
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয়, ববাচাগঞ্জ, নেিাজপুর। 

জিদসবার জিয প্রশাসি                                                                               Administration for Service to People 
 

সিটিজেন চািটার 

ক্রনিক  

িাং 
বসবার িাি 

বসবা 

প্রোদি 

সদব বাচ্চ 

সিয় 

প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র 
প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র/ আদবেি িরি প্রানিস্থাি 

বসবার িূলয এবাং 

পনরদশাধ পদ্ধনত 

(র্নে থাদক)  

শাখার িািসহ োনয়ত্ব প্রাি 

কি বকতবার পেবী,রুি িম্বর, 

বজলা/ উপদজলার 

বকাড,অনিনসয়াল বেনলদিাি 

ও ইদিল 

উদ্ধবতি কি বকতবার পেবী, 

পেবী,রুি িম্বর, বজলা/ 

উপদজলার বকাডসহ 

,অনিনসয়াল বেনলদিাি ও 

ইদিল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1 
তথয অনধকার 

আইি বাস্তবায়ি  

20 কার্ ব 

নেবস 

নিনেবষ্ট িরদি 

প্রদয়াজিীয় তথয 

সুনিনেবষ্টভাদব 

উদেখ করদত হদব 

আদবেি প্রানির পর বরজজস্টাদর এনি, তথয সাংগ্রহ ও 

প্রোি 

িদোকনপর 

বেদত্র- 2/- োকা 

(প্রনত পষৃ্ঠা) 

অিযািয বেদত্র- 

সাংনিষ্ট 

নবনধিালায় বনণ বত 

িূলয 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার  

বপাষ্ট বকাড- ৫২১৬ 

বিাি- ০৫৩২৫-৭৩০০৯ 
unobochaganj@mopa.gov.bd 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 

2 

 

সার্েবনিদকে 

িািলা সাংক্রান্ত/ 

সরকানর পাওিা 

আোয় সাংক্রান্ত 

৩-৬ িাস 

আদবেদি োবীর 

পনরিাণ (আসল, 

সুে) ও প্রদয়াজিীয় 

তথযানে থাকদত 

হদব 

আদবেি প্রানির পর নপনডআর এযাক্ট ১৯১৩ অিুর্ায়ী 

িািলা িনথভুক্তকরণ, ৭ ধারার বিার্েশ প্রোি, শুিািী 

অদন্ত িািলা নিষ্পনিকরণ 

সরকানর োনব 

অিুর্ায়ী নিনেবষ্ট 

হাদর 

স্টযাম্প/বকােব নি 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার/  

সার্েবনিদকে সহকারী  

বপাষ্ট বকাড- ৫২১৬ 

বিাি- ০৫৩২৫-৭৩০০৯ 
unobochaganj@mopa.gov.bd 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 

3 
সাধারণ অনভদর্াগ 

তেন্ত ও নিষ্পনি 
১০-১৫ নেি 

আদবেদি সুনিনেবষ্ট 

নবষয় ও প্রদয়াজিীয় 

তথযানে থাকদত 

হদব 

আদবেি প্রানির পর বরজজস্টাদর এনি, সতযতা থাকদল 

আিদল বিয়া, তেন্তকারী কি বকতবা নিদয়াগ, তেন্তকারী 

কি বকতবা কতৃবক সদরজনিদি তেন্ত কদর প্রনতদবেি 

োনখল, তেদন্তর িলািদলর নভনিদত কার্ বক্রি গ্রহণ 

নবিা িূলয 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

বপাষ্ট বকাড- ৫২১৬ 

বিাি- ০৫৩২৫-৭৩০০৯ 
unobochaganj@mopa.gov.bd 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 
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এিজজও 

কার্ বক্রদির 

প্রতযয়িপত্র প্রোি 

12-16 নেি 

নিধ বানরত িরদি 

চানহত তথয 

সুনিনেবষ্টভাদব 

আদবেি প্রানির পর বরজজস্টাদর এনি, তেন্তকারী 

কি বকতবা নিদয়াগ, তেন্তকারী কি বকতবা কতৃবক সদরজনিদি 

তেন্ত কদর প্রনতদবেি োনখল, সদন্তাষজিক পাওয়া বগদল 

নবিা িূলয   

উপদজলা নিব বাহী অনিসার/ 

 অনিস সহকারী 

বপাষ্ট বকাড- ৫২১৬ 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 



উদেখ করদত হদব প্রতযয়ি পত্র প্রোি বিাি- ০৫৩২৫-৭৩০০৯ 
unobochaganj@mopa.gov.bd 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 

৫ 

ববসরকানর 

কদলজ, সু্কল ও 

িাদ্রাসার ববতি 

নবল প্রোি 

(প্রদর্াজয বেদত্র) 

১-২ নেি 

আদবেদি বরাদ্দ 

প্রানি, হাজজরার 

প্রতযয়িপত্র 

থাকদত হদব 

আদবেি প্রানির পর নবল বরজজস্টাদর এনি, র্িক থাকদল 

উপস্থাপি এবাং প্রনতস্বাের প্রোি, সাংনিষ্ট বযাাংদক বপ্ররণ 
নবিা িূলয 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

বপাষ্ট বকাড- ৫২১৬ 

বিাি- ০৫৩২৫-৭৩০০৯ 
unobochaganj@mopa.gov.bd 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 
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নশো প্রনতষ্ঠাদির 

এডহক কনির্ের 

অনভভাবক সেসয 

িদিািয়ি 

১-২নেি 

নশো প্রনতষ্ঠাদির 

পযাদড আদবেি, 

প্রসত্মানবত ৩ জি 

অনভভাবদকর 

িাদির তানলকা 

োনখল 

প্রধাি নশেক কতৃবক োনখলকৃত আদবেি গ্রহণ, এনিকরণ 

ও িদিািয়ি প্রোিপূব বক জানিদয় বেয়া 
নবিািূলয উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 
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নশো প্রনতষ্ঠাদির 

িযাদিজজাং কনির্ে 

গিদির জিয 

নপ্রজাইনডাং 

অনিসার নিদয়াগ 

২-৩নেি 

নশো প্রনতষ্ঠাদির  

পযাদড আদবেি, 

পূব ববতী কনির্ের 

িাদির তানলকা 

োনখল 

প্রধাি নশেক কতৃবক োনখলকৃত আদবেি গ্রহণ, এনিকরণ 

ও নপ্রজাইনডাং অনিসার নিদয়াগপূব বক জানিদয় বেয়া 
নবিািূলয 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

বপাষ্ট বকাড- ৫২১৬ 

বিাি- ০৫৩২৫-৭৩০০৯ 
unobochaganj@mopa.gov.bd 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 
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বথাক বরাদ্দ/ 

নবদশষ অিুোদির 

অথ ব ছাড়করণ 

১০-১৫নেি 

প্রনতষ্ঠাদির পযাদড 

আদবেি, 

বরজদুলশি, 

পনরচয়পত্রসহ 

প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র থাকদত 

হদব 

ধিীয় প্রনতষ্ঠাি/ ক্লাব/ পািাগাদরর বেদত্র বরাদ্দপত্র 

প্রানির পর বেজানরদত নবল োনখল, নবল পাদসর পর 

সভাপনত/ বসদক্রোনরর অিুকূদল ক্রসড বচদকর িাধযদি 

অথ ব প্রোি 

নবিািূলয 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

বপাষ্ট বকাড- ৫২১৬ 

বিাি- ০৫৩২৫-৭৩০০৯ 
unobochaganj@mopa.gov.bd 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 

9 

 

হাে-বাজার ইজারা 

প্রোি 
2-3 িাস 

নসনডউলিূলয, 

বযাাংক ড্রািে, 

বেডলাইদসন্সসহ 

প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র থাকদত 

হদব 

হাে-বাজাদরর কযাদলন্ডার ততনর, বজলা প্রশাসদকর 

অিুদিােি, ইজারা িূলয নিধ বারণ কদর পজত্রকায় নবজ্ঞনি, 

েরপত্র গ্রহণ এবাং িূলযায়ি কনির্ের সুপানরদশর নভনিদত 

সিল েরোতাদক ৭ নেদির িদধয সকল অথ ব পনরদশাদধর 

জিয বিার্েশ প্রোি এবাং ইজারা প্রোি 

নসনডউল িূলয, 

ইজারা িূলয, 

ভযাে ১৫% 

আয়কর ৫% 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

বপাষ্ট বকাড- ৫২১৬ 

বিাি- ০৫৩২৫-৭৩০০৯ 
unobochaganj@mopa.gov.bd 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 
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i)  ি-ৃতাজিক 

জিদগাষ্ঠীদের 

প্রোি ও 

স্বাবলম্বীকরণ 

১৫-৩০নেি 

নিধ বানরত সিদয় 

প্রদয়াজিীয় কাগজ 

পত্রসহ আদবেি 

করদত হদব। 

প্রধািিন্ত্রীর কার্ বালয় হদত বরাদ্দ প্রানি, নবজ্ঞনি প্রকাশ, 

প্রাি আদবেিসিূহ িীনতিালা অিুসাদর র্াচাই-বাছাই 

কদর চূড়ান্ত করা হয়। অত:পর উপকারদভাগীদের িাদে 

উদিালিদর্াগয বচক নবরতণ করা হয় এবাং িীনতিালা 

বিাতাদবক নকজস্ত নভনিক ঋণ আোয় করা হয়। 

নবিা িূলয 
উপদজলা নিব বাহী অনিসার / 

উপদজলা প্রদকৌশলী 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 

i i)  ি-ৃতাজিক 

জিদগাষ্ঠীদের 

সিে প্রোি 

কার্ বক্রি 

01-10 নেি 

প্রদয়াজিীয় তথযসহ 

আদবেি করদত 

হদব 

আদবেি গ্রহণ, বরজজস্টাদর এনি, তেদন্তর জিয সাংনিষ্ট 

ইউনিয়ি পনরষে বচয়ারিযাদির নিকে বপ্ররণ ও 

প্রনতদবেি োনখল, প্রনতদবেি ইনতবাচক হদল চূড়ান্ত সিে 

প্রানির জিয বজলা প্রশাসদকর কার্ বালদয় বপ্ররণ। 

পরবতীদত একার্ বালয় হদত/বজলা প্রশাসদকর কার্ বালয় 

হদত সিে সাংগ্রহ 

নবিািূলয 
বজলা প্রশাসক, নেিাজপুর / 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 
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জলিহাল ইজারা 

প্রোি 
02 িাস 

নসনডউল িূলয, 

বযাাংক ড্রািে, বেড 

লাইদসন্সসহ 

প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র থাকদত 

হদব 

ইজারাদর্াগয জলিহাদলর তানলকা ততরী, ইজারা িূলয 

নিধ বারণ কদর পজত্রকায় নবজ্ঞনি, েরপত্র গ্রহণ এবাং 

িূলযায়ি কনির্ের সুপানরদশর নভনিদত সিল েরোতাদক 

07 নেদির িদধয সকল অথ ব পনরদশাদধর জিয বিার্েশ 

প্রোি এবাং ইজারা প্রোি 

নসনডউল িূলয, 

ইজারা িূলয, 

ভযাে 15% 

আয়কর 5% 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার / 

সহকারী কনিশিার (ভূনি) 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 

১২ 

ভূনিহীিদের িাদে 

কৃনষ খাসজনি 

বদদাবস্ত প্রোি 

60-90 নেি 

নিধ বানরত সিদয় 

প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্রসহ 

আদবেি করদত 

হদব 

ভূনিহীিদের নিকে হদত আদবেি গ্রহণ, বরজজস্টার-১৩ 

এনিকরণ, র্াচাইদয়র জিয ইউনিয়ি ভূনি অনিদস বপ্ররণ, 

সাদভবয়ার কতৃবক বস্কচ িযাপ ততনর, উপদজলা কনির্ের 

অিুদিােদির পর বকসিনথ ততনর কদর বজলা কনির্েদত 

বপ্ররণ, বজলা কনির্ের অিুদিােদির পর কবুনলয়ত 

সম্পােি ও সাবদরজজনি অনিদসর িাধযদি েনলল 

বরজজদিশি সম্পন্ন, িািজানর ও বরকডব সাংদশাধি 

সালানি 1/- োকা 

কবুনলয়তিািা 

বরজজ: নি 162/- 

োকা 

অনতনরক্ত বজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব) / উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার / সহকারী 

কনিশিার (ভূনি) 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 

13 
বয়স্কভাতা 

কার্ বক্রি 
৩িাস 

প্রদয়াজিীয় কাগজ 

পত্রসহ নিধ বানরত 

িরদি আদবেি 

করদত হদব। 

বর্াগযতা সম্পন্ন বযজক্ত কতৃবক নিধ বানরত িরদি উপদজলা 

সিাজদসবা অনিদস আদবেি করদত হদব, র্াচাই-বাছাই 

অদন্ত চূড়ান্ত করা হয়। ভাতাদভাগীদক অবনহত করার পর 

১০ োকার নবনিিদয় নিজ িাদি বযাাংক নহসাব বখালা। 

ভাতাদভাগীগণ নিজ বযাাংক নহসাব বথদক ভাতার অথ ব 

উদিালি কদরি। 

১০ োকা নেদয় 

বযাাংক নহসাব 

খুলদত হদব। 

উপদজলা সিাজদসবা 

অনিসার 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 
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নবধবা ও স্বািী 

পনরতযক্তা েুস্থ 

িনহলাদের ভাতা 

কার্ বক্রি 

৩ িাস 

প্রদয়াজিীয় 

কাগজ-পত্রসহ 

নিধ বানরত িরদি 

আদবেি করদত 

বর্াগযতা সম্পন্ন বযজক্ত কতৃবক নিধ বানরত িরদি উপদজলা 

সিাজদসবা অনিদস আদবেি করদত হদব,  র্াচাই-বাছাই 

অদন্ত চূড়ান্ত করা হয়। ভাতাদভাগীদক অবনহত করার পর 

১০ োকার নবনিিদয় নিজ িাদি বযাাংক নহসাব বখালা। 

১০ োকা নেদয় 

বযাাংক নহসাব 

খুলদত হদব। 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার / 

উপদজলা সিাজদসবা 

অনিসার 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 



হদব। ভাতাদভাগীগণ নিজ বযাাংক নহসাব বথদক ভাতার অথ ব 

উদিালি কদরি। 

dcdinajpur@mopa.gov.bd 

১5 
অসচ্ছল প্রনতবন্ধী 

ভাতা কার্ বক্রি 
৩িাস 

প্রদয়াজিীয় 

কাগজ-পত্রসহ 

নিধ বানরত িরদি 

আদবেি করদত 

হদব। 

বর্াগযতা সম্পন্ন বযজক্ত কতৃবক নিধ বানরত িরদি উপদজলা 

সিাজদসবা অনিদস আদবেি করদত হদব,  র্াচাই-বাছাই 

অদন্ত চুড়ান্ত করা হয়। ভাতাদভাগীদক অবনহত করার পর 

১০ োকার নবনিিদয় নিজ িাদি বযাাংক নহসাব বখালা। 

ভাতাদভাগীগণ নিজ বযাাংক নহসাব বথদক ভাতার অথ ব 

উদিালি কদরি। 

১০ োকা নেদয় 

বযাাংক নহসাব 

খুলদত হদব। 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার / 

উপদজলা সিাজদসবা 

অনিসার 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 
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বীর িুজক্তদর্াদ্ধা 

সম্মািী ভাতা 

িতুি 

উপকারদভা

গী সদব বাচ্চ 

৩ িাস/ 

নিয়নিত 

উপকারদভা

গী ০৭ নেি 

নিধ বানরত িরদি 

আদবেি করদত 

হদব 

বরাদ্দ প্রানি সাদপদে উপদজলা সিাজদসবা অনিসার, 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার স্বােনরত নবজ্ঞনি প্রচাদরর 

িাধযদি নিধ বানরত িরদি আদবেি আহবাি কদরি। 

িীনতিালা অিুসাদর র্াচাই-বাছাই করার পর ভাতাদভাগী 

নিব বাচি করা হয়। বর্সকল বীর িুজক্তদর্াদ্ধা, র্ুদ্ধাহত 

িুজক্তদর্াদ্ধা এবাং শহীে িুজক্তদর্াদ্ধা পনরবার িুজক্তদর্াদ্ধা 

কলযাণ োস্ট হদত ভাতা পাদচ্ছি তারা এ বসবার 

আওতাভুক্ত হদবি িা। 

১০/- নেদয় নিজ 

িাদি বযাাংক 

নহসাব খুলদত 

হদব 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার / 

উপদজলা সিাজদসবা 

অনিসার 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 

17 
সার ও বীজ 

সাংক্রান্ত 
১০-১৫ নেি 

বরাদ্দ পত্র ও 

প্রদয়াজিীয় তথযানে 

বরাদ্দ প্রানির পর বরজজিাদর এনি এবাং সভার িাধযদি 

উপ-বরাদ্দ প্রোি, তানলকা ইউনিয়ি পনরষে বথদক 

সাংগ্রহপূব বক কার্ বক্রি গ্রহণ 

নবিািূলয 
উপদজলা নিব বাহী অনিসার/ 

উপদজলা কৃনষ অনিসার 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 
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অনতোনরদ্রদের 

জিয কি বসৃজি 

কি বসূনচ 

(৪০নেদির) 

৪০ নেি 

সরকানর নিদেবশিা 

বিাতাদবক 

প্রদয়াজিীয় 

তথযানের আদলাদক 

শ্রনিক বাছাইকরণ। 

উপদজলা বরাদ্দ প্রানির পর ইউএিও কতৃবক জিসাংখযা ও 

আয়তদির নভনিদত ইউনিয়ি ওয়ারী বরাদ্দ নবভাজিপূব বক 

ইউনিয়ি পনরষদে বপ্ররণ করা হয়। ইউনপ কতৃবক বরাদ্দ 

অিুর্ায়ী শ্রনিক এবাং ওদয়জ ও িি-ওদয়জ কদি বর প্রকল্প 

তানলকা প্রস্তুত কদর উপদজলা কনির্েদত বপ্ররণ করা হয়। 

প্রকল্প তোরনকর জিয উপদজলা কি বকতবাদের ইউনিয়ি 

ওয়ারী েযাগ অনিসার নহদসদব নিদয়াগ কদর প্রকল্প স্থদল 

সাইি ববাডব স্থাপিপূব বক প্রকদল্পর কাজ আরম্ভ করা হয়। 

নবিা িূলয 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার / 

উপদজলা প্রকল্প বাস্তবায়ি 

কি বকতবা 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 
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নভজজএি/ত্রাণ/িা

িনবক সাহার্য 

নবতরণ 

১-২০ নেি 

আদবেদির সাদথ 

েয়-েনতর 

পনরিাণ, 

ইউনিয়দির 

বচয়ারিযাদির 

বরাদ্দ প্রানি, জিসাংখযা / আয়তি / েয়-েনতর পনরিাণ 

অিুসাদর ইউনিয়দি উপ-বরাদ্দ,  ইউনিয়দি তানলকা 

অিুদিােি কদর উপদজলায় বপ্ররণ, উপদজলা হদত 

অিুদিােি এবাং েযাগ অনিসাদরর িাধযদি নবতরণ 

নবিা িূলয 
উপদজলা নিব বাহী অনিসার / 

প্রকল্প বাস্তবায়ি কি বকতবা 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 



সুপানরশসহ 

প্রদয়াজিীয় 

কাগজ-পত্র থাকদত 

হদব 

20 

কানবখা/ কানবো/ 

র্েআর (সাধারণ ও 

নবদশষ) 

 বরাদ্দ 

প্রানি হদত 

৬০ নেি/ 

সরকানর 

নিদেবশিা 

বিাতাদবক 

সরকানর নিদেবশিা 

বিাতাদবক 

প্রদয়াজিীয় 

তথযানের আদলাদক 

উপকারদভাগী 

বাছাইকরণ। 

সাধারণ: বাদজে- িন্ত্রণালয়-েুদর্ বাগ বযবস্থাপিা অনধেির 

(আয়তি/জিসাংখযা/েুস্থতার নভনিদত)- বজলা প্রশাসি-

উপদজলা নিব বাহী অনিসার (আয়তি/জিসাংখযার 

নভনিদত)-ইউনিয়ি উপ-বরাদ্দ প্রোি-সাংনিষ্ট নপআইনস’র 

িাধযদি ইউনিয়ি পনরষে কতৃবক প্রকল্প বাস্তবায়ি। 

নবদশষ: বাদজে বরাদ্দ-িন্ত্রণালয়-অনধেির –িািিীয় 

সাংসে সেদসযর অিুকূদল বজলা প্রশাসক বরাবর বরাদ্দ 

প্রোি-িািিীয় সাংসে সেসয কতৃবক প্রকল্প গ্রহণ-

ইউএিও-এর িাধযদি বজলা প্রশাসক বরাবর বপ্ররণ-বজলা 

কণ বধার কনির্েদত অিুদিােদির পর ইউএিও-এর নিকে 

তানলকা বপ্ররণ-সাংনিষ্ট নপআইনস’র িাধযদি বাস্তবায়ি 

নবিা িূলয 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার/ 

উপদজলা প্রকল্প বাস্তবায়ি 

কি বকতবা 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 
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িারী নির্ বাতি 

প্রনতদরাধ ও নশশু 

পাচার সম্পনকবত 

১০-১৫ নেি 

আদবেদি সুনিনেবষ্ট 

নবষয় ও  

প্রদয়াজিীয় তথযানে 

থাকদত হদব 

আদবেি প্রানির পর বরজজস্টাদর এনি,  সতযতা থাকদল 

আিদল বিয়া, তেন্তকারী কি বকতবা নিদয়াগ, তেন্তকারী 

কি বকতবা সরজনিদি তেন্ত কদর প্রনতদবেি োনখল, তেদন্ত 

িলািদলর নভনিদত কার্ বক্রি গ্রহণ 

নবিা িূলয 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার/ 

উপদজলা িনহলা নবষয়ক 

কি বকতবা 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 
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প্রাথনিক নশোর 

জিয উপবনৃি 

প্রোি 

১০-১৫ নেি 

প্রদয়াজিীয় 

তথযানে, সু্কদলর 

িযাদিজজাং কনির্ের 

নির্োং এবাং 

তানলকায় িাি 

সাংর্ুক্ত করা। 

প্রাক-প্রাথনিক বশনণ বথদক 5ি বশ্রনণ পর্ বন্ত অধযয়িরত 

সকল নশশু পনরবার (এক সন্তাি, েুই সন্তাি, নতি সন্তাি ও 

চার সন্তাি নবনশষ্ট) নিব বাচিপূব বক সহকারী উপদজলা নশো 

অনিসার কতৃবক র্াচাই-বাছাই, উপদজলা নশো অনিসার 

কতৃবক উপস্থাপি ও উপদজলা নিব বাহী অনিসার কতৃবক 

অিুদিােি 5-6 র্ে নবেযালদয়র িধযবতী স্থাদি বযাাংক 

কতৃবপে কতৃবক অথ ব নবতরণ, এসএিনস সভাপনত ও প্রধাি 

নশেক কতৃবক সিাক্তকরণ, সহকারী উপদজলা নশো 

অনিসার/েযাগ অনিসাদরর তোরনকদত অথ ব নবতরণ 

কার্ বক্রি সম্পােি 

নবিা িূলয 
উপদজলা নিব বাহী অনিসার / 

উপদজলা নশো অনিসার 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 

dcdinajpur@mopa.gov.bd 
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নবনভন্ন সভা/ 

সনিনত/ ধিীয় 

অিুষ্ঠাি আদয়াজি 

সম্পনকবত 

১০-১৫ নেি 

আদবেদি সুনিনেবষ্ট 

নবষয়, তানরখ, সিয় 

ও প্রদয়াজিীয় 

তথযানে থাকদত 

আদবেি প্রানির পর বরজজস্টাদর এনি থািার ভারপ্রাি 

কি বকতবার নিকে প্রনতদবেদির জিয বপ্ররণ, প্রনতদবেি 

নভনিদত কার্ বক্রি গ্রহণ 

নবিািূলয উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 
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ইউনপ বচয়ারিযাি/ 

সেসযগদণর 

সম্মািী ভাতা 

প্রোি 

08-10 নেি 

বরাদ্দপত্র, বযাাংক 

নহসাব ও 

প্রদয়াজিীয় তথযানে 

বরাদ্দ প্রানির পর বরজজস্টাদর এনি এবাং নিনেবষ্ট বযাাংদক 

জিা, কাদলকশদির পর ইউনপ বচয়ারিযাি/ সেসযদের 

সম্মািীর একাউদে জিা প্রোি। 

নবিা িূলয 
উপদজলা নিব বাহী অনিসার/ 

অনিস সহকারী 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 

dcdinajpur@mopa.gov.bd 
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ইউনপ েিাোর ও 

িহোোরদের 

সম্মািী ভাতা 

প্রোি 

08-10 নেি 

বরাদ্দ পত্র, হাজজরা 

খাতা ও প্রদয়াজিীয় 

তথযানে 

বরাদ্দ প্রানির পর বরজজিাদর এনি এবাং নিনেবষ্ট বযাাংদক 

জিা, কাদলকশদির পর ইউনপ েিাোর ও িহোোরদের 

সম্মািী ভাতা প্রোি। 

নবিািূলয 
উপদজলা নিব বাহী অনিসার/ 

অনিস সহকারী 

বজলা প্রশাসক, 

নেিাজপুর। 

বপাষ্ট বকাড- ৫২০০ 

বিাি- ০৫৩১-৬৫০০১। 

dcdinajpur@mopa.gov.bd 

আপিাদের কাদছ আিাদের প্রতযাশা:  স্বয়াংসম্পূণ ব আদবেি জিা প্রোি   র্থার্থ প্রজক্রয়ায় প্রদয়াজিীয় নি পনরদশাধ করা   

গণশুিািীর নেি নিনেবষ্ট সিদয় উপনস্থত থাকা। 

গণশুিািীর জিয নিধ বানরত নেি:  প্রনত সিাদহর বধুবার। 

 

বর্  বকাি প্রদয়াজদির বর্াগাদর্াগ- 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

ববাচাগঞ্জ, নেিাজপুর। 

বিাি ০৫৩২৫-৭৩০০৯, 

 বিাবাইল : ০১৭৬১৪৯৩৫২৬ 

ই-বিইল- unobochaganj@mopa.gov.bd 
ওদয়ব এদড্রস- http//:bochaganj.dinajpur.gov.bd 

mailto:unobochaganj@mopa.gov.bd

