গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়
chunarughat.habiganj.gov.bd

নাগনযক নদ ফা সফা প্রদান প্রনতশ্রুনত
১। নবন
২।নভন
৩। উদেশ্য
সফায নাভ
প্রদয়াজনীয় দফ বাচ্চ
ভয়(ঘন্টা/নদন/
ভা)

ক্রভঃ
নাং
১
০১

০২

২
কৃনল খা জনভ
ফদদাফন্ত াংক্রান্ত

অকৃনল খা জনভ
ফদদাফন্ত াংক্রান্ত
নফলয়

৩
কাযী কনভনায
(ভূনভ) দত প্রস্তাফ
ায়ায য
উদজরা কৃনল খা
জনভ ফদদাফস্ত
কনভটিয বায়
অনুদভাদদনয য
০৩ (নতন) নদদনয
ভদে
কাযী কনভনায
(ভূনভ) দত প্রস্তাফ
ায়ায য ০৩
(নতন) নদদনয ভদে

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

৪
উদজরা ভূনভ অনপ দত
প্রস্তাফ সপ্রযদণয য উদজরা
কৃনল খা জনভ ফদদাফস্ত
কনভটিয অনুদভাদন াদদে
উদজরা ননফ বাী অনপাদযয
কাম বারয় দত প্রস্তাফটি সুানয
কাদয সজরা প্রাক
ভদাদদয়য কাম বারদয় অগ্রায়ণ
কযা য়।
উদজরা ভূনভ অনপ দত
প্রস্তাফ সপ্রযদণয য উদজরা
ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়
দত প্রস্তাফটি সুানয কাদয
সজরা প্রাক ভদাদদয়য
কাম বারদয় অগ্রায়ণ কযা য়।

কাগজত্র/ আদফদন পভব
প্রানিয স্থান
৫
কাযী কনভনায (ভূনভ)
এয কাম বারয়, উদজরা
ননফ বাী অনপাদযয
কাম বারয়, সজরা প্রাক
ভদাদদয়য কাম বারয়।

কাযী কনভনায (ভূনভ)
এয কাম বারয়, উদজরা
ননফ বাী অনপাদযয
কাম বারয়, সজরা প্রাক
ভদাদদয়য কাম বারয়,
ভূনভ ভন্ত্রণারয়

সফামূল্য 
াখায নাভ  দানয়ত্বপ্রাি
নযদাধ দ্ধনত কভবকতবা (কভবকতবায দফী, রুভ
(মনদ থাদক)
নম্বয , ফাাংরাদদদয সকাড,
সজরা  উদজরা সকাড
সেনরদপান/দভাফাইর নম্বয, ইসভইর এদে
৬
৭
সকান খযচ
উদজরা ননফ বাী অনপায,
সনয়া য় না
08325-56001
01712-149302
unchunarughat@
mopa.gov.bd

উদ্ধবতন কভবকতবায দফী,
রুভ নম্বয ফাাংরাদদদয
সকাড, সজরা  উদজরা
সকাড
সেনরদপান/দভাফাইর নম্বয,
ই-সভইর এদে
৮
সজরা প্রাক, নফগঞ্জ
dchabiganj@mop
a.gov.bd

সকান খযচ
সনয়া য় না
-ঐ-

-ঐ-

০৩

০৪

০৫

০৬

০৭

ত্রাণ ভন্ত্রণারয়
কর্তবক প্রদত্ত
ফযাদে গৃীত
প্রকল্প ফাস্তফায়ন
কাম বক্রভ
(টি,আয/কানফখা)

উদজরা
টিআয/কানফখা
কনভটিয
অনুদভাদদনয য
প্রকল্প ফাস্তফায়ন
কভবকতবা দত
প্রস্তাফ ায়ায ০২
(দুই) নদদনয ভদে
নবনজএপ নগদ
প্রকল্প ফাস্তফায়ন
অথ ব  ত্রাণ াভগ্রী কভবকতবা দত
াংক্রান্ত
প্রস্তাফ ায়ায ০২
(দুই) নদদনয ভদে

ইউননয়ন টিআয/কানফখা কনভটি
দত প্রকল্প প্রানি াদদে
উদজরা টিআয/কানফখা
কনভটিয অনুদভাদদনয য প্রকল্প
ফাস্তফায়ন কভবকতবায সুানয
াদদে নড প্রদান কযা য়।

প্রকল্প ফাস্তফায়ন অনপ,
উদজরা ননফ বাী
অনপাদযয কাম বারয় এফাং
উদজরা সচয়াযম্যান এয
কাম বারয়,
প্রদমাজয সেদত্র উদজরা
নাফ যেণ অনপ

প্রকল্প ফাস্তফায়ন অনপ দত
প্রস্তাফ সপ্রযণ াদদে উদজরা
ননফ বাী অনপায কর্তবক
অনুদভাদন সদয়া য়।

এরনজইনড কর্তবক
প্রদত্ত ফযাদে
গৃীত প্রকল্প
প্রদমাজয সেদত্র
ঠিকাদাদযয
নফর/প্রকল্প
কনভটিয
বানতয নফর
প্রদান
এনডনয অদথ ব
গৃীত প্রকল্প মূ

উদজরা
প্রদকৌরীয
কাম বারয় দত
প্রস্তাফ ায়ায ০২
(দুই) নদদনয ভদে

উদজরা প্রদকৌরী দত
প্রস্তাফ প্রানিয য নফর
অনুদভাদন, প্রদয়াজদন
দযজনভদন নযদবন

প্রকল্প ফাস্তফায়ন অনপ,
উদজরা ননফ বাী
অনপাদযয কাম বারয়,
প্রদমাজয সেদত্র উদজরা
নাফ যেণ অনপ
উদজরা প্রদকৌরী অনপ,
উদজরা ননফ বাী
অনপাদযয কাম বারয়,
প্রদমাজয সেদত্র উদজরা
নাফ যেণ অনপ

উদজরা
প্রদকৌরীয
কাম বারয় দত
প্রস্তাফ ায়ায ০২
(দুই) নদদনয ভদে

উদজরা প্রদকৌরী দত
প্রস্তাফ প্রানিয য উদজরা
ননফ বাী অনপাদযয সুানযদয
সপ্রনেদত নফর অনুদভাদন,
প্রদয়াজদন দযজনভদন নযদবন

প্রনত ফছদযয ১রা
বফাদখয পূদফ ব ০২
(দুই) ভাদয ভদে

নীনতভারা অনুমায়ী সেন্ডাদযয
ভােদভ

জরভার ইজাযা

উদজরা প্রদকৌরী অনপ,
উদজরা ননফ বাী
অনপাদযয কাম বারয়, এফাং
উদজরা সচয়াযম্যান এয
কাম বারয়,
প্রদমাজয সেদত্র উদজরা
নাফ যেণ অনপ
উদজরা ননফ বাী
অনপাদযয কাম বারয়,

সকান খযচ
সনয়া য় না
-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

সকান নপ সনয়া
য় না

-ঐ-

-ঐ-

সকান নপ সনয়া
য় না

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

সকান খযচ
সনয়া য় না

সকান নপ সনয়া
য় না

০৮

০৯

বানত নদদফ
দানয়ত্ব ারনকাযী
সফ-যকাযী ভােনভক
নফদ্যারয় 
ভাদযাায সফতন নফর
প্রদান  নো
প্রনতষ্ঠাদনয নফনফধ
প্রাননক কাম বাফরী
ইউননয়ন নযলদ
সচয়াযম্যান,
দস্যদদয যকাযী
অাংদয ম্মানী বাতা
প্রদান, নচফ  গ্রাভ
পুনরদদয সফতন
বাতা প্রদান

নো প্রনতষ্ঠান দত
সফতন নফদরয
প্রস্তাফ ায়ায ০২
(দুই) নদদনয ভদে
এফাং সম সকান
প্রাননক কাদজয
প্রস্তাফ ায়ায ০৭
(াত) নদদনয ভদে
ফযাে ায়ায য
নফলয়টি
সুপরদবাগীদক
অফনত কযা য়।
সুপরদবাগীয চানদা
সভাতাদফক কাগজত্র
যফযাদয য ০৫
(াঁচ) নদদনয ভদে
অথ ব প্রদান কযা য়।
নফনধ সভাতাদফক

প্রনতষ্ঠান প্রধান কর্তবক নফর
দানখদরয য

১০

সজনাদযর
ব
াটিনপদকে
ভাভরা

১১

সপৌজদাযী কাম বনফনধ
৯৮,১০০,১০৭,১৩৩,১
৪৪,১৪৫, ধাযায
ভাভরা
সভাফাইর সকাে ব
নযচারনা  নযদাে ব
নযোণ ব সপ্রযণ

সপৌজদাযী কাম বনফনধ
অনুমায়ী ননষ্পনত্ত

জ্বব্রত ারদনয
পযভ নফতযণ 
যাভব প্রদান
স্থানীয় যকায
(ইউননয়ন নযলদ)
াংক্রান্ত যাভব, তথ্য
 কযণীয়
নফনবন্ন কনভটিয

আদফদদনয াদথ
াদথ

১২

১৩
১৪

১৫

প্রনত িাদ ০১
(এক) নদন

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয
কাম বারয়,

সকান খযচ সনয়া
য় না

সুপরদবাগীদদয ননকে দত চানদা
সভাতাদফক কাগজত্র যফযাদয
য ০৫ (াঁচ) নদদনয ভদে অথ ব
প্রদান কযা য়।

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয
কাম বারয়, নাফ যেণ অনপ
প্রদমাজয সেদত্র
ভন্ত্রণারয়/নফবাগ/াংস্থা।

সকান খযচ সনয়া
য় না

ননড আয এযাক্ট অনুমায়ী

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয
কাম বারয়,

এ অনপদয জন্য
প্রদমাজয নয়/নি

সপৌজদাযী কাম বনফনধ অনুমায়ী
ননষ্পনত্ত প্রদমাজয সেদত্র তদন্ত
াদদে ননষ্পনত্ত

উদজরা ননফ বাী ম্যানজদেে

যকাদযয আদদ  নফনবন্ন আইন
অনুমায়ী প্রনতকায

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয
কাম বারয়  উদজরা ননফ বাী
ম্যানজদেে

চানদা সভাতাদফক
স্বল্প ভদয় প্রদান
কযা য়।

আদফদন সভাতাদফক উদজরা
ননফ বাী অনপ দত পযভ, তথ্য 
যাভব প্রদান কযা য়।
উদজরা ননফ বাী অনপাদযয
কাম বারদয় চানত যাভব প্রদান
কযা য়।

সজরা প্রাক ভদাদয়,
উদজরা ননফ বাী অনপাদযয
কাম বারয়
উদজরা ননফ বাী অনপাদযয
কাম বারয়  ইউন
সচয়াযম্যান।

কনভটিয দস্য নচফ

াংনিষ্ট কনভটিয বায নদ্ধান্ত

নফবাগীয় কভবকতবা 

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

এ অনপদয জন্য
প্রদমাজয নয়/নি
ননথ অনুদভাদন
কদয কাযী
কনভনায(ভূনভ)
ফযাফদয সপ্রযণ
কযায দয
নফায়ন নপ নড
ন আদযয
ভােদভ জভা
নদদত দফ।
এ অনপদয জন্য
প্রদমাজয নয়/নি
এ অনপদয জন্য
প্রদমাজয নয়/নি

নি

বানতয দানয়ত্ব
ারন
১৬

১৭

১৮

১৯

২০

২১

২২

তদন্ত  অনবদমাগ
াংক্রান্ত

নো প্রনতষ্ঠাদনয
ম্যাদনদজঙ কনভটি
গঠদনয জন্য
নপ্রজাইনডাং
অনপায ননদয়াগ
নো প্রনতষ্ঠাদনয
এডক কনভটিয
অনববাফন দস্য
ভদনানয়ন
সজ এ ন / এ
এ ন যীো
সকন্দ্র স্থান নফলদয়
ভতাভত প্রদান
তথ্য অনধকায
আইন ২০০৯
অনুমায়ী চানত
তথ্য যফযা
ফয়স্ক বাতা, নফধফা
 স্বাভীনযতযািা
দুঃস্থ ভনরা বাতা,
প্রনতফনি বাতা
এফাং প্রনতফনি
নো বৃনত্ত প্রদান
াংক্রান্ত সচক
স্বােযকযণ
যুফ ঋণ অনুদভাদন
 নফতযণ

বানতয াদথ
আরাক্রদভ ম্ভাব্য
ভদয়
প্রদয়াজনীয় কাগজ
ত্র দানখর কযদর ১৫
(দনয) নদদনয ভদে

অনুমায়ী ফাস্তফায়ন

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

ননধ বানযত পযদভ নরনখত ফা ইসভইদরয ভােদভ আদফদন
কযদত দফ

-ঐ-

-ঐ-

উদজরা ভাজদফা অনপ
সথদক প্রাি ননথ

-ঐ-

-ঐ-

উদজরা যুফ উন্নয়ন অনপায
সথদক প্রাি ননথ-মাদত থাকদফ
১। আদফদনত্র
২। ফিকী জনভয ভানরকানায
স্বদে খনতয়াদনয

-ঐ-

-ঐ-

দযজনভদন তদন্ত পূফ বক প্রদয়াজনীয়
কাগজ ত্র মাচাই এফাং স্থানীয়
গণ্যভান্য ব্যনি
অনবদমাগকাযীদদয নরনখত/দভৌনখক
ফিব্য গ্রণ।

১। স্কুদরয প্যাদড প্রধান
নেক/ননেকায আদফদন
০২ (দুই) কাম বনদফ ২। পূফ বফতী কনভটি গঠন 
সভয়াদদয কাগদজয তযানয়ত
কন
১। স্কুদরয প্যাদড আদফদন
২। প্রস্তানফত ৩ জন
০২ (দুই) কাম বনদফ
অনববাফদকয নাদভয তানরকা
দানখর

২০ (নফ)
কাম বনদফ
০১ (এক)
কাম বনদফ

১ (এক) কাম বনদফ

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয
কাম বারয়
উদজরা ননফ বাী অনপাদযয
কাম বারয়

এ অনপদয জন্য
প্রদমাজয নয়/নি

২৩
সজরা সথদক প্রাি
ায নডরাযদদয
ভাদঝ উ-ফযাে
প্রদান

প্রয়াত মুনিদমাদ্ধাদদয
দাপন খযচ প্রদান

০১ (এক)
কাম বনদফ

১ (এক) কাম বনদফ

২৪

কন/দনরর/দানখরা
৩। যুফ উন্নয়ন কর্তবক প্রনেদণয
নদত্র
৪। আদফদনকাযীয ছনফ-১ কন
৫। জাতীয় নযচয়দত্রয
পদোকন
৬। অনুদভানদত ঋদণয ৫%
ঞ্চয় জভা
উদজরা ায  ফীজ ভননেনযাং
কনভটিয দস্য নচফ (উদজরা
কৃনল অনপায) এয ননকে সথদক
ননথ- মাদত থাকদফ
১। আগাভনী ফার্রতাব
২। চারানত্র
উদজরা ননফ বাী অনপায/গাড ব অফ
অনায প্রদানকাযী কভবকতবা একটি
স্থানীয়বাদফ বতযী/ছাাদনা পাঁকা
আদফদন পভব এফাং প্রদয়াজনীয়
োকা দে ননদয় মাদফন
(Blank

-ঐ-

-ঐ-

স্থানীয়বাদফ প্রণীত আদফদন সকান খযচ সনয়া
য় না
পযভ উদজরা ননফ বাী
অনপ সথদক াংগ্র কযদত
দফ

-ঐ-

-ঐ-

াংনিষ্ট সৌযবা/ইউননয়ন
নডনজোর সন্টায

সকান নপ সনয়া
য় না

-ঐ-

-ঐ-

সকান নপ সনয়া
য় না

-ঐ-

-ঐ-

Application
Form)
২৫

২৬

জন্ম-ননফিন
াংদাধদনয আদফদন
সজরা প্রাক
ফযাফদয
অগ্রগাভীকযণ

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র
সথদক সফযকাযী
গ্রন্থাগাযমূদ ফই
প্রানিয আদফদদন
সুানয প্রদান

২ (দুই) ঘন্টা

২ (দুই) ঘন্টা

জন্ম-ননফিন াংদাধদনয ননধ বানযত
আদফদন পযভ

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র
াংস্কৃনত নফলয়ক ভন্ত্রণারয়,
জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সথদক যফযাকৃত ৫/ন ফেফন্ধু এনবননউ,
ঢাকা-১০০০। eআদফদন পযভ
mail:granthake
ndro.org@gmai
l.com
Web:www.nbc.o
rg.bd

