
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ 

আশারকান্দি ইউন্দিয়ি পন্দরষে 

উপদজলাাঃ জগন্নাথপুর,জজলাাঃ সুিামগঞ্জ  
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১.  
 

ন্দিশি:  জিঅাংশগ্রহণ মূলক ইউন্দিয়ি পন্দরষে গদে জতালা 
 

ন্দমশি: অল্প সমদয়, স্বল্প খরদে ,জিগদণর জসবা ন্দিন্দিত করার মাধ্যদম জি অাংশগ্রহণ মূলক ইউন্দিয়ি পন্দরষে গদে জতালা 
 

২. প্রন্দতশ্রুত জসবাসমূহ    

২.১) িাগন্দরক জসবা:    

 

ক্রন্দমক 

িম্বর 

জসবার িাম জসবা প্রোদি 

সদব বাচ্চ সময় 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র/ 

আদবেি ফরম 

প্রান্দি স্থাি 

জসবামূল্য এবাং পন্দরদশাধ 

পদ্ধন্দত (যন্দে থাদক) 

শাখার িামসহ োন্দয়ত্বপ্রাি 

কম বকতবার পেন্দব,রুম 

িম্বর,জজলা/উপদজলার 

জকাড,অন্দফন্দসয়াল 

জকাড,অন্দফন্দসয়াল জেন্দলদফাি ও 

ইদমইল 

উধ বতি 

কম বকতবার 

,পেবী ও 

জমাবাইল 

িম্বর,ইদমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ িাগন্দরকত্ব 

সিেপত্র 

০১ (এক) 

কায বন্দেবস 

ইউন্দপ’র স্থায়ী বান্দসিা  

( আদবেিকারীর জন্ম ন্দিবন্ধি সিে/ মা ও 

বাবার জন্ম ন্দিবন্ধি/আইন্দড কাদড বর 

ফদোকন্দপ/ন্দববান্দহত িারীদের জেদত্র স্বামীর 

জাতীয় পন্দরেয়পত্র/জন্ম ন্দিবন্ধি/কান্দবি 

ফদোকন্দপ। 

পন্দরষে 

ইউন্দিয়ি 

ন্দবিা ন্দফদস ইউন্দপ সন্দেব 

জমাবাইল: 

+৮৮০১712164399ইদমইল: 

tufazzalhusain69@gm

ail.com 

 

Asharkandiup2019@g

mail.com (অন্দফস) 

+880137626764 (অন্দফস) 

জেয়ারম্যাি 

+৮৮০১৭১১৯২

০৬৯২ 

Email:abue

mani@iclo

ud.com 

০২ ওয়ান্দরশ 

সিেপত্র 

০৭ (সাত) 

কায বন্দেবস 

ইউন্দপর ন্দিধ বান্দরত আদবেি ফরদম ( সাংন্দিষ্ট 

ওয়াদড বর ইউন্দপ সেদের/মন্দহলার সেের 

সুপান্দরশসহ)) 

পন্দরষে 

ইউন্দিয়ি 

৫০০/- 

(পাঁেশত) োকা মাত্র 

(রন্দশে মূদল) 

‡mev cÖ`vb প্রতিশ্রুতি (Citizens Certer) 

 

‘‘Dbœq‡bi গণতন্ত্র  

†kL nvwmbvর মূলমণ্ত্” 

http://www.asharkandiup.sunamganj.gov.bd/
mailto:tufazzalhusain69@gmail.com
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mailto:Asharkandiup2019@gmail.com
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০৩ অি-লাইি জন্ম 

ন্দিবন্ধি ও সিে 

প্রোি 

১৫ (পদির) 

কায বন্দেবস 

ন্দিধ বান্দরত ফরদম আদবেি 

(আদবেিকারীর ইন্দপআই টিকা 

কাড ব,মা ও বাবার জন্ম 

ন্দিবন্ধি/আইন্দড কাদড বর ফদোকন্দপ) 

ইউন্দিয়ি 

পন্দরষে/জন্ম ও 

মৃত্যু ন্দিবন্ধি 

ওদয়ব সাইে 

ক) ০-৪৫ ন্দেি (ন্দবিা 

ন্দফদস) খ) ৪৫-৫ বছর 

পয বন্ত -২৫ োকাগ) ৫ 

বছদরর উদদ্ধ-৫০ োকা 

ইউন্দপ সন্দেব 

জমাবাইল: 

+৮৮০১712164399ইদমইল: 

tufazzalhusain69@gm

ail.com 

 

Asharkandiup2019@g

mail.com (অন্দফস) 

+880137626764 (অন্দফস) 

জেয়ারম্যাি 

+৮৮০১৭১১৯২

০৬৯২ 

Email:abue

mani@iclo

ud.com 

০৪ অি-লাইি সিে 

প্রোি 

০৭ (সাত) 

কায বন্দেবস 

ন্দিবন্ধি িাম্বার/ প্রদয়াজিীয় গ্রহীতার 

কন্দপ 

ইউন্দিয়ি 

পন্দরষে 

ন্দবিা ন্দফদস 

০৫ অিলাইদি মৃত্যু 

ন্দিবন্ধি ও সিে 

প্রোি 

১৫ (পদির) 

কায বন্দেবস 

ন্দিধ বান্দরত ফরদম আদবেি (মৃত. 

ব্যন্দির জন্ম ন্দিবন্ধি) 

ইউন্দিয়ি 

পন্দরষে/জন্ম ও 

মৃত্যু ন্দিবন্ধি 

ওদয়ব সাইে 

ক) ০-৪৫ ন্দেি (ন্দবিা 

ন্দফদস) 

খ) ৪৫-৫ বছর পয বন্ত -২৫ 

োকা 

গ) ৫ বছদরর উদদ্ধ-৫০ 

০৬ জেড লাইদসন্স ০৩ (ন্দতি) 

কায বন্দেবস 

ন্দিধ বান্দরত ফরদমে ইউন্দিয়ি 

পন্দরষে 

২০০ (দুইশত)  োকা ও 

িুাে -৩০(ন্দত্রশ)  

োকাসহ, জমাে-২৩০ 

( দুইশত ন্দত্রশ)  োকা-

রন্দশে মূদল 

০৭ জেড লাইদসন্স 

িবায়ি 

০১ ( এক) 

কায বন্দেবস 

পূদব বর অথ ব বছদরর লাইদসন্স কন্দপ গ্রহীতার ন্দিকে ২০০(দুইশত)  োকা ও 

িুাে -৩০(ন্দত্রশ)  োকাসহ, 

জমাে-২৩০ 

( দুইশত ন্দত্রশ)  োকা-

রন্দশে মূদল 

০৮ অন্দববান্দহত সিে ০৩ (ন্দতি) 

কায বন্দেবস 

ইউন্দপর ন্দিন্দে বষ্ট ফরদম ইউন্দিয়ি 

পন্দরষে 

৫০(পঞ্চাঁশ)  োকা(রন্দশে 

মূদল) 

০৯ ন্দববান্দহত সিে ০৩ (ন্দতি) 

কায বন্দেবস 

ইউন্দপর ন্দিন্দে বষ্ট ফরদম ইউন্দিয়ি 

পন্দরষে 

৫০(পঞ্চাঁশ)  োকা(রন্দশে 

মূদল) 

১০ ন্দিিকল সিে  

(জন্ম ন্দিবন্ধি) 

৭ (সাত) কায বন্দেবস সাো কাগদজ আদবেি -- ৫০(পঞ্চাঁশ)  োকা(রন্দশে 

মূদল) 

১১ ন্দিিকল সিে 

(মৃত্যু ন্দিবন্ধি) 

৭ (সাত) কায বন্দেবস সাো কাগদজ আদবেি -- ন্দবিা ন্দফদস 

১২ জন্ম ন্দিবন্ধি 

সাংদশাধি 

৩০ (ন্দত্রশ) 

কায বন্দেবস 

ন্দিধ বান্দরত ফরদম আদবেি করদত 

হদব। 

ইউন্দিয়ি 

পন্দরষে 

১০০(একশত)  

োকা(রন্দশে মূদল) 

mailto:tufazzalhusain69@gmail.com
mailto:tufazzalhusain69@gmail.com
mailto:Asharkandiup2019@gmail.com
mailto:Asharkandiup2019@gmail.com


   

১৩ ন্দি িামীয় সিে ০৩ (ন্দতি) 

কায বন্দেবস 

ন্দশোগত জযাগ্যতার সিে/জাতীয় 

পন্দরেয়পত্র/জন্ম ন্দিবন্ধি সিে) সহ 

সাো কাগদজ আদবেি 

ইউন্দিয়ি 

পন্দরষে 

৫০(পঞ্চাঁশ)  োকা(রন্দশে মূদল) ইউন্দপ সন্দেব 

জমাবাইল: 

+৮৮০১712164

399ইদমইল: 

tufazzalhusa

in69@gmail.

com 

 

Asharkandiu

p2019@gma

il.com (অন্দফস) 

+880137626

764 (অন্দফস) 

জেয়ারম্যাি 

+৮৮০১৭১১৯২

০৬৯২ 

Email:abue

mani@iclo

ud.com 

১৪ ভূন্দমহীি সিে ০৩ (ন্দতি) 

কায বন্দেবস 

সাো কাগদজ ( ইউন্দপ সেেদের 

সুপান্দরশসহ) 

--- ন্দবিা ন্দফদস 

১৫ োন্দরন্দত্রক সিে ০৩ (ন্দতি) 

কায বন্দেবস 

সাো কাগদজ আদবেি ( ছন্দবযুি 

জযদকাি প্রমাণপত্র) 

--- ৫০(পঞ্চাঁশ)  োকা (রন্দশে মূদল) 

১৬ অপন্দরন্দেত 

প্রতুয়ি 

০৩ (ন্দতি) 

কায বন্দেবস 

সাো কাগদজ আদবেি ( ছন্দবযুি 

জযদকাি প্রমাণপত্র) 

--- ন্দবিা মূদল্য 

১৭ এন্দতম প্রতুয়ি ০৩ (ন্দতি) 

কায বন্দেবস 

ইউন্দপ সেে কর্তবক সুপান্দরশপত্রসহ-

সাো কাগদজ আদবেি 

--- ন্দবিা মূদল্য 

১৮ গৃহ ন্দিম বাণ 

অনুমন্দত পত্র 

৩০ (ন্দত্রশ) 

কায বন্দেবস 

সাো কাগদজ আদবেি জায়গার 

েন্দললপদত্রর ফদোকন্দপ সহ 

--- ৫০০ (পাঁেশত) োকা 

(রন্দশে মূদল) 

১৯ অিাপন্দি সিে 

(পন্দরদবশ দূষণ) 

১০ (েশ) 

কায বন্দেবস 

সাো কাগদজ আদবেি 

( বি ও পন্দরদবশ ন্দবিাগ এর 

অিাপন্দি) 

--- ১০০(একশত)  োকা(রন্দশে মূদল) 

২০ অযান্দন্ত্রক 

যািবাহি (মের 

যাি ব্যতীত) 

পারন্দমে ন্দফ 

০২ (দুই) 

কায বন্দেবস 

ন্দিধ বান্দরত ফরদম আদবেি ইউন্দিয়ি 

পন্দরষে 

২০০(দুইশত)  োকা ও িুাে -

৩০(ন্দত্রশ)  োকাসহ, জমাে-২৩০ 

( দুইশত ন্দত্রশ)  োকা-রন্দশে মূদল 

২১ বান্দষ বক আদয়র  

প্রতুয়ি 

০৩ (ন্দতি) 

কায বন্দেবস 

সাো কাগদজ আদবেি 

(জাতীয় পন্দরেয়দপদত্রর 

ফদোকন্দপ) 

--- ৫০(পঞ্চাঁশ) োকা-রন্দশে মূদল 

২২ পশু জবাই এর 

অনুমন্দতপত্র 

০৩ (ন্দতি) 

কায বন্দেবস 

সাো কাগদজ আদবেি -- ২০০ (দুইশত) োকা ও িুাে -

৩০(ন্দত্রশ)  োকাসহ, জমাে-২৩০ 

(দুইশত ন্দত্রশ)  োকা-রন্দশে মূদল 

২৩ ন্দিতীয় ন্দববাদহর 

অনুমন্দতপত্র 

৩০ (ন্দত্রশ) 

কায বন্দেবস 

সাো কাগদজ আদবেি( সাদবক 

ন্দববাদহর তালাকিামার েন্দলল) 

--- ৫০০(পাঁেশত) োকা-রন্দশে মূদল 

২৪ িন্দমিী সিে ০৩ (ন্দতি) 

কায বন্দেবস 

সাো কাগদজ আদবেি  

(পান্দরবান্দরক সাটি বন্দফদকে এর 

--- ৩০(ন্দত্রশ) োকা-রন্দশে মূদল 

mailto:tufazzalhusain69@gmail.com
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ফদোকন্দপ) 

২৫ তথ্য অন্দধকার 

আদবেি প্রান্দি ও 

প্রোি 

অনুদরাধ প্রান্দির ২০ 

(ন্দবশ) কায বন্দেবস 

ন্দিধ বান্দরত ফরদম (তথ্য উদেখ কদর 

আদবেি) 

ইউন্দিয়ি পন্দরষে প্রন্দত পৃষ্ঠা মূল্য-০২ (দুই) োকা-রন্দশে 

মূদল 

ইউন্দপ সন্দেব 

জমাবাইল: 

+৮৮০১712164

399ইদমইল: 

tufazzalhusa

in69@gmail.

com 

 

Asharkandiu

p2019@gma

il.com (অন্দফস) 

+880137626

764 (অন্দফস) 

জেয়ারম্যাি 

+৮৮০১৭১১৯২

০৬৯২ 

Email:abue

mani@iclo

ud.com 

২৬ মুন্দিদযাদ্ধার 

সন্তাি-সন্তন্দত 

ন্দবষয়ক প্রতুয়ি 

০৩(ন্দতি) 

কায বন্দেবস 

ন্দপতার মুন্দিদযাদ্ধার সিে 

ফদোকন্দপ (সতুান্দয়ত-১ম জেন্দণর 

জগদজদেড কম বকতবা কৃর্তবক) 

--- ৫০ (পঞ্চাশ ) োকা 

মাত্র (রন্দশে মূদল) 

২৭ মুন্দিদযাদ্ধার 

অসচ্ছল প্রতুয়ি 

০৩(ন্দতি) 

কায বন্দেবস 

ইউন্দপ সেে কর্তবক 

সুপান্দরশপত্রসহ-সাো কাগদজ 

আদবেি 

--- ন্দবিা মূল্য 

২৮ গ্রাম আোলত ১০ (েশ) 

কায বন্দেবস 

ন্দিধ বান্দরত ফরদম (তথ্য উদেখ কদর 

আদবেি) 

ইউন্দিয়ি পন্দরষে জফৌজোরী অন্দিদযাগ -১০ (েশ) োকা 

জেওয়ান্দি অন্দিদযাগ োন্দখল-২০(ন্দবশ) 

োকা 

২৯ িত্যি জহান্দি 

িাম্বার জখালা 

০৩ (ন্দতি) 

কায বন্দেবস 

সাোকাগদজ আদবেি -- ২০০ (দুইশত) োকা-রন্দশে মূদল 

৩০ মামলা ন্দিষ্পন্দির 

রাদয়র কন্দপ 

০৭ (সাত) 

কায বন্দেবস 

সাো কাগদজ আদবেি গ্রাম আোলত প্রন্দত পৃষ্ঠা ৫ োকা হাদর 

৩১ প্রবাসী প্রতুয়ি ০৭ (সাত) 

কায বন্দেবস 

সাো কাগদজ আদবেি ( ইউন্দপ 

সেদের সুপান্দরশসহ) 

--- ১০০ ( একশত) োকা –রন্দশে মূদল্য 

৩২ রাস্তা কাোর 

অনুমন্দত পত্র 

১৫ (পদির) 

কায বন্দেবস 

সাো কাগদজ আদবেি ( ইউন্দপ 

সেদের সুপান্দরশসহ) 

--- ন্দিজ খরদে জমরামত  

৩৩ িত্যি ন্দবদুুৎ 

সাংদযাগ প্রতুয়ি 

০৭ (সাত) 

কায বন্দেবস 

সাো কাগদজ আদবেি ( ইউন্দপ 

সেদের সুপান্দরশসহ) 

-- ১০০/- (একশত োকা  মাত্র) রন্দশে 

মূদল্য 

৩৪ জকান্দোং জসন্টার 

ন্দিবন্ধি 

০৭ (সাত) 

কায বন্দেবস  

ইউন্দপর ন্দিন্দে বষ্ট ফরদম ইউন্দিয়ি পন্দরষে ১৫০০/- (এক হাজার পাঁেশত োকা) 

মাত্র-রন্দশে মূদল্য 

৩৫ পশু পন্দরবহদির 

প্রতুয়ি 

০১ 

(এক)কায বন্দেবস 

সাো কাগদজ আদবেি  ১০০/- (একশত োকা  মাত্র) রন্দশে 

মূদল্য 

৩৬ ন্দকন্ডার গাদড বি ০৭ (সাত) 

কায বন্দেবস  

ইউন্দপর ন্দিন্দে বষ্ট ফরদম ইউন্দিয়ি পন্দরষে ২০০০/- ( দুই হাজার োকা) রন্দশে 

মূদল 
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২.২. প্রান্দতষ্ঠান্দিক জসবাাঃ 

ক্রন্দমক 

িম্বর 

জসবার িাম জসবা প্রোদি সদব বাচ্চ 

সময় 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র/ 

আদবেি ফরম 

প্রান্দি স্থাি 

জসবামূল্য এবাং 

পন্দরদশাধ পদ্ধন্দত 

(যন্দে থাদক) 

শাখার িামসহ োন্দয়ত্বপ্রাি 

কম বকতবার পেন্দব,রুম 

িম্বর,জজলা/উপদজলার 

জকাড,অন্দফন্দসয়াল 

জকাড,অন্দফন্দসয়াল জেন্দলদফাি 

ও ইদমইল 

উধ বতি কম বকতবার 

,পেবী ও জমাবাইল 

িম্বর,ইদমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ প্রদয়াজু িদহ প্রদয়াজু িদহ প্রদয়াজু িদহ প্রদয়াজু িদহ প্রদয়াজু িদহ প্রদয়াজু িদহ প্রদয়াজু িদহ 

 

২.৩: অিুন্তরীণ জসবাাঃ 

ক্রন্দমক 

িম্বর 

জসবার িাম জসবা প্রোদি সদব বাচ্চ 

সময় 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র/ 

আদবেি ফরম 

প্রান্দি স্থাি 

জসবামূল্য এবাং 

পন্দরদশাধ পদ্ধন্দত 

(যন্দে থাদক) 

শাখার িামসহ োন্দয়ত্বপ্রাি 

কম বকতবার পেন্দব,রুম 

িম্বর,জজলা/উপদজলার 

জকাড,অন্দফন্দসয়াল 

জকাড,অন্দফন্দসয়াল জেন্দলদফাি ও 

ইদমইল 

উধ বতি কম বকতবার 

,পেবী ও জমাবাইল 

িম্বর,ইদমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ কম বোরীর ছুটি মঞ্জুর ০৩ ন্দেি ছুটি গ্রহণকারীর আদবেি ইউন্দপ সন্দেব ন্দবিা মূদল্য ইউন্দপ সন্দেব 

জমাবাইল: 

+৮৮০১712164399ইদমইল: 

tufazzalhusain69@gm

ail.com 

 

Asharkandiup2019@g

mail.com (অন্দফস) 

+880137626764 (অন্দফস) 

জেয়ারম্যাি 

+৮৮০১৭১১৯২০

৬৯২ 

Email:abuem

ani@icloud.c

om 
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জসবা প্রান্দির কাদছ আমাদের প্রতুাশাাঃ 

ক্রন্দমক িাং প্রন্দতশ্রুত/কান্দিত জসবা প্রান্দির লদেু করণীয় 

০১ স্বয়াং সম্পূণ ব আদবেি জমা প্রোি 

০২ স্বাোদতর জন্য ন্দিধ বান্দরত সমদয়র পূদব ব উপন্দস্থত থাকা 

০৩ অন্দফস েলাকালীি সময় আসা 

০৪ যথাযত প্রন্দক্রয়ায় প্রদয়াজিীয় ন্দফস পন্দরদশাধ করা 
 

২.৩: অিুন্তরীণ জসবাাঃ 

ক্রমিক নম্বর কখন য োগোয োগ করযেন কোর সযে য োগোয োগ 

করযেন 

য োগোয োযগর ঠিকোনো মনষ্পমির 

সিয়সীিো 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

০১ ইউমি সমিে সিোধোন মিযে 

ব্যোর্ থ হযে  

ইউমি যিয়োরম্যোন 

 

নোিঃ শোহ আবু ইিোনী 

িিেী: ইউমি যিয়োরম্যোন 

যিোেোইেঃ +৮৮০১৭১১৯২০৬৯২ 

Email: Email:abuemani@icolud.com 

Asharkandiup2019@gmail.com (অন্দফস) 

ওযয়ে: www.asharkandiup.sunamganj.gov.bd 

৩০ কো থমিেস 

০২ ইউমি যিয়োরম্যোন মনমি থষ্ট 

সিযয় সিোধোন মিযে ব্যর্ থ হযে 

 

উিযেেো মনে থোহী অমিসোর 

েগন্নোর্পুর,সুনোিগঞ্জ । 

নোিঃ িোহফুজুে আেি িোসুি 

িিেী: উিযেেো মনে থোহী কি থকেথো 

যিোেোইেঃ ০১৮১৯৮৫১৯১৯ 

Email: unojagannathpur@gmail.com 

Web: www.jagannathpur.sunamganj.gov.bd 

২০ কো থমিেস 

03 উিযেেো মনে থোহী অমিসোর 

েগন্নোর্পুর,সুনোিগঞ্জ মনমি থষ্ট 

সিযয় সিোধোন মিযে ব্যর্ থ হযে 

সমিে সিন্বয় ও সংস্কোর 

িমিিমরষি মেভোগ 

সমিে সিন্বয় ও সংস্কোর 

িমিিমরষি মেভোগ,ঢোকো,েোংেোযিশ 

Web: www.cabinet division.gov.bd 

৬০ কো থমিেস 

 

 

mailto:Asharkandiup2019@gmail.com
http://www.asharkandiup.sunamganj.gov.bd/
mailto:unojagannathpur@gmail.com
http://www.jagannathpur.sunamganj.gov.bd/

