সিটিজেন চার্ টার

গণপ্রোতন্ত্রী বাাংলাজেশ িরকার
উপজেলা সনব টাহী অসিিাজরর কার্ টালয়
েীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
www.jibannagar.chuadanga.gov.bd

নাগসরক িনে বা সিবা প্রোন প্রসতশ্রুসত
সিশন ও সিশনঃ বাাংলাজেশজক উন্নত সবজের কাতাজর সনজয় র্াওয়া বতটিান িরকাজরর অন্যতি অসঙ্গকার, এ লজযে িরকাজরর িকল সিবা েনগজণর সোরজগাড়ায় সপৌজে সেজয় সেজশর িাসব টক উন্নয়ন
ত্বরাসিত করা এবাং সডসের্াল বাাংলাজেশ সবসনিটাজন িহজর্াসগতা করার লজযে এই সিটিজেন চার্ টার প্রনয়ন করা হল। এোড়াও সবসিন্ন িরকারী েপ্তজরর িাজে সু-িম্পকট বোয় রাখা এবাং েনগজণর অবাধ তথ্য
প্রাসপ্তর অসধকার সনসিত কজর েনগজনর প্রসত িরকারী েপ্তজরর েবাবসেসহতা সনসিত করাই এ সিটিজেন চার্ টাজরর মূল সিশন ও সিশন।

সিবার নাি
ক্র: নাং

সিবা প্রোজনর
িজব টাচ্চ িিয়

োসয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটার পেবী
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র

আজবেন িরি
প্রাসপ্ত স্থান

সিবামূল্য এবাং
পসরজশাধ পদ্ধসত
(র্সে োজক)

সিবা প্রোন পদ্ধসত
অসিসিয়াল সর্সলজিান ও
ই-সিইল
উপজেলা সনব টাহী অসিিার

০১

০২

০৩

০৪

প্রয়াত মুসিজর্াদ্ধাজের
োিন খরচ প্রোন

উধ টতন কিটকতটার পেবী, অসিসিয়াল
সর্সলজিান ও
ই-সিইল

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
উপজেলা সনব টাহী উপজেলা সনব টাহী
অসিিার এর হজত অসিিার/গাড অব অনার স্থানীয় িাজব প্রনীত
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
১ (এক) সেজনর প্রোনকারী কিটকতটা,
আজবেন িরি উপজেলা সকান খরচ সনওয়া
আজবেন প্রাসপ্তর পর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
িজে।
িাকা আজবেন িিট এবাং সনব টাহী অসিি সেজক
হয় না।
unojibannagar@mopa.gov.bd dcchuadanga@mopa.gov.bd
োিন এর অনুোজনর িাংগ্রহ করজত হজব।
সচক

েন্ম সনবন্ধন িাংজশাধজনর
েন্ম সনবন্ধন িাংজশাধজনর
আজবেন িরি ও বয়ি িাংসিষ্ঠ সপৌরিিা/ইউসনয়ন সকান সি সনওয়া
আজবেন সেলা প্রশািক ১(এক)কার্ টসেিব
প্রিাজনর েন্য
সডসের্াল সিন্টার
হয় না
বরাবর অগ্রগািীকরণ
িনে/িাটিসিজকর্

োতীয় গ্রস্থ সকন্দ্র িাংস্কৃসত
োতীয় গ্রন্থজকন্দ্র সেজক
োতীয় গ্রন্থ সকন্দ্র সেজক
সবষয়ক িন্ত্রণালয়,৫/সি
সবিরকারী প্রস্থাগারিমূজহ
িরবরাহকৃত আজবেন
সকান সি সনওয়া
বঙ্গবন্ধ এসিসনউ,ঢাকা১(এক) কার্ টসেিব
বই প্রাসপ্তর আজবেন
িরি এবাং গ্রস্থাগাজরর
হয় না
১০০০
সুপাসরশ প্রোন
কার্ টসববরণী
www.nbc.org.bd
োতীয় গ্রস্থ সকন্দ্র িাংস্কৃসত
োতীয় গ্রন্থজকন্দ্র সেজক
োতীয় গ্রন্থ সকন্দ্র সেজক সবষয়ক িন্ত্রণালয়,৫/সি
সবিরকারী প্রস্থাগারিমূজহ
সকান সি সনওয়া
২(দুই) কার্ টসেিব িরবরাহকৃত আজবেন বঙ্গবন্ধ এসিসনউ,ঢাকাবই প্রাসপ্তর আজবেন
হয় না
১০০০
িরি
সুপাসরশ প্রোন
www.nbc.org.bd

উপজেলা সনব টাহী অসিিার

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১

আজবেন প্রাসপ্তর পর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
unojibannagar@mopa.gov.bd dcchuadanga@mopa.gov.bd
উপজেলা সনব টাহী অসিিার

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১

আজবেন প্রাসপ্তর পর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
unojibannagar@mopa.gov.bd dcchuadanga@mopa.gov.bd
উপজেলা সনব টাহী অসিিার
আজবেন প্রাসপ্তর পর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১

unojibannagar@mopa.gov.bd dcchuadanga@mopa.gov.bd

উপজেলা সনব টাহী অসিিার

০৫

০৬

০৭

০৮

০৯

সনব টাহী ম্যাসেজের্
৩ (সতন)
আোলজতর িািলার
আজেজশর িাধারণ োজবো
কার্ টসেিব
নকল প্রোন

সনব টাহী ম্যাসেজের্
আোলজতর িািলার
আজেজশর েরুরী োজবো
নকল প্রোন

িাো কাগজে আজবেন

-

সনব টাহী ম্যাসেজের্
আোলত েীবননগর,
চুয়াডাঙ্গা।

-

আজবেজনর েন্য
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
২০/= র্াকার সকার্
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
সি এবাং নকজলর আজবেন প্রাসপ্তর পর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
েন্য ৪/= হাজর
unojibannagar@mopa.gov.bd dcchuadanga@mopa.gov.bd
সকার্ সি।

প্রজর্ােে নয়

-আজবেন প্রাসপ্তর পর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হয়।

প্রধানিন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ
৭ (িাত)
তহসবল হজত প্রেত্ত
অনুোজনর সচক ব্যসির
কার্ টসেিব
অনুকূজল সবতরণ

োতীয় পসরচয় পজত্রর ১
কসপ িতোসয়ত
উপজেলা সনব টাহী
িজর্াকসপ সকান আজবেন অসিিাজরর কার্ টালয়
প্রজয়ােন সনই

ধি িন্ত্রণালয় হজত
৭ (িাত)
িিসেে/িসিজরর অনুকূজল
প্রাপ্ত বরাদ্দ সবতরণ
কার্ টসেিব

িাংসিষ্ঠ িিসেে/িসির
কসিটির
িিাপসত/জিজক্রর্ারীর উপজেলা সনব টাহী
োতীয় পসরচয়পজত্রর ১ অসিিাজরর কার্ টালয়
কসপ সকান আজবেজনর
প্রজয়ােন সনই।

এ অসিিজর েন্য -আজবেন প্রাসপ্তর পর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
প্রজয়ােে নয়/ সি হয়।

িহািান্য রাষ্ট্রপসতর
সেচ্ছাধীন তহসবল হজত
প্রাপ্ত সচক সবতরণ

অনুজিােন প্রাপ্ত তাসলকাভূি
ব্যসির োকীয় পসরচয়পজত্রর
১ কসপ িতোসয়ত িজর্াকসপ
সকান আজবেজনর প্রজয়ােন
সনই

সকান খরচ সনওয়া -আজবেন প্রাসপ্তর পর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হয় না
হয়।

৭ (িাত)
কার্ টসেিব

উপজেলা সনব টাহী
অসিিাজরর কার্ালয়

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।

এ অসিিজর েন্য -আজবেন প্রাসপ্তর পর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
প্রজয়ােে নয়
হয়।

উপজেলা সনব টাহী অসিিার

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১

unojibannagar@mopa.gov.bd dcchuadanga@mopa.gov.bd
উপজেলা সনব টাহী অসিিার

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১

unojibannagar@mopa.gov.bd dcchuadanga@mopa.gov.bd
উপজেলা সনব টাহী অসিিার

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১

unojibannagar@mopa.gov.bd dcchuadanga@mopa.gov.bd

উপজেলা সনব টাহী অসিিার
সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
unojibannagar@mopa.gov.bd dcchuadanga@mopa.gov.bd

১০

১১

১২

১৩

১৪

িাাংস্কৃসতক সবষয়ক
িন্ত্রণালয় হজত অনুোন
প্রাসপ্তর আজবেন
অগ্রগািীকরণ

৩ (সতন)
কার্ টসেিব

সশযা প্রসতষ্ঠাজনর
১ (এক)
ম্যাজনসোং কসিটি গঠজনর
েন্য সপ্রোইসডাং অসিিার
কার্ টসেিব
সনজয়াগ

সশযা প্রসতষ্ঠাজনর এডহক ৩(সতন)
কসিটির অসিিাবক িেস্য
িজনানয়ন।
কার্ টসেিব

সপ এি সি/জে এি সি/
সে সড সি/ এি এি সি/
এইি এি সি িহ িকল
পরীযা সকন্দ্র সবষজয়
িতািত পোন

কার্ টসেিব

সবসিন্ন সশযা প্রসতষ্ঠাজন
২(দুই)
প্রােসিক সবদ্যালজয়
বনজিােজন গিজন অনুিসত
কার্ টসেিব
প্রোন

িাাংস্কৃসতক সবষয়ক
িন্ত্রণালয়কর্তটক প্রণীত
অনুোন িরি

িবন ৬(১১) তলা
বাাংলাজেশ িসচবলায়
ঢাকা-১০০০

এ অসিজির েন্য -আজবেন প্রাসপ্তর পর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
প্রজর্ােে নয়/সি হয়।

E-mail
ap@moca.gov.bd

১। স্কুজলর প্যাজড
সশযক/সশসযকার
আজবেন
২। কসিটির গঠন ও
সিয়াজের কাগজের
িতোসয়ত কসপ।

সকান খরচ সেওয়া -আজবেন প্রাসপ্তর পর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হয় না/সি
হয়।

১। স্কুজলর প্যাজড
আজবেন
২। প্রস্তাসবত ৩ েন
অসিিাবজকর নাজির
তাসলকা োসখল।

১। নতুন সকন্দ্র স্থাপজন
প্রধান সশযজকর
যুসিযুি আজবেন।

-

-

১। স্কুজলর প্যাজড প্রধান
সশযক/সশসযকার
আজবেন।

সকান খরচ সেওয়া -আজবেন প্রাসপ্তর পর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হয় না/সি
হয়।

সকান খরচ সেওয়া -আজবেন প্রাসপ্তর পর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হয় না/সি
হয়।

সকান খরচ সেওয়া -আজবেন প্রাসপ্তর পর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হয় না/সি
হয়।

উপজেলা সনব টাহী অসিিার

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১

unojibannagar@mopa.gov.bd dcchuadanga@mopa.gov.bd
উপজেলা সনব টাহী অসিিার

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১

unojibannagar@mopa.gov.bd dcchuadanga@mopa.gov.bd
উপজেলা সনব টাহী অসিিার

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১

unojibannagar@mopa.gov.bd dcchuadanga@mopa.gov.bd
উপজেলা সনব টাহী অসিিার

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১

unojibannagar@mopa.gov.bd dcchuadanga@mopa.gov.bd

উপজেলা সনব টাহী অসিিার
সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
unojibannagar@mopa.gov.bd dcchuadanga@mopa.gov.bd

১৫

২(দুই) কার্ টসেিব
িজে সেলা
ওয়াে িাহসিজল অনুিসত
-িাো কাগজে আজবেন প্রশািক বরাবর
অগ্রায়ন

সকান খরচ সেওয়া -আজবেন প্রাসপ্তর পর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হয় না/সি
হয়।

১। আজবেনকারীর ১
কসপ িতোসয়ত েসব
১৬

বীর মুসিজর্াদ্ধার প্রেি
িম্মানী িাতা প্রোন

৭ (িাত)

২। মুসিজর্াদ্ধা িনজের
িতোসয়ত িজর্াকসপ

-

কার্ টসেিব

সকান খরচ সেওয়া
আজবেন প্রাসপ্তর পর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
হয় না/সি

৩। োতীয়
পসরচয়পত্র/েন্মসনবন্ধন
িনজের িজর্াসকপ

১৭

িাধারণ অসিজর্াগ তেন্ত ও ১৪(সচৌদ্দ)
সনস্পসত্ত
কার্ টসেিব

িাো কাগজে আজবেন

-

সকান খরচ সেওয়া
আজবেন প্রাসপ্তর পর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
হয় না/সি

উপজেলা সনব টাহী অসিিার

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১

unojibannagar@mopa.gov.bd dcchuadanga@mopa.gov.bd

উপজেলা সনব টাহী অসিিার

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১

unojibannagar@mopa.gov.bd dcchuadanga@mopa.gov.bd

উপজেলা সনব টাহী অসিিার

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১

unojibannagar@mopa.gov.bd dcchuadanga@mopa.gov.bd
উপজেলা সনব টাহী অসিিার
সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১

১৮

র্াত্রা/জিলা/িাকটাি/িাংক্রান্ত
তেন্ত প্রসতজবেন সপ্ররণ

৭ (িাত)
িাো কাগজে আজবেন
কার্ টসেিব

-

সকান খরচ সেওয়া
আজবেন প্রাসপ্তর পর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। unojibannagar@mopa.gov.bd
হয় না/সি

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
dcchuadanga@mopa.gov.bd

১৯

২০

উপজেলা সনব টাহী অসিিার

সিজনিা/জপজরালপাম্প
৭ (িাত)
স্থাপন/ইজর্র িার্া স্থাপন
িাংক্রান্ত তেন্ত প্রসতজবেন
কার্ টসেিব
সপ্ররণ

িাো কাগজে আজবেন

তথ্য অসধকার আইন
২০০৯ অনুর্ায়ী চাসহত
তথ্য িরবরাহ

সনধ টাসরত িরজি সলসখত
বা ই-সিইজলন িােজি আজবেন করজত হজব।

১৫ (পজনর)
কার্ টসেিব

-

সকান খরচ সেওয়া
আজবেন প্রাসপ্তর পর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
হয় না/সি

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১

unojibannagar@mopa.gov.bd dcchuadanga@mopa.gov.bd
উপজেলা সনব টাহী অসিিার
সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
সকান খরচ সেওয়া -আজবেন প্রাসপ্তর পর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হয় না/সি
হয়।

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১

unojibannagar@mopa.gov.bd dcchuadanga@mopa.gov.bd

২১

২২

বয়স্ক িাতা, সবধবা ও
োিী পসরতোিা দু:ক্ষ
১ (এক)
িসহলা িাতা, প্রসতবসন্ধ
িাতা এবাং প্রসতবসন্ধ সশযা
কার্ টসেিব
বৃসত্ত পোন িাংক্রান্ত সচক
োযরকরণ

যুব ঋণ অনুজিােন ও
সবতরণ

১ (এক)
কার্ টসেিব

উপজেলা িিাে সিবা
িাংসিষ্ট কার্ টালয়
অসিি সেজক প্রাপ্ত নসে

সকান খরচ সনওয়া -আজবেন প্রাসপ্তর পর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হয় না /সি
হয়।

উপজেলা সনব টাহী অসিিার

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১

unojibannagar@mopa.gov.bd dcchuadanga@mopa.gov.bd
উপজেলা যুব উন্নয়ন
অসিিার সেজক প্রাপ্ত নসে
র্াজত োকজব
১। আজবেনপত্র
২। বন্ধকী েসির
িাসলকানার েপজয
খসতয়াজনর
কসপ/েসলল/োসখলা
িাংসিষ্ট কার্ টালয়
৩। যুব উন্নয়ন কর্তটক
প্রসশযজণর িনেপত্র
৪। আজবেনকারীর েসব-১
কসপ
৫। োতীয় পসরচয়পত্র
৬। অনুজিাসেত ঋজণর
৫% িঞ্চয় েিা।

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
উপজেলা সনব টাহী অসিিার
dcchuadanga@mopa.gov.bd
সকান খরচ সনওয়া -আজবেন প্রাসপ্তর পর প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হয় না /সি
হয়।

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
unojibannagar@mopa.gov.bd

২৩

২৪

উপজেলা িার ও বীে
িসনর্সরাং কসিটির িেস্য
সেলা সেজক প্রাপ্ত িার
১ (এক)
িসচব (উপজেলা কৃসষ
সডলারজের িাজে উপঅসিিার) এর সনকর্
িাংসিষ্ট কার্ টালয়
বরাদ্দ প্রোন।
কার্ টসেিব
সেজক নসে র্াজত োকজব
১। আগিনী বাতটা
২। চালানপত্র।
১) আজবেনকারীর োিী
িহকারী
ও স্ত্রী বা পুত্রিহ িাজয়র
কসিশনার (ভূসি)
আজবেনপত্র
হজত প্রস্তাব প্রাসপ্তর
উপজেলা সনব টাহী
পর ৩ (সতন)
২) ২০ র্াকার সকার্ ট সি অসিিাজরর কার্ টালয়/
সেজনর িজে।
িহকারী কসিশনার (ভূসি)
কৃসষ খাি েসি বজিাবাস্ত
ট
৩) ভূসিহীন িাটিসিজকর্
/জেলা প্রশািজকর
িব টজিার্:
কার্ টালয়/ প্রজর্ােে সযজত্র
৪) পসরবাজরর িকল
ভূসি িন্ত্রণালয়।
৬০-৯০ সেন
িেস্যজের েসব

সকান খরচ সনওয়া
হয় না /সি

উপজেলা সনব টাহী অসিিার

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১

unojibannagar@mopa.gov.bd dcchuadanga@mopa.gov.bd
উপজেলা সনব টাহী অসিিার
উপজেলা ভূসি অসিি হজত প্রস্তাব প্রাসপ্তর পর উপজেলা
কৃসষ েসির সযজত্র সনব টাহী অসিিার প্রস্তাবটি র্াচাই বাোই কজর প্রজর্ােে
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
সিলািী মূল্য ১
সযজত্র িরেসিন র্াচাই কজর সুপাসরশ িহকাজর সেলা
র্াকা ও
প্রশািক িজহােজয়র কার্ টালজয় অনুজিােজনর সনসিত্ত
unojibannagar@mopa.gov.bd সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
কবুসলয়তনািা
অগ্রবতী করজবন। সেলা প্রশািক কর্তটক চূড়ান্ত
সরসে: সি বাবে অনুজিােজনর পর কবুসলয়ত িম্পােন এবাং িাবdcchuadanga@mopa.gov.bd
২৪০/- র্াকা
সরসেসে অসিজির িােজি েসলল সরসেজেশন ও
ভূসিহীনজের েখল বুসেজয় সেওয়া হয়। অতঃপর
নািোসর ও েিািাগকরণ এবাং সরকড ট িাংজশাধন করা
হয়।

৫) োতীয় পসরচয় পত্র

২৫

সপসর-সিরীভূি হার্
৪০-৪৫ সেন
বাোর এর চাসিনা সিটি
বজিাবাস্ত

ইউসনয়ন ভূসি িহকারী কিটকতটা িরেসিজন তেন্ত ও
উপজেলা সনব টাহী অসিিার
সরকড টপত্র র্াচাই অজন্ত প্রসতজবেন োসখল কজরন।
ট
প্রসত বগসির্াজরর
কানুনজগার িতািতিহ িহকারী কসিশনার (ভূসি)
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
১) আজবেনপত্র
েন্য সিটি
িতািতিহ প্রস্তাব উপজেলা সনব টাহী অসিিার বরাবর
কজপটাজরশন এলাকা
সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
সপ্ররণ কজরন। উপজেলা সনব টাহী অসিিার প্রাপ্ত প্রস্তাব
২) ২০ র্াকার সকার্ ট সি
৫০০ র্াকা, সপৌর
unojibannagar@mopa.gov.bd
উপজেলা সনব টাহী
পরীযা অজন্ত িতািতিহ অসতসরি সেলা প্রশািক
এলাকায় ১২৫
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
অসিিাজরর কার্ টালয়/
(রােে) বরাবর সপ্ররণ কজরন। অসতসরি সেলা
৩) োতীয় পসরচয়পত্র
র্াকা এবাং সেলা
িহকারী কসিশনার (ভূসি)
প্রশািক (রােে) র্াচাই কজর সেলা প্রশািজকর সনকর্
িের ব্যতীত ১০০
dcchuadanga@mopa.gov.bd
/জেলা প্রশািজকর কার্ টালয়
উপস্থাপন কজরন। সেলা প্রশািক অনুজিােন কজর
৪) েসব (পািজপার্ ট)
র্াকা এবাং
িহকারী কসিশনার (ভূসি) বরাবর সপ্ররণ কজরন।
উপজেলা িের ৫০
অতঃপর সনধ টাসরত হাজর সলেিাসন আোয়পূব টক
র্াকা এবাং অন্যান্য
িরেসিজন সলেগ্রহীতাজক েসি বুসেজয় সেওয়া হয়।
২০ র্াকা।

২৬

২৭

আজবেনপ্রাসপ্তর পর ইউসনয়ন ভূসি িহকারী কিটকতটা
িরেসিজন তেন্ত ও সরকড টপত্র র্াচাই কজর
উপজেলা সনব টাহী অসিিার
প্রস্তাব/প্রসতজবেন কানুনজগা/ িাজিটয়ার কর্তটক
১) আজবেনপত্র
র্াচাই/পরীযা কজর সস্কচ ম্যাপ ততসর করা হয়।
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
িহকারী কসিশনার (ভূসি) প্রস্তাব/প্রসতজবেন
উপজেলা সনব টাহী
িাধারণত ৩-৪ ২) সকাজনা সুসবধাজিাগী/
িতািতিহ ইউএনও বরাবর সপ্ররণ; ইউএনও
অসিিাজরর কার্ টালয়/
িাি, তজব
প্রসতষ্ঠাজনর হজয় আজবেন
িাংসশস্নষ্ট সিৌোর তািতিহ নসে সেলা প্রশািজকর কার্ টালজয় সপ্ররণ
unojibannagar@mopa.gov.bd
িহকারী কসিশনার (ভূসি)
িন্ত্রণালজয়র
করজল তার প্রিাণপত্র
পূব টবতী ১২ িাজির কজরন। অসতসরি সেলা প্রশািক (রােে) কর্তটক
/জেলা প্রশািজকর
অকৃসষ খাি েসি বজিাবস্ত অনুজিােজনর
গড় মূজল্যর ১.৫ িরেসিন তেন্ত ও িতািত োসখজলর পর চূড়ান্ত
কার্ টালয়/ প্রজর্ােে সযজত্র
ওপর সনিটর কজর ৩) ৩ কসপ েসব
সেজক ৩ গুণ পর্ টন্ত অনুজিােজনর েন্য ভূসি িন্ত্রণালজয় সপ্ররণ করা হয়।
ভূসি িন্ত্রণালয়।
অেবা সিলািী মূল্য সকছু সকছু সযজত্র ভূসি িন্ত্রণালজয়র িােজি
৪) এনআইসড-এর কসপ
িরকারপ্রধাজনর অনুজিােন প্রজয়ােন হয়। অনুজিােন
হজয় সেলা প্রশািজকর িােজি উপজেলা ভূসি অসিজি
সপ্ররণ করা হয়। আজবেনকারী ধার্ টকৃত সিলাসি ও মূল্য
িরকাসর সকাষাগাজর েিা প্রোন করজল চুসিপত্র
িম্পােন; অতঃপর েসলল সরসেজেশন অজিত্ম
নািোসরকরণ ও েখল হিত্মািত্মর করা হয়।
ইোরাজর্াগ্য হার্-বাোজরর তাসলকা প্রস্তুত কজর হার্বাোজরর
বাোর নীসতিালা অনুর্ায়ী েরপত্র সবজ্ঞসপ্তর িােজি উপজেলা সনব টাহী অসিিার
ইোরামূল্য
ইোরাোন। িিল েরোতা ৭ সেজনর িজে
প্রসত বেজরর ১লা
অনুর্ায়ী
ইোরামূজল্যর অবসশষ্ট অে ট, সনধ টাসরত িোর্ ও আয়কর সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
তবশাজখর
সিসডউজলর মূল্য
১) েরপত্র আজবেন
পসরজশাধ কজর ৩০০/- র্াকার নন-জুসডসশয়াল স্ট্োজম্প
আনুিাসনক ২
উপজেলা সনব টাহী
সনধ টারণ (সবগত ৩
চুসি িম্পােন কজর আনুষ্ঠাসনকিাজব বাোজরর েখল unojibannagar@mopa.gov.bd
(দুই) িাি পূজব ট
অসিিাজরর কার্ টালয়/
(সতন) বেজরর গড়
হার্-বাোর ইোরা প্রোন
২) োতীয় পসরচয়পত্র
বুজে সনন। । (ইোরামূল্য ১ লয পর্ টন্ত- ৫০০
কার্ টক্রি গ্রহণ
িহকারী কসিশনার (ভূসি) ইোরা মূজল্যর
র্াকা; ইোরামূল্য ১ লয র্াকার ঊর্ধ্ট সেজক ২ লয
করা হয়।
/জেলা প্রশািজকর কার্ টালয় ১০% বসধ টত
৩) ব্যাাংক ড্রাির্
র্াকা পর্ টন্ত- ১০০০ র্াকা; ইোরামূল্য ২ লয র্াকার
মূল্যিহ) এবাং সি
ঊজর্ধ্ট প্রসত লয বা তার িগ্াাংশ র্াকার েন্য ১০০০
প্রায় ৬০ সেন
অনুর্ায়ী িোর্
র্াকার িাজে অসতসরি ২০০ র্াকা। ইোরামূজল্যর
আয়করিহ ইোরা
২৫% েরপজত্রর িাজে োসখল; োিানত বাবে
মূল্য প্রোন
ইোরামূজল্যর ৫% েিাোন; ইোরাপ্রাপ্ত হজল
ইোরামূজল্যর অবসশষ্ট ৭৫ েিাোন িোর্ বাবে ১৫
এবাং আয়কর বাবে ৫ েিাোন)

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
dcchuadanga@mopa.gov.bd

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
dcchuadanga@mopa.gov.bd

১) েরপত্র আজবেন

েলিহাল ইোরা প্রোন
২৮

২৯

প্রসত বেজরর ১লা
তবশাজখর
২) োতীয় পসরচয়পত্র
আনুিাসনক ২
(দুই) িাি পূজব ট ৩) নাগসরকত্ব িনে
কার্ টক্রি গ্রহণ
করা হয়।
৪ িৎস্যেীবী িিবায়
িসিসতর সরসেজেশন
প্রায় ৬০ সেন

১) প্রসতটি সিসডউল
ক্রজয়র েন্য
সনধ টাসরত সকাজড
৫০০ র্াকা
চালানমূজল েিা
প্রোন

বাাংলা িজনর ১ িাঘ হজত ইোরা প্রোজনর উজদ্দজে
ইোরাজর্াগ্য েলিহাজলর তাসলকা ততসর কজর িরকাসর
উপজেলা সনব টাহী অসিিার
নীসতিালা সিাতাজবক িরকাসর মূল্য সনধ টারণপূব টক
সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
সবজ্ঞসপ্ত প্রকাশ করা হয়। প্রাপ্ত আজবেনিমূহ সনধ টাসরত
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
উপজেলা সনব টাহী
তাসরজখ মূল্যায়ন কসিটির িােজি মূল্যায়ন কজর সর্াগ্য
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
অসিিাজরর কার্ টালয়/
ইোরাোরগণজক পত্র সেওয়া হয়। মূল্য পসরজশাধ এবাং
২) ইোরা মূল্য
unojibannagar@mopa.gov.bd
িহকারী কসিশনার (ভূসি)
৩০০ র্াকার নন-জুসডসশয়াল স্ট্োজম্প চুসিবদ্ধ হজল
প্রোন
dcchuadanga@mopa.gov.bd
/জেলা প্রশািজকর কার্ টালয়
ইোরাোরজক েলিহাল বুসেজয় সেওয়া হয়।
ইোরাোর মূল্য পসরজশাধ না করজল পুনঃইোরা
৩) আয়কর প্রোন
প্রোজনর েন্য সবজ্ঞসপ্তর িােজি কার্ টক্রি চলজত োজক।
ইোরা প্রোন িম্ভব না হজল খাি আোয় কার্ টক্রি
৪) িোর্ প্রোন
অব্যাহত রাখা হয়।

৫) োিানত প্রোন
‘ক’ তাসলকাভূি িহকারী কসিশনার(ভূসি) আজবেন প্রাসপ্তর পর
অসপটত িম্পসত্তর (প্রজর্ােে সযণজত্র িজরেসিন তেন্তপূব টক) প্রস্তাব ততসর
সযজত্র :
কজর এবাং তা অনুজিােজনর েন্য উপজেলা সনব টাহী
অসিিার বরাবর সপ্ররণ কজরন। উপজেলা সনব টাহী
উপজেলার সযজত্র অসিিার কর্তটক পরীয অজন্ত তা অনুজিােন এবাং
উপজেলা সনব টাহী অসিিার
একর প্রসত কৃসষ উপজেলা ভূসি অসিজি সপ্ররণ করা হজয় োজক।
িহকারী
সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
উপজেলা সনব টাহী
েসি: ৫০০ র্াকা; সলেিাসন পসরজশাজধর েন্য সলে গ্রহীতাজক পত্র সেয়া
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
কসিশনার (ভূসি) ১) আজবেনপত্র
অসিিাজরর কার্ টালয়/
অকৃসষ েসি :
হয়। অতঃপর ধার্ টকৃত সলেিাসন আোয় এবাং নসে
হজত প্রস্তাব প্রাসপ্তর
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
অসপটত িম্পসত্তর ইোরা
িহকারী কসিশনার (ভূসি) ২০০০ র্াকা; সশল্প/ িাংরযণ করা হয়।
পর ৩ (সতন)
২) ২০ র্াকার সকার্ ট সি
unojibannagar@mopa.gov.bd
নবায়ন/ ইোরা পসরবতটন
/জেলা প্রশািজকর কার্ টালয় বাসনসেেক : ৩/-।
সেজনর িজে।
dcchuadanga@mopa.gov.bd
(জপৌরিিার সযজত্র একর প্রসত কৃসষ েসি ১০০০ র্াকা;
৩) োতীয় পসরচয়পত্র
ট
প্রসত বগফুটর্
অকৃসষ েসি ৪০০০ র্াকা; সশল্প/ বাসনসেেক : ৫/িজব টাচ্চ ১৫ সেন।
ট আবাসিক ঘর সিজে কাঁচা ৩/আবাসিক ঘর
র্াকা। প্রসত বগফুটর্
সিজে কাঁচা ১/- র্াকা; আঁধা-পাঁকা টিজনর সেয়াল/োে ৪ র্াকা; পাঁকা
র্াকা; আঁধা-পাঁকা ঘর ৬ র্াকা। বাসনসেেক উজদ্যজে টিজনর কাঁচা ঘর ৮
টিজনর সেয়াল/োে র্াকা;
১৫০ র্াকা; পাঁকা
ঘর ৩৫০ র্াকা। আঁধা-পাঁকা/ পাঁকা ঘর ১২/- র্াকা।)

১) আজবেন

৩০

ট
িাটিসিজকর্
িািলা
িাংক্রান্ত

২) চাসহোপত্র
িািলার সবসধ
সিাতাজবক
৩) অন্যান্য কাগেপত্র
সনস্পসত্ত। িজব টাচ্চ
৬ িাজি সনষ্পসত্ত।
৪) সকার্ ট সি/স্ট্াম্প

উপজেলা সনব টাহী
অসিিাজরর কার্ টালয়

উপজেলা সনব টাহী অসিিার
িরকাসর প্রসতষ্ঠান/ স্থানীয় িরকার প্রসতষ্ঠান/ ব্যাাংক
সনধ টাসরত িজিট সকার্ ট সি িাংযুি কজর তাজের োবী
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
িম্বসলত সরকুইসেশন উপজেলা সনব টাহী অসিিাজরর
সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
িরকাসর োবী
সনকর্ োসখল করজল িরকাসর ও আধা িরকাসর
unojibannagar@mopa.gov.bd
অনুর্ায়ী সনসে টষ্ট প্রসতষ্ঠাজনর আোয়জর্াগ্য পাওনা র্া তািাসে হয়সন িজিট
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
হাজর স্ট্োম্প/ সকার্ ট িস্টুষ্ট হজল ৪ ধারা সিাতাজবক কার্ টক্রি শুরম্ন এবাং ৭
সি
ধারা অনুর্ায়ী সনাটিশ োরী । সেনাোর কর্তটক োবীকৃত
dcchuadanga@mopa.gov.bd
র্াকা পসরজশাধ। ব্যে ট হজল সবসধ সিাতাজবক স্থাবর ও
অস্থাবর িম্পসত্ত সক্রাক ও সনলাজি সবসক্র কজর োবীকৃত
র্াকা আোজয়র কার্ টক্রি গ্রহণ।

উপজেলা সনব টাহী অসিিার
১) আজবেনপত্র
৩১

৩২

িাননীয় িাংিে িেস্য
৭/১০ সেজনর িজে ২) োতীয় পসরচয়পত্র
িজহােজয়র ঐসচ্ছক
তহসবজলর অে ট োড়করণ
৩) েসব (পািজপার্ ট)

সোক বরাদ্দ/ সবজশষ
০৭-১০ সেন
অনুোজনর অে ট োড়করণ

উপজেলা সনব টাহী
অসিিাজরর কার্ টালয়

উপজেলা সনব টাহী
িাংসশস্নষ্ট প্রসতষ্ঠান/ইউসপ
অসিিাজরর কার্ টালয়
সচয়ারম্যন/জিম্বার কর্তটক
প্রতেয়নপত্র
ইউসনয়ন পসরষে

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
িাংিে িসচবালজয়র বরাদ্দপত্র পাওয়ার পর সবলকজর সহিাবরযণ অসিজি সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
সনজে টশনা
েিাকরণ এবাং সবল পাশ হওয়ার পর ব্যাাংক সহিাজব
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
সিাতাজবক।
স্থানান্তর ও িাননীয় িাংিে িেস্য িজহােজয়র িাজে unojibannagar@mopa.gov.bd
আজলাচনাক্রজি সনসিষ্ট সেজন িাংসশস্নষ্ট
dcchuadanga@mopa.gov.bd
উপকারজিাগীজের িজে র্াকা প্রোন।

সবনামূজল্য

ধিীয় প্রসতষ্ঠান/ক্লাব/পাঠাগাজরর সযজত্র প্রতোশী
প্রসতষ্ঠান িাংসশস্নষ্ট কসিটি কর্তটক ে-উজদ্যাজগ সনধ টাসরত
উপজেলা সনব টাহী অসিিার
সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
িরি পূরণ কজর উপজেলা সনব টাহী অসিিার/উপজেলা
সচয়ারম্যান এবাং স্থানীয় িাংিে িেজস্যর সুপাসরশিহ
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
িন্ত্রণালজয় সপ্ররণ। িন্ত্রণালয় ও এিসপর সেচ্ছাধীন
তহসবল সেজক বরাদ্দপত্র পাওয়ার পর উপজেলা সনব টাহী
unojibannagar@mopa.gov.bd dcchuadanga@mopa.gov.bd
অসিিার কর্তটক সবল প্রস্তুত কজর সহিাবরক্ষণ অসিি
সবল পাি কজর ব্যাাংক সহিাজব (সবসবধ সহিাব) স্থানান্তর
কজর। অতঃপর িাংসশস্নষ্ট প্রসতষ্ঠাজনর িিাপসত/ব্যসির
অনুকূজল ক্রি সচজকর িােজি অে ট োড় করা হয়।

৩৩

৩৪

িাধারণ: দুজর্ টাগ ব্যবস্থাপনা অসধেপ্তর উপজেলার আয়তন,
েনিাংখ্যা ও দু:স্থতার সিসত্তজত সেলা প্রশািক বরাবর;
উপজেলা সনব টাহী অসিিার
টাহী
সেলা
প্রশািক
একই
সনয়জি
উপজেলা
সনব
অসিিার
প্রকল্প বািস্তবায়ন
বরাবর; উপজেলা সনব টাহী অসিিার একইিাজব উপ-বরাদ্দ সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
কিটকতটার কার্ টালয়/
প্রোন কজরন। বরাজদ্দর অনুকূজল িাংসশস্নষ্ট প্রকজল্পর
উপজেলা সনব টাহী
সপআইসি’র িােজি ইউসনয়ন পসরষে প্রকল্প বািস্তবায়ন
অসিিাজরর কার্ টালয়/
unojibannagar@mopa.gov.bd
ও ৩০০ র্াকার কজর।সবজশষ: দুজর্ টাগ ব্যবস্থাপনা অসধেপ্তজরর িহাপসরচালক
সেলা প্রশািজকর কার্ টালয়
নন-জুসডসশয়াল সনব টাচনী এলাকা সিসত্তক সবিােন কজর িাংিে িেস্যজের
ও প্রজর্ােে সযজত্র উপজেলা
স্ট্োজম্প সপআইসি অনুকূজল সেলা প্রশািক বরাবর বরাদ্দপত্র সপ্ররণ কজরন।
সহিাব রযণ অসিি।
িাংিে িেস্যগণ প্রকল্প গ্রহণ কজর উপজেলা সনব টাহী
কর্তটক
অসিিাজরর িােজি সেলা প্রশািক বরাবর সপ্ররণ কজরন।
৩) সবল-িাউচার
অঙ্গীকারনািা
সেলা প্রশািক কর্তটক অনুজিাসেত তাসলকা উপজেলা সনব টাহী
অসিিার এর তত্তবাবধাজন িাননীয় িাংিে িেস্য কর্তটক
৪) চুসিপত্র
অনুজিাসেত প্রকল্প কসিটির িােজি তা বাস্তবায়ন করা হয়।
উপজেলায় বরাদ্দ প্রাসপ্তর পর ইউএনও কর্তটক েনিাংখ্যা ও
আয়তজনর সিসত্তজত ইউসনয়নওয়ারী বরাদ্দ সবিােনপূব টক
ইউসনয়ন পসরষজে সপ্ররণ করা হয়। ইউসপ কর্তটক বরাদ্দ
অনুর্ায়ী শ্রসিক এবাং ওজয়ে ও নন-ওজয়ে কজিটর প্রকল্প
তাসলকা প্রিত্মুত কজর উপজেলা কসিটির সুপাসরশিহ সেলা উপজেলা সনব টাহী অসিিার
কণ টধার কসিটির চূড়ািত্ম অনুজিােন। প্রেত্ত বরাজদ্দর
প্রকল্প বািস্তবায়ন
আজলাজক সবল প্রস্তুত কজর িাংসশস্নষ্ট ব্যাাংক একাউজন্ট
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
কিটকতটার কার্ টালয়/
আজবেজনর িাজে েসব ও
ট
(িাোর
একাউন্ট)
অে
েিা
করা
হয়।
শ্রসিক
তাসলকা
উপজেলা সনব টাহী
অনুর্ায়ী ইউসনয়নওয়ারী শ্রসিকজের িজুসর পসরজশাজধর
অসিিাজরর কার্ টালয়/
সবনামূজল্য
unojibannagar@mopa.gov.bd
োতীয় পসরচয়পজত্রর
েন্য ব্যাাংজকর শাখা সনব টাচন কজর প্রজতেক শ্রসিজকর নাজি
সেলা প্রশািজকর কার্ টালয়
ব্যাাংক সহিাব সখালা হয় এবাং িাোর একাউন্ট হজত
িজর্াকসপ
ও প্রজর্ােে সযজত্র উপজেলা
সনধ টাসরত ব্যাাংজকর শাখায় (চাইল্ড একাউন্ট) র্াকা স্থানান্তর
সহিাব রযণ অসিি।
করা হয়। প্রকল্প তোরসকর েন্য ট্যাগ অসিিার সনজয়াগ
কজর প্রকল্পস্থজল প্রকজল্পর কাে আরম্ভ করা হয়। নন-ওজয়ে
র্াকার প্রকল্প গ্রহণ কজর িাংসশস্নষ্ট সপআইসি প্রকল্প
বাস্তবায়ন কজর। ওজয়ে কজস্ট্র (র্াকা) েন্য প্রসত িপ্তাজহ
সিল্ড সুপারিাইোর ও ট্যাগ অসিিাজরর প্রতেয়জনর
সিসত্তজত অগ্রগসত অনুর্ায়ী শ্রসিক িজুসর ব্যাাংজকর িােজি
পসরজশাধ করা হয়।

পসরপজত্রর শতটাবলী
বরাদ্দ প্রোন হজত অনুিাজর ।
৬০ সেন । তজব
ত্রাণ িন্ত্রণালয় কর্তটক প্রেত্ত
িরকার প্রজয়ােন
বরাজদ্দ গৃহীত প্রকল্প
িজন করজল তা
বািস্তবায়ন (টিআর,
বৃসদ্ধ করজত
১) স্কীি
কাসবখা, কাসবর্া)(িাধারণ
পাজরন
ও সবজশষ)
২) প্রকল্প কসিটি

েসরদ্রজের েন্য কিটসৃেন প্রায় ৪০ সেন
কিটসূসচ (৪০ সেজনর)
ইসেসপসপ

দুজর্ টাগ ও ত্রাণ
িন্ত্রণালয় কর্তটক
প্রেত্ত সনজিশনা
সিাতাজবক

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
dcchuadanga@mopa.gov.bd

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
dcchuadanga@mopa.gov.bd

৩৫

৩৬

কাজের ওপর
সিসত্ত কজর িিয়
গ্রািীণ অবকাঠাজিা সনিটাণ
সর্ন্ডার ডকুজিজন্টর
সনধ টারণ করা হয়
কার্ টক্রি
শতটানুিাজর
আনুিাসনক ৬০৭৫ সেন

সিসেএি/ত্রাণ/িানসবক
িাহায্য সবতরণ

১-৩ িপ্তাহ

--

গ্রািীণ অবকাঠাজিা সনিটাজণর লজয সোর্ খাল/নালার
উপর িজব টাচ্চ ৪০ ফুটর্ তেঘ টেজর সিে সনিটাজণর েন্য
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কিটকতটা হাইজড্রাসলক
উপজেলা সনব টাহী অসিিার
ডার্ািহ সিে সনিটাজণর স্থাজনর েসবিহ ইউএনও এর
িােজি ত্রাণ ও পুনব টািন অসধেপ্তজর সপ্ররণ কজরন।
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
প্রকল্প বািস্তবায়ন
প্রস্তাব অনুর্ায়ী োসয়ত্বপ্রাপ্ত প্রজকৌশলীর িরেসিন
টালয়/
কিটকতটার কার্
সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
সনধ টাসরত সি সেজয় র্াচাই-বাোই সশজষ দুজর্ টাগ ব্যবস্থাপনা অসধেপ্তর
উপজেলা সনব টাহী
unojibannagar@mopa.gov.bd
সিসডউল ক্রয় ও সকন্দ্রীয়িাজব েরপত্র আহবান কজর। েরপত্র উপজেলা
অসিিাজরর কার্ টালয়/
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
প্রজর্ােে সযজত্র
কর্তটপযর সনকর্ োসখজলর পর র্াচাই-বাোই এবাং
সেলা প্রশািজকর কার্ টালয়
িোর্, আইটি প্রোন মূল্যায়জনর পর উপজেলা প্রকল্প বািস্তবায়ন কিটকতটা
ও প্রজর্ােে সযজত্র উপজেলা
dcchuadanga@mopa.gov.bd
ঠিকারোরজক চুসিপত্র এবাং সনরাপত্তা োিানত েিা
সহিাব রযণ অসিি।
সেওয়ার েন্য পত্র প্রোন কজর কার্ টাজেশ প্রোন কজরন।
কার্ টাজেশ সেওয়ার পর কার্ টাজেজশর কসপ, চুসিনািার
কসপ ও তুলনামূলক সববরণী ত্রাণ ও পুনব টািন
অসধেপ্তজর পাঠাজল প্রাক্কলন অনুজিােন করার পর
উপজেলায় বরাদ্দ প্রোন করা হয়। অতঃপর সিে
িম্পূণ টরূজপ বািত্মবায়জনর পর ইউএনও কর্তটক চূড়ান্ত
সবল পসরজশাধ করা হয়।

প্রকল্প বািস্তবায়ন
কিটকতটার কার্ টালয়/
উপজেলা সনব টাহী
অসিিাজরর কার্ টালয়/
সবনামূজল্য
টালয়
সেলা প্রশািজকর কার্
ও প্রজর্ােে সযজত্র উপজেলা
সহিাব রযণ অসিি।

উপজেলায় বরাদ্দপ্রাসপ্তর পর উপজেলা সনব টাহী অসিিার
কর্তটক েনিাংখ্যা/ আয়তন/যয়যসতর পসরিাণ/যসতগ্রস্ত উপজেলা সনব টাহী অসিিার
সলাজকর িাংখ্যা/যসতগ্রস্ত এলাকার আয়তজনর সিসত্তজত
ইউসনয়নওয়ারী উপ-বরাদ্দ প্রোন কজরন।
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
উপকারজিাগী/যসতগ্রিত্ম পসরবার/যয়যসতর পসরিাণ
সনরূপণ করার েন্য ইউসপ িেস্যজের িাজে ওয়াড টসিসত্তক unojibannagar@mopa.gov.bd
োসয়ত্ব প্রোন করা হয়। ইউসনয়ন কসিটিজত র্াচাই-বাোই
অজন্ত উপজেলা কসিটিজত সপ্ররণ করা হয়। উপজেলা
কসিটিজত অনুজিােজনর পর অনুজিাসেত তাসলকা ইউসনয়ন
পসরষজে পাঠাজনা হয়। পাশাপাসশ ইউসনয়ন সিসত্তক ট্যাগ
অসিিার সনজয়াগ কজর িাংসশস্নষ্ট সচয়ারম্যাজনর অনুকূজল
সডও প্রোন করা হয়। অতঃপর গুোি হজত
খাদ্যশস্য/ত্রাণিািগ্রী উজত্তালন কজর অনুজিাসেত তাসলকা
অনুর্ায়ী িাস্ট্ারজরাজলর িােজি ট্যাগ অসিিাজরর
উপসস্থসতজত যসতগ্রস্ত/উপকারজিাগীজের িাজে সবতরণ করা
হয়।

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
dcchuadanga@mopa.gov.bd

১. েসব
৩৭

৩৮

একটি বাসড় একটি খািার
প্রকল্প

৬ িাি

উপজেলা
প্রজকৌশলীর
এলসেইসড কর্তটক গৃহীত ও
কার্ টালয় হজত
বািত্মবাসয়ত প্রকল্প,
প্রিত্মাব প্রাসপ্তর
প্রজর্ােে সযজত্র ঠিকাোজরর
পর ২ (দুই)
সবল/ প্রকল্প কসিটির
সেজনর িজে।
িিাপসতর সবল প্রোন।

উপজেলা সনব টাহী
অসিিাজরর কার্ টালয়/
২. োতীয় পসরচয়পজত্রর
একটি বাসড় একটি খািার
িজর্াকসপ/েন্ম সনবন্ধন
প্রকল্প অসিি
িনে

উপজেলা সনব টাহী অসিিার
গ্রাি বাোই কসিটি কর্তটক গ্রাি বাোইপূব টক কার্ টক্রি
শুরু হয়। উপকারজিাগী বাোই কসিটি দ্বারা বাোইকৃত
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
প্রসতটি গ্রাি হজত উপকারজিাগী েসরপ এবাং
সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
বাোইিম্পন্ন সশজষ প্রসত ওয়াজড ট একটি কজর িসিসত
unojibannagar@mopa.gov.bd
গঠন করা হয়। একেন ম্যাজনোর ও একেন
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
িিাপসতিহ ১১েজনর একটি কার্ টকরী কসিটি গঠিত
হয়। িসিসতর স্থায়ী তহসবল গঠন করা হয়। গঠিত
dcchuadanga@mopa.gov.bd
তহসবল হজত িসিসতর িেস্যরা িহে শজতট ঋণ সনজয়
তাজের িাগ্য উন্নয়ন এবাং অে টৈনসতক উন্নয়জনর লজয
সবসিন্ন আয়বধ টক প্রকল্প হাজত সনজত পাজর এবাং
প্রকজল্পর আয় হজত ঋণ পসরজশাধ কজর পুনরায় বসধ টত
আকাজর ঋণ গ্রহণ কজর।
উপজেলা সনব টাহী অসিিার

১) স্কীি
২) প্রকল্প কসিটি
৩) সবল-িাউচার

উপজেলা প্রজকৌশলীর
কার্ টালয়/ উপজেলা সনব টাহী
অসিিাজরর কার্ টালয় ও সবনামূজল্য
প্রজর্ােে সযজত্র উপজেলা
সহিাব রযণ অসিি।

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
উপজেলা প্রজকৌশলীর কার্ টালয় হজত প্রস্তাব প্রাসপ্তর
পর সবল অনুজিােন, প্রজয়ােজন িজরেসিন পসরেশটন
করার পর সবল অনুজিােন।

সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
unojibannagar@mopa.gov.bd

dcchuadanga@mopa.gov.bd

৪) চুসিপত্র

উপজেলা সনব টাহী অসিিার

৩৯

পসবত্র হজ্বিত পালজনর
আজবেজনর িাজে
িরি সবতরণ ও পরািশট
-িাজে।
প্রোন।

সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
উপজেলা সনব টাহী
ধিট িন্ত্রণালয় প্রেত্ত
আজবেন সিাতাজবক উপজেলা সনব টাহী অসিিাজরর
অসিিাজরর কার্ টালয়/
সনজে টশনা
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
কার্ টালয় হজত িরি, তথ্য ও পরািশট প্রোন করা হয়।
সেলা প্রশািক িজহােজয়র সিাতাজবক
unojibannagar@mopa.gov.bd
কার্ টালয়/ ইিলাসিক
dcchuadanga@mopa.gov.bd
িাউজন্ডশন ও ধিট িন্ত্রণালয়

খাদ্যশস্য িাংগ্রহ
৪০

ধান ও গি হজল: ধান/গজির সযজত্র
১ সেজক ২ সেন কৃষক/উৎপােক সহজিজব
চাল হজল: ৫
কৃসষ সবিাজগর প্রতেয়ন
-সেজক ৭ সেন
চাজলর সযজত্র সিলাজরর
লাইজিন্স।

উপজেলা সনব টাহী অসিিার
কৃষকজক ন্যায্যমূল্য প্রোন সনসিতকজল্প এবাং বাোরের
সস্থসতশীল রাখার লজয উৎপােন সিৌসুজি কৃষজকর
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬২৪৭৫০০১
ধান/গজির সযজত্র সনকর্ সেজক িরািসর ধান, চাল ও গি ক্রয় করা হজয়
খরচসবহীন চাল োজক। কৃষক তার উৎপাসেত ধান/গি গুোজি সবসক্রর
unojibannagar@mopa.gov.bd সেলা প্রশািক, চুয়াডঙ্গা।
ক্রজয়র সযজত্র চুসি েন্য সনজয় আিজল গুোি কিটকতটা ও উপজেলা খাদ্য
িম্পােজনর েন্য সনয়ন্ত্রক ওেন ও িান িম্পজকট সনসিত হজয় মূল্য
সর্সলজিান: +৮৮০৭৬১৬৩১১১
৩০০ র্াকার নন- পসরজশাজধর সনসিজত্ত WQSC (Weight,
জুসডসশয়াল
Quality, Stock, Certificate ওেন,
dcchuadanga@mopa.gov.bd
ট
স্ট্োম্প নীসতিালা িান ও িজুে িাটিসিজকর্)
ইসুে কজরন। কৃষক স্থানীয়
সিাতাজবক খাসল সপসয়াং ব্যাাংক হজত WQSC েিা সেজয় িরািসর
বস্ত ও িরবরাহকূত নগে মূল্য গ্রহণ কজরন। একইিাজব সিলার চাল
চাজলর োিানত। িরবরাজহ আগ্রহ প্রকাশ কজর আজবেন করজল তার
সিজলর কোপাসিটি অনুিাজর বরাদ্দ সেওয়া হয় ও
একইিাজব মূল্য পসরজশাধ করা হয়।

(মমাোঃ মেলিম মেজা)
উপজজিা লির্ বাহী অলিোে
জীর্িিগে, চুয়াডাঙ্গা।
মেলিজিািোঃ ০৭৬২৪-৭৫০০১
Email: unojibannagar@mopa.gov.bd

