
 

Citizen Charter of  UNO Office Taltoli, Barguna 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় 

তালতলী, বরগুনা। 

 

নাগনযক নদ ফা সফা প্রদান প্রনতশ্রুনত 

 

ক্র: 

নাং 

 

 

 

সফায নাভ 

 

 

 

 

প্রদয়াজনীয় 

দফ বাচ্চ 

ভয়(ঘন্টা/নদন/ 

ভা) 

 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  

 

 

 

 

কাগজত্র/ আদফদন পভ ব  

প্রানিয স্থান 

 

 

 

 

সফামূল্য  

নযদাধ 

দ্ধনত (মনদ 

থাদক)  

াখায নাভ  দানয়ত্বপ্রাি 

কভ বকতবা (কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয , ফাাংরাদদদয সকাড, সজরা 

 উদজরা সকাড 

সেনরদপান/সভাফাইর নম্বয, ই-

সভইর এদে , 

উদ্ধবতন কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয ফাাংরাদদদয সকাড, 

সজরা  উদজরা সকাড 

সেনরদপান/সভাফাইর নম্বয, ই-

সভইর এদে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১। 

প্রয়াত 

মুনিদমাদ্ধাদদয 

দাপন খযচ প্রদান 

 

 

 

১ (এক) 

কাম বনদফ 

 

 

 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায/গাড ব অফ অনায 

প্রদানকাযী কভ বকতবা একটি স্থানীয়বাদফ 

ততযী/ছাাদনা পাঁকা আদফদন পভ ব এফাং 

প্রদয়াজনীয় োকা দে ননদয় মাদফন 

(Blank Application Form) 

স্থানীয়বাদফ প্রণীত আদফদন 

পযভ উদজরা ননফ বাী 

অনপ সথদক াংগ্র কযদত 

দফ 

 

 

 

সকান খযচ 

সনয়া য় না 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

০২। 

জন্-ননফন্ধন 

াংদাধদনয 

আদফদন  

ননস্পনিকযণ  

১ (এক) নদন 

 

জন্-ননফন্ধন াংদাধদনয ননধ বানযত 

আদফদন পযভ 

 

াংনিষ্ট সৌযবা/ইউননয়ন 

নডনজোর সন্টায 

 

 

 

সকান নপ সনয়া 

য় না 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

০৩। 

ইউননয়ন নযলদ 

সচয়াযম্যান, দস্য 

 কভ বচাযীদদয 

াংস্থান 

০৩ (ততন) তিন ইউননয়ন নযলদ দত প্রাি আদফদন        ---- 

 

 

সকান নপ সনয়া 

য় না 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

mailto:dcbarguna@mopa.gov.bd
mailto:dcbarguna@mopa.gov.bd
mailto:dcbarguna@mopa.gov.bd
mailto:dcbarguna@mopa.gov.bd
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ক্র: 

নাং 

 

 

 

সফায নাভ 

 

 

 

 

প্রদয়াজনীয় 

দফ বাচ্চ 

ভয়(ঘন্টা/নদন/ 

ভা) 

 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  

 

 

 

 

কাগজত্র/ আদফদন পভ ব  

প্রানিয স্থান 

 

 

 

 

সফামূল্য  

নযদাধ 

দ্ধনত (মনদ 

থাদক)  

াখায নাভ  দানয়ত্বপ্রাি 

কভ বকতবা (কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয , ফাাংরাদদদয সকাড, সজরা 

 উদজরা সকাড 

সেনরদপান/সভাফাইর নম্বয, ই-

সভইর এদে , 

উদ্ধবতন কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয ফাাংরাদদদয সকাড, 

সজরা  উদজরা সকাড 

সেনরদপান/সভাফাইর নম্বয, ই-

সভইর এদে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৪।
  

গ্রাভ পুনরদদয 

সফতনবাতা/সালাক 

যঞ্জাভানদ প্রদান

  

ভানক নবনিদত 

সফতন বাতা 

/ফাৎনযক 

সালাক 

ইউননয়ন নযলদ দত প্রনতদফদন/তানরকা 
           -- 

 

 

 

সকান নপ সনয়া 

য় না 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

০৫ 

উদজরা ননফ বাী 

অনপায ফযাফদয 

দানখরকৃত কর 

অনবদমাগ 

আদফদন প্রানিয 

৩ নদদনয ভদে

   

 অনবদমাদগয স্বদে দানখরকৃত 

কাগজত্র 
      -- 

২০/-োকায 

সকাে ব নপ 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

০৬। 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র 

সথদক সফযকাযী 

গ্রন্থাগাযমূদ ফই 

প্রানিয আদফদদন 

সুানয প্রদান 

১ (এক) নদন 

 

 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সথদক যফযাকৃত 

আদফদন পযভ 

 

 

 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র 

াংস্কৃনত নফলয়ক ভন্ত্রণারয়, 

৫/ন ফেফন্ধু এনবননউ, 

ঢাকা-১০০০। e-

mail:granthakendro.

org@gmail.com 

Web:www.nbc.org.b

d 

 

 

 

সকান নপ সনয়া 

য় না 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

০7। জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র 

সথদক সফযকাযী 

গ্রন্থাগাযমূদয 

ফযাদ্দকৃত ফই গ্রণ   

নফলদয় সুানয 

প্রদান 

১(এক) নদন 

 

 

 

 

 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সথদক যফযাকৃত 

আদফদন পযভ 

 

 

 

 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র 

াংস্কৃনত নফলয়ক ভন্ত্রণারয়, 

৫/ন ফেফন্ধু এনবননউ, 

ঢাকা-১০০০।  

e-

mail:granthakend

ro.org@gmail.com 

Web:www.nbc.org

.bd 

 

সকান নপ সনয়া 

য় না 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

mailto:dcbarguna@mopa.gov.bd
mailto:dcbarguna@mopa.gov.bd
mailto:dcbarguna@mopa.gov.bd
mailto:dcbarguna@mopa.gov.bd
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ক্র: 

নাং 

 

 

 

সফায নাভ 

 

 

 

 

প্রদয়াজনীয় 

দফ বাচ্চ 

ভয়(ঘন্টা/নদন/ 

ভা) 

 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  

 

 

 

 

কাগজত্র/ আদফদন পভ ব  

প্রানিয স্থান 

 

 

 

 

সফামূল্য  

নযদাধ 

দ্ধনত (মনদ 

থাদক)  

াখায নাভ  দানয়ত্বপ্রাি 

কভ বকতবা (কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয , ফাাংরাদদদয সকাড, সজরা 

 উদজরা সকাড 

সেনরদপান/সভাফাইর নম্বয, ই-

সভইর এদে , 

উদ্ধবতন কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয ফাাংরাদদদয সকাড, 

সজরা  উদজরা সকাড 

সেনরদপান/সভাফাইর নম্বয, ই-

সভইর এদে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৮। সভাফাইর সকাে ব 

ভাভরায আদদদয 

াধাযণ  জাদফদা 

নকর প্রদান 

০৩ (নতন) 

কাম বনদফ 

াদা কাগদজ আদফদন উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয়, ফযগুনা দয। 
আদফদদনয 

জন্য ২০/-

োকায সকাে ব 

নপ এফাং প্রনত 

পৃষ্ঠায নকদরয 

জন্য ৪/- াদয 

সকাে ব নপ 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

০৯। ১(এক) নদন 

ভাভরায আদদদয 

জরুনয   জাদফদা 

নকর প্রদান 

১(এক)নদন 

 

 

 

াদা কাগদজ আদফদন উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয়, ফযগুনা দয। 
আদফদদনয 

জন্য ৪০/-

োকায সকাে ব 

নপ এফাং প্রনত 

পৃষ্ঠায নকদরয 

জন্য ৪/- াদয 

সকাে ব নপ 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

১০। কৃনল খা জনভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

৪৫ (পঁয়তানি) 

কাম বনদফ 

১। উদজরা ভূনভ অনপ সথদক প্রাি ফদদাফস্ত 

ননথ-মাদত থাকদফ 

২। আদফদনকাযীয স্বাভী/স্ত্রীয সমৌথ ছনফ 

পূযণকৃত এফাং স্বােনযত আদফদন ১ কন 

৩। আদফদনকাযী ভূনভীন ভদভ ব 

সচয়াযম্যান/সভয়য এয প্রতযয়দনয 

মূর/তযানয়ত পদোকন-১ কন 

৪। আদফদনকাযীয স্বাভী/স্ত্রীয জাতীয় 

নযচয়ত্র তযানয়ত পদোকন-১ কন 

৫। ভূনভীন নদদফ উদজরা কৃনল খা জনভয 

ফদদাফস্ত কনভটিয সুানয/বায কাম বনফফণী 

৬। সেচ ম্যা  

উদজরা ভূনভ অনপ এ অনপদয 

জন্য প্রদমাজয 

নয়/নি 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

mailto:dcbarguna@mopa.gov.bd
mailto:dcbarguna@mopa.gov.bd
mailto:dcbarguna@mopa.gov.bd
mailto:dcbarguna@mopa.gov.bd
mailto:dcbarguna@mopa.gov.bd
mailto:dcbarguna@mopa.gov.bd
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ক্র: 

নাং 

 

 

 

সফায নাভ 

 

 

 

 

প্রদয়াজনীয় 

দফ বাচ্চ 

ভয়(ঘন্টা/নদন/ 

ভা) 

 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  

 

 

 

 

কাগজত্র/ আদফদন পভ ব  

প্রানিয স্থান 

 

 

 

 

সফামূল্য  

নযদাধ 

দ্ধনত (মনদ 

থাদক)  

াখায নাভ  দানয়ত্বপ্রাি 

কভ বকতবা (কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয , ফাাংরাদদদয সকাড, সজরা 

 উদজরা সকাড 

সেনরদপান/সভাফাইর নম্বয, ই-

সভইর এদে , 

উদ্ধবতন কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয ফাাংরাদদদয সকাড, 

সজরা  উদজরা সকাড 

সেনরদপান/সভাফাইর নম্বয, ই-

সভইর এদে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১| যকানয 

াংস্থা/দিদযয 

অনুকূদর অকৃনল 

খা জনভ 

ফদদাফদস্তয প্রস্তাফ 

সজরা প্রাক 

ফযাফদয সপ্রযণ 

০৩ (নতন) 

কাম বনদফ 

১। উদজরা ভূনভ অনপ সথদক কানয 

কনভনায (ভূনভ) ফদদাফস্ত ননথ সৃজন কদয 

সপ্রযন কযদফন এফাং ননথদত ননম্ন ফনণ বত 

দনররানদ প্রদান কযদফন।  

২। ভন্ত্রণারদয়য প্রাননক অনুদভাদন 

প্রতযাী াংস্থায পূযণকৃত আদফদন 

৩। খনতয়াদনয কন 

৪। প্রস্তানফত জনভয চতুনদ বদকয কভ সফন ৫০০ 

গজ ব্যাাদধ বয অন্তভূি একটি সে ম্যা 

৫। প্রস্তানফত দাগ/দাগমূদয জনভদক যনেন 

কানর নদদয় নচনিত 

কযদত দফ 

৬। সে ম্যাভূি কর দাদগয জনভয ফতবভান 

সেণী, ফতবভান ব্যফায  জনভয নযভাণ 

উদিখ কযদত দফ 

৭। াফ-সযনজষ্ট্রায অনপ সথদক প্রাি গড় 

মূদল্যয তানরকা 

উদজরা ভূনভ অনপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এ অনপদয 

জন্য প্রদমাজয 

নয়/নি 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

১২। অন বত ম্পনিয 

ইজাযা নফায়ন 

০২ (দুই) 

কাম বনদফ 

১। কানযী কনভনায (ভূনভ)য সুনননদ বষ্ট 

প্রস্তাফ সক ননথ-মাদত থাকদফ 

২। ইজাযা নফায়নকানযয াদা কাগদজ 

আদফদন 

৩। পূদফ ব সনয়া নডনআয এয পদোকন-১ 

কন 

উদজরা ভূনভ অনপ 

ননথ অনুদভাদন 

কদয কাযী 

কনভনায(ভূনভ

) ফযাফদয সপ্রযণ 

কযায দয 

নফায়ন নপ  নড 

ন আদযয 

ভােদভ জভা 

নদদত দফ।  

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

১৩। প্রধানভন্ত্রীয ত্রাণ  

কল্যাণ তনফর দত 

প্রদি অনুদাদনয 

সচক ব্যনিয 

অনুকূদর নফতযণ  

০৩(ততন) 

কাম বনদফ 

জাতীয় নযচয়দত্রয ০১ কন তযানয়ত 

পদোকন (সকান আদফদদনয প্রদয়াজন 

সনই) 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয় 

 

এ অনপদয 

জন্য প্রদমাজয 

নয়/নি 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

.১৪। কর 

কভ বকতবা/কভ বচাযীদদ

০৩(নতন) 

কাম বনদফ 

াংনিস্ট কাগজত্র  
ঐ 

এ অনপদয 

জন্য প্রদমাজয 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

mailto:dcbarguna@mopa.gov.bd
mailto:dcbarguna@mopa.gov.bd
mailto:dcbarguna@mopa.gov.bd
mailto:dcbarguna@mopa.gov.bd


 

Citizen Charter of  UNO Office Taltoli, Barguna 

ক্র: 

নাং 

 

 

 

সফায নাভ 

 

 

 

 

প্রদয়াজনীয় 

দফ বাচ্চ 

ভয়(ঘন্টা/নদন/ 

ভা) 

 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  

 

 

 

 

কাগজত্র/ আদফদন পভ ব  

প্রানিয স্থান 

 

 

 

 

সফামূল্য  

নযদাধ 

দ্ধনত (মনদ 

থাদক)  

াখায নাভ  দানয়ত্বপ্রাি 

কভ বকতবা (কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয , ফাাংরাদদদয সকাড, সজরা 

 উদজরা সকাড 

সেনরদপান/সভাফাইর নম্বয, ই-

সভইর এদে , 

উদ্ধবতন কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয ফাাংরাদদদয সকাড, 

সজরা  উদজরা সকাড 

সেনরদপান/সভাফাইর নম্বয, ই-

সভইর এদে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

য াংস্থান াংক্রান্ত

  

নয়/নি সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

১৫। াটি বনপদকে ভাভরা নীনতভারা 

সভাতাদফক 

ফানননজযক ব্যাাংক দত অনধমাচন ত্র 

াংনিস্ট ফানননজযক ব্যাাংক 

 উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

১৬। কানফখা, টি.আয, 

নবনজনড, নবনজএপ, 

জরুনয ত্রাণ 

তৎযতা 

নীনতভারা 

সভাতাদফক/দুদম বা

গকারীন ভয় 

তাৎেননকবাদফ 

াংনিস্ট ইউন/দিয দত দানখরকৃত 

তানরকা 

উদজরা প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

কভ বকতবায কাম বারয় 

এ অনপদয 

জন্য প্রদমাজয 

নয়/নি 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

ফযগুনা দয, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২৬৪৯ 

+0880173334802

5 

unobarguna@mopa.gov.

bd 

১৭। নফনবন্ন নদফ 

উদমান  আচায 

অনুষ্ঠান  

০৩ (নতন) 

কাম বনদফ 

যকানয ননদদ বনা/াংনিস্ট আদমাজকাযীয 

ননকে দত আদফদন 

-- 

এ অনপদয 

জন্য প্রদমাজয 

নয়/নি 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

ফযগুনা দয, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২৬৪৯ 

+0880173334802

5 

unobarguna@mopa.gov.

bd 

১৮। উদজরা তথ্য সফা 

সকদন্দ্রয নফনবন্ন 

কাম বক্রভ ম্পবনকত 

০৩ (নতন) 

কাম বনদফ 

আদফদদনয নবনিদত 

-- 

এ অনপদয 

জন্য প্রদমাজয 

নয়/নি 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

ফযগুনা দয, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২৬৪৯ 

+0880173334802

5 

unobarguna@mopa.gov.

bd 

১৯। ধভ ব ভন্ত্রণারয় দত 

ভনজদ/ভনদদযয 

অনুকূদর প্রাি ফযাদ্দ 

০৩ (নতন) 

কাম বনদফ 

নিষ্ট ভনজদ/ভনদয কনভটিয 

বানত/সদক্রোযীয জাতীয় 

নযচয়দত্রয ০১ কন তযানয়ত 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয় 

 

এ অনপদয 

জন্য প্রদমাজয 

নয়/নি 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

mailto:dcbarguna@mopa.gov.bd
mailto:dcbarguna@mopa.gov.bd
mailto:unobarguna@mopa.gov.bd
mailto:unobarguna@mopa.gov.bd


 

Citizen Charter of  UNO Office Taltoli, Barguna 

ক্র: 

নাং 

 

 

 

সফায নাভ 

 

 

 

 

প্রদয়াজনীয় 

দফ বাচ্চ 

ভয়(ঘন্টা/নদন/ 

ভা) 

 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  

 

 

 

 

কাগজত্র/ আদফদন পভ ব  

প্রানিয স্থান 

 

 

 

 

সফামূল্য  

নযদাধ 

দ্ধনত (মনদ 

থাদক)  

াখায নাভ  দানয়ত্বপ্রাি 

কভ বকতবা (কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয , ফাাংরাদদদয সকাড, সজরা 

 উদজরা সকাড 

সেনরদপান/সভাফাইর নম্বয, ই-

সভইর এদে , 

উদ্ধবতন কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয ফাাংরাদদদয সকাড, 

সজরা  উদজরা সকাড 

সেনরদপান/সভাফাইর নম্বয, ই-

সভইর এদে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

নফতযণ পদোকন (সকান আদফদদনয প্রদয়াজন 

সনই) 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

২০।  ভাভান্য যাষ্ট্রনতয 

সস্বচ্ছাধীন তনফর 

দত প্রাি সচক 

নফতযণ 

০৭ (াত) 

কাম বনদফ 

অনুদানপ্রাি তানরকাভূি ব্যনিয জাতীয় 

নযচয়দত্রয ০১ কন তযানয়ত 

পদোকন (সকান আদফদদনয প্রদয়াজন 

সনই) 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয় 

 

নাই উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

২১।  াে-ফাজাদযয 

চানদনা নবটিয 

প্রস্তাফ সজরা 

প্রাক ফযাফদয  

সপ্রযণ 

০৩ (নতন) 

কাম বনদফ 

উদজরা ভূনভ অনপ সথদক প্রাি চানদনা 

নবটিয নভ সক 

১। আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়দত্রয 

০১ কন তযানয়ত পদোকন 

২। সেড রাইদন্প পদোকন-০১ কন 

৩। অনুদভানদত সনযদপনয নকা। 

৪। সে ম্যা 

উদজরা ভূনভ অনপ 

 

 

 

 

নাই উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

২২। এননজ কাম বক্রভ 

ম্পনকবত প্রতযয়ন 

০৩ (নতন) 

কাম বনদফ 

এননজ নফলয়ক ব্যযদযা কর্তবক প্রণীত 

ননধ বানযত পদভ ব আদফদন 

এননজ অযাদপয়া ব ব্যযদযা 

প্রধানভন্ত্রীয কাম বারয় 

ভাইা বফন (৯ভ তরা), ১৩ 

ীদ কযাদন্ফন ভনসুয আরী 

স্মযনী , যভনা, ঢাকা-১০০০ 

e-

mail:naffairsb@yahoo.co

m, 

Web:www.ngoab.gov.bd 

নাই উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

২৩। াংস্কৃনত নফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় দত 

অনুদান প্রানিয  

আদফদন 

অগ্রগাভীকযণ 

০২ (দুই) ঘন্টা াংস্কৃনতক নফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তবক প্রণীত 

অনুদান পযভ 
বফন ৬(১১) তরা,ফাাংরাদদ 

নচফারয়, ঢাকা-১০০০ 

email:ap@mocagov.bd, 

www.moca.gov.bd 

নাই উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+0448৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa

.gov.bd 

২৪। নো প্রনতষ্ঠাদনয ০২ (দুই) ১। স্কুদরয প্যাদড প্রধান নেক/ননেকায -- নাই উদজরা ননফ বাী অনপায, সজরা প্রাক, ফযগুনা 



 

Citizen Charter of  UNO Office Taltoli, Barguna 

ক্র: 

নাং 

 

 

 

সফায নাভ 

 

 

 

 

প্রদয়াজনীয় 

দফ বাচ্চ 

ভয়(ঘন্টা/নদন/ 

ভা) 

 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  

 

 

 

 

কাগজত্র/ আদফদন পভ ব  

প্রানিয স্থান 

 

 

 

 

সফামূল্য  

নযদাধ 

দ্ধনত (মনদ 

থাদক)  

াখায নাভ  দানয়ত্বপ্রাি 

কভ বকতবা (কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয , ফাাংরাদদদয সকাড, সজরা 

 উদজরা সকাড 

সেনরদপান/সভাফাইর নম্বয, ই-

সভইর এদে , 

উদ্ধবতন কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয ফাাংরাদদদয সকাড, 

সজরা  উদজরা সকাড 

সেনরদপান/সভাফাইর নম্বয, ই-

সভইর এদে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ম্যাদননজাং কনভটি 

গঠদনয জন্য 

নপ্রজাইনডাং অনপায 

ননদয়াগ 

কাম বনদফ আদফদন 

২। পূফ বফতী কনভটি গঠন  সভয়াদদয 

কাগদজয তযানয়ত কন 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

২৫। নো প্রনতষ্ঠাদনয 

এডক কনভটিয 

অনববাফন দস্য 

ভদনানয়ন 

০২ (দুই) 

কাম বনদফ 

১। স্কুদরয প্যাদড আদফদন 

২। প্রস্তানফত ৩ জন অনববাফদকয নাদভয 

তানরকা দানখর 

-- নাই উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

২৬। সজ এ ন / এ 

এ ন যীো সকন্দ্র 

স্থান নফলদয় 

ভতাভত প্রদান  

০৩ (নতন) 

কাম বনদফ 

১। স্কুদরয প্যাদড আদফদন 

২। প্রস্তানফত ৩ জন অনববাফদকয নাদভয 

তানরকা দানখর 

উপজেলা তনব বাহী অতিসাজরর 

কার্ বালয় 

নাই উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

২৭। প্রাথনভক 

নফদ্যারদয়য 

ফনদবাজদন গভদন 

অনুভনত প্রদান 

০২ (দুই) 

কাম বনদফ 

১। স্কুদরয প্যাদড প্রধান নেক/ননেকায 

আদফদন 

 

-- নাই উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

২৮। একটি ফানড় একটি 

খাভায প্রকদল্পয ঋণ 

অনুদভাদন 

০১ (এক) 

কাম বনদফ 

১। আদফদনকাযীয ছনফ-১ কন 

২। জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ ননফন্ধন 

নদদয পদোকন-১ কন 

৩। নভনত ব্যফস্থানা কনভটিয 

কাম বনফফযণী 

াংনিষ্ট নভনতয কাম বারয় নাই উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

২৯। য়াজ-ভানপদর 

অনুভনত প্রদান 

০১ (এক) 

কাম বনদফ 

সংতিষ্ট কাগেপত্র 
-- 

 

নফনামুদল্য উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

৩০। ফীয মুনিদমাদ্ধায 

প্রথভ ম্মানী বাতা 

০৭ (াত) 

কাম বনদফ 

১। আদফদনকাযীয ছনফ-১ কন 

২। জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ ননফন্ধন 

উপজেলা সমােজসবা 

কার্ বালয় 

নাই উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 



 

Citizen Charter of  UNO Office Taltoli, Barguna 

ক্র: 

নাং 

 

 

 

সফায নাভ 

 

 

 

 

প্রদয়াজনীয় 

দফ বাচ্চ 

ভয়(ঘন্টা/নদন/ 

ভা) 

 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  

 

 

 

 

কাগজত্র/ আদফদন পভ ব  

প্রানিয স্থান 

 

 

 

 

সফামূল্য  

নযদাধ 

দ্ধনত (মনদ 

থাদক)  

াখায নাভ  দানয়ত্বপ্রাি 

কভ বকতবা (কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয , ফাাংরাদদদয সকাড, সজরা 

 উদজরা সকাড 

সেনরদপান/সভাফাইর নম্বয, ই-

সভইর এদে , 

উদ্ধবতন কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয ফাাংরাদদদয সকাড, 

সজরা  উদজরা সকাড 

সেনরদপান/সভাফাইর নম্বয, ই-

সভইর এদে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

প্রদান নদদয পদোকন-১ কন 

 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

৩১। াধাযণ অনবদমাগ 

তদন্ত  ননষ্পনি 

০৭ (াত) 

কাম বনদফ 

 সািা কাগজে আজবিন -- নাই উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

৩২। মাত্রা/সভরা/াকবা/ 

াংক্রান্ত তদন্ত 

প্রনতদফদন সপ্রযণ 

০৭ (াত) 

কাম বনদফ 

 সািা কাগজে আজবিন -- নাই উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

৩৩। নদনভা/সরেরাম্প 

স্থান/ইদেয বাো 

স্থান াংক্রান্ত তদন্ত 

প্রনতদফদন সপ্রযণ 

০৩ (ততন) 

কার্ বতিবস 

সজরা প্রাক অনপ সথদক প্রাি ননথ 

 

 

--  উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

৩৪। তথ্য অনধকায আইন 

২০০৯ অনুমায়ী 

চানত তথ্য 

যফযা 

২০ (নফ) 

কাম বনদফ 

ননধ বানযত পযদভ নরনখত ফা ই-সভইদরয 

ভােদভ আদফদন কযদত দফ 

-- নাই উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

৩৫। ফয়ে বাতা, নফধফা 

 স্বাভীনযতযািা 

দুুঃস্থ ভনরা বাতা, 

প্রনতফনন্ধ বাতা এফাং 

প্রনতফনন্ধ নো বৃনি 

প্রদান াংক্রান্ত সচক 

স্বােযকযণ 

 ০১ (এক) 

কাম বনদফ 
উদজরা ভাজদফা অনপ সথদক প্রাি 

ননথ 

 

 

 

 

-- নাই উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 



 

Citizen Charter of  UNO Office Taltoli, Barguna 

ক্র: 

নাং 

 

 

 

সফায নাভ 

 

 

 

 

প্রদয়াজনীয় 

দফ বাচ্চ 

ভয়(ঘন্টা/নদন/ 

ভা) 

 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  

 

 

 

 

কাগজত্র/ আদফদন পভ ব  

প্রানিয স্থান 

 

 

 

 

সফামূল্য  

নযদাধ 

দ্ধনত (মনদ 

থাদক)  

াখায নাভ  দানয়ত্বপ্রাি 

কভ বকতবা (কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয , ফাাংরাদদদয সকাড, সজরা 

 উদজরা সকাড 

সেনরদপান/সভাফাইর নম্বয, ই-

সভইর এদে , 

উদ্ধবতন কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয ফাাংরাদদদয সকাড, 

সজরা  উদজরা সকাড 

সেনরদপান/সভাফাইর নম্বয, ই-

সভইর এদে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৬। 

যুফ ঋণ অনুদভাদন 

 নফতযণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ (এক) 

কাম বনদফ 

উদজরা যুফ উন্নয়ন অনপায সথদক প্রাি 

ননথ-মাদত থাকদফ  

১। আদফদনত্র 

২। ফন্ধকী জনভয ভানরকানায স্বদে 

খনতয়াদনয কন/দনরর/দানখরা 

৩। যুফ উন্নয়ন কর্তবক প্রনেদণয নদত্র 

৪। আদফদনকাযীয ছনফ-১ কন 

৫। জাতীয় নযচয়দত্রয পদোকন 

৬। অনুদভানদত ঋদণয ৫% ঞ্চয় জভা  

উপজেলা যুব উন্নয়ন 

কার্ বালয় 

নাই উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

৩৭। 
সজরা সথদক প্রাি 

ায নডরাযদদয 

ভাদঝ উ-ফযাদ্দ 

প্রদান 

০১ (এক) 

কাম বনদফ 

উদজরা ায  ফীজ ভননেনযাং কনভটিয 

দস্য নচফ (উদজরা কৃনল অনপায) 

এয ননকে সথদক ননথ- মাদত থাকদফ 

১। আগাভনী ফার্রতবা 

২। চারানত্র 

উপজেলা কৃতি অতিস নাই উদজরা ননফ বাী অনপায, 

তারতরী, ফযগুনা 

সভাফইর নম্বয 01733348027 

unotaltoli@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, ফযগুনা 

+০৪৪৮৬২০৯২ 

+৮৮০১৭৩৩৩৪৮০৮০ 

dcbarguna@mopa.gov

.bd 

 

  

 

 

 


