
                                                                                                                                                গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় 

‡bQvivev`, নদযাজপুয। 

দয়ফ াইটঃ nesarabad.pirojpur.gov.bd 

নাগনযক সফা প্রদান প্রনতশ্রুনত (Citizen`s Charter) 
 

ক্রঃ নাং সফায নাভ প্রদয়াজনীয়  ভয় প্রদয়াজনীয় কাগজত্র সফা প্রানিয স্থান নপ/চার্জব দানয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা 

উর্ধ্বতন কর্মকবতবা, 

মায কাদে আনর কযা য়াদফ 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

১. 

সভাফাইর সকাট ব নযচারনায 

ননথ  ন সভানয নকর 

প্রদান। 

আদফদন প্রানিয ৩ 

নদদনয ভদে              

 

সজরা সযকর্ডব রুভ সথদক নকদরয জন্য 

দানিরকৃত আদফদন দত্রয মূরকন 

 

সজরা সযকড ব রুভ, নদযাজপুয 

নাই 

 

উদজরা ননফ বাী 

অনপায,সনোযাফাদ      

সজরা সকাড-৮৭ 

 046227-56057 

unonesarabad@

mopa.gov.bd 

সজরা ম্যানজদেট, 

নদযাজপুয। 

046227-56057 

dcpirojpur@gma

il.com 

২. 

সজনাদযর ার্ট বনপদকট 

ভাভরা। 
ননষ্পনি াদদে 

 ১.প্রতযাী ব্যানি ফা প্রনতষ্ঠান কর্তবক 

ননধ বানযত পদভ ব অনুদযাধত্র (নযকুইনজন) 

২.সকার্টব নপ আইন, ১৮৭০ এয আদরাদক 

ননধ বানযত মূদেয সকার্টব নপ । 

 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয় 

 

প্রদ নপ  ১০/- টাকা । ঐ সজরা প্রাক, নদযাজপুয। 

৩. 

ফীযমুনিদমাদ্ধাদদয ম্মানী 

বাতা নফতযন। 

 যকায কর্তবক ননধ বানযত 

ভয়।  

১. ননধ বানযত পযদভ আদফদন ত্র ।                 

২. ফীয মুনিদমাদ্ধায কর প্রভানক।               

৩. জাতীয় নযচয়ত্র।                              

৪. সভাফাইর নাম্বায 

উদজরা ভাজদফা কাম বারয়, 

সনোযাফাদ । 
নাই 

উদজরা ভাজদফা কভ বকতবা, 

সনোযাফাদ। 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

সনোযাফাদ। 



৪. 

মুনিদমাদ্ধা ম্মানী বাতায জন্য 

নতুন নাভ অন্তর্ভ বিকযন ,ভযহুভ 

মুনিদমাদ্ধায নফধফা স্ত্রী 

য়ানযদয নাদভ বাতা 

অনুদভাদন,অস্বচ্ছর 

মুনিদমাদ্ধাদদয আনথ বকায়তা 

প্রদান । 

ফীয মুনিদমাদ্ধাগন  

য়ানযদদয আদফদন কযায 

য উদজরা বাতা নফতযন 

কনভর্টয বায নদ্ধান্ত 

সভাতাদফক 

১. কভান্ডয মুনিদমাদ্ধা াংদ কর্তবক সুনযত্র 

২. জাতীয় নযচয়দত্রয পদটাকন               

৩. মুনিদমাদ্ধা নদ । ৪. অস্বচ্ছরতায প্রভানত্র। 

৫.য়ানয নদত্র ।৬. প্রদমাজয সেদত্র তদন্ত 

প্রনতদফদন । 

উদজরা ভাজদফা কাম বারয়, 

সনোযাফাদ । 

 

 

নাই 
উদজরা ভাজদফা কভ বকতবা, 

সনোযাফাদ। 
- 

৫. 

মুনিদমাদ্ধাদদয দাপন কাপদনয 

জন্য াায্য প্রদান াংক্রান্ত 

আদফদন অগ্রগাভী কযন। 

ভযহুভ ফীযমুনিদমাদ্ধায 

য়ানযদদয আদফদন কযায 

৭ নদদনয ভদে সজরা 

প্রাক , নদযাজপুয 

ভদাদয় ফযাফয প্রদান কযা 

য় । 

১. য়ানয কর্তবক আদফদন ত্র ।                 

২. মুনিদমাদ্ধা নদ । ৩. কভান্ডয মুনিদমাদ্ধা 

াংদ কর্তবক সুনযত্র । ৪. জাতীয় 

নযচয়দত্রয পদটাকন । ৫. মৃতুয নদ । 

উদজরা ভাজদফা কাম বারয়, 

সনোযাফাদ । 

 

নাই 
উদজরা ভাজদফা কভ বকতবা, 

সনোযাফাদ। 
- 

৬. 

ফয়স্ক বাতা , নফধফা  স্বাভী 

নযতযাি দু:স্থ ভনরা বাতা , 

প্রনতফন্ধী বাতা এফাং প্রনতফন্ধী 

নফা উবৃনি প্রদান াংক্রান্ত 

সচক স্বােয কযন । 

উদজরা ভাজদফা 

অনপাদযয কাম বারয় সথদক 

ননথ  সচক উস্থাদনয 

াদথ াদথ । 

১. আদফদন পযভ।                                    

২. জাতীয় নযচয় ত্র।                             

৩. ননভননয নাভ  ননভনয াদথ ম্পকব।        

৪. সভাফাইর নাম্বায।      

উদজরা ভাজদফা কাম বারয়, 

সনোযাফাদ । 

 

 

নাই 
উদজরা ভাজদফা কভ বকতবা, 

সনোযাফাদ। 
- 



৭. 

রুযার সাস্যার ানব ব 

(আযএএ) এয আতায় ঋন 

নফতযন ।    

উদজরা কনভর্টয নদ্ধান্ত 

সভাতাদফক আদফদদনয 

সপ্রনেদত দ্রুততভ ভদয়য 

ভদে ঋন নফতযন কযা য় । 

১. ননধ বানযত পযদভ আদফদন ত্র । ২. জাতীয় 

নযচয়ত্র । ৩. আদফদনকাযীয েনফ            । 

৪. দরগঠন  দদরয বায কাম বনফফযণী|  

 

উদজরা ল্লী উন্নয়ন অনপ, 

সনোযাফাদ। 
নাই 

উদজরা ল্লী উন্নয়ন কভ বকতবা, 

সনোযাফাদ। 
- 

৮. 

ল্লী ভার্তদকন্দ্র (আযএভন) এয 

আতায়। 

উদজরা কনভর্টয নদ্ধান্ত 

সভাতাদফক আদফদদনয 

সপ্রনেদত দ্রুততভ ভদয়য 

ভদে ঋন নফতযন কযা য় । 

১. ননধ বানযত পযদভ আদফদন ত্র । ২. জাতীয় 

নযচয়ত্র । ৩. আদফদনকাযীয েনফ ।            

৪. দরগঠন  দদরয বায Kvh©weeibx|  

 

উদজরা ভাজদফা কাম বারয়, 

সনোযাফাদ । 
নাই 

উদজরা ভাজদফা কভ বকতবা, 

সনোযাফাদ। 
- 

৯. 

অস্বচ্ছর প্রনতফন্ধীদদয ভাদে ঋন 

নফতযন। 

উদজরা কনভর্টয নদ্ধান্ত 

সভাতাদফক আদফদদনয 

সপ্রনেদত দ্রুততভ ভদয়য 

ভদে ঋন নফতযন কযা য় । 

১. ননধ বানযত পযদভ আদফদন ত্র । ২. জাতীয় 

নযচয়ত্র । ৩. আদফদনকাযীয েনফ ।              

৪. দরগঠন  দদরয বায Kvh©weeibx|  

 

উদজরা ভাজদফা কাম বারয়, 

সনোযাফাদ । 
নাই 

উদজরা ভাজদফা কভ বকতবা, 

সনোযাফাদ। 
- 

১০. 
কৃনল িা জনভ ফদদাফস্ত 

উদজরা কৃনল িা জনভ 

ফদদাফস্ত কনভর্টয নদ্ধাদন্তয 

আদরাদক কাযী কনভনায 

(র্ভনভ) এয ননকট সথদক ননথ 

প্রানিয য ০২ (দুই) নদদনয 

ভদে সজরা প্রাক ভদাদয় 

ফযাফয অগ্রগাভী কযা য় । 

১. ননধ বানযত পযদভ আদফদন । 

২. ইউ.ন সচয়াযম্যান কর্তবক প্রদি নাগনযক 

নদত্র ।  

৩. স্বাভী  স্ত্রী সমৌথ তযানয়ত েনফ । 

৪. র্ভনভীন প্রতযয়নত্র । 

৫. অন্যান্য (প্রদমাজয সেদত্র) 

উদজরা / ইউননয়ন র্ভনভ অনপ 

এফাং 

াংনিষ্ট ইউননয়ন নযলদ 

একনা ফদদাফস্ত তাাং প্রনত 

৫ টাকা । 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

সনোযাফাদ। 
সজরা প্রাক, নদযাজপুয। 



১১. 

সযীদপযীভুি াটফাজাদযয 

চানদনা নবর্ট ফদদাফস্ত। 

উদজরা াট ফাজায 

ব্যফস্থানা কনভর্টয 

নদ্ধাদন্তয আদরাদক কাযী 

কনভনায (র্ভনভ) এয ননকট 

সথদক ননথ প্রানিয য ০২ 

(দুই) নদদনয ভদে সজরা 

প্রাক ভদদয়য ফযাফয 

অগ্রগাভী কযা য় ।  

১. ননধ বানযত পযদভ তযানয়ত েনফ  আদফদন । 

২. ইউ ন সচয়যাযম্যান কর্তবক প্রদি নাগনযক 

নদ প্রাি। 

৩. সেড রাইদন্স । 

উদজরা / ইউননয়ন র্ভনভ অনপ 

এফাং 

াংনিষ্ট ইউননয়ন নযলদ 

সৌয এরাকায়  ৪০০০/- 

থানা দদয ২০০০/- 

সৌয/থানা দয এরাকায 

ফানদয ৫২০/- 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

সনোযাফাদ। 
সজরা প্রাক, নদযাজপুয। 

১২. 

“ক” তানরকা ভুি অন বত 

ম্পনিয ইজাযা প্রদান / ইজাযা 

নফায়ন  

“ক” তানরকা ভুি অন বত 

ম্পনিয নতুন বাদফ ইজাযা 

প্রদান কার্য্কক্রবভ আাদত 

ফদ।তদফ ইজাযাকৃত জনভয 

য়ানয কাদয়ভদভাকাভ, 

নাভ নযফর্ত্ব, েনতপূযন 

আনদায় কার্য্কক্রবভ গ্রন কযা 

য়, ইজাযা নফায়ন এয 

সেদত্র কাযী কনভনায 

(র্ভনভ) এয ননকট সথদক সক 

ননথ প্রানিয য ০৭ (াত) 

নদন অথফা েগনদক শুনানন 

পূর্বকব ইজায প্রদান ফা ইজাযা 

নফায়ন কাম বাক্রভ গ্রন কযা 

য় ।  

 

    ২০/- টাকা সকাট ব নপ  আদফদনত্র ।       স্ব-স্ব ব্যনি / প্রনতষ্ঠান 

 সৌয এরাকায নবতদয তাাং 

প্রনত অকৃনল জনভ ৪০/- টাকা,  

সৌয এরাকায ফাইদয তাাং 

প্রনত কৃনল জনভ ৫/- টাকা, 

উদজরা কাযী (র্ভনভ) 

কভ বকতবা, সনোযাফাদ। 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

সনোযাফাদ। 



১৩ 

এরনজইনড কর্তবক গৃনত 

ফাস্তফানয়ত প্রকল্প, প্রদমাজয 

সেদত্র ঠিকাদাদযয নফর / প্রকল্প 

কনভর্টয বানতয নফর প্রদান।  

উদজরা প্রদকৌরীয 

কাম বারয় দত প্রস্তাফ প্রানিয 

০২ (দুই) নদদনয ভদে । 

উদজরা নযলদ বায় প্রকল্প অনুদভাদদনয য 

ননআয ২০০৮  উদজরা উন্নয়ন তনফর 

ব্যফাদযয ননদদ বনকা অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র।  

উদজরা প্রদকৌরীয কাম বারয়, 

সনোযাফাদ।  
           নাই 

উদজরা প্রদকৌরী কভ বকতবা, 

সনোযাফাদ। 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

সনোযাফাদ। 

১৪. 

ইউননয়ন নযলদদয সচয়াযম্যান 

 দস্যদদয যকাযী অাংদয 

ম্মানী বাতা প্রদান এফাং 

নচফ,নাফকাযী কাভ-

কনম্পউটায অাদযটয  গ্রাভ 

পুনরদদয সফতন বাতা প্রদান।  

যকাযী ফযাদ্ধ প্রানিয ৩ 

(নতন) নদদনয ভদে।  
১০/- টাকা মূদেয সযনবননউ োম্প।              নাই 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

সনোযাফাদ। 
- 

১৫. 

স্থানীয় যকায (ইউননয়ন 

নযলদ) াংক্রান্ত অনবদমাগ, 

যাভর্শব, তথ্য  কযনীয় 

ম্পদকব সফা প্রদান।  

চানদা সভাতাদফক ল্প 

ভদয় সফা প্রদান কযা য়।  
             নাই ইউননয়ন নযলদ সচয়াযম্যান। 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

সনোযাফাদ। 

১৬. 

উদজরা নযলদদয আতাধীন 

াট-ফাজায ফাৎনযক ইজাযা 

প্রদান। 

প্রনত ফেদযয দরা 

বফাদিয আনুভাননক ৩ 

(নতন) ভা পূদফ ব কার্য্কক্রবভ 

গ্রন কযা য়।  

১. ননধ বানযত ননডউর  

২. াট-ফাজায ইজাযায দানির কৃত মূদেয 

৩০% জাভানদতয ব্যাাংক ড্রাপট অথফা স-

অডায।  

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয়, সনোযফাদ। 

স্থানীয় যকায ািা, 

সজরাপ্রাদকয কাম বারম, 

নদযাজপুয। 

ননধ বানযত তপনর 

ব্যাাংক,সনোযাফাদ থানা ািা। 

           নাই 
উদজরা ননফ বাী অনপায, 

সনোযাফাদ। 
সজরা প্রাক, নদযাজপুয। 

১৭. 

ভৎনজফীদদয ভাদে নযচয়ত্র 

নফতযন 

উদজরা কনভর্টয নদ্ধান্ত 

সভাতাদফক 

১. আদফদনত্র । ২. জাতীয় নযচয় দত্রয 

পদটাকন। ৩.আদফদনকাযীয েনফ। 
স্ব-স্ব ব্যনি নাই 

উদজরা ভৎ কভ বকতবা, 

সনোযাফাদ। 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

সনোযাফাদ। 



১৮. 

ভৎনজফীদদয ভাদে নবনজএপ 

নফতযন 

উদজরা প্রকল্প 

ফাস্তফায়নকাযী কর্মকবতবায 

ননকট সথদক যফযা 

আদদ (নড) প্রস্তুত এফাং 

উস্থাদনয াদথ াদথ । 

নফনধ সভাতাদফক স্ব-স্ব ব্যনি নাই 

 

উদজরা ভৎ কভ বকতবা, 

সনোযাফাদ। 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

সনোযাফাদ। 

১৯. 

জাটকা আযদন নফযত যািায 

জন্য ভৎনজফীদদয নফকল্প 

কভ বাংস্থান । 

উদজরা টাস্কদপা ব কনভর্টয 

নদ্ধাদন্তয আদরাদক দ্রুততভ 

ভদয় নফনধ সভাতাদফক 

ব্যফস্থা গ্রন কযা য়। 

নফনধ সভাতাদফক 
উদজরা ভৎ কভ বকতবা 

কাম বারয়,সনোযাফাদ। 
নাই 

 

উদজরা ভৎ কভ বকতবা, 

সনোযাফাদ। 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

সনোযাফাদ। 

২০. 

ভৎনজফীদদয ভাদে অনুদান 

(নগদ টাকা, জার, সনৌকা, 

ভাদেয সানা, াঁ-মুযগী, 

োগর, গরু ইতযানদ) নফতযন। 

ফযাদ্ধ প্রানিয য নফনধ 

সভাতাদফক নফবাজন  

নফতযন কযা য় 

 
স্ব-স্ব ব্যনি  উদজরা ভৎ 

অনপাদযয কাম বারয়, সনোযাফাদ। 
নাই 

 

উদজরা ভৎ কভ বকতবা, 

সনোযাফাদ। 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

সনোযাফাদ। 

২১. 

ায নফক্রদয়য জন্য নডরায 

রাইদন্স প্রদান  

উদজরা ায  ফীজ 

ভননটনযাং কনভর্ট নদ্ধান্ত 

সভাতাদফক 

১.১. আদফদনত্র । ২. জাতীয় নযচয় দত্রয 

পদটাকন। ৩. ইউন সচয়াযম্যান কর্তবক 

নযচয়ত্র। ৪. তযানয়ত ন.ন. াইদজয েনফ। 

৫. সেড রাইদন্স। ৬. সপযৎদমাগ্য জাভানত 

৩০০০০/- (নত্র াজায) টাকা। 

স্ব-স্ব আদফদনকাযী নাই 
উদজরা কৃনল কভ বকতবা, 

সনোযাফাদ। 
- 

২২. 

নফ.ন.আই.ন/বতুবনক ায 

নফনক্রয রাইদন্সয জন্য 

প্রনতদফদন সপ্রযন। 

উদজরা ায  ফীজ 

ভননটনযাং কনভর্ট নদ্ধান্ত 

সভাতাদফক। 

১.আগাভনী ফাতবা। ২. চারান ত্র আদফদন ত্র। 

৩. েক  নফতযন ফন মাচাই ফাচাই ক্রদভ 

নফক্রদয়য অনুভনত প্রদান। 

উদজরা কৃনল অনপ, সনোযাফাদ। নাই 

 

উদজরা কৃনল কভ বকতবা, 

সনোযাফাদ। 

- 

২৩. 

সজরা সথদক প্রাি ায 

নডরাযদদয ভাদে উ-ফযাদ্ধ 

প্রদান। 

উদজরা ায  ফীজ 

ভননটনযাং কনভর্টয দস্য 

নচফ (উদজরা কৃনল 

অনপায) এয ননকট সথদক 

ননথ প্রানিয ০২ (দুই) নদদনয 

ভদে। 

১.আগাভনী ফাতবা। ২. চারান ত্র আদফদন ত্র। 

৩. েক  নফতযন ফন মাচাই ফাচাই ক্রদভ 

নফক্রদয়য অনুভনত প্রদান। 

উদজরা কৃনল অনপ, সনোযাফাদ। নাই 

 

উদজরা কৃনল কভ বকতবা, 

সনোযাফাদ। - 



২৪. 
মৄফ ঋন অনুদভাদন  নফতযন। 

উদজরা মৄফ ঋন নফতযন 

কনভর্টয নদ্ধাদন্তয আদরাদক, 

উদজরা মৄফ উন্নয়ন 

অনপায কর্তবক ননথ 

উস্থাদনয াদথ াদথ।  

১. আদফদন ত্র। ২. ফন্ধকী জনভয কাগজ ত্র। 

৩. মৄফ উন্নয়ন কর্তবক প্রনেদনয নদ।           

৪. আদফদনকাযীয েনফ। ৫. জাতীয় নযচয় দত্রয 

পদটাকন। ৬. অনুদভানদত ঋদনয ৫% ঞ্চয় 

জভা। 

স্ব-স্ব ব্যনি নাই 
উদজরা মৄফ উন্নয়ন কভ বকতবা, 

সনোযাফাদ। 
- 

২৫. 

দুদম বাগ ব্যফস্থানা  ত্রান 

ভন্ত্রণারয় কর্তবক প্রদি ফযাদদ্ধ 

গৃীত প্রকল্প ফাস্তফায়ন কাম বক্রভ 

র্ট. আয, কানফিা, কানফটা, 

ব্রীজ,কারবাট ব  ইতযানদ 

উন্নয়নমূরক কাম বকদভ বয ফীর / 

িাদ্যাভগ্রী োড়কযদণয 

যকাযী আদদ (নড) 

স্বােযকযণ। 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন কভ বকতবা 

দত প্রস্তাফ প্রানিয ০২ (দুই) 

নদদনয ভদে  

ইউননয়ন নযলদ কর্তবক গৃীত এফাং সজরা 

প্রাক কর্তবক অনুদভাদদনয য নযদত্রয 

আদরাদক প্রদয়াজনীয় কাগজত্র।  

উদজরা প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

কভ বকতবায কাম বারয়, সনোযাফাদ। 
নাই 

উদজরা প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

কভ বকতবা, সনোযাফাদ। 
- 

২৬. 

নজ.আয িদ্য স্য নগদ টাকায 

আদফদন অগ্রায়ন। 

আদফদন কযায ০৩ (নতন) 

নদদনয ভদে সজরা প্রাক, 

নদযাজপুয ভদাদদয়য 

ফযাফয অগ্রায়ন কযা য়। 

১. প্রনতষ্ঠান প্রধান কর্তবক আদফদন ত্র। 

২. প্রকল্প ফাস্তফায়ন অনপায কর্তবক তদন্ত 

প্রনতদফদন। 

উদজরা প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

কভ বকতবায কাম বারয়, সনোযাফাদ। 
নাই 

উদজরা প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

কভ বকতবা, সনোযাফাদ। 
- 

২৭. 

ভাননফক য়তায আতায় 

নবনজএপ, সঢউর্টন, ীতফস্ত্র, 

দুম্বা, সিজুয,সতর, াড়ী-লুনি 

নফতযন। 

সজরা প্রাদকয কাম বারয় 

সথদক ায়ায য দ্রুত 

ভদয়। 

ভাননফক য়তা ননদদ বনকায ননদদ বনা 

সভাতাদফক। 

উদজরা প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

কভ বকতবায কাম বারয়, সনোযাফাদ। 
নাই 

উদজরা প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

কভ বকতবা, সনোযাফাদ। 
- 



২৮. 

প্রানকনতক দুদম বাগ 

(ফন্যা,াইদলান, জদরাচ্ছা, 

র্ভনভকম্প, অনিকান্ড,টদন বদডা, 

নদী বািন ইতযানদ) এয 

েয়েনত ননধ বাযন এফাং এফাং 

সজরাপ্রাাক ভদাদয় ফযাফয 

ত্রান য়তায জন্য চানদা ত্র 

সপ্রযন  য়তা প্রানিয য 

নফতযন। 

প্রাকৃনতক দূদম বাগ ঘটায 

দ্রুততভ দভদয়য ভদে 

প্রনতদফদন সজরা প্রাক 

ভদাদয় ফযাফয সপ্রযন কযা 

য়। 

এএ এফাং নড পযভ 
উদজরা প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

কভ বকতবায কাম বারয়, সনোযাফাদ। 
নাই 

উদজরা প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

কভ বকতবা, সনোযাফাদ। 
- 

২৯. 

দুঃস্থ ভনরাদদয ভাদে নবনজনড 

কাড ব নফতযন  িাদ্য স্য 

োড়কযন। 

উদজরা কনভর্টয নদ্ধাদন্তয 

আদরাদক নফনধ সভাতাদফক 

ইউননয়ন নবনিক তানরকা 

প্রয়নন কযা য়। ভানক 

িাদ্য স্য োড়কযদনয জন্য 

উদজরা ভনরা নফলয়ক 

কভ বকতবা কাম বারয় সথদক ননথ 

উস্থাদনয াদথ াদথ 

াদথ িাদ্যস্য যফযা 

আদদ (নড) স্বােয কযা 

য়। 

নফনধ সভাতাদফক 
উদজরা ভনরা নফলয়ক 

কভ বকতবায কাম বারয়, সনোযাফাদ। 
নাই 

উদজরা ভনরা নফলয়ক 

কভ বকতবা, সনোযাফাদ। 
- 

৩০. 

নফআযনডনফ ল্লী প্রগনত প্রকদল্পয 

আতায় ক্ষুদ্র ঋন অনুদভাদন  

নফতযন 

উদজরা ক্ষুদ্রঋন নফতযন 

কনভর্টয নদ্ধাদন্তয আদরাদক 

উদজরা ল্লী উন্নয়ন 

অনপায কর্তবক ননথ 

উস্থাদনয াদথ াদথ। 

১. ননধ বানযত আদফদন পযভ। ২. জাতীয় নযচয় 

দত্রয পদটাকন। ৩. আদফদন কাযীয েনফ।     

৪. নভনতয বায কাম বনফফযনী।  ৫. অনুভনদত 

ঋদনয  ১০% ঞ্চয় জভা। ৬. নভনত গঠন। 

উদজরা ল্লী উন্নয়ন কভ বকতবায 

কাম বারয়, সনোযাফাদ। 
নাই 

উদজরা ল্লীউন্নয়ন কভ বকতবা, 

সনোযাফাদ। 
- 

৩১. 

অস্বচ্ছর মুনিদমাদ্ধা এফাং 

সাষ্যদদয ঋন নফতযন প্রকল্প।  

উদজরা ক্ষুদ্রঋন নফতযন 

কনভর্টয নদ্ধাদন্তয আদরাদক 

উদজরা ল্লী উন্নয়ন 

অনপায কর্তবক ননথ 

উস্থাদনয াদথ াদথ। 

১. ননধ বানযত আদফদন পযভ। ২. জাতীয় নযচয় 

দত্রয পদটাকন। ৩. আদফদন কাযীয েনফ।     

৪. মৄফ উন্নয়ন কর্তবক প্রনেদনয নদত্র। 

উদজরা ল্লী উন্নয়ন কভ বকতবায 

কাম বারয়, সনোযাফাদ। 
নাই 

উদজরা ল্লীউন্নয়ন কভ বকতবা, 

সনোযাফাদ। 
- 



৩২. 

প্রাথনভক নফদ্যারদয়য 

নেকদদয উচ্চতয সস্কদর 

সফতন ননধ বাযন। 

উদজরা উচ্চতয সফতন সস্কর 

ননধ বাযন কনভর্টয বায 

নদ্ধান্ত সভাতাদফক। 

১. আদফদন ত্র। ২.সগানীয় প্রনতদফদন।        

৩. উচ্চতয সফতন সস্কর সমাগ্যতায প্রভানত্র। 

৪.অন্যান্য। 

স্ব-স্ব আদফদনকাযী  উদজরা 

নো অনপ, সনোযাফাদ, 

নদযাজপুয। 

নাই 
উদজরা নো কযভকতবা, 

সনোযাফাদ। 
- 

৩৩. 

নফদল চানদা ম্পন্ন নশুদদয 

য়তা প্রদান (ইউনন) 

উদজরা নো অনপাদযয 

ননকট সথদক পাইর প্রানিয ২ 

(দুই) নদদনয ভদে। 

১. আদফদন ত্র। ২. প্রনতষ্ঠান প্রধাদনয তানরকা 

 আদফদন। ৩. নচনকৎদকয প্রনতদফদন 

(প্রদমাজয সেদত্র)। 

উদজরা নো অনপাদযয 

কাম বারয়, সনোযাফাদ, নদযাজপুয। 
নাই 

উদজরা নো কযভকতবা, 

সনোযাফাদ। 
- 

৩৪. 

বানত নাদফ দানয়ত্ব 

ারনকাযী সফ-যকাযী কদরজ, 

াই-স্কুর ভাদ্রাায সফতন নফর 

প্রদান  নো প্রনতষ্ঠাদনয 

নফনফদ প্রননক কাম বাফরী। 

নো প্রনতষ্ঠাদনয সফতন নফর 

প্রানিয ০২ (দুই) নদদনয 

ভদে এফাং সমদকান 

প্রাননক কাদজয প্রস্তাফ 

প্রনিয ০৭ (াত) নদদনয 

ভদে। 

১. নো সফাড ব দত অনুদভানদত নফদরয কন।  

২. প্রনতষ্ঠাদনয সযজুদরন কন। ৩. নফর 

সযনজষ্টায  ৪. নফর নফবাজন কন। 

স্ব -স্ব প্রনতষ্ঠান নাই 
ভােনভক নো কভ বকতবা, 

সনোযাফাদ। 
- 

৩৫. 

ধভ ব ভন্ত্রনারয়, নো 

ভন্ত্রনারয়,সজরা নযলদ, 

াংস্থা/নফবাগ কর্তবক নফনফদ 

অনুদান নফতযন। 

ফযাদ্ধ প্রানিয য নফলয়র্ট 

সুপরদবাগীদক অফনত কযা 

য়।সুপর সবাগী কর্তবক 

চানদা সভাতাদফক 

কাগজত্রানদ দানির কযায 

০৩ (নতন) নদদনয ভদে অথ ব 

প্রদান কযা য়। 

১.প্রনষ্ঠাদনয প্রধান কর্তবক আদফদন ত্র।           

২. প্রনতষ্ঠাদনয সযজুদরন কন।                   

৩. িযদচয নফর বাউচায                             

৪. প্রদমাজয সেদত্র তদন্ত প্রনতদফদন। 

স্ব -স্ব প্রনতষ্ঠান ১০/- মূদেয সযনবননউ োম্প। 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

নপল্ড সুাযবাইজায, 

ইরানভক পাউদন্ডন, 

ভােনভক নো কভ বকতবা, 

সনোযাফাদ। 

- 

৩৬. 

সফযকাযী নো প্রনতষ্ঠাদনয 

ভাদননজাং কনভর্ট ননফ বাচদন 

নপ্রজাইনডাং অনপায ননদয়াগ। 

আদফদন প্রানিয ৩ (নতন) 

নদদনয ভদে। 

১. নো প্রনতষ্ঠান প্রধাদনয আদফদন।             

২. প্রনতষ্ঠাদনয বায কাম বনফফযণী।               

৩. ফতবভান কনভর্ট তানরকায কন। 

স্ব -স্ব প্রনতষ্ঠান নাই 
উদজরা ননফ বাী অনপায, 

সনোযাফাদ। 
- 

৩৭. 

সফযকাযী নো প্রনতষ্ঠাদনয 

ভাদননজাং কনভর্ট ননফ বাচদন 

নপ্রজাইনডাং অনপায কর্তবন 

ভদনানয়ন ত্র ফানতদরয নফরুদদ্ধ 

আনর গ্রন  ননস্পনি। 

নপ্রজাইনডাং অনপায কর্তবক 

ভদনানয়ন ত্র ফানতদরয ০২ 

(দুই) নদদনয ভদে। 

১. আদফদন ত্র। ২. ফানতরকৃত ভদনানয়ন দত্রয 

কন। ৩. প্রদমাজয সেদত্র শুনানী তদন্ত প্রনতদফদন। 
স্ব -স্ব প্রনতষ্ঠান নাই 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

সনোযাফাদ। 
- 



৩৮. 

নফনবন্ন নো প্রনতষ্ঠান, ধভীয় 

প্রনষ্ঠান, ক্রীডা াংগঠন  

াাংস্কৃনতক াংগঠদন আনথ বক 

অনুদান প্রদান। 

বৃনিয পযভ ায়ায াদথ 

াদথ উদজরাধীন কর 

নো প্রনতষ্ঠাদন সপ্রযন কযা 

য়। 

১. ননধ বানযত বৃনিয পযভ।                           

২. ার্ট বনপদকট/ভাকবীট                         

৩.প্রনতষ্ঠান প্রধাদনয প্রতযয়ন ত্র।                 

৪. আদফদনকাযীয েনফ। 

স্ব -স্ব প্রনতষ্ঠান নাই াংনিষ্ট দিয প্রধান - 

৩৯. 

নফনবন্ন প্রনতষ্ঠান ফা যকাযী 

বদফ বৃনি প্রদান াংক্রান্ত। 

প্রনতষ্ঠাদনয অনুকুদর ফযাদ্ধ 

য়ায দয প্রনতষ্ঠান প্রধান 

অনুদান ায়ায আদফদন 

কযায ০২ (দুই) নদদনয ভদে 

প্রদান কযা য়। 

১. প্রনতষ্ঠাদনয প্রধান কর্তবক আদফদন ত্র।       

২. প্রনতষ্ঠাদনয সযজুদরন কন।                  

৩. িযদচয নফর বাউচায।                           

৪. প্রদমাজয সেদত্র তদন্ত প্রনতদফদন। 

স্ব -স্ব প্রনতষ্ঠান ১০/- মূদেয সযনবননউ োম্প। াংনিষ্ট দিয প্রধান - 

৪০. 

আভায ফাড়ী আভায িাভায 

প্রকদল্পয আতায় ঋন নফতযন 

আদফদদনয আদরাদক মাচাই 

ফাচাই পূফ বক নফনধ সভাতাদফক 

ননথ অনুদভাদন কযা য় 

এফাং অনরাইদনয ভােদভ 

নরনভট স্যানৃকন অনুদভাদন 

কযা য়। 

১. ননধ বানযত আদফদন পযভ।                       

২. জাতীয় নযচয় দত্রয পদটাকন।          

৩.আদফদন কাযীয েনফ।                             

৪. ভাঠকাযীয প্রতযয়ন ত্র।                      

৫. জনভয চ বা।                                       

৬. নভনতয কনভর্টয বায কাকাম বনফফযণী 

স্ব-স্ব প্রনতষ্ঠান  ব্যনি নাই 
উদজরা ভন্বয়ক আভায ফাড়ী 

আভায িাভায। 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

সনোযাফাদ। 

৪১. 

যকাযী যাজস্ব অনুদাদনয ফই 

জাতীয় গ্রন্থ সকন্দ্র সথদক 

াংগ্রদয নননভি প্রনতস্বােয 

কযন। 

আদফদদনয ০২ (দুই) নদদনয 

ভদে। 

১. প্রনতষ্ঠান প্রধাদনয নমুনা স্বােয 

আদফদনত্র।                                           

২. াংস্কৃনত নফলয়ক ভন্ত্রনারদয়য ইসুযকৃত নজ 

এয মূরকন।                                         

৩. আদফদন কাযীয জাতীয় নযচয় ত্র। 

স্ব-স্ব প্রনতষ্ঠান নাই 
উদজরা ননফ বাী অনপায, 

সনোযাফাদ। 
- 

৪২. 

নন-গববদভন্ট অগ বানাইদজন 

(এননজ) এয   

আদফদদনয ১৫ (দনয) 

নদদনয ভদে। 

১. আদফদন ত্র। ২. এননজ নফলয়ক ব্যযদযায 

প্রকল্প অনুদভাদন ত্র।                                

৩. প্রকল্প নফফযনী।                                    

৪. এপনড-৬ এয কন প্রদমাজয সেদত্র তদনভ 

প্রনতদফদন। 

স্ব-স্ব প্রনতষ্ঠান নাই 
উদজরা ননফ বাী অনপায, 

সনোযাফাদ। 
- 



 

 

 

৪৩. 

মাত্রা/সভরা/াকবা/নদনভা/সে

র াম্প স্থান/ইদটয বাটা 

স্থান াংক্রান্ত তদন্ত প্রনতদফদন 

সপ্রযন। 

আদফদন প্রানিয ০৭ (াত) 

নদদনয ভদে তদন্ত পূফ বক 

মথামথ কর্তবে ফযাফয 

অগ্রগাভী কযা য়। 

নফনধ সভাতাদফক। স্ব-স্ব প্রনতষ্ঠান  ব্যনি 

নফনধদভাতাদফক 

ননধ বানযত নপ 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

সনোযাফাদ। 
সজরা ম্যানজদেট, নদযাজপুয। 

৪৪. 
গন-শুনানী াংক্রান্ত 

আদফদন কাযীয উনস্থনতদত 

তাৎেননক ভস্যায শুনানী 

কযা য় এফাং ম্ভাব্য 

ভাধান প্রদান কযা য়। 

১. েগদনয সভৌনরক/নরনিত আদফদন ত্র।     

২. প্রদমাজয সেদত্র দানরনরক প্রভানানদ। 
স্ব-স্ব প্রনতষ্ঠান  ব্যনি নাই 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

সনোযাফাদ। 
সজরাপ্রাক, নদযাজপুয। 

৪৫. 

তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯ 

অনুমায়ী চানত তথ্য যফায 

তথ্য অনধকায আইন ২০০৯ 

এয ৮ ধাযায তথ্য প্রনিয 

অনুদযাধ ত্র াফায য ৯ 

ধাযায নফধান অনুাদয ২০ 

(নফ) নদদনয ভদে আইন 

দ্বাযা যফযাদমাগ্য 

তথ্য/তথ্যাফরী দানয়ত্ব প্রাি 

কভ বকতবা যফযা কযদফন। 

ননধ বানযত পযদভ নরনিত ফা ই-সভইদরয ভােদভ 

আদফদন কযদত দফ। 
স্ব-স্ব প্রনতষ্ঠান  ব্যনি 

তথ্য অনধকায আইন, 

 ২০০৯ এ ফনন বত ননধ বানযত নপ 

াংনিষ্ট কর দিয প্রধান - 

৪৬. 
ই-সফা াংক্রান্ত 

আদফদন প্রনিয াদথ াদথ 

সজরা ই-সফা সকদন্দ্র অগ্রায়ন 

কযা য়। 

১. সফায নফলদয় আদফদনত্র।                     

২. উদজরা দয়ফ সাট বাদর াংদমানজত 

ননধ বানযত পযভ। 

সজরা ই-সফা সকন্দ্র, নদযাজপুয, 

জাতীয়, সজরা, উদজরা, সৌযবা 

 ইউননয়ন তথ্যফাতায়ন এফাং 

ইউননয়ন  সৌযবা নডনজটার 

সন্টায মূ। 

১৬/- টাকায সকাট ব নপ। 
উদজরা ননফ বাী অনপায, 

সনোযাফাদ। 
সজরাপ্রাক, নদযাজপুয। 


