
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 

মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র। 
ফান-০৮৬২৫-৭৫০০১, সল ফান-০১৭৫০৯৯৭১৩৪ 

Email: unomathbaria@mopa.gov.bd, ওেয়ব সাইটঃ mathbaria.pirojpur.gov.bd 
নাগিরক সবা সনদ/ সবা দান িত িত 

ঃ নং সবার নাম 
সবা দােনর 

েয়াজনীয় সেবা  
সময় সীমা 

েয়াজনীয় কাগজপ  
েয়াজনীয় কাগজপ  াি র 

ান 
সবা /িফ দািয় া  কমকতা আপীল ক প  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

০১ 
িশ া িত ােনর ােনিজং 
কিম  িনবাচেন ি জাইিডং 
অিফসার িনেয়াগ 

০৩িদন 
১। কিম  গঠেনর িবষেয় সভার কাযিববরণী  
২। বতমান কিম র ময়াদ সং া  মান 
৩। িত ান ধােনর আেবদন -  িত ান   

-  িত ান িবনা ে  
উপেজলা িনবাহী অিফসার 
মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬২৫-৭৫০০১ 

জলা শাসক, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬১-৬২৪০০ 

০২ 
জ  সনদ সংেশাধন সং া  
আেবদন িন ি          

০৩িদন 

১। স কভােব রণ ত িনধািরত আেবদন ফরম। 
২। একােডিমক সনদপ (এসএসিস/দািখল/ 
জএসিস/ জিডিস/ জাতীয় পিরচয়প  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ। 

৩। জ  সনেদর ল কিপ       

ইউিনয়ন পিরষদ ও  িনেজ 
সরবরাহ করেবন। 

িবনা ে  
উপেজলা িনবাহী অিফসার 
মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬২৫-৭৫০০১ 

জলা শাসক, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬১-৬২৪০০ 

০৩ 
বােস ত ি েদর অ দান 

সং া  কাজ              
০৩ িদন 

১। আেবদন প , ২। বাসী ক াণ বােডর িচ । 
৩। র সনদ প , ৪। ওয়ািরশান সনদ 
৫। দায় ি  সনদ/অ ীকারনামা/ মতাপ      

জলা জনশি  ও কম 
সং ান অিফস/ ইউিনয়ন 

পিরষদ/ পৗর সভা 
িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬২৫-৭৫০০১ 

জলা শাসক, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬১-৬২৪০০ 

০৪ এনিজও ত য়ন প          ০৭ িদন 
 ১। আেবদন প , ২। এফ িড ৬ এর কিপ 
৩। স ািদত কােজর মানকসহ িচ  িববরণ 
৫। কাজ র েব ানীয় শাসনেকঅবিহতকরণ প ।   

-  িত ান িবনা ে  
উপেজলা িনবাহী অিফসার 
মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬২৫-৭৫০০১ 

জলা শাসক, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬১-৬২৪০০ 

০৫ গাছ কাটা/িনলাম সং া  কাজ ৩০িদন 
১। ি /  িত ােনর আেবদন, ২। মািলকানা সং া  মানািদ 
৩। বন িবভােগর ত য়ন, ৪। িশ া িত ান হেল ােনিজং 
কিম র অ েমািদত কাযিববরনী     

-  িত ান/ 
বন িবভাগ 

িবনা ে  
উপেজলা িনবাহী অিফসার 
মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬২৫-৭৫০০১ 

জলা শাসক, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬১-৬২৪০০ 

০৬ 
অ- িষ খাস জিম বে াব  
সং া  কায ম 

১৫ সহকারী কিমশনার ( িম) এর াব উপেজলা  িম অিফস   উপেজলা িম অিফস 
২০(িবশ)টাকার কাট 

িফ 

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬২৫-৭৫০০১ 

জলা শাসক, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬১-৬২৪০০ 

০৭ 
িষ খাস জিম বে াব  সং া  

কায ম       
৩০িদন 

সহকারী কিমশনার ( িম) এর াব উপেজলা  িম 
অিফস            

উপেজলা িম অিফস 
২০(িবশ)টাকার কাট 
িফ (আেবদেনর সােথ) 

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬২৫-৭৫০০১ 

জলা শাসক, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬১-৬২৪০০ 

০৮ অিপত স ি  লীজ নবায়ন          ০৩ িদন সহকারী কিমশনার( িম) ক ক পািরশ সহ নিথ রণ।     উপেজলা িম অিফস 
িবশ টাকার কাট িফ 
(আেবদেনর সােথ) 

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬২৫-৭৫০০১ 

জলা শাসক, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬১-৬২৪০০ 

mailto:unomathbaria@mopa.gov.bd


০৯ 
আ য়ন ক / আবাসন ক / 

াম কে র উপকারেভাগী 
িনবাচন         

৩০িদন 
১। আেবদন (পাসেপাট সাইেজর ছিবসহ)  
২। িমহীন সনদ প , ৩। নাগিরক  সনদপ  
৪। জাতীয় পিরচয়প /জ  িব ন ফেটাকিপ  

উপেজলা িম অিফস/ 
ময়র/ চয়ার ান কাযালয়। 

িবনা ে  
উপেজলা িনবাহী অিফসার 
মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬২৫-৭৫০০১ 

জলা শাসক, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬১-৬২৪০০ 

১০ 
একসনা দাকান লাইেস  নবায়ন 
সং া                  

০৩িদন সহকারী কিমশনার( িম) ক ক পািরশ সহ নিথ উপেজলা িম অিফস 
িবশ টাকার কাট িফ 
(আেবদেনর সােথ) 

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬২৫-৭৫০০১ 

জলা শাসক, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬১-৬২৪০০ 

১১ 
ি েযা ােদর ভাতা িবতরণ 

সং া  
          

১০িদন 

১। বাংলােদশ সরকােরর গেজট ন র, ২। ি  িবষয়ক 
ম ণালেয়র সামিয়ক সনদ, ৩। লাল ি বাতার অ ি র ন র 
৪। ভারতীয় তািলকার অ ি  ন র, ৫। ছিব, ৬। জাতীয় পিরচয় 
প , ৭। আেবদন ফরম, ৮। ইউিপ চয়ার ান / পৗর ময়র ক ক 
নাগিরক সনদ, ৯। ত ি েযা ার র সনদপ , ১০। স ােনর 

ে  িপতা এবং মাতার র সনদপ , ১১। ওয়ািরশ সনদপ । 

উপেজলা সমাজ সবা অিফস িবনা ে  
উপেজলা িনবাহী অিফসার 
মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬২৫-৭৫০০১ 

জলা শাসক, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬১-৬২৪০০ 

১২ িবিবধ িভেযাগ/আেবদন               ১০ িদন 

১।  িবষেয় অিভেযাগ।  
২। অিভেযােগর বাদী/িববাদীর কানা আবি ক ভােব  িদেত হেব। 
৩। বাদী িববাদীর মাবাইল ন র 
৪। া ীেদর নাম ও কানা    

-  ি / িত ান 
২০(িবশ)টাকা কাট 

িফ (অিভেযােগর 
সােথ) 

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬২৫-৭৫০০১ 

জলা শাসক 
িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬১-৬২৪০০ 

১৩ 
কমচারীেদর ভিব  তহিবল/ 

াি িবেনাদন/অিজত  সং া  
কাজ           

০৭ িদন 

১। িনধািরত ফরেম আেবদন  
২।  িহসাব র ণ অিফস ক ক র া তার সনদ 
৩। তহিবেলর ি িত ( েযাজ  ে ) 
৪। চা রীর খিতয়ান বিহ         

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়/উপেজলা 

িহসাবর েকর কাযালয় 
মঠবাড়ীয়া। 

িবনা ে  
উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬২৫-৭৫০০১ 

জলা শাসক 
িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬১-৬২৪০০ 

১৪ 
হ ত পালেনর ফরম িবতরণ ও 
পরামশ দান               

সােথ সােথ েযাজ  নয়   

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়/ ইসলািমক 

ফাউে শন এর উপেজলা 
কাযালয় 

িবনা ে  
উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬২৫-৭৫০০১ 

জলা শাসক 
িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬১-৬২৪০০ 

১৫ 
িশ া িত ােনর বতন িবল/ 
সং াপন সং া  কাজ ( েযাজ  

ে )       
০৩িদন 

১। তির ত িবল  
২। এমিপও’র কিপ 
৩। াংেকর ত য়ন।  

-  িত ান িবনা ে  
উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬২৫-৭৫০০১ 

জলা শাসক 
িপেরাজ র। 
+৮৮-০৪৬১-৬২৪০০ 

 
 

িজ.এম.সরফরাজ 
উপেজলা িনবাহী অিফসার 
মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র। 
ফান নং-০৪৬২৫-৭৫০০১ 

সল ফান-০১৭৫০৯৯৭১৩৪ 
Email: unomathbaria@gmail.com 

mailto:unomathbaria@gmail.com

