লসর সাংছিি পছরছচছত ও সাাংর্ঠছনক কাঠাল্লমা। 

উপল্লজলা সমাজল্লসবা কা তালয়  ,কুছমো সদর দছিণ ,কূছমো সমাজল্লসবা অছধদিতর এর আওতাধীন একটি গুরুেপূণ ত 

কা তালয়। সমাজল্লসবা অছধদিতর সরকাল্লরর অন্যান্য জাছতর্ঠনমূলক প্রছতষ্ঠানগুল্ললার মল্লধ্য অন্যতম। ১৯৫৫ সাল্লল নদল্লশ 

সমাজকল্যাণ কা তক্রম শুরু হল্ললও ১৯৬১ সাল্লল সমাজল্লসবা অছধদিতল্লরর সৃছষ্ট হয়। ষাল্লটর দশল্লকর সৃছষ্টকৃত অছধদিতরটিই আজ 

সমাজল্লসবা অছধদিতল্লর উন্নীত হল্লয়ল্লি। এ অছধদিতল্লরর কা তক্রম প্রেম ছদল্লক ছিল শহরছভছত্তক এবাং নসবামূলক। সমল্লয়র নপ্রিাপল্লট 

বততমাল্লন এ অছধদিতল্লরর কা তক্রম নদশব্যাপী র্তণমূল প তাল্লয় ছবস্তৃছত লাভ কল্লরল্লি। তারই ধারাবাছহকতায় উপল্লজলা সমাজল্লসবা 

কা তালয় ২০০5 সাল হল্লত কুছমো সদর দছিণ উপল্লজলায় নসবা প্রদান কল্লর আসল্লি। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজল্লসবা 

অছধদিতর নদল্লশর দুি, অবল্লহছলত, পিাৎপদ, দছরদ্র্, এছতম, অটিছেক ও প্রছতবন্ধ্ী এবাং সমাল্লজর অনগ্রসর মানুল্লষর কল্যাণ ও 

উন্নয়ল্লনর নিল্লে ব্যাপক ও বহুমুখী কম তসূচছচ ছনল্লয় সামাছজক ছনরাপত্তা নবষ্টনী সুদৃঢ়করল্লণর লল্লিে ছনরলসভাল্লব কাজ কল্লর  াল্লে। 

 

▪ সাাংর্ঠছনক কাঠাল্লমাঃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপল্লজলা সমাজল্লসবা কা তালল্লয়র উল্লেখল্ল াগ্য কা তাবলী সমুহঃ  

*** আে ত-সামাছজক উন্নয়ন নসবামূলক: 

 পল্লী সমাে যসবা (আর,এস,এস) োে মক্রম 

 পল্লী মার্তকেন্দ্র (আর,এম,চস) োে মক্রম 

 এচসর্েগ্ধ মচহলা ও প্রচতবন্ধীকের পুনব মাসন োে মক্রম 

 আেয়ণ/আবাসন োে মক্রম 

*** সামাছজক ছনরাপত্তা কম তসূচছচর মল্লধ্য: 

 বয়ে ভাতা কা তক্রম  

 ছবধবা ও স্বামী ছনগৃহীতা মছহলা ভাতা কা তক্রম 

 অসেল প্রছতবন্ধ্ী ভাতা কা তক্রম 

 অনগ্রসর জনল্লর্াষ্ঠীর বয়ে/ছবল্লশষ ভাতা কা তক্রম 

 ছহজড়া জনল্লর্াষ্ঠীর বয়ে/ছবল্লশষ ভাতা কা তক্রম 

উপল্লজলা সমাজল্লসবা অছিসার 

ছিল্ড সুপারভাইজার-০১ জন  

অছিস সহকারী-০১ জন 

ইউছনয়ন সমাজকমী-০৬ জন  

কাছরর্রী প্রছশিক-০২ জন 

অছিস সহায়ক-০১ জন 

ছনরাপত্তা প্রহরী-০১ জন 



 মুচক্তকোদ্ধা সম্মানী িাতা োে মক্রম  

 প্রচতবন্ধী চশক্ষােীকের েন্য চশক্ষা উপবৃচি োে মক্রম 

 দছলত হছরজন চশক্ষােীকের েন্য চশক্ষা উপবৃচি োে মক্রম 

 ছহজড়া জনল্লর্াষ্ঠীর চশক্ষােীকের েন্য চশক্ষা উপবৃচি োে মক্রম 

 

*** প্রছতবন্ধ্ী ব্যছক্তল্লদর অছধকার সুরিা উন্নয়ন, প্রছতপালন ও পুনব তাসন কা তক্রল্লমর আওতায়: 

 প্রচতবচন্ধতা শনাক্তেরণ েচরপ, শনাক্তকৃত ব্যচক্তকে সনে ও পচরিয়পত্র প্রোন  

 প্রছতবন্ধ্ী ব্যছক্তল্লদর সহায়ক সামগ্রী প্রদান 

 

*** ভবঘুল্লর ও সামাছজক অপরাধপ্রবণল্লদর উন্নয়ন ও পুনব তাসনমূলক কা তক্রল্লমর আওতায়: 

 প্রল্লবশন ও আিটার নকয়ার সাছভ তস 

 

*** দিতা উন্নয়ন প্রছশিণ কম তসূচছচর আওতায়: 

 বাাংলাল্লদল্লশর প্রাছন্তক জনল্লর্াষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন শীষ তক প্রকল্লল্পর আওতায় প্রছশিণ 

 নারী ও পিাৎপদ জনল্লর্াষ্ঠীর উন্নয়ন ও িমতায়ল্লনর লল্লিে আে ত-সামাছজক প্রছশিণ পছরচালনা  
 

*** নস্বোল্লসবী সমাজকল্যাণ সাংিাসমূহল্লক ছনবন্ধ্ন ও সহায়তা কম তসূচছচর আওতায়: 

 নস্বোল্লসবী সাংর্ঠন ছনবন্ধ্ন ও ছনয়ন্ত্রণ 

 নবসরকাছর এছতমখানা ছনবন্ধ্ন ও তিাবধান এবাং কোছপল্লটশন গ্রান্ট প্রদান 

 বাাংলাল্লদশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পছরষল্লদর মাধ্যল্লম ছনবন্ধ্নপ্রাি সাংিাসমূহল্লক সাধারণ ও আয়বধ তক অনুদান প্রদাল্লন 
সহায়তা  

 নস্বোল্লসবী প্রছতষ্ঠানসমূল্লহর সাল্লে ন ৌেভাল্লব ছবছভন্ন উন্নয়ন কা তক্রম পছরচালনা   

অছিল্লসর ছসটিল্লজন চাট তার 

ক্রঃ 

নং 
োে মক্রম যসবা নসবা প্রাছির সময়সীমা নসবাদানকারী কর্ততপি 

১ 
পল্লী সমাে যসবা 

(আর,এস,এস) োে মক্রম 

ে) পল্লী অঞ্চকলর েচরদ্র েনগণকে সংগঠিত েকর উন্নয়কনর মূল 

যোত ধারায় আনায়ন 

খ) সকিতনতা বৃচদ্ধ, উদ্বুদ্ধেরণ  এবং েক্ষতা উন্নয়কনর লকক্ষয 

প্রচশক্ষণ প্রোন 

গ) ১০ হাোর হকত ৩০ হাোর োো পে মন্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রোন  

র্) লক্ষযভূক্ত ব্যচক্তকের চনেস্ব পু ুঁচে গঠকনর েন্য সঞ্চয় বৃচদ্ধেরণ 

ছনধ তাছরত িরল্লম  ো ে পদ্ধছত অনুসরণ কল্লর আল্লবদল্লনর 

পরঃ 

ক) ১ম বার ঋণ (ছবছনল্লয়ার্) গ্রহল্লনর জন্য আল্লবদল্লনর পর ১ 

(এক)মাল্লসরমল্লধ্য 

খ)২য়/৩য় প তাল্লয় ঋণ (পুনঃছবছনল্লয়ার্) গ্রহল্লনর জন্য 

আল্লবদল্লনরপর ২০  ছদল্লনর মল্লধ্য 

উপল্লজলা সমাজল্লসবা কা তালয়, 

কুছমো সদর দছিণ, কুছমো। 

২ 
পল্লী মার্তকেন্দ্র 

(আর,এম,চস) োে মক্রম 

ে) পল্লীঅঞ্চকলর েচরদ্র েনগণকে সংগঠিত েকর উন্নয়কনর মূল 

যোতধারায় আনায়ন 

খ)সকিতনতা বৃচদ্ধ উদ্বুদ্ধেরণ এবং েক্ষতা উন্নয়কনর লকক্ষয 

প্রচশক্ষণ প্রোন  

গ) ১০ হাোর হকত ৩০ হাোর োো পে মন্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রোন 

র্) লক্ষযভূক্ত ব্যচক্তকের চনেস্ব পু ুঁচে গঠকনর েন্য সঞ্চয় বৃচদ্ধেরণ 

ছনধ তাছরত িরল্লম  ো ে পদ্ধছত অনুসরণ কল্লর আল্লবদল্লনর 

পরঃ 

ক) ১ম বার ঋণ (ছবছনল্লয়ার্) গ্রহল্লনর জন্য আল্লবদল্লনর পর ১ 

(এক) মাল্লসর মল্লধ্য 

খ) ২য়/৩য় প তাল্লয় ঋণ(পুনঃ ছবছনল্লয়ার্) গ্রহল্লনর জন্য 

আল্লবদল্লনর পর ২০ ছদল্লনর মল্লধ্য 

ঐ 

৩ 

এচসর্েগ্ধ মচহলা ও 

প্রচতবন্ধীকের পুনব মাসন 

োে মক্রম 

৫ হাোর যেকে ১৫ হাোর োো ক্ষুদ্রঋণ 

ছনধ তাছরত িরল্লম  ো ে পদ্ধছত অনুসরণ কল্লর আল্লবদল্লনর 

পরঃ 

ক) ১ম বার ঋণ (ছবছনল্লয়ার্) গ্রহল্লনর জন্য আল্লবদল্লনর পর ১ 

(এক) মাল্লসর মল্লধ্য 

খ) ২য়/৩য় প তাল্লয় ঋণ(পুনঃ ছবছনল্লয়ার্) গ্রহল্লনর জন্য 

আল্লবদল্লনর পর ২০ ছদল্লনর মল্লধ্য 

ঐ 

৪ বয়স্ক িাতা োে মক্রম 

সরোর ের্তমে সামাচেে চনরাপিার েন্য চনধ মাচরত হাকর 

বয়স্কিাতা প্রোন। চনব মাচিত বয়স্ক ব্যচক্তকের েনপ্রচত মাচসে 

৫০০ োো হাকর িাতা প্রোন েরা হকে। 

ক) বরাদ্দ প্রাছির সাল্লপল্লি সল্লব তাচ্চ ৩ মাল্লসর মল্লধ্য নতুন 

ভাতাল্লভার্ী ছনব তাচন সহ ভাতা ছবতরল্লণর ব্যবিা গ্রহন 

খ ) ভাতা গ্রহীতার নছমনী ভাতাল্লভার্ীর মৃতুের পূল্লব ত প্রাি 

বল্লকয়া টাকা এবাং মৃতুের পর ৩ মাস প তন্তভাতার টাকা 

উল্লত্তালন করা  াল্লব। 

ঐ 



৫ 
অসেল প্রচতবন্ধী িাতা 

োে মক্রম 

সরোর ের্তমে সামাচেে চনরাপিার েন্য চনধ মাচরত হাকর 

বয়স্কিাতা প্রোন। অচনব মাচিত বয়স্ক ব্যচক্তকের েনপ্রচত মাচসে 

৭৫০ োো হাকর িাতা প্রোন েরা হকে। 

ক) বরাদ্দ প্রাছির সাল্লপল্লি সল্লব তাচ্চ ৩ মাল্লসর মল্লধ্য নতুন 

ভাতাল্লভার্ী ছনব তাচন সহ ভাতা ছবতরল্লণর ব্যবিা গ্রহন 

খ ) ভাতা গ্রহীতার নছমনী ভাতাল্লভার্ীর মৃতুের পূল্লব ত প্রাি 

বল্লকয়া টাকা এবাং মৃতুের পর ৩ মাস প তন্ত ভাতার টাকা 

উল্লত্তালন করা  াল্লব। 

ঐ 

৬ 

প্রচতবন্ধী চশক্ষােীকের 

েন্য চশক্ষা উপবৃচি 

োে মক্রম 

প্রচতবন্ধী চশক্ষােীকের ৪টি স্তকর চবিক্ত েকর চনম্নহাকর উপবৃচি 

প্রোনঃ 

ে) প্রােচমে স্তর েনপ্রচত মাচসে ৭৫০ োো, খ) মাধ্যচমে স্তর  

েনপ্রচত মাচসে ৮০০োো  

গ) উচ্চ মাধ্যচমে স্তর েনপ্রচত মাচসে ৯০০ োো , র্) উচ্চতর 

স্তর েনপ্রচত মাচসে ১৪০০ োো  

ক) বরাদ্দ প্রাছির সাল্লপল্লি সল্লব তাচ্চ ৩ মাল্লসর মল্লধ্য নতুন 

উপবৃছত্ত গ্রহনকারী ছনব তাচন সহ উপবৃছত্ত ছবতরণ এবাং 

ছনয়ছমতভাল্লব ছশিাকালীন সমল্লয়।  

ঐ 

৭ 
মুচক্তকোদ্ধা সম্মানী 

িাতা োে মক্রম 

সরোর ের্তমে চনধ মাচরত হাকর িাতা প্রোন। এ েন্য ২০১৯-২০২০ 

অে ম বছকর চনব মাচিত মুচক্তকোদ্ধাকে  েনপ্রচত মাচসে ১২০০০ 

োো হাকর িাতা প্রোন  

ক) বরাদ্দ প্রাছির সাল্লপল্লি সল্লব তাচ্চ ৩ ছদল্লনর ছবতরল্লণর ব্যবিা 

গ্রহণ।  

ঐ 

৮ 

চবধবা ও স্বামী 

পচরতযক্তা দঃস্থ মচহলা 

িাতা োে মক্রম 

সরোর ের্তমে সামাচেে চনরাপিার েন্য চনধ মাচরত হাকর চবধবা 

ও স্বামী পচরতযক্তা দঃস্থ মচহলাকেরকে িাতা প্রোন। এ েন্য 

২০১৯-২০২০ অে ম বছকর চনব মাচিত চবধবা ও স্বামী পচরতযক্তা 

দঃস্থ মচহলাকে েনপ্রচত মাচসে ৫০০ োো হাকর িাতা প্রোন 

েরা হকে। 

ক) বরাদ্দ প্রাছির সাল্লপল্লি সল্লব তাচ্চ ৩ মাল্লসর মল্লধ্য নতুন 

ভাতাল্লভার্ী ছনব তাচন সহ ভাতা ছবতরল্লণর ব্যবিা গ্রহন 

খ ) ভাতা গ্রহীতার নছমনী ভাতাল্লভার্ীর মৃতুের পূল্লব ত প্রাি 

বল্লকয়া টাকা এবাং মৃতুের পর ৩ মাস প তন্ত ভাতার টাকা 

উল্লত্তালন করা  াল্লব। 

ঐ 

৯ 

অনগ্রসর জনল্লর্াষ্ঠীর 

বয়ে/ছবল্লশষ ভাতা 

কা তক্রম 

সরোর ের্তমে সামাচেে চনরাপিার েন্য চনধ মাচরত হাকর 

অনগ্রসর জনল্লর্াষ্ঠীর বয়ে/ছবল্লশষ ভাতা  িাতা প্রোন। এ েন্য 

২০১৯-২০২০ অে ম বছকর চনব মাচিত অনগ্রসর জনল্লর্াষ্ঠীর 

বয়ে/ছবল্লশষ ভাতা েনপ্রচত মাচসে ৫০০ োো হাকর িাতা প্রোন 

েরা হকে। 

ক) বরাদ্দ প্রাছির সাল্লপল্লি সল্লব তাচ্চ ৩ মাল্লসর মল্লধ্য নতুন 

ভাতাল্লভার্ী ছনব তাচন সহ ভাতা ছবতরল্লণর ব্যবিা গ্রহন 

খ ) ভাতা গ্রহীতার নছমনী ভাতাল্লভার্ীর মৃতুের পূল্লব ত প্রাি 

বল্লকয়া টাকা এবাং মৃতুের পর ৩ মাস প তন্ত ভাতার টাকা 

উল্লত্তালন করা  াল্লব। 

ঐ 

১০ 

ছহজড়া জনল্লর্াষ্ঠীর 

বয়ে/ছবল্লশষ ভাতা 

কা তক্রম 

সরোর ের্তমে সামাচেে চনরাপিার েন্য চনধ মাচরত হাকর ছহজড়া 

জনল্লর্াষ্ঠীর বয়ে/ছবল্লশষ ভাতা  িাতা প্রোন। এ েন্য ২০১৯-

২০২০ অে ম বছকর চনব মাচিত ছহজড়া জনল্লর্াষ্ঠীর বয়ে/ছবল্লশষ 

ভাতা েনপ্রচত মাচসে ৬০০ োো হাকর িাতা প্রোন েরা হকে। 

ক) বরাদ্দ প্রাছির সাল্লপল্লি সল্লব তাচ্চ ৩ মাল্লসর মল্লধ্য নতুন ভাতাল্লভার্ী 

ছনব তাচন সহ ভাতা ছবতরল্লণর ব্যবিা গ্রহন 

খ ) ভাতা গ্রহীতার নছমনী ভাতাল্লভার্ীর মৃতুের পূল্লব ত প্রাি বল্লকয়া টাকা 

এবাং মৃতুের পর ৩ মাস প তন্তভাতার টাকা উল্লত্তালন করা  াল্লব। 

ঐ 

১১ 

দছলত হছরজন 

চশক্ষােীকের েন্য চশক্ষা 

উপবৃচি োে মক্রম 

 

ে) প্রােচমে স্তর েনপ্রচত মাচসে ৭০০ োো, খ) মাধ্যচমে স্তর  

েনপ্রচত মাচসে ৭৫০োো  

গ) উচ্চ মাধ্যচমে স্তর েনপ্রচত মাচসে ১০০০ োো , র্) উচ্চতর 

স্তর েনপ্রচত মাচসে ১২০০ োো  

বরাদ্দ প্রাছির সাল্লপল্লি সল্লব তাচ্চ ৩ মাল্লসর মল্লধ্য নতুন উপবৃছত্ত 

গ্রহনকারী ছনব তাচন সহ উপবৃছত্ত ছবতরণ এবাং ছনয়ছমতভাল্লব 

ছশিাকালীন সমল্লয়।   

ঐ 

১২ 

প্রকবশন ও আিোর 

যেয়ার েম মসূিী 

বাস্তবায়ন  

ে) মাননীয় আোলকতর চনকে মকশ প্রেম ও লঘু অপরাকধ েন্ডপ্রাি 

ব্যচক্তকের শাচসত্ম প্রোন স্থচগত যরকখ প্রকবশন অচিসাকরর 

তত্ত্বাবধাকন পাচরবাচরে ও সামাচেে পচরকবকশ যরকখ সংকশাধন 

ও আত্নশুচদ্ধর ব্যবস্থা েরা। 

খ) োরাবচি ব্যচক্তকের চশক্ষা ও বৃচিমূলে প্রচশক্ষণ প্রোন 

গ) োস্ককিাস ম েচমটির সহায়তায় োরাগাকর বিী চশশু 

চেকশারকেরকে মুক্ত েকর চেকশার চেকশারী উন্নয়ন যেকন্দ্র 

স্থানান্তর। 

ক) ছবজ্ঞ আদালত কর্ততক ছনধ তাছরত সময়সীমা/ প্রদত্ত আল্লদশ 

খ) পূনব তাসল্লনর ছবষল্লয় উপল্লজলা সমাজল্লসবা কা তক্রম প্রকল্প 

বাস্তবায়ন কছমটির অনুল্লমাদন প্রাছির পর ২০ কম তছদবল্লসর 

মল্লধ্য 

ঐ 

১৩ 

যস্বোকসবী 

সমােেল্যাণ 

সংস্থাসমূহ চনবন্ধন ও 

তত্ত্বাবধান 

ে) যস্বোকসবী সমােেল্যানমূলে সংগঠকনর নামেরকণর 

ছাড়পত্র প্রোন 

খ) ১৯৬১সাকলর যস্বোকসবী সংস্থাসমূহ (চনবন্ধন ও চনয়ন্ত্রন) 

অধ্যাকেকশর ২(ি) ধারায় বচণ মত যসবামূলে োে মক্রকম আগ্রহী 

সংস্থা/প্রচতষ্ঠান/সংগঠন/ যবসরোরী  এচতমখানা/লাব চনবন্ধন 

গ) চনবন্ধন প্রাি সংগঠনসমূকহর োে মক্রম তোরচে। 

ক) নাল্লমর িাড়পল্লের ছবষল্লয় প্রল্লয়াজনীয় কার্জপে 

আল্লবদনপে প্রাছির পর ৫কম ত ছদবস 

খ) ছনবন্ধ্ন সাংক্রান্ত সল্লরজছমল্লন তদন্তপে পে প্রাছির ২০ কম ত 

ছদবস 

ঐ 

১৪  
যবসরোরী এচতমখানায় 

েযাচপকেশন গ্রান্ট প্রোন 

ে) ১৮ বছর বয়স পে মন্ত এচতম চশশুকের প্রচতপালন 

খ) আনুষ্ঠাচনে চশক্ষা ও বৃচিমূলে প্রচশক্ষণ প্রোন 

গ) পুনব মাসন ও স্বচনিমরতা অেমকনর লক্ষক্ষয তাকের েম মসংস্থাকনর 

ব্যবস্থা েরা 

র্) চশশুর  

 পচরপূণ ম চবোকশ সহায়তা 

ক) কোছপল্লটশন গ্রান্ট মঞ্জুরীপ্রাি নবসরকারী এছতমখানা 

কর্ততপি কর্ততক ছবল দাছখল্ললর পরবতী ৭ কম তছদবল্লস ছবল পাশ 

ঐ 



১৫ 

সমাে েল্যান 

পচরষকের মাধ্যকম 

চনবন্ধন প্রাি 

সংস্থাসমূকহ অনুোন 

প্রোকন সহায়তা 

ে) চনবন্ধনপ্রাি যস্বোকসবী সংগঠনসমূকহর আয়বধ মে েম মসূিীর 

েন্য অনুোন 

খ) চনবন্ধনপ্রাি যস্বোকসবী সংগঠনসমূকহর েন্য ৫হাোর োো 

হকত ৫০ হাোর োো সাধারণ অনুোন এবং আয়বধ মে েম মসূিীর 

েন্য সকব মাচ্চ ১লক্ষ োো অনুোন 

ক) বাাংলাল্লদশ জাতীয় সমাজকল্যান পছরষল্লদ প্রছতবির আর্ষ্ট 

মাল্লস জাতীয় দ্বদছনক পছেকার ছবজ্ঞছি অনু ায়ী আল্লবদন 

করল্লত হয়। 

খ) ছবজ্ঞছির ছনধ তাছরত সময়সূচচীর মল্লধ্য উপল্লজলা 

সমাজকল্যান পছরষল্লদর সুপাছরশসহ নজলা 

সমাজকল্যান  পছরষল্লদ নপ্ররণ। 

ঐ 

১৬ 
প্রচতবন্ধী েচরপ ও 

পচরিয়পত্র  

 েন্ম সনে/োতীয় পচরিয়পত্র ও র্াক্তারের্তমে সংনাক্তকৃত 

েচরপ িরম। 
ক) জছরপ িরম জমা নদওয়ার ০১ কম তছদবল্লদর মল্লধ্য  

ঐ 

১৭ যরাগী েল্যাণ সচমচত   অসহায়, দস্থ যরাগীকের চবনামূকল্য চিচেৎসা সুচবধা প্রোন। ক) আল্লবদল্লনর ০১ কম তছদবল্লসর মল্লধ্য।  
ঐ 

১৮  

বাাংলাল্লদল্লশর প্রাছন্তক 

জনল্লর্াষ্ঠীর জীবনমান 

উন্নয়ন শীষ তক প্রকল্লল্পর 

আওতায় প্রছশিণ 

প্রচশক্ষণ যশকষ প্রচশক্ষণ িাতা এবং যপশার মাকন্নায়কন অনুোন 

বাবে ১৮০০০/- প্রোন।  
ক) প্রছশছিণ সম্পন্ন হবার ০৭ কম ত ছদবল্লসর মল্লধ্য।   

ঐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



উপল্লজলা প্রাছণসম্পদ ছবভার্ঃ  

অছিস পছরছচছতঃ 

         প্রাছণসম্পদ ব্যবিাপনায় দিতা ও সিমতা বৃছদ্ধ এবাং এ সম্পল্লদর সুষ্ঠু ব্যবহার ছনছিত করতঃ প্রাছণজ 

আছমল্লষর চাছহদা পূরণ করার লল্লিে মৎস্য ও প্রাছণসম্পদ মন্ত্রণালল্লয়র অ ন প্রাছণসম্পদ অছধদিল্লরর ছনয়ন্ত্র ধীন 

প্রছতটি উপল্লজলায় ১টি কল্লর উপল্লজলা প্রাছণসম্পদ অছিস রল্লয়ল্লি। উক্ত অছিল্লসর আওতায় ৭ টি ইউছনয়ল্লন কৃছেম 

প্রজনন পল্লয়ন্ট রল্লয়ল্লি। কুছমো সদর দছিণ উপল্লজলা প্রাছণসম্পদ অছিস উপল্লজলা পছরষদ হল্লত প্রায় ৫০০.ছম উত্তল্লর 

ঢাকা - চট্টগ্রাম মহাসড়ল্লকর পাল্লশ অবছিত। 

অছিল্লসর কা তক্রমঃ 

     প্রাছণসম্পল্লদর গুরুে জাতীয় অে তনীছতল্লত অপছরসীম। ছনরাপদ প্রাছণজ আছমল্লষর চাছহদা তো দুধ, মাাংস ও ছেম 

উৎপাদন িাড়াও দাছরদ্র্ ছবল্লমাচন, আত্মকম তসাংিানসহ আে ত সামাছজক উন্নয়ল্লন প্রাছনসম্পদ ছবভার্ গুরুেপূণ ত ভূছমকা 

পালন করল্লি। উপল্লজলা প্রাছণসম্পদ ছবভার্ এ নসক্টল্লরর উন্নয়ল্লনর লল্লিে ছনন ছলছখত কা তক্রম পছরচালনা কল্লর োল্লক  

o র্বাছদপশু  ও হাঁস-মুরছর্র টিকা প্রদান। 

o অসুিে র্বাছদপশু ও হাঁস-মুরছর্র ছচছকৎসা  প্রদান । 

o কৃছেম প্রজনল্লনর মাধ্যল্লম র্বাছদপশুর জাত উন্নয়ন। 

o উন্নত জাল্লতর ঘাস চাষ ও সম্প্রসারণ। 

o প্রাছণসম্পদ ব্যবিাপনা ছবষল্লয় পরামশ ত ও প্রছশিণ প্রদান। 

o উন্নত জাল্লতর র্বাছদপশু ও হাস-মুরর্ী জণসাধারল্লনর মাল্লে ছবতরণ। 

o লাইল্লসন্স / ছনবন্ধ্ন / অনুমছতপে ইসুে। 

o পুনব তাসন ও উপকরণ সহায়তা এবাং িছতপূরণ প্রদান। 

o প্রাছণসম্পদ ছবষয়ক উন্নত প্রযুছক্ত হস্তান্তর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

অছিল্লসর জনবল কাঠাল্লমাঃ  

                 দির প্রধান - উপল্লজলা প্রাছণসম্পদ কম তকততা  এবাং তাল্লক সহায়তার জন্য রল্লয়ল্লিন- 

                            ক) নভল্লটছরনাছর সাজতন              - ১ জন 



                            খ) এসএএলও (প্রাছণস্বািে)        - ১ জন 

                            র্) এসএএলও (সম্প্রসারণ)        - 2 জন 

                            ঘ) এসএএলও (কৃছেম প্রজনন)    - 1 জন 

                            ঙ) কছম্পউটার অপাল্লরটর কাম অছিস সহকারী - ১ জন 

                            চ) নেসার                            - ১জন 

                            ি) অছিস সহায়ক                   - ১ জন, 

                           ে) কৃছেম প্রজনন ¯ নস্বোল্লসবী    - 5 জন 

 

উপল্লজলা প্রাছণসম্পদ দিল্লরর আওতায় ৭ টি ইউছনয়ল্লন কৃছেম প্রজনন পল্লয়ন্ট আল্লি। 

ছসটিল্লজন চাট তারঃ 
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অহস্তান্তবিত বিভাগ েমূসহি োধ্ািি তথ্য)  

উপকেলা ভূচম অচিসঃ 





 

 

 



উপকেলা পচরসংখ্যান অচিসঃ 

অচিকসর সংচক্ষি পচরচিচত ও সাংগঠচনে োঠাকমা। 

০১ েন পচরসংখ্যান েম মেতমা, 

০১ েন পচরসংখ্যান তেন্তোরী,  

০২ েন জুচনয়র  পচরসংখ্যান সহোরী ও  

০১ েন যিইনম্যান।  

অচিকসর োে মাবলী: 

 প্রধান অচিস ের্তমে পচরিাচলত েনশুমাচর, খানা তথ্য িান্ডার শুমারী,কৃচষ শুমারী, অে মননচতে শুমারী, বচস্ত শুমাচর, প্রচতষ্ঠান 

সম্পকৃমত েচরপ,োগদে চরকপাে ম ,প্রধান িসল ও অপ্রধান িসকলর চরকপাে ম, বন েচরপ, মৎস েচরপ,গবাচেপশু তথ্য েচরপ দতচরসহ 

োবতীয় িসকলর চরকপাে ম দতচর। 

অচিকসর চসটিকেন িাে মার: 

 

 



উপকেলা আনসার ও চিচর্চপ অচিসঃ  

  

অচিকসর সংচক্ষি পচরচিচত ও সাংগঠচনে োঠাকমা : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালকয়র েনচনরাপিা চবিাকগর অধীন 

উপকেলা আনসার ও চিচর্চপ োে মালয়, কুচমল্লা সের েচক্ষণ, কুচমল্লা। এখাকন ০১েন উপকেলা আনসার ও চিচর্চপ 

েম মেতমা, ০১েন উপকেলা প্রচশক্ষে (পুরুষ) ও ০১েন উপকেলা প্রচশচক্ষো রকয়কছ। এছাড়া ০৭ (সাত) টি 

ইউচনয়কন ১৪ েন ও ০৯টি ওয়াকর্ ম (চসটি েকপ মাকরশন) ১৮ েন সম্মানী িাতাকিাগী সেস্য-সেস্যা রকয়কছ। 

অচিকসর োে মাবলী : 

 আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সহকোগীতা েরা এবং আে ম সামাচেে অবস্থা উন্নয়কনর  লকক্ষয চবচিন্ন যপশা 

চিচিে প্রচশক্ষণ প্রোন েরা। 

অচিকসন চসটিকেন িাে মারঃ 

ে) গ্রাম চিচিে (অস্ত্রচবহীন) চিচর্চপ যমৌচলে প্রচশক্ষণ । 

খ) যেলা চিচিে (অস্ত্রচবহীন) চিচর্চপ যমৌচলে প্রচশক্ষণ । 

গ) েচম্পউোর প্রচশক্ষণ, যমাবাইল সাচি মচসং, যসলাই প্রচশক্ষণ, ড্রাইচিং প্রচশক্ষণ, োইলস যসটিং, সুকয়োর 

অপাকরটিং। 

র্) চনব মািন ব্যবস্থাপনা প্রচশক্ষণ । 

ঙ)  োতীয় ও স্থানীয় পে মাকয়র চনব মািন ও দূগ মাপুোসহ চবচিন্ন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূণ ম সমকয় চনরাপিায় আনসার 

ও গ্রাম প্রচতরক্ষা  

     সেস্য চনকয়াচেত েরা।   

 

 
 

 

 

 

 



উপসেলা তথ্য সকন্দ্রঃ 
 

অচিকসর সংচক্ষি পচরচিচত ও সাংগঠচনে োঠাকমাঃ  

এটি মচহলা ও চশশু চবষয়ে মন্ত্রণালয় এর অধীকন োতীয় মচহলা সংস্থা ের্তমে পচরিাচলত উপকেলা পে মাকয় এেটি অচিস। 

োর প্রধান তথ্যকসবা েম মেতমা। 

 অচিকসর োে মাবলীঃ  

  উঠান দবঠে- মুক্ত আকলািনা ও সকিতনাতামূলে োে মক্রম, তথ্যকসবা প্রোন, 

 প্রােচমে স্বাস্থযকসবা , 

যর্ার টু যর্ার যসবা,  

প্রচশক্ষণ (ই-লাচন মং, ই-েমাস ম), এবং  

ইন্টারকনে যসবা। 

 

আমার বাছড় ও আমার খামার প্রকল্প এবাং পেী সঞ্চয় ব্যাাংকঃ  

 

অছিল্লসর সাংছিি পছরছচছত ও সাাংর্ঠছনক কাঠাল্লমা: 

 ব্যবিাপক – 

জুছনয়র অছিসার (মাঠ)-  

মাঠ সহকারী। 

                                                      কছম্পউটার অপাল্লরটর-      

কোশ সহকারী। 

 

অছিল্লসর কা াবলী: সঞ্চয় আদায়, উৎসাহ নবানাস প্রদান, ঘূণ তায়মান ঋণ তহছবল প্রদান,  ব্যছক্তয়ারী উন্নয়নমূলক 

কম তকাল্লন্ড ঋণ প্রদান, ঋল্লণর ছকছস্ত আদায়,  

 

অছিল্লসর ছসটিল্লজন চাট তার:  

 

    ক) অছিল্লসর নাম: আমার বাছড় ও আমার খামার প্রকল্প এবাং পেী সঞ্চয় ব্যাাংক. 

    খ) মন্ত্রনালয়: অে ত মন্ত্রনালয়। 

    র্) ছবভার্: পেী উন্নয়ন ও সমবায় ছবভার্। 

 

 

 

 



আই ছস টি ছবভার্ঃ 
 

অচিকসর সংচক্ষি পচরচিচত:  

গণপ্রোতন্ত্রী বাংলাকেশ সরোকরর বতমমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যর্াচষত রূপেল্প ২০২১ বাস্তবায়কনর চনচমি চর্চেোল বাংলাকেশ চবচনম মাকণর 

লকক্ষয সরোর এ খাতকে চবকশষ গুরুত্বাকরাপ েকর যেলা, উপকেলা ও ইউচনয়ন পে মাকয় তথ্য ও যোগাকোগ প্রযুচক্তর সব মব্যাপী প্রকয়াগ ও ব্যবহাকর 

োচরগচর সহায়তা চনচিতেরণ; তথ্য ও যোগাকোগ প্রযুচক্তর সুচবধা সমূহ প্রাচন্তে পে মাকয় যপৌুঁছাকনা, অবোঠাকমা চনরাপিা চবধান; 

রক্ষণাকবক্ষণ; বাস্তবায়ন; সম্প্রসারণ মান চনয়ন্ত্রণ ও েচম্পউোর যপশােীবীকের েক্ষতা বৃচদ্ধর মাধ্যকম  যেকশর প্রতযন্ত অঞ্চকল ই-সাচিমস প্রোন 

চনচিত েরার লকক্ষয ৩১ জুলাই, ২০১৩ তাচরকখ ‘তথ্য ও যোগাকোগ প্রযুচক্ত অচধেির’ গঠন েরা হয়।    

 

এে নেকর তথ্য ও যোগাকোগ প্রযুচক্ত অচধেিরঃ 

=> অচধেিকরর নামঃ    তথ্য ও যোগাকোগ প্রযুচক্ত অচধেির; 

=> প্রশাসচনে চবিাগঃ   তথ্য ও যোগাকোগ প্রযুচক্ত চবিাগ; 

=> মন্ত্রণালয়ঃ        র্াে, যেচলকোগাকোগ ও তথ্যপ্রযুচক্ত মন্ত্রণালয়; 

=> প্রচতষ্ঠার তাচরখঃ   ৩১ জুলাই, ২০১৩; 

=> প্রধান োে মালয়ঃ আইচসটি অচধেির(১১ তলা),আইচসটি োওয়ার, আগারগাঁও, ঢাো। 

=>উপকেলা োে মালয়(মাঠ পে মাকয় প্রচতষ্ঠার তাচরখ) - ১৪ই জুলাই,২০১৫ । 

 

সাংগঠচনে োঠাকমাঃ   

     

অচিকসরোে মাবলীঃ 

১) সরোকরর সেল পে মাকয় আইচসটি’র ব্যবহার ও প্রকয়াগ চনচিতেরণ ও সমন্বয় সাধন। 

২) মাঠ পে মায় পে মন্ত সেল েিকর আইচসটি’র উপযুক্ত অবোঠাকমা সৃচষ্টকত সহায়তা প্রোন, রক্ষণাকবক্ষণ  এবং সাকপাে ম  প্রোন। 

৩) সেল আইচসটি চবষকয় পরামশ ম ও সহকোগীতা প্রোন েরা। 

৪) সেল পে মাকয় তথ্য প্রযুচক্তর োচরগরী ও চবকশষাচয়ত জ্ঞান হস্তান্তর। 

৫) সরোচর প্রচতষ্ঠান ও েনবকলর সমতা উন্নয়কন নীচতমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। 

৬) তথ্য প্রযুচক্ত সংচিষ্ট েনবকলর সমতা উন্নয়কন নীচতমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 

৭) র্তণমূল পে মায় পে মন্ত েনগণকে ইকলেিচনে পদ্ধচতকত যসবা প্রোকন উকদ্যাগ গ্রহণ এবং এতচদ্বষকয় তথ্য সংগ্রহ, চবতরণ ও গকবষণা 

োে মক্রম পচরিালনা। 

৮) েন্ত্রপাচত ইতযাচের িাচহো, মান ও ইন্টারঅপাকরটিচবচলটি চনচিতেরণ। 

৯) সেল পে মাকয় আধুচনে প্রযুচক্ত আত্মীেরকণ গকবষণা, উন্নয়ন ও সহায়তা প্রোন। 

১০) অচধেিকরর েম মেতমা/েম মিারীকের যমধা, অচিজ্ঞতা, যোগ্যতার েোেে  মূল্যায়কনর মাধ্যকম  েোেে  মে মাো প্রোন ও 

স্বাে ম  সংরক্ষণ। 

 

 



অচিকসর চসটিকেন িাে মারঃ    

১. চিশন ও চমশন 

 চিশন: 

েনগকণর যোরকগাড়ায় ই-সাচিমকসর মাধ্যকম জ্ঞান-চিচিে অে মনীচত, সু-শাসন ও যেেসই উন্নচত চনচিতেরণ। 

চমশন: 

উচ্চ গচতর ইকলক্ট্রচনে যোগাকোগ, ই-সরোর, েক্ষ তথ্যপ্রযুচক্ত জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পে উন্নয়ন, সাইবার চনরাপিা, তথ্য প্রযুচক্তগত চনতয-নতুন ধারণা বাস্তবায়ন, োে মের 

সমন্বয়সাধন, প্রযুচক্তগত ধারণা সেকলর মাকে চবস্তার চনচিতেরণ। তথ্য ও যোগাকোগ প্রযুচক্ত অবোঠাকমা, চনিমরকোগ্য রক্ষণাকবক্ষন পদ্ধচত এবং আেষ মনীয় তথ্য প্রযুচক্ত 

সাচি মস প্রচতষ্ঠা। 

২. যসবা প্রোন প্রচতশ্রুচত 

২.১) নাগচরে যসবা 

       ক্রচমে 

নং  যসবার নাম যসবা প্রোন পদ্ধচত যসবা গ্রহীতা 

প্রকয়ােনীয় োগেপত্র ও 

প্রাচিস্থান 

যসবার মূল্য 

ও পচরকশাধ 

পদ্ধচত যসবা প্রোকনর সময়সীমা 

োচয়ত্বপ্রাি েম মেতমা 

(নাম, পেচব যিান নম্বর ও ইকমইল) 

(১) (২) (৩)   (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ আইচসটি অচধেির 

সংক্রান্ত তথ্য প্রোন 

যেচলকিান 

যোগাকোগ 

সরোচর অচিস 

সমূহ/সাধারন 

মানুষ 

তথ্য ও যোগাকোগ 

প্রযুচক্ত অচধেির, 

উপকেলা োে মালয়, 

কুচমল্লা সের 

েচক্ষণ,কুচমল্লা। 

  

চবনামূকল্য তাৎক্ষচণে/২োে মচেবস 

(প্রকোেয যক্ষকত্র) 

সালমা খাতুন 

সহোরী যপ্রাগ্রামার 

01627472256 

salma.ap@doict.gov.bd 

  

২ তথ্য ও যোগাকোগ 

চবষয়ে যে যোন তথ্য 

প্রোন 

যেচলকিান/ সাক্ষাত সাধারন মানুষ চবনামূকল্য তাৎক্ষচণে / ১ োে মচেবস 

(প্রকোেয যক্ষকত্র) 

৩ হার্ মওয়যার, যনেওয়ােম, 

সিেওয়যার চবষকয় তথ্য 

প্রোন 

অচিস িলাোলীন 

সময় 

সাধারন মানুষ চবনামূকল্য তাৎক্ষচণে/২োে মচেবস 

(প্রকোেয যক্ষকত্র) 

   

২.২) োিচরে যসবা 

  যসবার নাম যসবা প্রোন পদ্ধচত যসবা গ্রহীতা 

প্রকয়ােনীয় োগেপত্র ও 

প্রাচিস্থান 

যসবার মূল্য 

ও পচরকশাধ 

পদ্ধচত 

যসবা প্রোকনর 

সময়সীমা 

োচয়ত্বপ্রাি েম মেতমা 

(নাম, পেচব যিান নম্বর ও 

ইকমইল) 

(১) (২) (৩)   (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ ওয়ােমশপ/যসচমনার আকয়ােন/চবচিন্ন চেবস 

উদ োপকন উপকেলা প্রশাসনকে সহায়তা প্রোন 

সচক্রয়িাকব সরোচর েির 

সমূহ 

 তথ্য ও যোগাকোগ প্রযুচক্ত 

অচধেির, উপকেলা োে মালয়, 

কুচমল্লা সের েচক্ষণ,কুচমল্লা 

  

  

চবনামূকল্য 

  

- 

  

  

 সহোরী যপ্রাগ্রামার 

01627472256 

salma.ap@doict

.gov.bd 

  

  

২ তথ্য ও যোগাকোগ প্রযুচক্ত অচধেিকরর আওতাধীন 

অন্যান্য সংস্থার মাঠ পে মাকয়র োে মক্রম বাস্তবায়কন 

প্রকয়ােনীয় সহকোচগতা প্রোন 

যেচলকিান/ 

পচরেশ মন 

(প্রকয়ােন যক্ষকত্র) 

  

৩ উপকেলায় আইচসটি সংক্রান্ত চবচিন্ন েচমটিকত 

অংশগ্রহণ 

সচক্রয়িাকব   

৪ উপকেলায় আইচসটি সম্প্রসারকণর অগ্রগচত সংক্রান্ত 

প্রচতকবেন যপ্ররণ 

হার্ মেচপ/ 

সিেেচপ 

  

৫ মাঠ পে মায় পে মন্ত সেল েিকর আইচসটি’র উপযুক্ত 

অবোঠাকমা সৃচষ্টকত সহায়তা প্রোন, রক্ষণাকবক্ষণ 

এবং পরামশ ম প্রোন 

যেচলকিান/ 

পচরেশ মন 

(প্রকয়ােন যক্ষকত্র) 

সরোচরসহ 

অন্যান্য সেল 

প্রচতষ্ঠান সমূহ 

৬ র্তণমূল পে মায় পে মন্ত েনগণকে ইকলেিচনক্স 

পদ্ধচতকত যসবা প্রোকন উকদ্যাকগ গ্রহণ এবং 

এতচদ্বষকয় তথ্য সংগ্রহ, চবতরণ ও গকবষণা 

োে মক্রম পচরিালনা 

আইচসটি চবষয়ে 

চবচিন্ন ওয়ােমসপ/ 

েম মশালা/যসচমনা

যরর মাধ্যকম 

েনগণ 

  চবচিন্ন চশক্ষা প্রচতষ্ঠান ও অন্যান্য স্থাকন স্থাচপত 

যশখ রাকসল চর্চেোল ল্যাব হকত যসবা গ্রহণ, 

অচিকোগ ও পরামশ ম সম্পচেমত। 

পচরেশ মন/ 

যিানালাপ 

প্রচতষ্ঠানসহ 

সেল স্তকরর 

মানুষ 

  হালনাগাে ওকয়বসাইকের মাধ্যকম েনসাধারণকে 

সরোচর তথ্য প্রাচিকত যসবা প্রোন। এ সম্পচেমত যে 

যোন অচিকোগ ও পরামশ ম। 

ই-

যমইল/যিানালাপ/ 

সরাসচর 

সরোচর সেল 

েিরসহ সেল 

স্তকরর মানুষ 

  

  

  

চবনামূকল্য তাৎক্ষচণে সহোরী যপ্রাগ্রামার 

01627472256 

salma.ap@doict

.gov.bd 

  

  

  

  ইউচনয়ন চর্চেোল যসন্টাকরগুকলাকে আইচসটি  

চবষয়ে সহায়তা প্রোন। 

পচরেশ মন/ইকমইল/

যিানালাপ 

উকদ্যাক্তাগণ চবনামূকল্য সমস্যা 

অনুোয়ী 

  সরোচর অচিস সমূকহ চবচিন্ন অনলাইন ই-পদ্ধচত 

িালুেরকণ সহায়তা প্রোন। 

  সরোচর সেল 

েিরসমূহ 

  সমস্যা 

অনুোয়ী 

 সরোচর চবচিন্ন আইচসটি চবষয়ে প্রচশক্ষন / 

প্রেকল্পর সহায়তা প্রোন।  

ই-

যমইল/যিানালাপ/ 

সরোচর সেল 

েিরসমূহ / 

  সমস্যা 

অনুোয়ী 

 



  যসবার নাম যসবা প্রোন পদ্ধচত যসবা গ্রহীতা 

প্রকয়ােনীয় োগেপত্র ও 

প্রাচিস্থান 

যসবার মূল্য 

ও পচরকশাধ 

পদ্ধচত 

যসবা প্রোকনর 

সময়সীমা 

োচয়ত্বপ্রাি েম মেতমা 

(নাম, পেচব যিান নম্বর ও 

ইকমইল) 

সরাসচর সাধারন মানুষ 

   

৩)আপনার োকছ আমাকের প্রতযাশা 

ক্রচমে নং প্রচতশ্রুত/োচিত যসবা প্রাচির লকক্ষয েরণীয় 

১) স্বয়ংসম্পূণ ম আকবেন েমা প্রোন 

২) েোেে প্রচক্রয়ায় প্রকয়ােনীয় চিস পচরকশাধ েরা 

৩) সাক্ষাকতর েন্য চনধ মাচরত সমকয়র পূকব মই উপচস্থত োো 

  

 ৪) অচিকোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধচত (GRS) 

যসবা প্রাচিকত অসন্তুষ্ট হকল োচয়ত্বপ্রাি েম মেতমার সকে যোগাকোগ েরুন। তার োছ যেকে সমাধান পাওয়া না যগকল চনকম্নাক্ত পদ্ধচতকত যোগাকোগ েকর আপনার সমস্যা অবচহত 

েরুন। 

 

 

 

 

 

 

 

ক্র. নং েখন যোগাকোগ েরকবন োর সকে যোগাকোগ েরকবন যোগাকোকগর ঠিোনা চনষ্পচির সময়সীমা 

১ োচয়ত্বপ্রাি েম মেতমা সমাধান চেকত না পারকল  অচিকোগ চনষ্পচি েম মেতমা (অচনে) যপ্রাগ্রামার 

তথ্য ও যোগাকোগ প্রযুচক্ত অচধেির, যেলা োে মালয়, কুচমল্লা 

যেচলকিান নং-+৮৮০৮১৬০৩৪৪ 

৭ োে মচেবস 

৩ আচপল েম মেতমা চনচে মষ্ট সমকয় সমাধান চেকত 

না পারকল 

তথ্য ও যোগাকোগ প্রযুচক্ত অচধেিকরর 

অচিকোগ ব্যবস্থাপনা যসল 

অচিকোগ গ্রহণ যেন্দ্র, 

তথ্য ও যোগাকোগ প্রযুচক্ত অচধেির, 

আইচসটি োওয়ার, আগারগাঁও, ঢাো-১২০৭। 

ওকয়ব যপাে মাল: www.doict.gov.bd 

এে মাস 



 

 

 

 

 

 

 



স্থানীে িরকার প্রষতষ্ঠান িমূরহর িাধ্ারণ তথয)  

১নাং বিেয়পিু ইউবনয়ন পবিিদ 
 

ডাকঘর: এলাহীপুর , উপরজলা:কুষমল্লা িদর দষক্ষণ থজলা: কুষমল্লা। 

            

 ইউচনয়কনর সংচক্ষি পচরচিচত ও সাংগঠচনে োঠাকমা।  

 

আয়তনঃ ১২.৬৮বগ ম চেঃচমঃ, গ্রামঃ ২৬টি, যমৌো ১৫টি, যলােসংখ্যাঃ ২৩,১১৯েন, পুরম্নষ: ১১,১০৫ 

েন, মচহলা: ১১,৮৭৯ েন, খানা: ৪,৫৫৬, চশক্ষা প্রচতষ্ঠান : চববচবদ্যালয়: ০১ টি, সরোরী প্রােচমে 

চবদ্যালয়: ০৮ টি, উচ্চ চবদ্যালয়: ০৩ টি, মহাচবদ্যালয়: ০১ টি, োচখল মােরাসা: ০১ টি, এচতম খানা: ০২ 

টি, পাো রাসত্মা: ৩৫ চে.চম, আধাপাো: ০৫ চে.চম, োিা রাসত্মা: ২২ চে.চম, হাে বাোর : ০১ টি, 

মসচেে: ৪৯ টি, মচির: ১০ টি, যপাষ্ট আচিস: ১ টি । সাংগঠচনে োঠাকমা : চনব মাচিত প্রচতচনচধ : 

যিয়ারম্যান ১ েন, সংরষক্ষত আসকন সেস্য ০৩ েন, সাধারন আসকন সেস্য ০৯ েন, েম মেতমা/ েম মিারী 

: ইউচনয়ন পচরষে সচিব : ০১ েন, চহসাব সহোরী  োম-েচম্পউোর অপাকরের ০১ েন, গ্রামপুচলশ : 

০৫ েন । 

 

ইউচনয়কনর োে মাবলী :  

 

স্থানীয় সরোর (ইউচনয়ন পচরষে ) আইন ২০০৯ এর ৪৭ ধারা অনুোয়ী ইউচনয়ন পচরষকের প্রধান 

োে মাবলী চনমণরম্নপ : ে) প্রশাসন ও সংস্থাপন চবষয়াচে, খ) েন শৃঙ্খলা রক্ষা, গ) েনেল্যাণমূলে 

োে মসম্পচেমত যসবা, র্) স্থানীয় অে মননচতে ও সামাচেে উন্নয়ন সম্পচেমত পচরেল্পনা প্রনয়ন ও 

বাসত্মবায়ন । 

 

ইউচনয়কনর চসটিকেন িাে মার : 

 

নাগচরেত্ব/ োতীয়তার সনেপত্র, েন্ম ও মৃতুয চনবন্ধন, ওয়াচরশ সনেপত্র প্রোন, যহাচডং যেক্স, চিচবন্ন 

প্রোর প্রতযয়নপত্র, যির্ লাইকসন্স প্রোন, গ্রাম আোলত পচরিালনা, চর্চেোল যসন্টার যেকে প্রেি যসবা 

সমূহ:  েচমর পি মার আকবেন, েচম্পউোর েকম্পাে, ই-যমইল, পকোেচপ, অনলাইকন চশক্ষাপ্রচতষ্ঠাকন 

িচতমর আকবেন, অনলাইকন িাকুরীর আকবেন, অনলাইন পুচলশ চলয়াকরন্স আকবেন। 



মানবচসে বিেয়পিু ইউবনয়ন 

 



 

 

 



03নাং র্ছলয়ারা (উত্তর) ইউছনয়ন পছরষদ 

বালুরচর, সদর দছিন, কুছমো 

ইউছনয়ল্লনর সাংছিি পছরছচছত ও সাাংর্ঠছনক কাঠাল্লমা 

03নাং র্ছলয়ারা (উত্তর) ইউছনয়ন পছরষদ, 13 সদস্য ছবছশষ্ট পছরষদ, 01 জন সছচব, 01 জন ছহসাব 

সর্কারী ও 04 জন গ্রাম পুছলশ রল্লয়ল্লি। ইহা ভারত সীমান্তবতী ইউছনয়ন। 

ইউছনয়ল্লনর কা তাবলী:  

সরকারী আল্লদশ বাস্তবায়ন, সামাছজক ছনরাপত্তা, োন সহায়তা, আইন শৃঙ্খল ছনয়ন্ত্রণ, গ্রাম আদালত 

কায্যতক্রম, অব কাঠাল্লমা উন্নয়ন ও ছবছভন্ন সনদ, প্রতেয়ন প্রদান ইতোদী।  

উছনয়ল্লনর ছসটিল্লজন চাট তার:  

সরকারী আল্লদশ বাস্তবায়ন, সামাছজক ছনরাপত্তা, োন সহায়তা, আইন শৃঙ্খল ছনয়ন্ত্রণ, গ্রাম আদালত 

কায্যতক্রম, অব কাঠাল্লমা উন্নয়ন ও ছবছভন্ন সনদ, প্রতেয়ন প্রদান ইতোদী।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



িারপাড়া ইউষনেন 

িািপাড়া ইউবনয়সনি ইবতহাে 

িারপাড়া ইউষনেন এর নামকরণ করা হে িারপাড়া নামক এই ইউষনেরনর একটি গ্রাম থথরক। এই গ্রারম িারটি 

পাড়া ষেল তাই তার নামকরণ করা হে িারপাড়া। 

১) ইউবনয়ন পবিিসদি অিস্থ্ান: 

কুষমল্লা িদর দষক্ষণ উপরজলার অধ্ীরন ষিজেপরু িাজারর অিষস্থত। 

স্থাষপত: ১৩৯২ িাংলা। কক্ষ িংখযা ০৭ টি। অষিরির দাগ নং - ৪১৭ ও ৪১৮ 

 ২) সমৌবলক তথ্যািলী : 
ক) আেতন : ২৭.৭৭ িগটষকরলাষমর্ার। 
খ) থলাকিংখযা : ৩১,৭৯১ জন ( িম্ভািয ২০১১ িারলর আদমশুমারী 
অনরু্ােী)। 
পরুুি - ১৫,০১৫ জন এিং মষহল - ১৬,৭৭৬ জন। 
গ) থভার্ার িংখযা: ১৯,৬৪২ জন। পরুুি - ৯,৪৩১ জন এিং মষহলা - 
১০২১২ জন। 
ঘ) গ্রারমর িংখযা: ৩৩টি। 
ঙ) থমৌজা : ২২টি 
চ) ওোডট  িংখযা: ০৯টি। 
ে) হার্ িাজার : ০২ টি। 
জ) মিষজদ : ৭৮টি। 
ঝ) মষির : ২০টি 
ঞ) িশ্মান - ০৮টি। 
র্) এরিতদােী ও এষতমখানা - ০৮ টি। 
ঠ) মক্তি - ২৩ টি। 
ড) মাদ্রািা - ১৪ টি। 
ঢ) কিরস্থান - ৮২ টি। 
ণ) ঈদগাহ- ৪২ টি। 
ত) িমিাে িষমষত - ৪০ টি। 

৩)বিক্ষা প্রবতষ্ঠান : 
   ক) করলজ - ০২ টি। 
   খ) মাদ্রািা - ০২ টি। 
   গ) মাধ্যষমক ষিদযালে - ০৬ টি। 
   ঘ) িরকারী প্রথষমক ষিদযালে - ০৬ টি। 
   ঙ) থিিরকারী প্রথষমক ষিদযালে - ০৫ টি। 
   চ) থরষজ : প্রাথষমক ষিদযালে  - ০৪ টি। 
   ে) ষকন্ডার গারডট ন   - ০৫ টি। 
   জ) ষিক্ষার হার    -   ৫০% 

 

 ৪) বিবভন্ন প্রবতষ্ঠান : 

ক. থরলওরে থেিন  - ০১টি। 

খ)থরষডও থেিন   - ০১টি। 

গ) ষহমাগার      -    ০১টি। 

ঘ) ষিশ্রামাগার     -    ০১ট্ 

ঙ) থপাে অষিি    - ০৪টি। 

চ) িারকারখানা    - ০১টি। 

ে) ষমনাররল পাষন উৎপাদন কারখানা    -  ০১টি। 

জ) কাজী িামটি এন্ড ষচকি  - ০১টি। 

ঝ) গারমটন্টি   -  ০১টি। 

ঞ) ষিষনং ষমলি   -  ০১টি। 

র্) কষমউষনটি ষিষনক   -   ০৮টি। 

ঠ) মাতৃ কলযাণ থকন্দ্র   -   ০১টি। 

ড) তহষিল অষিি  -  ০১টি। 

ঢ) পুষলি িাষড়   -  ০১টি। 

ণ) এষতমখানা   -  ১৪টি। 

ত) মৎি খামার  - ০১টি। 

 



মানবচসে িািপাড়া ইউবনয়ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সচৌয়ািা ইউবনয়সনি ইবতহাে 

সচৌয়ািা ইউবনয়সনি ইবতহাে 

থচৌোরা ইউষনেন আরগ থচৌোরা িাজারর অিষস্থত ষেল। িতট মারন থচৌোরা িাজার কুষমল্লা ষিটি করপটাররিরনর 

আওতাষদন।রচৌোরা ইউষনেন িতট মারন কুষমল্লা িদর দষক্ষণ উপরজলা থথরক ষপপুষলো িাজার পর্টন্ত অিষস্থত 

িতট মারন থচৌোরা ইউষনেরন ৩৪টি গ্রাম আরে। 

কুষমল্লা থজলার িদর দষক্ষণ উপরজলার একটি ঐষতহযিাহী ও িৃহিম জনপদ হরলা ২নং থচৌোরা  ইউষনেন । 

কারলর পষরক্রমাে আজঅত্র ইউষনেন ষিক্ষা, িংসৃ্কষত, ধ্মীে অনুষ্ঠান, থখলাধু্লা িহ ষিষভন্নরক্ষরত্র তার ষনজস্ব 

স্বকীেতাে আজও িমুজ্জ্বল। 

এক নেসি সচৌয়ািা ইউবনয়ন পবিিদ 

ইউষনেন          :- ২নং থচৌোরা ইউষনেন পষরিদ 

আেতন           : ১২ িগট ষকরলাষমর্ার 

গ্রাম               : ৩৪টি 

থমৌজা             : ৩২টি 

থলাক িংখযা      : ২৭,২৫৫ জন 

থভার্ার িংখযা  : ১৭২৭৬ জন 

পুরুি             : ১৪,৮৩৬ জন 

মষহলা            : ১২,৪১৯ জন 

খানা              : ৪৫৪৭ 

ষিক্ষা প্রষতষ্ঠান   : 

ষিশ্বষিদযালে                     : নাই 

িরকারী প্রাথষমক ষিদযালে     : ১৫টি 

থিিরকারী প্রাথষমক ষিদযালে  : ০০টি 

থরষজ: প্রাথষমক ষিদযালে       : ০০টি 

উচ্চ ষিদযালে                    : ০৪টি 

মহাষিদযালে                     : ০১টি 

দাষখল মাদ্রািা                   : ০৩টি 

এষতম খানা                      : ০৪টি 

পাকা রাস্তা                       : ৩৮ ষক:ষম: 

আধ্াপাকা                        : ০৫ ষক: ষম: 

কাচা রাস্তা                        : ২০ ষক:ষম: 

হার্ িাজার                        : ২টি 

মিষজদ                           : ৬৮টি 

মষির                             :  ০৩ টি 

থপাে অষিি                      : ২টি 

হািপাতাল                      : ১ টি 

পষরিার কলযাণ থকন্দ্র       :১ টি 

কষমউষনটি ষিষনক          : ৪ টি 

কৃষি পষরিাররর িংখযা     : ৩,৫৭৫ টি 

হার্- িাজার                   :৪টি 

িযাংক                            :২ টি 

গণ পাঠাগার                 : ২ টি 

থমার্ জষমর পষরমান     : ১৯২০ থহক্টর 

          গভীর নলকূপ               : ৪৭ টি 



মানবচসে সচৌয়ািা ইউবনয়ন 

 

 

 

 

 

 



সোড়কানন (পিূট)ইউবনয়ন 

সোড়কানন(পিূট)ইউবনয়ন পবিিদ কুবমলা সেলাি েদি দবক্ষি উপসেলাি একটি ইউবনয়ন পবিিদ।অনযানয 
ইউবনয়ন পবিিসদি নযায় এই ইউবনয়ন পবিিদটিও বকছু িাধ্যতামূলকগুরুত্বপিুট কার্টক্রম েম্পাদন কসি 

থ্াসক, সর্মনঃ আইন-িৃাংখলা িক্ষা কিা, উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহি ও িাস্তিায়ন, পবিিাি পবিকল্পনা 
কার্টক্রসমিপ্রোি, স্থ্ানীয় েম্পসদি িযিহাি, েনগসিি েম্পবি োংিক্ষি কিা, েন্ম-মৃতুয বনিন্ধন, েি ধ্িসনি 

শুমািী পবিচালনা কিা ইতযাবদ। এই ওসয়িোইসর্িমাধ্যসম ইউবনয়ন পবিিদ েম্পবকট ত বকছু তথ্য ও 

কার্টক্রম েম্পসকট  ধ্ািিাপ্রদান, সেিা প্রদানকািী োংস্থ্াগুসলা েম্পসকট  তথ্য এিাং এসদি মূল ওসয়িোইসর্িবলাংক 

প্রদান এিাং বিবভন্ন সেিা সর্মনঃ কৃবি, স্বাস্থ্য, ভূবম সিবেসেিন, বিবভন্ন েিকািী িিম ইতযাবদ েম্পবকট ত 

তথ্য প্রদাসনি প্রসচষ্টা সনয়া হসয়সছ।তাছাড়া ইউবনয়ন পবিিসদ িযিহৃত হয় এমন বকছু িিম, আসিদনপে 

ইতযাবদ ওসয়িোইসর্ি মাধ্যসম েনগসিি কাসছ েহেলভয কিাি সচষ্টা কিা হসে।  

এক নেসি সোড়কানন (পিূট) ইউবনয়ন পবিিদ 

 অিস্থানঃ 
থজাড়কানন (পূিট) ইউষনেন পষরিদ কুষমলা থজলার িদর দষক্ষণ উপরজলাে অিষস্থত।এর উিরর 

গষলোরা ইউষনেন, দষক্ষরণ থচৌদ্দগ্রাম উপরজলা, পূরিট ভাররতরষত্রপরুা রাজয এিং পষিরম থজাড়কানন 

(পষিম) ইউষনেন অিষস্থত। 

জনিংখযা            
২০৯২৩ (নারী ৫১% (১০৯৩৯) এিং পুরুি 

৪৯% (৯৯৮৪)) 

আেতন  ১৩.৪৭ িগট ষকরলাষমর্ার 

গ্রাম      ২৫ টি 

থমৌজা    ২৮ টি 

পষরিার  ৩৫৫০ টি 

মিষজদ  ৫৩ টি 

হার্/িাজার          ০১ টি 

কষমষউষনটি ষিষনক          ০৩ টি 

 

গড় ষিক্ষার হার (আদমশুমারী ২০০১ 

অনুর্ােী)      
৪১.৯% 

উচ্চ ষিদযালে        ০৩ টি 

প্রাথষমক ষিদযালে  িরকারী ১০ টি, এিং 
কষমষউষনটি ০২ টি 

মাদ্রািা    
০৩ টি (ষিষনষের মাদ্রািা ০১ টি, দাষখল মাদ্রািা 
০১ টি এিং মষহলা মাদ্রািা ০১ টি) 

 



মানবচসে সোড়কানন(পিূট) ইউবনয়ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সোড়কানন (পবিম)ইউবনয়ন  

যোড়োনন(পচিম)ইউচনয়ন পচরষে কুচমলা যেলার সের েচক্ষণ উপকেলার এেটি ইউচনয়ন পচরষে।অন্যান্য ইউচনয়ন পচরষকের ন্যায় এই 

ইউচনয়ন পচরষেটিও চেছু বাধ্যতামূলেগুরুত্বপুণ ম োে মক্রম সম্পােন েকর োকে, যেমনঃ আইন-শৃংখলা রক্ষা েরা, উন্নয়নমূলে প্রেল্প গ্রহণ ও 

বাস্তবায়ন, পচরবার পচরেল্পনা োে মক্রকমরপ্রসার, স্থানীয় সম্পকের ব্যবহার, েনগকণর সম্পচি সংরক্ষণ েরা, েন্ম-মৃতুয চনবন্ধন, সব ধরকনর 

শুমারী পচরিালনা েরা ইতযাচে। এই ওকয়বসাইকেরমাধ্যকম ইউচনয়ন পচরষে সম্পচেমত চেছু তথ্য ও োে মক্রম সম্পকেম ধারণাপ্রোন, যসবা 

প্রোনোরী সংস্থাগুকলা সম্পকেম তথ্য এবং একের মূল ওকয়বসাইকেরচলংে প্রোন এবং চবচিন্ন যসবা যেমনঃ কৃচষ, স্বাস্থয, ভূচম যরচেকেশন, চবচিন্ন 

সরোরী িরম ইতযাচে সম্পচেমত তথ্য প্রোকনর প্রকিষ্টা যনয়া হকয়কছ।তাছাড়া ইউচনয়ন পচরষকে ব্যবহৃত হয় এমন চেছু িরম, আকবেনপত্র 

ইতযাচে ওকয়বসাইকের মাধ্যকম েনগকণর োকছ সহেলিয েরার যিষ্টা েরা হকে।  

পবিম সোড়কানন ইউবনয়সনি ইবতহাে 

পষিম থজাড়কানন ইউষনেরনর ইষতহাি অরনক প্রাচীন এখারনর  থজাড়াষদঘী থথরক থজাড়কানন নামটি এরিরে। 

এই ইউষনেরন একটি জষমদার িাড়ী ররেরে আররা ররেরে প্রাে দইুিত িেররর প্রাষচন মিষজদ । র্ার নামকরণ 

করা হে িুোগাজী থচৌধু্রীর নারম।   

১) ইউবনয়নপবিিসদিঅিস্থ্ান: 

কুষমল্লা িদর দষক্ষণ উপরজলার অধ্ীরন িুোগঞ্জ িাজারর 

অিষস্থত। 

২) সমৌবলকতথ্যািলী: 
ক) আেতন : ১৪ িগটষকরলাষমর্ার। 

খ) থলাকিংখযা : ২৪০২০ জন ( িম্ভািয ২০১১ িারলর 

আদমশুমারী অনুর্ােী)। 

পুরুি - ১১,৯০৬ জন এিং মষহল - ১২,১১৪ জন। 

গ) থভার্ার িংখযা: ২০০২০ জন। পুরুি-১০০০০ জন 

এিং মষহলা -১০০২০ জন। 

ঘ) গ্রারমর িংখযা: ২৯টি 

ঙ) থমৌজা : ২২টি 

চ) ওোডট  িংখযা: ০৯টি 

ে) হার্ িাজার : ০১ টি 

জ) মিষজদ : ১৪৭টি 

ঝ) মষির : ১৫টি 

ঞ) িশ্মান - ০৮টি। 

র্) এরিতদােী ও এষতমখানা - ১০ টি 

ঠ) মক্তি - ৫০ টি। 

ড) মাদ্রািা - ১৪ টি। 

ঢ) কিরস্থান -১০১ টি 

ণ) ঈদগাহ- ৪২ টি। 

ত) িমিাে িষমষত -৩২ টি 

৩) বিক্ষাপ্রবতষ্ঠান: 

ক) করলজ - ০১ টি। 

খ) মাদ্রািা - ০২ টি। 

গ) মাধ্যষমক ষিদযালে -০১টি 

ঘ) িরকারী প্রথষমক ষিদযালে-০৭ টি 

ঙ) থিিরকারী প্রথষমক ষিদযালে-০২ টি 

চ) থরষজ : প্রাথষমক ষিদযালে-০২ টি 

ে) ষকন্ডার গারডট ন-০৫ টি 

জ) ষিক্ষার হার-৫৭% 

৪) বিবভন্নপ্রবতষ্ঠান: 

ক) থপাে অষিি-০৩টি। 

খ) ষমনাররল পাষন উৎপাদন কারখানা -০২টি 

গ) গারমটন্টি   -  ০১টি। 

ঙ) ে' ষমলি   -  ১০টি। 

চ) কষমউষনটি ষিষনক -০৮টি 

ে) মাতৃ কলযাণ থকন্দ্র -০১টি 

জ) তহষিল অষিি-০১টি 

ঝ) এষতমখানা-১৪টি। 

ঞ) মৎি খামার -০১টি 

 

http://jorkanonwestup.comilla.gov.bd/
http://jorkanonwestup.comilla.gov.bd/
http://jorkanonwestup.comilla.gov.bd/
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