
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

 

নাগিরক সনদ বা সবা দান িত িত 
 

১। িভশন: দ  ও কার কর জন শাসন 

২। িমশন: িত ািনক স মতা বি রৃ  মাধ েম এক   দ , সবামুখী, কল াণধমী ও দায়ব  জন শাসন গেড় তালা 

৩। উে শ : সবা াি  সহিজকরণ, তা আনায়ণ ও জবাবিদিহতা বিৃ । 

িমক সবার নাম েয়াজনীয় সেরা   
সময়  (ঘ া/ িদন/ 

মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
/আেবদন ফরম  াি র 

ান 

সবা  এবং পিরেশাধ প িত ( 
যিদ থােক) 

দািয় া  কমকতা 
(কমকতার পদবী, ম ন র, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/ 

উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান ন র ও ই- মইল) 

ঊধতন কমকতার পদবী, ম 
ন র ,বাংলােদেশর কাড, 
জলা/ উপেজলা কাড সহ 

টিলেফান ন র ও ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১. ধানম ীর াণ ও 

ক াণ তহিবল হেত 
দ  অ দােনর চক 
ি র অ েল িবতরণ  

 

০২ ( ই) Kvh©w`em জাতীয় পিরচয়পে র ০১ কিপ সত ািয়ত 
ফেটাকিপসহ সাদা কাগেজ আেবদন 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmv‡ii Kvh©vjq 

 
িবনা ে  

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

০২. ধম ম ণালয় হেত 
মসিজদ/মি েরর 
অ েল া  বরা  
িবতরণ 

০৩ (িতন) Kvh©w`em সংি  মসিজদ/মি র কিম র 
সভাপিত/ সে টারীর জাতীয় পিরচয়পে র 
০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপসহ সাদা 
কাগেজ আেবদন 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmv‡ii Kvh©vjq 

িবনা ে  Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

০৩.  মহামা  রা পিতর/  
মানীয় সংসদ সদে র 

াধীন/ঐি ক তহিবল 
হেত া  চক িবতরণ 

০৩ (িতন) Kvh©w`em ১. অ দান া  তািলকা  ি র 
আেবদন 
২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত 
ফেটাকিপ  

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmv‡ii Kvh©vjq 

িবনা ে  Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

০৪. হাট-বাজােরর চাি না 
িভ র একসনা বে াব  

৪০ িদন িনে া  ড েম সহ আেবদন করেত হেব: 
১। জাতীয় পিরচয়পে র ০১ কিপ সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 
২। নাগিরক সনদ 

উপেজলা িম অিফস 
 
 
 

১। আেবদেন ২০ টাকার কাট িফ  
১। উপেজলা সদের িত বগিমটােরর 
জ  ৫০ টাকা। 
২। অ া  এলাকার িত বগ 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 



িমক সবার নাম েয়াজনীয় সেরা   
সময়  (ঘ া/ িদন/ 

মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় কাগজপ  
/আেবদন ফরম  াি র 

ান 

সবা  এবং পিরেশাধ প িত ( 
যিদ থােক) 

দািয় া  কমকতা 
(কমকতার পদবী, ম ন র, 
বাংলােদেশর কাড, জলা/ 

উপেজলা কাড সহ 
টিলেফান ন র ও ই- মইল) 

ঊধতন কমকতার পদবী, ম 
ন র ,বাংলােদেশর কাড, 
জলা/ উপেজলা কাড সহ 

টিলেফান ন র ও ই- মইল) 

৩। ড লাইেস  ফেটাকিপ-০১ কিপ 
৪। ছিব ১ কিপ 
 

 িমটােরর জ  ২০ টাকা । unoharinakunda@mopa.gov.bd 
 

ও  
সহকারী কিমশনার ( িম) 

হিরণা , িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫২৬৫৬৪০১ 
+৮৮০১৭৭০৬৪১৫৮৫ 

০৫. িষ খাস জিম 
বে াবে র াব জলা 

শাসক বরাবর রণ 

৩০িদন িনধািরত সমেয় িনে া  ড েম সহ 
এিস া  বরাবর আেবদন করেত হেব: 
১। িনধািরত ফরম যথাযথভােব রন 
২। ই কিপ ামী- ীর যৗথ ছিব 
৩। িমহীন িহসােব ইউিনয়ন পিরষেদর 
চয়ার ােনর ত য়ন প  

৪। ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান দ  নাগিরকে র 
সনদ 
৫। জাতীয় পিরচয়প  
৬। ি েযা া পিরবােরর ে  ি েযা া সংসেদর 

ত য়ন প । 
৬। অিধ হেনর ফেল বা নদী ভাঙার ফেল িমহীন 
হেয় থাকেল তার মাণ প । 

উপেজলা িম অিফস ১ টাকা সলামী এবং ক িলয়েতর 
জ  ২৪০ টাকা 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

ও 
সহকারী কিমশনার ( িম) 

হিরণা , িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫২৬৫৬৪০১ 
+৮৮০১৭৭০৬৪১৫৮৫ 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

০৬. সরকাির সং া/দ েরর 
অ েল অ িষ খাস জিম 
বে াব  

৪০ িদন ১। উপেজলা িম অিফস থেক সহকাির কিমশনার 
( িম) বে াব  নিথ জন কের রন করেবন এবং 
নিথেত িন  বিণত দিললািদ দান করেবন।  
২। ম ণালেয়র শাসিনক অ েমাদনসহ ত াশী 
সং ার রণ ত আেবদন 
৩। খিতয়ােনর কিপ 
৪। ািবত জিমর চ িদেকর কম বিশ ৫০০ গজ 

াসােধর অ  এক  স াপ 
৫। ািবত দাগ/দাগস েহর জিমেক রি ন কািল 
িদেয় িচি ত 
করেত হেব 
৬। স াপ  সকল দােগর জিমর বতমান ণী, 
বতমান বহার ও জিমর পিরমাণ উে খ করেত হেব 
৭। সাব- রিজ ার অিফস থেক া  িবগত ১২ 
মােসর সম িণর জিমর স ািদত দিলেলর বিণত 

ে র তািলকা 

উপেজলা িম অিফস 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

সংি  মৗজার রবতী ১২ মােসর 
গড় ে র ১.৫ থেক ৩ ণ প  
সলামী  

 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

ও 
সহকারী কিমশনার ( িম) 

হিরণা , িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫২৬৫৬৪০১ 
+৮৮০১৭৭০৬৪১৫৮৫ 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

 
 
 
 



 
 
 

০৭. অিপত স ি র ইজারা 
নবায়ন 

০৩ (িতন) Kvh©w`em 

  
ক) একসনা িলজ নবায়েনর জ  উপেজলা 
িনরাহী অিফসার/ সহকারী কিমশনার 
( িম) এর িনকট আেবদন করেত হেব। 
খ) র, বাগান, িবল িতর জ  

কা  িনলাম অ ি ত হেব। 

উপেজলা িম অিফস 

িনধািরত সলামী িড.িস.আর মারফত পিরেশাধ 
করেত হেব। 
উপেজলা প ােয়( পৗরসভার বািহের): 
১. িষ জিম একর িত ৫০০/- টাকা 
২. অ িষ িভ  জিমর একর িত ২০০০/- টাকা 
৩. িশ  বািণিজ ক কােজ ব ত জিমর একর িত 
৩০০০/টাকা 
৪. আবািসক ঘর( াচা ঘর মেঝ পাকা, েনর দওয়াল ও 
ছাদ) িত বগ ট ১/-টাকা 
৫. আসািসক ঘর (আধা- াকা) িত বগ ট ১.৫০ টাকা 
৬. আবািসক ঘর ( াকা দালান) িত বগ ট ৩.৫০ টাকা 
৭. বািণিজ ক উে ে  ব ত ঘর িত বগ ট ৪.০০ টাকা 
পৗর শহেরর ে : 
৮. িষ জিম একর িত ১০০০/- টাকা 
৯. অ িষ িভ  জিমর একর িত ৪০০০/- টাকা 
১০. িশ /বািণিজ ক কােজ ব ত জিমর একর িত 
৫০০০/টাকা 
১১. আবািসক ঘর( াচা ঘর মেঝ পাকা, েনর দওয়াল ও 
ছাদ) িত বগ ট ৩.০০/-টাকা 
১২. আসািসক ঘর (আধা- াকা) িত বগ ট ৪.০০/- টাকা 
১৩. আবািসক ঘর ( াকা দালান) িত বগ ট ৬.০০/- টাকা 
১৪. বািণিজ ক উে ে  ব ত ঘর িত বগ ট ১২.০০ 
টাকা 
ফল/ফেলর বাগান/ র/দীিঘ/িঝল: 
ক. িনলােমর মা েম ফেলর বাগান এক বছেরর িভি েত 
এবং র/দীিঘ/িঝল ইত ািদর ে  িতন বছেরর িভি েত 
সেরা  ডাকধারীর অ েল িলজ দান করেত হেব। 
খ. িভ.িপ তািলকা ২০০১ বিহ ত কস িল ইজারা দান 
করা হয় না। 
গ. আইনগত জ লতা না থাকেল ৭ িদন 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 
 

ও  
সহকারী কিমশনার ( িম) 

হিরণা , িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫২৬৫৬৪০১ 
+৮৮০১৭৭০৬৪১৫৮৫ 

 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.

bd 

০৮. এনিজও কা ম 
স িকত ত য়ন 

৭ (সাত) Kvh©w`em ১. এনিজও িবষয়ক েরা ক ক ণীত 
িনধািরত ফেম আেবদন 
২. সংি  কা েমর ত , উপাে র 

মাণক 
৩. কা েমর আেলাকিচ  

এনিজও অ ােফয়াস েরা 
ধানম ীর  Kvh©vjq 

মাইসা ভবন (৯ম তলা), ১৩ 
শহীদ ক াে ন মন র আলী 

রনী , রমনা, ঢাকা-১০০০ 
e-
mail:naffairsb@yahoo.co
m, 
Web:www.ngoab.gov.bd 

এ অিফেসর জ  েযাজ  নয়/ি  Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.

bd 

০৯. সং িত িবষয়ক 
ম ণালয় হেত অ দান 

াি র  আেবদন 
অ গামীকরণ 

০১ (এক) Kvh©w`em সং িত িবষয়ক ম ণালয় ক ক ণীত 
অ দান ফরম 
গঠনত  
কা েমর িতেবদন 

ভবন ৬(১১) তলা, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-
১০০০ 
e-
mail:ap@mocagov.bd, 
Web: 
www.moca.gov.bd 

এ অিফেসর জ  েযাজ  নয়/ি  Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.

bd 

 
 
 
 



 
 

১০. িশ া িত ােনর 
ােনিজং কিম  গঠেনর 

জ  ি জাইিডং অিফসার 
িনেয়াগ 

০২ ( ই) Kvh©w`em 

১। েলর ােড ধান িশ ক/িশি কার 
আেবদন 
২। রবতী কিম  গঠন ও ময়ােদর 
কাগেজর সত ািয়ত কিপ 

সংিশ  িশ া িত ান িবনা ে  

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

১১. িশ া িত ােনর এডহক 
কিম র অিভভাবন সদ  
মেনানয়ন ০২ ( ই) Kvh©w`em 

১। েলর ােড আেবদন 
২। িণ িভি ক ১ম ও ২য় ান অজনকারী 
িশ াথীর অিভভাবেকর নােমর তািলকা 
দািখল 

 
সংিশ  িশ া িত ান 

 
িবনা ে  

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

১২. জএসিস / এসএসিস 
পরী া ক  াপন 
িবষেয় মতামত দান 
 

০৭ (সাত) Kvh©w`em 

১. েয়াজনীয় সং ি সহ বাড থেক া  
প   
২. কে  অংশ হণকারী িশ া 

িত ানস েহর স িতপ  

 
 

মা িমক িশ া অিফস 

 
 

িবনা ে  

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

১৩. িশ া িত ােনর 
বনেভাজেন গমেন 
অ মিত দান 

০৫ ( াচ) Kvh©w`em 

১। েলর ােড ধান িশ ক/িশি কার 
আেবদন 
২. অিভভাবকেদর স িতপ  
৩. াইভােরর াইিভং লাইেস   
৪. গািড়র িফটেনস সািটিফেকট 
৫. বনেভাজন ােনজেম  কিম  
৬. িশ া অিফসােরর ত য়ন  

১. সংি  িশ া িত ান  
২. গািড়র মািলক/ াইভার  

 
িবনা ে  

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

১৪. 

জাতীয় েক  থেক 
বসরকারী াগারস েহ 

বই াি র আেবদেন 
পািরশ দান 

০১ (এক)  
Kvh©w`em  

১. জাতীয় েক  থেক সরবরাহ ত 
আেবদন ফরম 
২. হেক  িনব ন সনেদর ফেটাকিপ 
৩. িব মান াগােরর ছিব 
 

জাতীয় েক  সং িত 
িবষয়ক ম ণালয়, ৫/িস 
ব ব  এিভিনউ, ঢাকা-
১০০০। e-
mail:granthakendro.o
rg@gmail.com 
Web:www.nbc.org.bd 

 
 

িবনা ে  

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

১৫. জাতীয় েক  থেক 
বসরকারী 

াগারস েহর বরা ত 
বই হণ  িবষেয় পািরশ 

দান 

০১ (এক) Kvh©w`em 
 
 
 
 

১. জাতীয় েক  থেক বই বরা  াি র 
কিপসহ আেবদন  
 
 
 

জাতীয় েক  সং িত 
িবষয়ক ম ণালয়, ৫/িস 
ব ব  এিভিনউ, ঢাকা-
১০০০। e-
mail:granthakendro.o
rg@gmail.com 
Web:www.nbc.org.bd 

 
িবনা ে  

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

 
 
 
 



 
 
 

১৬. এক  বািড় এক  খামার 
কে র ঋণ অ েমাদন 

০৩ ঘ া ১। আেবদনকারীর ছিব-১ কিপ 
২। জাতীয় পিরচয়প /জ  িনব ন সনেদর 
ফেটাকিপ-১ কিপ 
৩। সিমিত ব াপনা কিম র 
কা িববরণী 

উপেজলা সম য়কারী, 
এক  বািড় এক  খামার 

ক  Kvh©vjq 
  

িবনা ে  Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

১৭. বীর ি েযা ার  স ানী 
ভাতা দান 

২ মাস ১. িনধািরত ফরেম আেবদন 
২. পাসেপাট সাইেজর ছিব 
৩. জাতীয় পিরচয় পে র ফেটাকিপ 
৪. জ িনব ন ও নাগিরক সনদ 
৫. ি েযা ার দিললপ  ও গেজেটর কিপ 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmv‡ii Kvh©vjq / 
সমাজেসবা অিফস 

িবনা ে  
(তেব ১০ টাকা  াংক 
একাউ  চা  করেত হেব) 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

১৮. 

 
য়াত ি েযা ােদর 

দাফন খরচ দান 
 
 

০৩ (িতন)  
ঘ া 

উ রাধীকারী/ পা  িনে া  ড েম সহ 
আেবদন করেবন: 
১। উপেজলা ি েযা া কমা ােরর 

পািরশ 

         

উপেজলা ি েযা া 
কমা  ও সংি  ইউিনয়ন 
পিরষদ 

 
িবনা ে  

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

১৯. সাধারণ অিভেযাগ তদ  
ও িন ি  

০৭ (সাত) Kvh©w`em সাদা কাগেজ আেবদন ও মাণক 
 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmv‡ii Kvh©vjq 
িবনা ে  Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

২০. প লপা  াপন 
সং া  তদ  িতেবদন 

রণ 

০৭ (সাত) Kvh©w`em িডিস অিফস থেক প  াি  সােপে  জলা শাসেকর Kvh©vjq  িবনা ে   Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

২১ ইেটর ভাটা াপন 
সং া  তদ  িতেবদন 

রণ 

০১ (এক) Kvh©w`em িডিস অিফস থেক প  াি  সােপে  জলা শাসেকর Kvh©vjq িবনা ে   Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

২২. ত  অিধকার আইন, 
২০০৯ অ যায়ী চািহত 
ত  সরবরাহ 

১০ (দশ) Kvh©w`em িনধািরত ফরেম িলিখত বা ই- মইেলর 
মা েম আেবদন করেত হেব 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmv‡ii Kvh©vjq / 
http://shailkupa.jh
enaidah.gov.bd/ 

িবনা ে  Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

 
 
 



 
 

২৩. িবধবা ও ামী 
পিরত   
মিহলা দর থম 
ভাতা দান  

২ মাস ১. িনধািরত ফরেম আেবদন  
২. ইউিপ চয়ার ান ক ক বািষক আেয়র 

ত য়নপ  
৩. পাসেপাট সাইেজর ছিব 
৪. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 
৫. জ িনব ন সনদ ও নাগিরক সনদ 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmv‡ii Kvh©vjq / 
উপেজলা সমাজেসবা 
অিফস 

িবনা ে  
(তেব ১০ টাকা  াংক 
একাউ  চা  করেত হেব) 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

২৪. বয় ভাতা দান  ২ মাস ১. িনধািরত ফরেম আেবদন 
২. পাসেপাট সাইেজর ছিব 
৩. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 
৪. জ িনব ন সনদ ও নাগিরক সনদ 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmv‡ii Kvh©vjq / 
উপেজলা সমাজেসবা 

অিফস 

িবনা ে  
(তেব ১০ টাকা  াংক 
একাউ  চা  করেত হেব) 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

২৫. অস ল িতব ী ভাতা  
দান 

২ মাস ১. িনধািরত ফরেম আেবদন 
২. পাসেপাট সাইেজর ছিব 
৩. িতব ী কাড 

   

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmv‡ii Kvh©vjq / 
উপেজলা সমাজেসবা 

অিফস 

িবনা ে  
(তেব ১০ টাকা  াংক 
একাউ  চা  করেত হেব) 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

 
 
২৬. 

জলা থেক া  সার 
িডলারেদর মােঝ উপ-
বরা  দান 

 
০১ (এক) কা িদবস 

উপেজলা সার ও বীজ মিনটিরং কিম র 
সদ  সিচব (উপেজলা িষ অিফসার) এর 
িনকট থেক নিথ 
১। আগামনী বাতা 
২। চালানপ  

উপেজলা িষ অিফস িবনা ে  
 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

২৭. 
নারী ও িশ  িন াতন 

িতেরাধ সেল া  
অিভেযাগ িন ি  

১০ (দশ) Kvh©w`em 
১. অিভেযােগর িবষেয় আেবদন 
২. অিভেযােগর িবষেয় মাণক 

  
 

িবনা ে  
 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

২৮. 

গণ নানীেত া  
অিভেযােগর িন ি  

০১ (এক) Kvh©w`em 

১. অিভেযােগর িবষেয় আেবদন 
২. অিভেযােগর িবষেয় মাণক 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmv‡ii Kvh©vjq / 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক 

কমকতার Kvh©vjq 

িবনা ে  
 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

 
 
 
 
 



 
 
 

২৯. 
এলিজইিড ক ক হীত 
ও বা বািয়ত ক  

েযাজ  ে  
কাদারীেরর িবল/ ক  

কিম র সভাপিতর িবল 
দান 

উপেজলা েকৗশলীর 
Kvh©vjq হেত াব 

াি র ০২ ( ই) 
Kvh©w`em 
 
 
 

১. সংি  িবষেয় আেবদন 
২. উপেজলা েকৗশলীর পািরশ ও 

ত য়ন 
৩. বরা প  

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmv‡ii Kvh©vjq / 
উপেজলা েকৗশলীর  

Kvh©vjq 

িবনা ে  
 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

nwiYvKzÐy, wSbvB`n 

+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, িঝনাইদহ 
+৮৮০৪৫১৬২৩০১ 

+৮৮০১৭১৫২১৩০৪১ 
dcjhenaidah@mopa.gov.bd 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                                   Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
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+৮৮০৪৫২২৭৪০১১ 
+৮৮০১৭৩৩০৭৪৬৫৩ 

unoharinakunda@mopa.gov.bd 


