
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 

লাখাই, হিবগ  । 
 

 
 
১। িভশন :  

জনগেণর দারেগাড়ায় ই-সািভেসর মা েম ান-িভি ক অথনীিত, -শাসন ও টকসই উ িত িনি তকরণ। 
 
২। িমশন :  

উ  গিতর ইেল িন  যাগােযাগ, ই-সরকার, দ  ত  ি  মানবস দ উ য়ন, সাইবার িনরাপ া, ত  ি গত িনত -ন ন ধারণা বা বায়ন, কাযকর সম য়সাধন, ি গত ধারণা সকেলর 
মােঝ িব ার িনি তকরণ। ত  ও যাগােযাগ ি  অবকাঠােমা, িনভরেযা  র ণােব ণ প িত এবং আকষণীয় ত  ি  সািভস িত া। 

 
৩। উে   

১) দেশর সবিন  র পয  উ  গিতর ইেল িন  সংেযাগ ব া ি  করা। 
২) সারা দেশ ত  ও যাগােযাগ ি  সংি  সবা দােনর উে ে  যথাযথ অবকাঠােমা ি  করা। 
৩) সরকাির ও বসরকাির পযােয় ত  ও যাগােযাগ ি  সংি  কমকাে র সম য়সাধন। 
৪) ত  ও যাগােযাগ ি  সংি  অবকাঠােমা হেত িনরিবি  সবা দােনর উে  কাযকর র ণােব ন। 
৫) সরকাির পযােয় দ  ত  ও যাগােযাগ ি  ােফশনাল ি র লে  আইিস  সািভস ি । 
৬) ত পিরবতনশীল ি র জ  িশি ত জনবেলর স মতা ি । 
৭) সরকার ও জনগেনর সকল ের ত  ও যাগােযাগ ি  ান স সারণ। 
8) ত  ও যাগােযাগ ি  সংি  আইন, নীিতমালা, গাইডলাইন ও িমতকরণ তকরণ। 
৯) আইিস  সবা ও পে র বহািরক ে  ই ার-অপােরিবিল  ি  ও র ণােব ন। 
১০) গেবষণা, িনত -ন ন ি  উ াবন এবং েয়ােগ সািবক সহেযািগতা দান। 

   
কাযাবলী: 

১) সরকােরর সকল পযােয় আইিস ’র বহার ও েয়াগ িনি তকরণ ও সম য় সাধন। 
২) মাঠ পযায় পয  সকল দ ের আইিস ’র উপ  অবকাঠােমা ি েত সহায়তা দান, র ণােব ণ এবং সােপাট  দান। 
৩) সকল পযােয়র সরকাির দ ের পশাগত দ তাস  লাকবল িনেয়াগ, পেদা িত, পদায়ন এবং  বদলীকরণ। 
৪) সকল পযােয় ত  ি র কািরগরী ও িবেশষািয়ত ান হ া র। 
৫) সরকাির িত ান ও জনবেলর সমতা উ য়েন নীিতমালা ণয়ন ও বা বায়ন। 
৬) ত  ি  সংি  জনবেলর সমতা উ য়েন নীিতমালা ণয়ন ও বা বায়ন 
৭) ণ ল পযায় পয  জনগণেক ইেলক িনক প িতেত সবা দােন উে াগ হণ এবং এতি ষেয় ত  সং হ, িবতরণ ও গেবষণা কায ম পিরচালনা। 
৮) য পািত ইত ািদর চািহদা, মান ও ই ারঅপাের িবিল  িনি তকরণ। 
৯) সকল পযােয় আ িনক ি  আ ীকরেণ গেবষণা, উ য়ন ও সহায়তা দান। 
১০) অিধদ েরর কমকতা/কমচারীেদর মধা, অিভ তা, যা তার যথাযথ ায়েনর মা েম  যথাযথ  মযাদা দান ও াথ  সংর ণ। 
 
 
 

নাগিরক সনদ বা সবা দান িত িত 



 
 

মঃ 
নং 
 
 
 
 

সবার নাম 
 
 
 
 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 
 

েয়াজনীয় কাগজপ   
 
 
 
 

েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন 
ফরম াি ান 

 
 
 
 

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতা (কমকতার 
পদবী, ম ন র , জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, ম ন র,  
জলা/ উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ই- মইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১। 

য়াত বীর ি েযা াগেণর 
দাফন খরচ দান 
 
 
 
 

১ (এক) 
কাযিদবস 
 
 
 
 
 

উপেজলা িনবাহী অিফসার/গাড অব অনার 
দানকারী কমকতা এক  ানীয়ভােব 
তরী/ছাপােনা ফ কা আেবদন ফম এবং 
েয়াজনীয় টাকা সে  িনেয় যােবন (Blank 

Application Form) 

ানীয়ভােব ণীত আেবদন 
ফরম উপেজলা িনবাহী অিফস 

থেক সং হ করেত হেব। 
 
 
 

 
 

কান িফ নয়া হয় না 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

 
০২। 

জ -িনব ন সংেশাধেনর 
আেবদন  রিজ ার জনােরল 
বরাবের অ গামীকরণ  

২ ( ই) ঘ া 
 
 

জ -িনব ন সংেশাধেনর িনধািরত আেবদন 
ফরম 
 

সংি  পৗরসভা/ইউিনয়ন 
িডিজটাল স ার 

 

 
 

কান িফ নয়া হয় না 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
  

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

০৩। 

জাতীয় েক  থেক 
বসরকারী াগারস েহ বই 
াি র আেবদেন পািরশ 
দান 

২ ( ই) ঘ া 
 
 

জাতীয় েক  থেক সরবরাহ ত আেবদন 
ফরম 
 
 
 

জাতীয় েক  
সং িত িবষয়ক ম ণালয়, ৫/িস 
ব ব  এিভিনউ, ঢাকা-১০০০।  

e-mail: 
granthakendro.org

@gmail.com 
Web: 

www.nbc.org.bd 

 
 

কান িফ নয়া হয় না 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

০৪। জাতীয় েক  থেক 
বসরকারী াগারস েহর 

বরা ত বই হণ   
িবষেয় পািরশ দান 

২ ( ই) ঘ া 
 
 
 
 
 

জাতীয় েক  থেক সরবরাহ ত আেবদন 
ফরম 
 
 
 
 

জাতীয় েক  
সং িত িবষয়ক ম ণালয়, ৫/িস 
ব ব  এিভিনউ, ঢাকা-১০০০।  

e-mail: 
granthakendro.org

@gmail.com 
Web: 

www.nbc.org.bd 

কান িফ নয়া হয় না উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 



মঃ 
নং 
 
 
 
 

সবার নাম 
 
 
 
 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 
 

েয়াজনীয় কাগজপ   
 
 
 
 

েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন 
ফরম াি ান 

 
 
 
 

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতা (কমকতার 
পদবী, ম ন র , জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, ম ন র,  
জলা/ উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ই- মইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০৫। িষ খাস জিম বে াব  দান ৪৫ 

( য়তাি শ) 
কাযিদবস 

১। উপেজলা িম অিফস থেক া  বে াব  
নিথ-যােত থাকেব 
২। আেবদনকারীর ামী/ ীর যৗথ ছিবসহ 

রণ ত এবং া িরত আেবদন ১ কিপ 
৩। আেবদনকারী িমহীন মেম 
চয়ার ান/ ময়র এর ত য়েনর ল/সত ািয়ত 

ফেটাকিপ-১ কিপ 
৪। আেবদনকারীর ামী/ ীর জাতীয় 
পিরচয়প  সত ািয়ত ফেটাকিপ-১ কিপ 
৫। িমহীন িহেসেব উপেজলা িষ খাস জিমর 
বে াব  কিম র পািরশ/সভার কাযিববণী 
৬। চ াপ 

উপেজলা িম অিফস উপেজলা িম অিফস হেত 
াব রেণর পর উপেজলা 

িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 
হেত াব  পািরশ 
সহকাের জলা শাসক 
মেহাদেয়র কাযালেয় 
অ গামী করা হয়। 

সহকারী কিমশনার ( িম) 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৫২-৩১১০৯৯ 
০৮৩২৬-৫৬০০৯ 

 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

০৬। সরকাির সং া/দ েরর 
অ েল অ িষ খাস জিম 
বে াবে র াব জলা 

শাসক বরাবের রণ 

০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

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 া  গড় ে র 
তািলকা 

উপেজলা িম অিফস 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

উপেজলা িম অিফস হেত 
াব রেণর পর উপেজলা 

িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 
হেত াব  পািরশ 
সহকাের জলা শাসক 
মেহাদেয়র কাযালেয় 
অ গামী করা হয়। 

সহকারী কিমশনার ( িম) 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৫২-৩১১০৯৯ 
০৮৩২৬-৫৬০০৯ 

 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

০৭। অিপত স ি র ইজারা নবায়ন ০২ ( ই) 
কাযিদবস 

১। সহকািরী কিমশনার ( িম)র িনিদ  
াবসহ কস নিথ-যােত থাকেব 

২। ইজারা নবায়নকািরর সাদা কাগেজ আেবদন 
৩। েব নওয়া িডিসআর এর ফেটাকিপ-১ কিপ উপেজলা িম অিফস 

নিথ অ েমাদন কের সহকারী 
কিমশনার( িম) বরাবের 
রণ করার পের নবায়ন িফ  

িড িস আেরর মা েম জমা 
িদেত হেব। 

সহকারী কিমশনার ( িম) 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৫২-৩১১০৯৯ 
০৮৩২৬-৫৬০০৯ 

 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

০৮। মাননীয় ধানম ীর াণ ও 
ক াণ তহিবল হেত দ  
অ দােনর চক ি র 
অ েল িবতরণ  

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

জাতীয় পিরচয়পে র ০১ কিপ সত ািয়ত 
ফেটাকিপ ( কান আেবদেনর েয়াজন নই) 

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, মাধব র, হিবগ । 

 

ফলেভাগী ক ক  চািহদা 
মাতােবক কাগজ-প ািদ 
দািখেলর পর উপেজলা 
িনবাহী অিফসার ক ক 

অথ/ চক দান করা হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 



মঃ 
নং 
 
 
 
 

সবার নাম 
 
 
 
 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 
 

েয়াজনীয় কাগজপ   
 
 
 
 

েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন 
ফরম াি ান 

 
 
 
 

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতা (কমকতার 
পদবী, ম ন র , জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, ম ন র,  
জলা/ উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ই- মইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০৯। ধম ম ণালয় হেত 

মসিজদ/মি েরর অ েল া  
বরা  িবতরণ 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

সি  মসিজদ/মি র কিম র 
সভাপিত/ সে টারীর জাতীয় পিরচয়পে র ০১ 
কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ ( কান আেবদেনর 

েয়াজন নই) 

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, মাধব র, হিবগ । 

 

ফলেভাগী ক ক  চািহদা 
মাতােবক কাগজ-প ািদ 
দািখেলর পর উপেজলা 
িনবাহী অিফসার ক ক 

অথ/ চক দান করা হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

১০।  মহামা  রা পিতর াধীন 
তহিবল হেত া  চক িবতরণ 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

অ দান া  তািলকা  ি র জাতীয় 
পিরচয়পে র ০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 
( কান আেবদেনর েয়াজন নই) 

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, মাধব র, হিবগ । 

 

ফলেভাগী ক ক  চািহদা 
মাতােবক কাগজ-প ািদ 
দািখেলর পর উপেজলা 
িনবাহী অিফসার ক ক 

অথ/ চক দান করা হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

১১।  হাট-বাজােরর চাি না িভ র 
াব জলা শাসক বরাবের  

রণ 

০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

উপেজলা িম অিফস থেক া  চাি না িভ র 
িমস কস 
১। আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়পে র ০১ 
কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ 
২। ড লাইেস  ফেটাকিপ-০১ কিপ 
৩। অ েমািদত পিরেফির নকশা। 
৪। স াপ 

উপেজলা িম অিফস 
 
 
 
 

হাট-বাজার নীিতমালা 
অ যায়ী দরপ  িব ি র 

মা েম। 

সহকারী কিমশনার ( িম) 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৫২-৩১১০৯৯ 
০৮৩২৬-৫৬০০৯ 

 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

১২। এনিজও কায ম স িকত 
ত য়ন 

১০ (দশ) 
কাযিদবস 

এনিজও িবষয়ক েরা ক ক ণীত িনধািরত 
ফেম আেবদন 

এনিজও অ ােফয়াস েরা 
ধানম ীর কাযালয় 

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 

উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসার ক ক তদে র 
ি েত ত য়ন প  দান 

করা হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

১৩। সং িত িবষয়ক ম ণালয় হেত 
অ দান াি র  আেবদন 
অ গামীকরণ 

০২ ( ই) ঘ া সং িত িবষয়ক ম ণালয় ক ক ণীত অ দান 
ফরম 

ভবন ৬(১১) তলা, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা-১০০০ 

e-mail: 
ap@mocagov.bd, 

Web: 
www.moca.gov.bd 

সং িত িবষয়ক ম ণালয় 
ক ক ণীত অ দান ফরম 
যাচাই আে  অ গামী করা 

হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

১৪। িশ া িত ােনর ােনিজং 
কিম  গঠেনর জ  ি জাইিডং 
অিফসার িনেয়াগ 

০২ ( ই) 
কাযিদবস 

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

মাধব র উপেজলার িনধািরত 
ওেয়ব সাইেট অনলাইেন 

আেবদন প  সংরি ত আেছ 
madhabpur.habiga

nj.gov.bd 

ই- সবার মা েম িব ালয় 
ব াপনা কিম র িনবাচেন 

ি জাইিডং অিফসার িনেয়াগ 
ও এডহক কিম েত 
অিভভাবক সদ  

মেনানয়েনর আেবদন ত 
িন িত। 

 
 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 
 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 



মঃ 
নং 
 
 
 
 

সবার নাম 
 
 
 
 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 
 

েয়াজনীয় কাগজপ   
 
 
 
 

েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন 
ফরম াি ান 

 
 
 
 

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতা (কমকতার 
পদবী, ম ন র , জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, ম ন র,  
জলা/ উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ই- মইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৫। িশ া িত ােনর এডহক 

কিম র অিভভাবক সদ  
মেনানয়ন ০২ ( ই) 

কাযিদবস 

১। েলর ােড আেবদন 
২। ািবত ৩ জন অিভভাবেকর নােমর 
তািলকা দািখল 

ঠা রগ ও সদর উপেজলার 
িনধািরত ওেয়ব সাইেট 
অনলাইেন আেবদন প  

সংরি ত আেছ 
madhabpur.habiga

nj.gov.bd 

ই- সবার মা েম িব ালয় 
ব াপনা কিম র িনবাচেন 

ি জাইিডং অিফসার িনেয়াগ 
ও এডহক কিম েত 
অিভভাবক সদ  

মেনানয়েনর আেবদন ত 
িন িত। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

১৬। জ এস িস / এস এস িস 
পরী া ক  াপন িবষেয় 
মতামত দান  

 
১। েলর ােড ধান িশ ক/িশি কার 
আেবদন 
 

ইউএনও অিফস আেবদেনর ি েত 
উপেজলা িনবাহী অিফসার 
ক ক মেনানীত একজন 

কমকতােক তদে র 
িতেবদন রেণর দািয়  

দান। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

১৭। এক  বািড় এক  খামার 
কে র ঋণ অ েমাদন 

০১ (এক) 
কাযিদবস 

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

সংি  সিমিতর কাযালয় িবনা ে  উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

১৮। বীর ি েযা ার থম স ানী 
ভাতা দান 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

১। আেবদনকারীর ছিব-১ কিপ 
২। জাতীয় পিরচয়প /জ  িনব ন সনেদর 
ফেটাকিপ-১ কিপ 
 

উপেজলা সমাজেসবা কাযালয় 
ক ক 

উপেজলা সমাজেসবা 
কমকতা/ ি েযা া 

কমা ােরর সােথ আেলাচনার 
িস া  মাতােবক। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

১৯।  সাধারণ অিভেযাগ তদ  ও 
িন ি  

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

হে /কি উটাের বা ই- মইেলর মা েম 
আেবদন করেত হেব। ইেমইল এে স 
unomadhabpur@mopa.gov.
bd 

তদে র জ  আেবদেনর ল 
কিপ 

আেবদেনর ধরেণর ি েত 
তদ  ও িন ি  

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

২০। যা া/ মলা/সাকাস/ সং া  
তদ  িতেবদন রণ 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

হে /কি উটাের বা ই- মইেলর মা েম 
আেবদন করেত হেব। ইেমইল এে স 
unomadhabpur@mopa.gov.
bd 

তদে র জ  আেবদেনর ল 
কিপ 

সংি  কমকতােক িদেয় 
তদ  কের জলা শাসক 
মেহাদেয়র বরাবর রণ। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 
 
 
 
 
 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 



মঃ 
নং 
 
 
 
 

সবার নাম 
 
 
 
 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 
 

েয়াজনীয় কাগজপ   
 
 
 
 

েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন 
ফরম াি ান 

 
 
 
 

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতা (কমকতার 
পদবী, ম ন র , জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, ম ন র,  
জলা/ উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ই- মইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
২১। িসেনমা/ লপা  

াপন/ইেটর ভাটা াপন 
সং া  তদ  িতেবদন রণ 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

হে /কি উটাের বা ই- মইেলর মা েম 
আেবদন করেত হেব। ইেমইল এে স 
unomadhabpur@mopa.gov.
bd 

তদে র জ  আেবদেনর ল 
কিপ 

সংি  কমকতােক িদেয় 
তদ  কের জলা শাসক 
মেহাদেয়র বরাবর রণ। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

২২। ত  অিধকার আইন ২০০৯ 
অ যায়ী চািহত ত  সরবরাহ 

২০ (িবশ) 
কাযিদবস 

িনধািরত ফরেম িলিখত বা ই- মইেলর মা েম 
আেবদন করেত হেব 
unomadhabpur@mopa.gov.
bd 

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, ঠা রগ ও সদর, 

ঠা রগ ও। 

আেবদনপ  যাচাইআে  ত  
দান। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

২৩।  
বয়  ভাতা, িবধবা ও 

ামীপিরত া া ঃ  মিহলা 
ভাতা, িতবি  ভাতা এবং 

িতবি  িশ া ি  দান 
সং া  চক া রকরণ 

 ০১ (এক) 
কাযিদবস 

উপেজলা সমাজেসবা অিফস থেক া  নিথ 
 
 
 
 

উপেজলা সমাজেসবা 
অিফস/সংি  ইউিনয়র 

পিরষদ। 

উপেজলা সমাজেসবা অিফস 
ক ক ভাতা দান 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

২৪। 

ব ঋণ অ েমাদন ও িবতরণ 
 
 
 
 
 
 

 
 
১ (এক) 
কাযিদবস 

উপেজলা ব উ য়ন অিফসার থেক া  নিথ-
যােত থাকেব  
১। আেবদনপ  
২। ব কী জিমর মািলকানার পে  
খিতয়ােনর কিপ/দিলল/দািখলা 
৩। ব উ য়ন ক ক িশ েণর সনদপ  
৪। আেবদনকারীর ছিব-১ কিপ 
৫। জাতীয় পিরচয়পে র ফেটাকিপ 
৬। অ েমািদত ঋেণর ৫% স য় জমা  

উপেজলা ব উ য়ন 
অিফস/সংি  ইউিনয়র 

পিরষদ। 

উপেজলা ঋণ িবতরণ কিম  
ক ক সভা আেয়াজন কের 

ব ঋণ িবতরণ করা হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

২৫। 

জলা থেক া  সার 
িডলারেদর মােঝ উপ-বরা  

দান 

০১ (এক) 
কাযিদবস 

উপেজলা সার ও বীজ মিনটিরং কিম র সদ  
সিচব (উপেজলা িষ অিফসার) এর িনকট 
থেক নিথ- যােত থাকেব 

১। আগামনী বাতা 
২। চালানপ  

উপেজলা িষ অিফসােরর 
কাযালয় 

চািহদা িভি ক সার সংকেটর 
যাচাইেয় িডলারেদর মােঝ 

উপ-বরা  দান 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

২৬।  

এল.িজ.ই.িড ক ক হীত ও 
বা বািয়ত ক , েযাজ  

ে  কাদােরর িবল / ক  
কিম র সভাপিতর িবল দান। 

০১ (এক) 
কাযিদবস 

ক  অ েমাদেনর চািহদ যাবতীয় কাগজপ  

উপেজলা েেকৗশলী কাযালয় উপেজলা েকৗশলীর 
কাযালয় হেত াব াি র 

পর িবল অ েমাদন, 
েয়াজেন সেরজিমেন 

পিরদ শন। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 
 
 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 



মঃ 
নং 
 
 
 
 

সবার নাম 
 
 
 
 
 

সবা দােন 
সেবা  সময় 

 
 

েয়াজনীয় কাগজপ   
 
 
 
 

েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন 
ফরম াি ান 

 
 
 
 

সবা  এবং পিরেশাধ 
প িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতা (কমকতার 
পদবী, ম ন র , জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, ম ন র,  
জলা/ উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ই- মইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
২৭।  

জনােরল সা িফেকট মামলা। 

িবিধ 
মাতােবক 

িবিভ  াংক ক ক P.D.R. Act, 1913 
অ যায়ী। 

সকল াংক উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

২৮।  

মাবাইল কাট পিরচালনা ও 
িরেপাট িরটাণ রণ। 

িত স ােহ 
কমপে  
একিদন। মাবাইল কাট আইন বিহ, িডিসআর যাবতীয় 

কাগজপ । 

ইউএনও অিফস সরকােরর আেদশ ও িবিভ  
আইন মাতােবক। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

২৯। 
ানীয় সরকার ( ইউিনয়ন 

পিরষদ) সং া  পরামশ, ত  
ও করণীয় স েক সবা 

দান। 

চািহদা 
মাতােবক  

সমেয় দান 
করা হয়। 

আেবদেনর ি েত 

ইউএনও অিফস 

উপেজলা িনবাহী অিফেস 
এেস পরামশ চাওয়া হেল 
পরামশ দান করা হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

৩০। 

নারী ও িশ  িনযাতন িতেরাধ 
সল কিম । 

১০ (দশ) 
কাযিদবস 

আেবদেনর/ সল ফােনর মা েম  

ইউএনও অিফস/ সকল ইউিনয়ন 
পিরষদ 

অিভেযােগর সােথ সােথ 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক 
কমকতা ক ক সংিশ  
প য়েক না শ দান করা 
হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

৩১। 

বা  িববাহ িতেরাধ সংবাদ াি র 
সােথ সােথ আেবদেনর/ সল ফােনর মা েম 

ইউএনও অিফস/ সকল ইউিনয়ন 
পিরষদ আইন- লা বািহনীর 

সহায়তায় েজা  ে  
মাবাইল কাট পিরচালনা 

করা হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
লাখাই, হিবগ  

০১৭৩০-৩৩ ১১ ৪৪ 
০৮৩২৬-৫৬০০১ 

unolakhai@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
০৮৩১-৬২১০০ 

০১৭১৫-১০৯৯৩৯ 
dchabiganj@mopa.gov.bd 

 

                                                                                                                                                                                                    
( মাহা দ ওবায় র রহমান) 
উপেজলা িনবাহী অিফসার 

লাখাই, হিবগ । 


