
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

 ঝিিাইেহ সের,ঝিিাইেহ। 

 

িাগনরক সিে বা সসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত 
 

ক্র

নি 

ক  

সসবার িাি প্রদয়াজিীয় 

সদব বাচ্চ  সিয়  

 ঘন্টাা  নেি  

িাস) 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র 

 আদবেি িরি  

প্রানির স্থাি  

সসবািূলয এবাং পনরদশাধ 

পদ্ধনত ঘর্নে থাদক)  

োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

 ঘকি বকতবার পেবী, 

রুি িম্বর, 

বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা  উপদজলা 

সকাড সহ সেনলদিাি 

িম্বর ও ই-সিইল ) 

ঊধ বতি কি বকতবার 

পেবী, রুি িম্বর 

 ,বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা  উপদজলা 

সকাড সহ সেনলদিাি 

িম্বর ও ই-সিইল)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. প্রধািিন্ত্রীর ত্রাণ ও 

কলযাণ তহনবল 

হদত প্রেত্ত 

অিুোদির সেক 

বযঝির অিুকূদল 

নবতরণ  

 

০২  ঘেুই) 

কার্ বনেবস 

জাতীয় পনরেয়পদত্রর ০১ কনপ 

সতযানয়ত িদোকনপসহ সাো 

কাগদজ আদবেি উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর কার্ বালয় 

 

 

নবিািূদলয 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

০২. ধি ব িন্ত্রণালয় হদত 

িসঝজে িঝিদরর 

অিুকূদল প্রাি 

বরাদ্দ নবতরণ 

০৩  ঘ নতি) 

কার্ বনেবস 

সাংনিষ্ট িসঝজে িঝির কনিটের 

সভাপনত দসদক্রোরীর জাতীয় 

পনরেয়পদত্রর ০১ কনপ 

সতযানয়ত িদোকনপসহ সাো 

কাগদজ আদবেি 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর কার্ বালয় 

 

নবিািূদলয উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

০৩.  িহািািয 

রাষ্ট্রপনতর   িািীয় 

সাংসে সেদসযর 

সেচ্ছাধীি ঐঝচ্ছক 

তহনবল হদত প্রাি 

০৩  ঘ নতি) 

কার্ বনেবস 

১. অিুোিপ্রাি তানলকাভূি 

বযঝির আদবেি 

২. জাতীয় পনরেয়পদত্রর 

সতযানয়ত িদোকনপ  

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর কার্ বালয় 

 

নবিািূদলয উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd
mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd


ক্র

নি 

ক  

সসবার িাি প্রদয়াজিীয় 

সদব বাচ্চ  সিয়  

 ঘন্টাা  নেি  

িাস) 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র 

 আদবেি িরি  

প্রানির স্থাি  

সসবািূলয এবাং পনরদশাধ 

পদ্ধনত ঘর্নে থাদক)  

োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

 ঘকি বকতবার পেবী, 

রুি িম্বর, 

বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা  উপদজলা 

সকাড সহ সেনলদিাি 

িম্বর ও ই-সিইল ) 

ঊধ বতি কি বকতবার 

পেবী, রুি িম্বর 

 ,বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা  উপদজলা 

সকাড সহ সেনলদিাি 

িম্বর ও ই-সিইল)  

সেক নবতরণ +৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

০৪. হাে-বাজাদরর 

োঝিিা নভটের 

একসিা বদিাবস্ত 

৪০ নেি নিদমাি ডকুদিাসহ আদবেি 

করদত হদব: 

১। জাতীয় পনরেয়পদত্রর ০১ 

কনপ সতযানয়ত িদোকনপ 

২। িাগনরক সিে 

৩। সেড লাইদসন্স িদোকনপ-

০১ কনপ 

৪। ছনব ১ কনপ 

 

উপদজলা ভূনি 

অনিস 

 

 

 

 

১। আদবেদি ২০ োকার 

সকােব নি  

১। উপদজলা সেদর প্রনত 

বগ বনিোদরর জিয ৫০ 

োকা। 

২। অিযািয এলাকার 

প্রনত বগ ব 

নিোদরর জিয ২০ োকা 

। 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

 

ও  

সহকারী কনিশিার 

 ঘভূনি) 

 ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 
০০৫১-০২১১৫ 

+৮৮০১৭১৭২৪৪৩

৩৫ 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd
mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd


ক্র

নি 

ক  

সসবার িাি প্রদয়াজিীয় 

সদব বাচ্চ  সিয়  

 ঘন্টাা  নেি  

িাস) 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র 

 আদবেি িরি  

প্রানির স্থাি  

সসবািূলয এবাং পনরদশাধ 

পদ্ধনত ঘর্নে থাদক)  

োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

 ঘকি বকতবার পেবী, 

রুি িম্বর, 

বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা  উপদজলা 

সকাড সহ সেনলদিাি 

িম্বর ও ই-সিইল ) 

ঊধ বতি কি বকতবার 

পেবী, রুি িম্বর 

 ,বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা  উপদজলা 

সকাড সহ সেনলদিাি 

িম্বর ও ই-সিইল)  

০৫. কৃনি খাস জনি 

বদিাবদস্তর প্রস্তাব 

সজলা প্রশাসক 

বরাবর সপ্ররণ 

৪০নেি নিধ বানরত সিদয় নিদমাি 

ডকুদিাসহ এনসলযান্ড বরাবর 

আদবেি করদত হদব: 
১। নিধ বানরত িরি র্থার্থভাদব পুরি 
২। েুই কনপ োিী-স্ত্রীর সর্ৌথ ছনব 

৩। ভূনিহীি নহসাদব ইউনিয়ি 

পনরিদের সেয়ারিযাদির প্রতযয়ি পত্র 

৪। ইউনিয়ি পনরিদের সেয়ারিযাি 

প্রেত্ত িাগনরকদত্বর সিে 

৫। জাতীয় পনরেয়পত্র 

৬। িুঝিদর্াদ্ধা পনরবাদরর সেদত্র 

িুঝিদর্াদ্ধা সাংসদের প্রতযয়ি পত্র। 

৬। অনধগ্রহদির িদল বা িেী ভাঙার 

িদল ভূনিহীি হদয় থাকদল তার প্রিাণ 

পত্র। 

উপদজলা ভূনি 

অনিস 

১ োকা সসলািী এবাং 

কবুনলয়দতর জিয ২৪০ 

োকা 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

 

ও  

সহকারী কনিশিার 

 ঘভূনি) 

 ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 
০০৫১-০২১১৫ 

+৮৮০১৭১৭২৪৪৩

৩৫ 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

০৬. সরকানর 

সাংস্থা েিদরর 

অিুকূদল অকৃনি 

খাস জনি 

বদিাবস্ত 

৯০নেি ১। উপদজলা ভূনি অনিস সথদক 

সহকানর কনিশিার ঘভূনি) বদিাবস্ত 

িনথ সৃজি কদর সপ্ররি করদবি এবাং 

িনথদত নিম্ন বনণ বত েনললানে প্রোি 

করদবি।  

২। িন্ত্রণালদয়র প্রশাসনিক 

অিুদিােিসহ প্রতযাশী সাংস্থার 

পূরণকৃত আদবেি 

৩। খনতয়াদির কনপ 

৪। প্রস্তানবত জনির েতুনেবদকর কি 

সবনশ ৫০০ গজ বযাসাদধ বর অন্তভূি 

একটে সেস িযাপ 

৫। প্রস্তানবত োগ োগসিূদহর জনিদক 

রনিি কানল নেদয় নেনিত 

করদত হদব 

৬। সেস িযাপভূি সকল োদগর 

জনির বতবিাি সেণী, বতবিাি বযবহার 

ও জনির পনরিাণ উদেখ করদত হদব 

৭। সাব-সরঝজষ্ট্রার অনিস সথদক প্রাি 

নবগত ১২ িাদসর সি সেনণর জনির 

সম্পানেত েনলদলর বনণ বত িূদলযর 

তানলকা 

উপদজলা ভূনি 

অনিস 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সাংনিষ্ট সিৌজার পবূ ববতী 

১২ িাদসর গড় িূদলযর 

১.৫ সথদক ৩ গুণ পর্ বন্ত 

সসলািী িূলয 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

 

ও  

সহকারী কনিশিার 

 ঘভূনি) 

 ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 
০০৫১-০২১১৫ 

+৮৮০১৭১৭২৪৪৩

৩৫ 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd
mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd


ক্র

নি 

ক  

সসবার িাি প্রদয়াজিীয় 

সদব বাচ্চ  সিয়  

 ঘন্টাা  নেি  

িাস) 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র 

 আদবেি িরি  

প্রানির স্থাি  

সসবািূলয এবাং পনরদশাধ 

পদ্ধনত ঘর্নে থাদক)  

োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

 ঘকি বকতবার পেবী, 

রুি িম্বর, 

বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা  উপদজলা 

সকাড সহ সেনলদিাি 

িম্বর ও ই-সিইল ) 

ঊধ বতি কি বকতবার 

পেবী, রুি িম্বর 

 ,বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা  উপদজলা 

সকাড সহ সেনলদিাি 

িম্বর ও ই-সিইল)  

০৭. অনপ বত সম্পনত্তর 

ইজারা িবায়ি 

০৫ পা াঁে ) 

কার্ বনেবস 

  

একসিা নলজ িবায়দির জিয 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার/ 

সহকারী কনিশিার (ভূনি) এর 

নিকে আদবেি করদত হদব। 

উপদজলা ভূনি 

অনিস 

নিধ বানরত সসলািী 

নড.নস.আর িারিত 

পনরদশাধ করদত হদব: 

১. কৃনি জনি ৫ োকা 

শতাাংশ 

২. অকৃনি জনি ২০ োকা 

শতাাংশ 

৩. নশল্প বানণঝজযক জনি 

৩০োকা শতাাংশ 

৪। সপৌর এলাকায় কৃনি ১০ 

োকা শতাাংশ 

৫। সপৌর এলাকায় অকৃনি 

৪০ োকা শতাাংশ 

৬। সপৌর এলাকায় নশল্প 

বানণজয ৫০ োকা শতাাংশ 

৬। আধাপাকা ন্টর ৪ োকা 

বগ বিুে 

৭। পাকা োলাি ৬ োকা 

বগ বিুে 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

 

ও  

সহকারী কনিশিার 

 ঘভূনি) 

 ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 
০০৫১-০২১১৫ 

+৮৮০১৭১৭২৪৪৩

৩৫ 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

০৮. এিঝজও কার্ বক্রি 

সম্পনকবত প্রতযয়ি 

৭  ঘসাত) 

কার্ বনেবস 

১. এিঝজও নবিয়ক বুযদরা 

কতৃ বক প্রণীত নিধ বানরত িদি ব 

আদবেি 

২. সাংনিষ্ট কার্ বক্রদির তথয, 

উপাদত্তর প্রিাণক 

৩. কার্ বক্রদির আদলাকনেত্র 

এিঝজও অযাদিয়াস ব 

বুযদরা 

প্রধািিন্ত্রীর কার্ বালয় 

িাইসা ভবি ঘ৯ি 

তলা), ১৩ শহীে 

কযাদেি িিসুর 

আলী স্মরিী , রিিা, 

ঢাকা-১০০০ 
e-mail:naffairsb@yahoo.com, 

Web:www.ngoab.gov.bd 

এ অনিদসর জিয 

প্রদর্াজয িয় নি 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

০৯. সাংসৃ্কনত নবিয়ক ০১  ঘএক) সাংসৃ্কনত নবিয়ক িন্ত্রণালয় ভবি ৬ঘ১১) তলা, এ অনিদসর জিয উপদজলা নিব বাহী সজলা প্রশাসক, 

mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd
mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd


ক্র

নি 

ক  

সসবার িাি প্রদয়াজিীয় 

সদব বাচ্চ  সিয়  

 ঘন্টাা  নেি  

িাস) 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র 

 আদবেি িরি  

প্রানির স্থাি  

সসবািূলয এবাং পনরদশাধ 

পদ্ধনত ঘর্নে থাদক)  

োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

 ঘকি বকতবার পেবী, 

রুি িম্বর, 

বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা  উপদজলা 

সকাড সহ সেনলদিাি 

িম্বর ও ই-সিইল ) 

ঊধ বতি কি বকতবার 

পেবী, রুি িম্বর 

 ,বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা  উপদজলা 

সকাড সহ সেনলদিাি 

িম্বর ও ই-সিইল)  

িন্ত্রণালয় হদত 

অিুোি প্রানির  

আদবেি 

অগ্রগািীকরণ 

কার্ বনেবস কতৃবক প্রণীত অিুোি িরি 

গঠিতন্ত্র 

কার্ বক্রদির প্রনতদবেি 

বাাংলাদেশ 

সনেবালয়, ঢাকা 
e-mail:ap@mocagov.bd, 

Web: www.moca.gov.bd 

প্রদর্াজয িয় নি অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

১০. নশো প্রনতষ্ঠাদির 

িযাদিঝজাং কনিটে 

গঠদির জিয 

নপ্রজাইনডাং 

অনিসার নিদয়াগ 

০২  ঘেইু) 

কার্ বনেবস 

১। সু্কদলর পযাদড প্রধাি 

নশেক নশনেকার আদবেি 

২। পূব ববতী কনিটে গঠি ও 

সিয়াদের কাগদজর সতযানয়ত 

কনপ 

সাংনশষ্ট নশো 

প্রনতষ্ঠাি 
নবিািূদলয 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

১১. নশো প্রনতষ্ঠাদির 

এডহক কনিটের 

অনভভাবক সেসয 

িদিািয়ি ০২  ঘেুই) 

কার্ বনেবস 

১। সু্কদলর পযাদড আদবেি 

২। সেনণ নভনত্তক ১ি ও ২য় স্থাি 

অজবিকারী নশোথীর 

অনভভাবদকর িাদির তানলকা 

োনখল 

 

সাংনশষ্ট নশো 

প্রনতষ্ঠাি 

 

নবিািূদলয 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

১২. সজএসনস   

এসএসনস পরীো 

সকন্দ্র স্থাপি 

নবিদয় িতািত 

প্রোি 

০৭  ঘসাত) 

কার্ বনেবস 

১. প্রদয়াজিীয় সাংর্ুঝিসহ সবাডব 

সথদক প্রাি পত্র  

২. সকদন্দ্র অাংশগ্রহণকারী নশো 

প্রনতষ্ঠািসিদূহর সম্মনতপত্র 

 

 

িাধযনিক নশো 

অনিস 

 

 

নবিািূদলয 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

http://www.moca.gov.bd/
mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd
mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd
mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd


ক্র

নি 

ক  

সসবার িাি প্রদয়াজিীয় 

সদব বাচ্চ  সিয়  

 ঘন্টাা  নেি  

িাস) 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র 

 আদবেি িরি  

প্রানির স্থাি  

সসবািূলয এবাং পনরদশাধ 

পদ্ধনত ঘর্নে থাদক)  

োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

 ঘকি বকতবার পেবী, 

রুি িম্বর, 

বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা  উপদজলা 

সকাড সহ সেনলদিাি 

িম্বর ও ই-সিইল ) 

ঊধ বতি কি বকতবার 

পেবী, রুি িম্বর 

 ,বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা  উপদজলা 

সকাড সহ সেনলদিাি 

িম্বর ও ই-সিইল)  

 +৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

১৩. নশো প্রনতষ্ঠাদির 

বিদভাজদি 

গিদি অিুিনত 

প্রোি 
০৩  ঘ নতি ) 

কার্ বনেবস 

১। সু্কদলর পযাদড প্রধাি 

নশেক নশনেকার আদবেি 

২. অনভভাবকদের সম্মনতপত্র 

৩. ড্রাইভাদরর ড্রাইনভাং 

লাইদসন্স  

৪. গানড়র নিেদিস সাটেবনিদকে 

৫. বিদভাজি িযাদিজদিা 

কনিটে 

৬. নশো অনিসাদরর প্রতযয়ি  

১. সাংনিষ্ট নশো 

প্রনতষ্ঠাি  

২. গানড়র 

িানলক ড্রাইভার  

 

নবিািূদলয 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

১৪. 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র 

সথদক সবসরকারী 

গ্রন্থাগারসিূদহ বই 

প্রানির আদবেদি 

সুপানরশ প্রোি 

০১  ঘএক)  

কার্ বনেবস) 

 

১. জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সথদক 

সরবরাহকৃত আদবেি িরি 

২. গ্রণ্হদকন্দ্র নিবন্ধি সিদের 

িদোকনপ 

৩. নবেযিাি গ্রন্থাগাদরর ছনব 

 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র 

সাংসৃ্কনত নবিয়ক 

িন্ত্রণালয়, ৫ নস 

বিবনু্ধ এনভনিউ, 

ঢাকা 
email:granthakendro.org@g

mail.com 
Web:www.nbc.org.bd 

 

 

নবিািূদলয 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

১৫. জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র 

সথদক সবসরকারী 

গ্রন্থাগারসিূদহর 

বরাদ্দকৃত বই 

গ্রহণ  নবিদয় 

সুপানরশ প্রোি 

০১  ঘএক) 

কার্ বনেবস 

 

 

 

 

১. জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সথদক বই 

বরাদ্দ প্রানির কনপসহ আদবেি  

 

 

 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র 

সাংসৃ্কনত নবিয়ক 

িন্ত্রণালয়, ৫ নস 

বিবনু্ধ এনভনিউ, 

ঢাকা     
email:granthakendro.org@g

mail.com 
Web:www.nbc.org.bd 

 

নবিািূদলয 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

১৬. একটে বানড় একটে ০৩ ন্টাা ১। আদবেিকারীর ছনব-১ কনপ উপদজলা নবিািূদলয উপদজলা নিব বাহী সজলা প্রশাসক, 

mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd
mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd
mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd
mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd


ক্র

নি 

ক  

সসবার িাি প্রদয়াজিীয় 

সদব বাচ্চ  সিয়  

 ঘন্টাা  নেি  

িাস) 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র 

 আদবেি িরি  

প্রানির স্থাি  

সসবািূলয এবাং পনরদশাধ 

পদ্ধনত ঘর্নে থাদক)  

োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

 ঘকি বকতবার পেবী, 

রুি িম্বর, 

বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা  উপদজলা 

সকাড সহ সেনলদিাি 

িম্বর ও ই-সিইল ) 

ঊধ বতি কি বকতবার 

পেবী, রুি িম্বর 

 ,বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা  উপদজলা 

সকাড সহ সেনলদিাি 

িম্বর ও ই-সিইল)  

খািার প্রকদল্পর 

ঋণ অিুদিােি 

২। জাতীয় পনরেয়পত্র জম 

নিবন্ধি সিদের িদোকনপ-১ 

কনপ 

৩। সনিনত বযবস্থাপিা কনিটের 

কার্ বনববরণী 

সিন্বয়কারী, একটে 

বানড় একটে খািার 

প্রকল্প কার্ বালয় 

  

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

১৭. বীর িুঝিদর্াদ্ধার  

প্রথি সম্মািী 

ভাতা প্রোি 

২ িাস ১. নিধ বানরত িরদি আদবেি 

২. পাসদপােব সাইদজর ছনব 

৩. জাতীয় পনরেয় পদত্রর 

িদোকনপ 

৪. জমনিবন্ধি ও িাগনরক 

সিে 

৫. িুঝিদর্াদ্ধার েনললপত্র ও 

সগদজদের কনপ 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর 

কার্ বালয়  

সিাজদসবা অনিস 

নবিািূদলয 

 ঘতদব ১০ োকা িূলয 

বযাাংক একাউা োলু 

করদত হদব) 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

১৮. 

প্রয়াত 

িুঝিদর্াদ্ধাদের 

োিি খরে প্রোি 

 

 

০১  ঘএক ) 

কার্ বনেবস  

স্থািীয়ভাদব ততনরকৃত 

উপদজলা কিান্ডাদরর 

প্রতযয়দির িা াঁকা িরি, 

আদবেি িরি ও 

প্রদয়াজিীয় োকা উপদজলা 

নিব বাহী অনিসার এনসলযান্ড  

গাডব অব অিার প্রোিকারী 

কি বকতবা সাদথ কদর নিদয় 

র্াদবি। 

স্থািীয়ভাদব প্রণীত 

আদবেি িরি 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিস সথদক 

সাংগ্রহ করদত হদব 

 

 

নবিািূদলয 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

১৯. সাধারণ অনভদর্াগ 

তেন্ত ও নিষ্পনত্ত 

০৭  ঘসাত) 

কার্ বনেবস 

সাো কাগদজ আদবেি ও 

প্রিাণক 

 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর কার্ বালয় 

নবিািূদলয উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 

mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd
mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd
mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd


ক্র

নি 

ক  

সসবার িাি প্রদয়াজিীয় 

সদব বাচ্চ  সিয়  

 ঘন্টাা  নেি  

িাস) 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র 

 আদবেি িরি  

প্রানির স্থাি  

সসবািূলয এবাং পনরদশাধ 

পদ্ধনত ঘর্নে থাদক)  

োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

 ঘকি বকতবার পেবী, 

রুি িম্বর, 

বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা  উপদজলা 

সকাড সহ সেনলদিাি 

িম্বর ও ই-সিইল ) 

ঊধ বতি কি বকতবার 

পেবী, রুি িম্বর 

 ,বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা  উপদজলা 

সকাড সহ সেনলদিাি 

িম্বর ও ই-সিইল)  

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

২০. সপেলপাম্প 

স্থাপি সাংক্রান্ত 

তেন্ত প্রনতদবেি 

সপ্ররণ 

০৭  ঘসাত) 

কার্ বনেবস 

নডনস অনিস সথদক পত্র প্রানি 

সাদপদে 

সজলা প্রশাসদকর 

কার্ বালয় 

নবিািূদলয  উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

২১ ইদের ভাো 

স্থাপি সাংক্রান্ত 

তেন্ত প্রনতদবেি 

সপ্ররণ 

৫ঘপা াঁে) 

কার্ বনেবস 

নডনস অনিস সথদক পত্র প্রানি 

সাদপদে 

সজলা প্রশাসদকর 

কার্ বালয় 

নবিািূদলয উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

২২. তথয অনধকার 

আইি , ২০০৯ 

অিুর্ায়ী োনহত 

তথয সরবরাহ 

১০  ঘেশ) 

কার্ বনেবস 

নিধ বানরত িরদি নলনখত বা ই-

সিইদলর িাধযদি আদবেি 

করদত হদব 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর 

কার্ বালয়  

http://shailkupa.jhen

aidah.gov.bd/ 

নবিািূদলয উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

২৩. নবধবা ও োিী 

পনরতযি েুস্থ 

৩ িাস ১. নিধ বানরত িরদি আদবেি  

২. ইউনপ সেয়ারিযাি কতৃ বক 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর 

নবিািূদলয 

 ঘতদব ১০ োকা িূলয 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd
mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd
mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd
mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd


ক্র

নি 

ক  

সসবার িাি প্রদয়াজিীয় 

সদব বাচ্চ  সিয়  

 ঘন্টাা  নেি  

িাস) 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র 

 আদবেি িরি  

প্রানির স্থাি  

সসবািূলয এবাং পনরদশাধ 

পদ্ধনত ঘর্নে থাদক)  

োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

 ঘকি বকতবার পেবী, 

রুি িম্বর, 

বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা  উপদজলা 

সকাড সহ সেনলদিাি 

িম্বর ও ই-সিইল ) 

ঊধ বতি কি বকতবার 

পেবী, রুি িম্বর 

 ,বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা  উপদজলা 

সকাড সহ সেনলদিাি 

িম্বর ও ই-সিইল)  

িনহলাসের প্রথি 

ভাতা প্রোি  

বানি বক আদয়র প্রতযয়িপত্র 

৩. পাসদপােব সাইদজর ছনব 

৪. জাতীয় পনরেয়পদত্রর সতযানয়ত 

িদোকনপ 

৫. জমনিবন্ধি সিে ও 

িাগনরক সিে 

কার্ বালয়  উপদজলা 

সিাজদসবা অনিস 

বযাাংক একাউা োলু 

করদত হদব) 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

২৪. বয়স্কভাতা প্রোি   ৩ িাস ১. নিধ বানরত িরদি আদবেি 

২. পাসদপােব সাইদজর ছনব 

৩. জাতীয় পনরেয়পদত্রর 

সতযানয়ত িদোকনপ 

৪. জমনিবন্ধি সিে ও 

িাগনরক সিে 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর 

কার্ বালয়  উপদজলা 

সিাজদসবা অনিস 

নবিািূদলয 

 ঘতদব ১০ োকা িূলয 

বযাাংক একাউা োলু 

করদত হদব) 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

২৫. অসচ্ছল প্রনতবন্ধী 

ভাতা  প্রোি 

৩ িাস ১. নিধ বানরত িরদি আদবেি 

২. পাসদপােব সাইদজর ছনব 

৩. জাতীয় পনরেয়পদত্রর 

সতযানয়ত িদোকনপ অথবা 

জমনিবন্ধি সিে 

৬. প্রনতবন্ধী পনরেয় পত্র 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর 

কার্ বালয়  উপদজলা 

সিাজদসবা অনিস 

নবিািূদলয 

 ঘতদব ১০ োকা িূলয 

বযাাংক একাউা োলু 

করদত হদব) 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

 

 

২৬. 
সজলা সথদক প্রাি 

সার নডলারদের 

িাদি উপ-বরাদ্দ 

প্রোি 

 

০১  ঘএক) 

কার্ বনেবস 

উপদজলা সার ও বীজ িনিেনরাং 

কনিটের সেসয সনেব 

 ঘউপদজলা কৃনি অনিসার) এর 

নিকে সথদক িনথ 

১। আগািিী বার্ বতা 

২। োলািপত্র 

উপদজলা কৃনি 

অনিস 

নবিািূদলয 

 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd
mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd
mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd


ক্র

নি 

ক  

সসবার িাি প্রদয়াজিীয় 

সদব বাচ্চ  সিয়  

 ঘন্টাা  নেি  

িাস) 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র 

 আদবেি িরি  

প্রানির স্থাি  

সসবািূলয এবাং পনরদশাধ 

পদ্ধনত ঘর্নে থাদক)  

োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

 ঘকি বকতবার পেবী, 

রুি িম্বর, 

বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা  উপদজলা 

সকাড সহ সেনলদিাি 

িম্বর ও ই-সিইল ) 

ঊধ বতি কি বকতবার 

পেবী, রুি িম্বর 

 ,বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা  উপদজলা 

সকাড সহ সেনলদিাি 

িম্বর ও ই-সিইল)  

unojhenaidah@mopa.gov.bd 

২৭. 

িারী ও নশশু 

নির্ বাতি প্রনতদরাধ 

সসদল প্রাি 

অনভদর্াগ নিষ্পনত্ত 

১০  ঘেশ) 

কার্ বনেবস 

১. অনভদর্াদগর নবিদয় আদবেি 

২. অনভদর্াদগর নবিদয় প্রিাণক 

  

 

নবিািূদলয 

 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

২৮. 

গণশুিািীদত প্রাি 

অনভদর্াদগর 

নিষ্পনত্ত 

০৭  ঘসাত) 

কার্ বনেবস 

১. অনভদর্াদগর নবিদয় আদবেি 

২. অনভদর্াদগর নবিদয় প্রিাণক 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর 

কার্ বালয়  উপদজলা 

িনহলা নবিয়ক 

কি বকতবার কার্ বালয় 

নবিািূদলয 

 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

২৯. 
এলঝজইনড কতৃ বক 

গৃহীত ও বাস্তবানয়ত 

প্রকল্প প্রদর্াজয 

সেদত্র টেকাোরীদরর 

নবল  প্রকল্প কনিটের 

সভাপনতর নবল 

প্রোি 

উপদজলা 

প্রদকৌশলীর 

কার্ বালয় হদত 

প্রস্তাব প্রানির 

০২  ঘেুই) 

কার্ বনেবস 

১. সাংনিষ্ট নবিদয় আদবেি 

২. উপদজলা প্রদকৌশলীর 

সুপানরশ ও প্রতযয়ি 

৩. বরাদ্দপত্র 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর 

কার্ বালয়  উপদজলা 

প্রদকৌশলীর কার্ বালয় 

নবিািূদলয 

 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

ঝিিাইেহ 

সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-

২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, 

ঝিিাইেহ 

+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd
mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd
mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd
mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd


ক্র

নি 

ক  

সসবার িাি প্রদয়াজিীয় 

সদব বাচ্চ  সিয়  

 ঘন্টাা  নেি  

িাস) 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র 

 আদবেি িরি  

প্রানির স্থাি  

সসবািূলয এবাং পনরদশাধ 

পদ্ধনত ঘর্নে থাদক)  

োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

 ঘকি বকতবার পেবী, 

রুি িম্বর, 

বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা  উপদজলা 

সকাড সহ সেনলদিাি 

িম্বর ও ই-সিইল ) 

ঊধ বতি কি বকতবার 

পেবী, রুি িম্বর 

 ,বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা  উপদজলা 

সকাড সহ সেনলদিাি 

িম্বর ও ই-সিইল)  

৩০ 

সসে 

 

 

    

 

 

 

শাম্মী ইসলাি 
উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

ঝিিাইেহ সের,ঝিিাইেহ। 

+৮৮০৪৫১-৬২৫৭৪ 

+৮৮০১৭৭৯-২০৩১৬২ 
unojhenaidah@mopa.gov.bd 

mailto:unojhenaidah@mopa.gov.bd

