
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঃ 
নং 

সবার নাম  
সবা দােন 

সেবা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ   

েয়াজনীয় কাগজপ / 
আেবদন ফরম াি ান  

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত   
(যিদ থােক)  

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও  
ই- মইল   

উ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/ উপেজলার  
কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান 

ও ই- মইল   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. 
হাট-বাজােরর ইজারা 

দান  
২ মাস 

আেবদেন িসিডউল, াংক 
াফট, ড লাইেস সহ 
েয়াজনীয় কাগজপ  

থাকেত হেব  

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
অিফস সহকারী, ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা, 
েসস সাভার  

সিরষাবাড়ী, জামাল র ।  

খরচ: বাজােরর ইজারা 
 অ যায়ী িসিডউেলর 
 ইজারা  ১ ল  

পয - ৫০০ টাকা; 
ইজারা  ল  টাকা হেত 
২ ল  টাকা পয - ১,০০০ 
টাকা; ইজারা  ২ ল  
টাকার উে  িত ল  বা 
তার ভ াংশ টাকার জ  
১০০০ টাকার সােথ 
অিতির  ২০০ টাকা । 
ইজারা ে র ২৫% এবং 

উপেজলা িনবাহী অিফসার/  
সংি  সকল  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd  

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
 

জনেসবার জ  শাসন 
 

 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

 
দ  ি  িনভর জন শাসন গড়ব,  নাগিরক সবা িনি ত করব 

 
িস েজন চাটার (নাগিরক সবার তািলকা)  

 
িভশনঃ  
দ ,  এবং জনবা ব শাসন। 

িমশনঃ 
দ , আ িনক ও টকসই জন শাসন গঠেনর মা েম সেবা ম নাগিরক সবা িনি ত করা । 
 



ঃ 
নং 

সবার নাম  
সবা দােন 

সেবা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ   

েয়াজনীয় কাগজপ / 
আেবদন ফরম াি ান  

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত   
(যিদ থােক)  

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও  
ই- মইল   

উ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/ উপেজলার  
কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান 

ও ই- মইল   

দরপে র সােথ জামানত 
বাবদ ইজারা ে র ৫% 
জমা িদেত হয়। ইজারা া  
হেল ইজারা ে র অবিশ  
৭৫% এবং ভ াট বাবদ 
১৫% এবং আয়কর বাবদ 
৫% সহ জমা িদেত হয় ।  

২. 
এনিজও কায েমর 

ত য়ন প  দান  
১২-১৬ িদন 

এনিজও িবষয়ক েরা 
ক ক ণীত িনধািরত 

ফেম আেবদন  

উপেজলা িনবাহী অিফসার/ 
অিফস সহকারী,  সিরষাবাড়ী, 

জামাল র । 
িবনা ে   

উপেজলা িনবাহী অিফসার/  
সংি  সকল  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
 

৩. 
িভিজএফ/ াণ/মানিবক 
সাহা  িবতরণ   

১-৪ স াহ 

আেবদেনর সংেগ 
য় িতর পিরমাণ, 
চয়ার ান সংি   

ইউিনয়ন পিরষেদর 
পািরশসহ েয়াজনীয় 

কাগজপ  থাকেত হেব 
 

উপেজলা িনবাহী অিফসার/  
উপেজলা ক  বা বায়ন 

অিফসার   
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে   

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
সিরষাবাড়ী, জামাল র/  
উপেজলা ক  বা বায়ন 
কমকতা,  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
 

৪. বয়  ভাতা কায ম  

ন ন বরা  
াি র  ৩ 

মােসর মে  
ভাতােভাগী 
িনবাচন করা 

হয় ।  

যথাসমেয়  েয়াজনীয় 
কাগজপ সহ আেবদন 

করেত হেব ।  

১। উপেজলা/শহর সমাজেসবা 
অিফসার 
২। িফ  পারভাইজার  
৩। ইউিনয়ন/েপৗর সমাজকম   
৪। কািরগির িশ ক 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

প- ল পাঠােনার ১৫ 
িদেনর মে  ভাতার অথ 
উপকারেভাগীর মাবাইেল 
নগদ একাউে র মা েম 
অথ ানা র করা হয় ।  

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
সিরষাবাড়ী, জামাল র/  
উপেজলা সমাজেসবা অিফসার   
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd  

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ 

সিরষাবাড়ী, জামাল র ।   

৫. 

িবধবা ও ামী পিরত া 
 মিহলােদর ভাতা 

কায ম  

ন ন বরা  
াি র  ০৩ 

মােসর মে  
ভাতােভাগী 
িনবাচন করা 

হয় । 

যথাসমেয়  েয়াজনীয় 
কাগজপ সহ আেবদন 

করেত হেব । 

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার   
২। উপেজলা/শহর সমাজেসবা 
অিফসার 
৩। িফ  পারভাইজার  
৪। ইউিনয়ন/েপৗর সমাজকম   
৫। কািরগির িশ ক 

সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

প- ল পাঠােনার ১৫ 
িদেনর মে  ভাতার অথ 
উপকারেভাগীর মাবাইেল 
নগদ একাউে র মা েম 
অথ ানা র করা হয় ।  

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
সিরষাবাড়ী, জামাল র/  
উপেজলা সমাজেসবা অিফসার   
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd  

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ 

সিরষাবাড়ী, জামাল র ।   

৬. অস ল িতব ী ভাতা ন ন বরা  যথাসমেয়  েয়াজনীয় ১। উপেজলা িনবাহী অিফসার   প- ল পাঠােনার ১৫ উপেজলা িনবাহী অিফসার, জলা শাসক, জামাল র 



ঃ 
নং 

সবার নাম  
সবা দােন 

সেবা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ   

েয়াজনীয় কাগজপ / 
আেবদন ফরম াি ান  

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত   
(যিদ থােক)  

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও  
ই- মইল   

উ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/ উপেজলার  
কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান 

ও ই- মইল   

কায ম  াি র  ০৩ 
মােসর মে  
ভাতােভাগী 
িনবাচন করা 

হয় । 

কাগজপ সহ আেবদন 
করেত হেব ।  

২। উপেজলা/শহর সমাজেসবা 
অিফসার 
৩। িফ  পারভাইজার  
৪। ইউিনয়ন/েপৗর সমাজকম   
৫। কািরগির িশ ক 

সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িদেনর মে  ভাতার অথ 
উপকারেভাগীর মাবাইেল 
নগদ একাউে র মা েম 
অথ ানা র করা হয় ।  

সিরষাবাড়ী, জামাল র/  
উপেজলা সমাজেসবা অিফসার   
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ 

সিরষাবাড়ী, জামাল র ।   

৭. 
হাট-বাজােরর চাি না 
িভ র িলজ দান  

৪০-৪৫ িদন 

১। আেবদনকারীর জাতীয়   
   পিরচয়প   
২। ড লাইেস   
 

জলা শাসক/ অিতির  
জলা শাসক(রা)/ উপেজলা 

িনবাহী অিফসার / সহকারী 
কিমশনার ( িম)/ইউিনয়ন 

িম সহকারী কমকতা  

িত বগিমটােরর জ  
িস  করেপােরশন এলাকা 
৫০০/- টাকা, পৗর 
এলাকায় ১২৫/- এবং 
জলা সদর তীত ১০০/- 

টাকা এবং উপেজলা সদর 
৫০/- এবং অ া  ২০/-  
টাকা ।    

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
সিরষাবাড়ী, জামাল র/  
সহকারী কিমশনার ( িম)/  
সংি  সকল 
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd  

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
  

৮. 
িমহীনেদর মােঝ িষ 

খাস জিম বে াব  দান 

সময়: ৬০-৯০ 
িদন  
 

১। আেবদনকারীর 
ামী/ ীর যৗথ ছিব সহ 

আেবদন ।  
২। িমহীন মেম 
চয়ার ান/েময়র এর 

পত ায়ন  
৩। ামী/ ীর জাতীয় 
পিরচয় প   

অিতির  জলা শাসক(রা)/ 
উপেজলা িনবাহী অিফসার / 
সহকারী কিমশনার ( িম) 

 

খরচ: সালািম- ১/- টাকা 
ক িলয়তনামা রিজ: িফ 
বাবদ ২৪০/- টাকা     

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
সিরষাবাড়ী, জামাল র/  
সহকারী কিমশনার ( িম)/  
সংি  সকল 
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd  

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
 

৯. 
অ িষ খাস জিম বে াব  

দান  

৩-৪ মাস তেব 
ম ণালেয়র 
অ েমাদন 
সােপে  

১। আেবদনকারীর 
ামী/ ীর যৗথ ছিব সহ 

আেবদন ।  
২। িমহীন মেম 
চয়ার ান/েময়র এর 
ত ায়ন  

৩। ামী/ ীর জাতীয় 
পিরচয়প  

সিচব, িম ম ণালয়/ 
িবভাগীয় কিমশনার/েজ / 
অেজপ(রা)/উিনঅ/স.ক( )/ 
ইউ. .সক  

ম ণালেয়র অ েমাদন  
ওপর িনভর কের।      
খরচ: সংি  মৗজার 

ববত  ১২ মােসর গড় 
ে র ১.৫ থেক ৩ ণ 

পয   

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র/  
সহকারী কিমশনার ( িম)/  
সংি  সকল 
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd  

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
 

১০. 
াথিমক িশ ার জ  

উপ ি  দান  
১০-১৫ িদন 

উপ ি  াি র েয়াজনীয় 
ত ািদ, ল  ােনিজং 
কিম র সভায় উপ ি  

উপেজলা িনবাহী অিফসার/ 
উপেজলা িশ া অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে   
উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
সিরষাবাড়ী, জামাল র/  
উপেজলা িশ া অিফসার  

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 



ঃ 
নং 

সবার নাম  
সবা দােন 

সেবা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ   

েয়াজনীয় কাগজপ / 
আেবদন ফরম াি ান  

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত   
(যিদ থােক)  

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও  
ই- মইল   

উ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/ উপেজলার  
কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান 

ও ই- মইল   

াি র তািলকায় নাম 
অ  করণ ।   

উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
 

১১. জলমহাল ইজারা দান ২ মাস 

আেবদেন িসিডউল, াংক 
াফট, ড লাইেস সহ 
েয়াজনীয় কাগজপ  

থাকেত হেব  

উপেজলা িনবাহী অিফসার/ 
সহকারী কিমশনার ( িম) 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

খরচ: জলমহেলর ইজারা  
 অ যায়ী িসিডউল 
, ইজারা  আয়কর 

ভ াট জামানত ।  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র/  
সহকারী কিমশনার ( িম)/  
সংি  সকল 
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
 

১২. 
থাক বরা / িবেশষ 

অ দােনর অথ ছাড়করণ  
৭/১০ িদেনর 

মে   

িত ান ােড আেবদন, 
র েলশন, পিরচয়প সহ 
েয়াজনীয় কাগজপ  

থাকেত হেব 

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল । 
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
 

১৩. 
সাধারণ অিভেযাগ তদ  ও 
িন ি   

১০-১৫ িদন 

আেবদেন অিবেযাগকারী, 
অিভ ে র ন নাম 

কানা ও িনিদ  
অিভেযাগ  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র। 
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
 

১৪. 
ত  অিধকার আইন 
বা বায়ন   

সেবা  ২০ 
কমিদবস 

েয়াজনীয় ত সহ  
আেবদন করেত হেব ।   

উপেজলা িনবাহী অিফসার/ 
অিফস সহকারী  

সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
 

১৫. 

সরকাির/ বসরকাির 
পাওনা আদায় সং া  
(সা িফেকট মামলা)   

৬ মাস 

িনধািরত ফরেম দাবীর 
পিরমান -আসল, দ, কাট 
িফ ও অ া  দািব (যিদ 
থােক) এবং  েয়াজনীয় 
ত ািদ থাকেত হেব  

উপেজলা িনবাহী অিফসার / 
সা িফেকট অিফসার 

সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

খরচ: সরকাির দািব 
অ যায়ী িনিদ  হাের 

া /েকাট িফ  

উপেজলা িনবাহী অিফসার / 
সা িফেকট অিফসার   
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 

 

১৬. 
ইউিপ চয়ার ান/ সদ - 
গেণর স ানী ভাতা দান  

বরা াি   
০১-০২ িদেনর 

মে  

বরা প , াংক িহসাব ও 
েয়াজনীয় ত ািদ থাকেত 

হেব    

উপেজলা িনবাহী অিফসার/ 
অিফস কমচাির  

সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে  
উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 
উপেজলা কাড- ২০৫০  

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 



ঃ 
নং 

সবার নাম  
সবা দােন 

সেবা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ   

েয়াজনীয় কাগজপ / 
আেবদন ফরম াি ান  

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত   
(যিদ থােক)  

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও  
ই- মইল   

উ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/ উপেজলার  
কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান 

ও ই- মইল   

ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  
unosarishabari@mopa.gov.bd 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
 

১৭. 

ইউিপ দফাদার ও 
মহ াদারেদর স ানী 
ভাতা দান  

বরা াি    
০১-০২ িদেনর 

মে  

বরা প , হািজরা ও 
েয়াজনীয় ত ািদ থাকেত 

হেব  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
 

১৮. 

বসরকাির কেলজ, ল ও 
মা াসার বতন িবল দান 
( েযাজ  ে )  

বরা াি র 
০১-০২  

িদেনর মে  

আেবদেন বরা াি , 
হািজরার ত য়ন প সহ 

িবল  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
 

১৯. 
ামীন অবকাঠােমা িনমাণ 

কায ম (ি জ/ কালভাট)  

কােজর ওপর 
িভি কের 

সময় িন ারণ 
করা হয় ।   
আ মািনক  
৬৫-৭৫ িদন 

িনধািরত িসিডউল, াংক 
াফট, ড সাইেস সহ 
েয়াজনীয় কাগজপ    

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
উপেজলা ক  বা বায়ন 

কমকতা 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

খরচ: িনধািরত িফ িদেয় 
িসিডউল য় ও েযাজ  

ে  ভ াট,  আই  দান  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র/  
উপেজলা ক  বা বায়ন 
কমকতা,  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
 

২০. 
াথিমক িব ালয় 
মরামত/ সং ার  

৫-৩০ িদন 

সরকাির িনেদশনা 
মাতােবক িব ালেয়র 

তািলকা ত করা/ 
িব ালয় ােনিজং 
কিম র িস াে র িভি েত  

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার 
২। উপেজলা েকৗশলী   
৩। উপেজলা িশ া অিফসার  
৪।িব ালয় ােনিজং কিম  
(বরা  ২ লা  টাকা কম 
হেল)  
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে   

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র/ 
উপেজলা েকৗশলী  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 
ue.sarishabari@lged.gov.bd 
 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
  

২১. 
অিপত স ি  িলজ 
নবায়ন   

সাধারণত ১৫-
২০ িদন  

১। ইজারা/নবায়ন াি র 
জ  সাদা কাগেজ আেবদন 
২। নবায়েনর জ  
িডিসআেরর কিপ ।   

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার 
২। সহকারী কিমশনার ( িম) 
৩। ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা  
৪। অিতির  জলা 

শাসক(রাজ ) জলা 
সদেরর/ পৗর এলাকার ে   

খরচ:  
১। িষ- ০৫/- শতাংশ  
২। অ িষ-২০/- শতাংশ    
৩।বািণিজ ক-৩০/-শতাংশ   
৪। পৗর এলাকার িভতর   
     িষ-১০/- শতাংশ  
৫। অ িষ- ৪০/- শতাংশ 

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র / 
সহকারী কিমশনার ( িম) 
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 
  

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
 



ঃ 
নং 

সবার নাম  
সবা দােন 

সেবা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ   

েয়াজনীয় কাগজপ / 
আেবদন ফরম াি ান  

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত   
(যিদ থােক)  

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও  
ই- মইল   

উ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/ উপেজলার  
কাডসহ অিফিসয়াল টিলেফান 

ও ই- মইল   

৬। পাকাবািড়-০৪/- বগ ট   

২২. 
বীর ি েযা ােদর 
স ানী ভাতা দান   

ন ন উপকার- 
ভাগী সেবা  

৩ মাস/ 
িনয়িমত 

উপকারেভাগী 
০৭ িদন  

সাদা কাগেজ আেবদন  

১। জলা শাসক 
২। উপপিরচালক, জলা 
সমাজেসবা কাযালয়  
৩।  উপেজলা িনবাহী 
অিফসার  
৪। সানালী াংক িলঃ 
 

১০ টাকা িদেয় িনজ নােম 
াংক িহসাব লেত হয়    

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র / 
সানালী াংক িলঃ 

উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ 

সিরষাবাড়ী, জামাল র । 
 

২৩. 

অিত দির েদর জ  
কম জন কম িচ 
 (৪০ িদেনর)  

৪০ িদন 

সরকাির িনেদশনা 
মাতােবক েয়াজনীয় 

ত ািদর িভি েত িমক 
বাছাই/ িনবাচনকরণ ।   

উপেজলা িনবাহী অিফসার/ 
উপেজলা ক  বা বায়ন 
কমকতা  
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র/  
উপেজলা ক  বা বায়ন 
কমকতা,  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
 

২৪. 
আমার বািড় আমার খামার  

ক   
৬ মাস 

১। আেবদনকারীর ছিব।  
২। জাতীয় পিরচয় প /  
জ  িনব ন   
৩। সিমিতর ব াপনার 
কিম র সভার কাযিববরণী 

উপেজলা িনবাহী অিফসার/  
উপেজলা সম য়কারী, 
আবাআখা ক , 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে   

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র/  
উপেজলা সম য়কারী, 
আমার বািড় আমার খামার  

ক , উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
 

২৫. খা শ  সং হ  ১ থেক ২ 
িদন 

সরকাির িনেদশনা 
মাতােবক েয়াজনীয় 

ত ািদর িভি েত 
উপকারেভাগী বাছাই/ 
িনবাচনকরণ।  

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
উপেজলা খা  িনয় ক, ওিস 

(এলএসিড) 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

খরচ: ধান/গেমর ে  
িবনা খরচ, তেব চাল 

েয়র ে  ি  
স াদেনর জ   ৩০০/- 
টাকার নন- িডিশয়াল 

া  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র/  
উপেজলা খা  িনয় ক 
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
 

 

 

 



২৬. 
কািবখা/কািবটা/ আর 
(সাধারণ ও িবেশষ)  

বরা  দান 
হেত ৬০ িদন, 
তেব সরকার 
েয়াজন মেন 

করেল তা ি  
করেত পাের  

সরকাির িনেদশনা 
মাতােবক েয়াজনীয় 

ত ািদর িভি েত 
উপকারেভাগী বাছাই/ 
িনবাচন করন ।  

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
উপেজলা ক  বা বায়ন 

কমকতা 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

 

িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র/  
উপেজলা ক  বা বায়ন 
কমকতা,  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



অ া  সবাস হঃ (সাধারণ জনগণ, শাসিনক, িভ  দা িরক ও সমেয়াপেযািগ চািহদার পিরে ি েত িন বিণত সবাস হ দওয়া হয়) 

ঃ 
নং 

সবার নাম  
সবা দােন 

সেবা  
সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ   
েয়াজনীয় কাগজপ / 

আেবদন ফরম াি ান  

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল  

উ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/ উপেজলার  

কাডসহ অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ই- মইল  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. েযাগ ব াপনা  
 

বরা  াি র 
সােথ সােথ 

আেবদনপে , জাতীয় 
পিরচয় পে র ফেটাকিপ, 

ছিব ১ কিপ  

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
উপেজলা ক  বা বায়ন 

কমকতা 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র/  
উপেজলা ক  বা বায়ন কমকতা,  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 

২. 

মাননীয় সংসদ সদে র 
ঐি ক তহিবেলর অথ 
ছাড়করণ  

বরা  াি র 
সােথ সােথ 

আেবদনপ , জাতীয় 
পিরচয়পে র ফেটাকিপ, 

ছিব ১ কিপ 

উপেজলা িনবাহী অিফসার/  
অিফস সহকারী  

সিরষাবাড়ী, জামাল র । 
িবনা ে   

উপেজলা িনবাহী অিফসার/  
সংি  সকল  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 

৩. 
পাবিলক পরী া 
পিরচালনা  

বােডর 
িনেদশনা 
অ যায়ী 
পরী া 

অ ি ত হয়  

সংি  িশ া বােডর 
িনেদশনা অ যায়ী  

সংি  িশ া িত ান  িবনা ে   

উপেজলা িনবাহী অিফসার/  
সংি  িশ া িত ান (সকল)    
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd  

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 

৪.  
বসরকাির কেলজ, ল 

ও মা াসার কিম  গঠন  
৩ মাস  

িশ া অিধদ েরর 
িনেদশনা অ যায়ী  

উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার  

সিরষাবাড়ী, জামাল র । 
িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার/  
উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার 
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 

৫. 

ইউিনয়ন িডিজটাল 
স ােরর কায ম 

ত াবধান  

আেবদেনর 
সােথ সােথ  

আেবদেনর িবষয় অ যায়ী  

উপেজলা িনবাহী অিফসার/  
ইউিপ চয়ার ান/  

ইউিপ সিচব/ 
উে া া  

সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে   

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র ।  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
 

৬. 
আইন লা িনয় ণ ও 
উ য়ন  

আইন লা 
পিরি িতর 
অবনিতর 

ল েণর সােথ 

আেবদেনর িবষয় অ যায়ী  
উপেজলা িনবাহী অিফসার/  

অিফসার ইনচাজ 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
সিরষাবাড়ী, জামাল র । / 
অিফসার ইনচাজ, 
সিরষাবাড়ী থানা    

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 



ঃ 
নং 

সবার নাম  
সবা দােন 

সেবা  
সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ   
েয়াজনীয় কাগজপ / 

আেবদন ফরম াি ান  

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল  

উ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/ উপেজলার  

কাডসহ অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ই- মইল  

সােথ উপেজলা কাড- ২০৫০        
মাবা: (অিফস) : ০১৭১৩-৩৭৩৫৪০ 

ocjam.sha@police.gov.bd 

িলশ পার, জামাল র  
জলা কাড- ২০০০  
মাবা: (অিফস):০১৭১৩-৩৭৩৫৩২ 

spjamalpur@police.gov.bd 

৭. ১৪৪ ধারা জািরকরণ  

আইন লা 
পিরি িতর 
অবনিতর 

ল েনর সােথ 
সােথ 

িনেদশনা অ যায়ী  
উপেজলা িনবাহী অিফসার/  

অিফসার ইনচাজ 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে   

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
সিরষাবাড়ী, জামাল র । / 
অিফসার ইনচাজ, 
সিরষাবাড়ী থানা    
উপেজলা কাড- ২০৫০        
মাবা: (অিফস) : ০১৭১৩-৩৭৩৫৪০ 

ocjam.sha@police.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
িলশ পার, জামাল র  
জলা কাড- ২০০০  
মাবা: (অিফস):০১৭১৩-৩৭৩৫৩২ 

spjamalpur@police.gov.bd 

৮. 
িবিভ  কিম র 
সভাপিতর দািয়  পালন  

িনধািরত 
তািরখ 

িনেদশনা অ যায়ী 
উপেজলা িনবাহী অিফসার  
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র ।  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd  

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 

৯. 
িবিভ  জাতীয় িদবস 
উদযাপন  

িনধািরত 
তািরখ  

িনেদশনা অ যায়ী 
উপেজলা িনবাহী অিফসার  
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র ।  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 

১০. মাবাইল কাট পিরচালনা  মাপ 
অ যায়ী  

মাবাইল কাট  আইন, 
২০০৯ এর িবধান অ যায়ী   

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র ।  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 

১১. েটাকল  সময় অ যায়ী িনেদশনা অ সাের  
উপেজলা িনবাহী অিফসার  
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র ।  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 

১২. 
জাতীয় ও ানীয় সরকার 
িনমাণ কায ম  

বরা  াি র 
সােথ সােথ 

িনেদশনা অ সাের 
উপেজলা িনবাহী অিফসার / 

উপেজলা েকৗশলী, 
িবনা ে   

উপেজলা িনবাহী অিফসার/  
উপেজলা েকৗশলী  

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  



ঃ 
নং 

সবার নাম  
সবা দােন 

সেবা  
সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ   
েয়াজনীয় কাগজপ / 

আেবদন ফরম াি ান  

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল  

উ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/ উপেজলার  

কাডসহ অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ই- মইল  

সিরষাবাড়ী, জামাল র । সিরষাবাড়ী, জামাল র। 
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

ue.sarishabari@lged.gov.bd 

ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 
dcjamalpur@mopa.gov.bd  

১৩. 
াথিমক/মা িমক/মাদরা

সা পিরদশন ও উ য়ন  
মাপ 

অ যায়ী 
িনেদশনা অ সাের 

উপেজলা িনবাহী অিফসার / 
উপেজলা েকৗশলী, 

সিরষাবাড়ী, জামাল র । 
িবনা ে   

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র /  
উপেজলা েকৗশলী  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

ue.sarishabari@lged.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd  

১৪. 

ইউিনয়ন পিরষেদর া  
আদােয় িবিভ  পিরক না 
হণ  

অথবছর 
অ যায়ী 

িনেদশনা অ সাের  
ইউিপ চয়ার ান/  

ইউিপ সিচব/ 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র ।  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 

১৫. 

উপেজলার বােজট এবং 
িবিভ  ময়ািদ পিরক না 

ণয়ন  

অথবছর 
অ যায়ী 

িনেদশনা অ সাের 
উপেজলা িনবাহী অিফসার / 

উপেজলা েকৗশলী, 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে   

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র /  
উপেজলা েকৗশলী  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

ue.sarishabari@lged.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd  

১৬. ানীয় সং িতর উ য়ন  বছরিভি ক  িনেদশনা অ সাের  

উপেজলা িনবাহী অিফসার / 
উপেজলা মা িমক িশ া 

অিফসার  
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার/  
উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 

১৭. খলা লার মান উ য়ন বছরিভি ক  িনেদশনা অ সাের  

উপেজলা িনবাহী অিফসার / 
উপেজলা মা িমক িশ া 

অিফসার  
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

উিবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার/  
উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
 

১৮. ভাটার তািলকা ণয়ন  বছরিভি ক  িনেদশনা অ সাের  উপেজলা িনবাচন অিফসার িবনা ে   উপেজলা িনবাহী অিফসার/  জলা শাসক, জামাল র 



ঃ 
নং 

সবার নাম  
সবা দােন 

সেবা  
সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ   
েয়াজনীয় কাগজপ / 

আেবদন ফরম াি ান  

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল  

উ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/ উপেজলার  

কাডসহ অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ই- মইল  

সিরষাবাড়ী, জামাল র । উপেজলা িনবাচন অিফসার, 
সিরষাবাড়ী, জামাল র ।   
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০৬  

ueosarishabari.ec@gmail.com 

জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
জলা িনবাচন অিফসার, জামাল র । 
জলা কাড- ২০০০ 
ফান (অিফস) : ০৯৮১৬৩২২২ 

mostofaueo@gmail.com 

১৯. 
াউ ং এর উৎসাহ ও 

উ ীপনা দান  
যথাসমেয়  িনেদশনা অ সাের 

সভাপিত/ স াদক  
াউট  ল 

সিরষাবাড়ী, জামাল র । 
িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র ।  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 

২০. আদম মাির  িনিদ  সমেয়  িনেদশনা অ সাের 
পিরসং ান কমকতা, 

সিরষাবাড়ী, জামাল র । 
িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার /  
পিরসং ান কমকতা  
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 
উপেজলা কাড- ২০৫০  
মাবা: ০১৭১৯-৪২৫৬১০ 

shahabuddinjsa@gmail.co
m 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
জলা পিরসং ান অিফসার, জামাল র  
ফান (অিফস) : ০৯৮১৬৩৩৪৭ 

jaya.du093@gmail.com 

২১. িষ মাির  িনিদ  সমেয়  িনেদশনা অ সাের 
পিরসং ান কমকতা, 

সিরষাবাড়ী, জামাল র । 
িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার/  
পিরসং ান কমকতা 
সিরষাবাড়ী, জামাল র।  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
মাবা: ০১৭১৯-৪২৫৬১০ 

shahabuddinjsa@gmail.co
m 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
জলা পিরসং ান অিফসার, জামাল র  
ফান (অিফস) : ০৯৮১৬৩৩৪৭ 

jaya.du093@gmail.com 

২২. 

সরকােরর ন ন কম িচ 
স েক জনগণেক      
অবিহতকরণ  

কম িচ 
ণেয়র সােথ 

সােথ 
িনেদশনা অ সাের  

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
সহিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 

২৩. 
সামািজক সম া 
িরকরেণ জনগণেক 

সামািজক 
সম া ি র 

ল েণর 
িনেদশনা অ সাের  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে   
উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র  
উপেজলা কাড- ২০৫০  

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 



ঃ 
নং 

সবার নাম  
সবা দােন 

সেবা  
সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ   
েয়াজনীয় কাগজপ / 

আেবদন ফরম াি ান  

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল  

উ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/ উপেজলার  

কাডসহ অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ই- মইল  

উ ু করণ (মাদকাসি , 
নারী িনযাতন, যৗ ক, 
বা িববাহ, িশ  পাচার 
রাধ, ইভ িজং)  

সােথ সােথ   ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  
unosarishabari@mopa.gov.bd 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 

২৪. 

KPI (সরকাির ণ 
াপনা, যমন- িব ৎ 

উৎপাদন ক , সড়ক ও 
রলেস ) িনরাপ া  

িনরাপ ার  
িবে র 

আসং ার  
ল েনর সােথ 

সােথ  

িনেদশনা অ সাের  
উপেজলা িনবাহী অিফসার  
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে   

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১ 

unosarishabari@mopa.gov.bd  

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 

২৫. 
অিভবাসী ও বাসী 
ক াণ  

সম ার সােথ 
সােথ  

িনেদশনা অ সাের  
উপেজলা িনবাহী অিফসার  
সিরহষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে   

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 

২৬.  জ  িনব ন সবা    ২ ঘ া 
জ ম িনব ন সংেশাধেনর 
িনধািরত আেবদন ফরম  

সংি  পৗরসভা/ইউিনয়ন 
িডিজটাল স ার  

সরকাির িবিধ 
মাতােবক 

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র।  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 

২৭. ভা া অিধকার সংর ণ  সম ার সােথ 
সােথ  

ভা া অিধকার সংর ণ 
আইন, ২০০৯ মাতােবক  

চয়ার ান, উপেজলা 
পিরষদ/  

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
সিরষাবাড়ী, জামাল র ।  

িবনা ে  

চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ 
সিরষাবাড়ী, জামাল র  
উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
উপ-পিরচালক, জাতীয় ভা া 
অিধকার সংর ণ অিধদ র 
জামাল র  
ফান (অিফস) : ০৯৮১-৬২৬৬০ 

ad-jamalpur@dncrp.gov.bd 

২৮. 
সার ও বীজ াি  িবষেয় 
সবা 

বরা াি র 
সােথ সােথ 

বরা প  ও েয়াজনীয় 
ত ািদর িভি েত   

উপেজলা িনবাহী অিফসার/ 
উপেজলা িষ অিফসার   
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে   

উপেজলা িনবাহী অিফসার/  
উপেজলা িষ অিফসার  
সিরষাবাড়ী, জামাল র। 
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 



ঃ 
নং 

সবার নাম  
সবা দােন 

সেবা  
সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ   
েয়াজনীয় কাগজপ / 

আেবদন ফরম াি ান  

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত  

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার পদিব, ম ন র, 

জলা/উপেজলার কাড, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল  

উ তন কমকতার পদিব, ম 
ন র, জলা/ উপেজলার  

কাডসহ অিফিসয়াল 
টিলেফান ও ই- মইল  

polo.agron@gmail.com 

২৯. 
িবিভ  সভা/ধম য় অ ান  
আেয়াজেন  সবা  

সােথ সােথ  

আেবদেন িনিদ  ান, 
িবষয়, তািরখ, সময় ও 

েয়াজনীয় ত ািদ থাকেত 
হেব 

উপেজলাহ জণ় িনবাহী 
অিফসার/ 

অিফসাস ইন-চাজ, 
সিরষাবাড়ী থানা 

সিরষাবাড়ী, জামাল র ।  

িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার / 
অিফসার ইন-চাজ,  
সিরষাবাড়ী থানা    
উপেজলা কাড- ২০৫০        
মাবা: (অিফস) : ০১৭১৩-৩৭৩৫৪০ 

ocjam.sha@police.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 
িলশ পার, জামাল র  
জলা কাড- ২০০০  

০১৭১৩-৩৭৩৫৩২ 
spjamalpur@police.gov.bd 

৩০. 

িশ া িত ােনর 
ােনিজং কিম  গঠেনর 

জ  ি জাইিডং অিফসার 
িনেয়াগ 

২-৩ িদন 

সংি  েলর ােড, 
ািবত ৩ জন 

অিভভাবেকর নােমর 
তািলকা আেবদেন থাকেত 
হেব  

উপেজলা িনবাহী অিফসার / 
উপেজলা মা িমক িশ া 

অিফসার  
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার/  
উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার  
সিরষাবাড়ী, জামাল র  
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 

৩১. 

িশ া িত ােনর এডহক 
কিম র অিভভাবক সদ  
মেনানয়ন  

১-২ িদন 

সংি  েলর ােড, 
ািবত ৩ জন 

অিভভাবেকর নােমর 
তািলকা আেবদেন থাকেত 
হেব  

উপেজলা িনবাহী অিফসার / 
উপেজলা মা িমক িশ া 

অিফসার  
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 

িবনা ে   

উপেজলা িনবাহী অিফসার/  
উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার 
সিরষাবাড়ী, জামাল র । 
উপেজলা কাড- ২০৫০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭৬০০১  

unosarishabari@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, জামাল র 
জলা কাড- ২০০০  
ফান (অিফস) : ০২৯৯৭-৭৭২১২৩ 

dcjamalpur@mopa.gov.bd 

 

 
 
 
  
 ২৮/০৯/২০২২ 


