
 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় 
নবীগ , হিবগ । 

 

 
 
 

জনগেণর দারেগাড়ায় ই-সািভেসর মাধ েম ান-িভি ক অথনীিত, স-ুশাসন ও টকসই উ িত িনি তকরণ। 
 
 
 
উ  গিতর ইেল িন  যাগােযাগ, ই-সরকার, দ  তথ  যুি  মানবস দ উ য়ন, সাইবার িনরাপ া, তথ  যু্ি গত িনত- 
 
নতুন ধারণা বা বায়ন, কাযকর সম য় সাধন, যুি গত ধারণা সকেলর মােঝ িব ার িনি তকরণ । তথ  ও যাগােযাগ যুি  অবকাঠােমা, িনভরেযাগ  
র ণােব ন প িত এবং আকষণীয় তথ  যুি  সািভস িত া। 
 
 

  ক) দেশর সবিন  র পয  উ  গিতর ইেল িন  সংেযাগ ব ব া সৃি  করা।  

খ) সারা দেশ তথ   ও যাগােযাগ যুি  সংি  সবা দােনর উে েশ  যথাযথ অবকাঠােমা সৃি  করা ।  

গ) সরকাির ও বসরকাির পযােয তথ  ও যাগােযাগ যুি  সংি  কমকাে র সম য়সাধন। 

ঘ) তথ  ও যাগােযাগ যুি  সংি  অবকাঠােমা হেত িনরিবি  সবা দােনর উে েশ  কাযকর র ণােব ণ। 

ঙ) সরকাির পযােয় দ  তথ  ও যাগােযাগ যুি  ােফশনাল সৃি র লে  আইিস  সািভস সৃি ।  
চ) ত পিরবতনশীল যুি র জন  িশি ত জনবেলর স মতা বৃি । 

ছ) সরকার  ও জনগেণর সকল ের তথ  ও যাগােযাগ যুি  ান স সারণ। 

জ) তথ  ও যাগােযাগ যুি  সংি  আইন, নীিতমালা, গাইডলাইন  ও িমতকরণ তকরণ। 

ঝ) আইিস  সবা ও পেণ র ব বহািরক ে  ই ার-অপােরিবিল  সৃি   ও র ণােব ণ। 

ঞ) গেবষণা, িনত -নতুন যুি   উ াবন এবং েয়ােগ সািবক সহেযািগতা দান। 

নাগিরকসনদবােসবা দান িত িত 
 

১। িভশন: 

২।িমশন : 

৩। উে  :  
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

১) সরকােরর সকল পযােয় আইিস ’র ব বহার ও েয়াগ িনি তকরণ ও সম য় সাধন। 
 
২) মাঠ পযােয পয  সকল দ ের আইিস ’র উপযু  অবকাঠােমা সৃি ে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 যুি র কািরগির ও িবেশষািয়ত ান হ া র। 
 
৫) সরকাির িত ান  ও জনবেলর সমতা  উ য়েন নীিতমালা ণয়ন ও বা বায়ন। 
 
৬) তথ  যুি  সংি  জনবেলর সমতা উ য়েন নীিতমালা ণয়ন ও বা বায়ন। 
 
৭) তৃণমূল পযায় পয  জনগণেক ইেলক িনক প িতেত দােন  উেদ াগ হণ এবং এতি ষেয় তথ  সং হ, িবতরণ ও গেবষণা কায ম পিরচালনা। 
 
৮) য পািত ইত ািদর চািহদা, মান ও ই ারঅপাের িবিল  িনি তকরণ।  
 
৯) সকল পযােয় আধুিনক যুি  আ ীকরেণ গেবষণা, উ য়ন ও সহায়তা দান। 
 
১০) অিধদ েরর ক কতা/কমচার েদর মধা, অিভ তা, যাগ তার যথাযথ মূল ায়েনর মাধ েম যথাযথ মযাদা দান ও াথ সংর ণ। 

 
 
 

কাযাবলী : 



 
 
 
 
 

ঃমঃ
নং 

 
 

সবারনাম 
 
 
 

েয়াজনীয়সেবা স
ময় 

েয়াজনীয়কাগজপ  
কাগজপ / 

আেবদনফম াি র া
ন 

সবামূল ওপির
শাধপ িত 

(যিদথােক) 

শাখারনামসহদািয় া কম
কতা(কমকতারপদবী, 

মন র , 
বাংলােদেশরেকাড, 

জলাওউপেজলােকাডসহেট
িলেফান/ মাবাইলন র, ই-

মইলএে স 

উ তনকমকতারপদবী
মন রবাংলােদেশরেকাড

জলাওউপেজলােকাডসহেটিল
ফান/ মাবাইলন র, 

মইলএে স 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
1.  কৃিষখাসজিমবে া

ব  দান 
৪৫ 

(পয়ঁতাি শ) 
কাযিদবস 

১. উপেজলা ভূিম অিফস 
হেত া  বে াব  নিথ 
যােত থাকেব- 
ক) আেবদনকারীর ামী/ ীর 
যৗথ ছিবসহ পূরণকৃত এবং 
া িরত আেবদন ০১(এক) 
কিপ। 
খ) আেবদনকারী ভূিমহীন মেম 
চয়ারম ান/ ময়র এর ত য়েনর 
মূল/সত ািয়ত ফেটাকিপ-
০১(এক)। 
গ)আেবদনকারীর ামী/ ীর 
জাতীয়পিরচয়প  সত ািয়ত 
ফেটাকিপ ০১(এক) কিপ। 
ঘ) ভূিমহীন িহেসেব উপেজলা 
কৃিষ খাস জিম বে াব  
কিম র সুপািরশ/সভার 
কাযিববরণী। 

সহকারীকিমশনার 
(ভূিম), নবীগ  
এরকাযালয়, 
উপেজলািনবাহীঅিফ
সােররকাযালয়,নবীগ
, জলা শাসক, 

হিবগ মেহাদেয়রকা
যালয়। 

কান িফ 
নয়া হয় না। 

উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd
 

সবা দান: 



2.  সরকাির 
সং া/দ েরর 
অনু েল 
অকৃিষখাসজিমব
াবে র াব 

জলা শাসক, 
হিবগ  বরাবের 
রণ।  

সহকারীকিমশনার 
(ভূিম), 
নবীগ হেত াবপা
ওয়ারপর০৩ 
(িতন)কাযিদবস 

উপেজলা ভূিম অিফস, নবীগ  
হেত সহকারী কিমশনার(ভূিম), 
নবীগ  বে াব  নিথ সৃজন 
কের রন করেবন এবং 
নিথেত িন বিনত কাগজািদ 
থাকেব- 

০১)ম ণালেয়র শাসিনক 
অনুেমাদনসহ ত াশী সং ার 

পূরণকৃত আেবদন। 
০২)খিতয়ান কিপ। 

০৩) ািবত জিমর চতুিদেকর 
কম বিশ ৫০০গজ ব াসােধর 
অ ভূ  এক  স ম াপ। 
০৪) সাব- রিজ ার অিফস 
থেক া  গড় মূেল র তািলকা। 

সহকারীকিমশনার 
(ভূিম), 
নবীগ এরকাযালয়, 
উপেজলািনবাহীঅিফ
সােররকাযালয়,নবীগ
, জলা শাসক 

হিবগ মেহাদেয়রকা
যালয়, 
ভূিমম ণালয় 

কানিফ নয়া 
হয়না 

উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 

3.  অিপতস ি রই
জারানবায়ন 

০২ (দুই) কাযিদবস *সহকািরীকিমশনার (ভূিম), 
নবীগ  
এরসুিনিদ াবসহেকসনিথ
যােতথাকেব- 
১।ইজারানবায়নকািররসাদা

কাগেজআেবদন। 
২।পূেবেনওয়ািডিসআরএরফ

টাকিপ-১কিপ 

উপেজলাভূিমঅিফস 
নবীগ । 

নিথঅনুেমাদনক
রসহকারীকিম
শনার(ভূিম), 
bexMÄ 
বরাবেরে রণক
রারপেরনবায়ন
িফিডিসআেরর
মাধ েমজমািদ
তহেব। 

উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 



4.  াণম ণালয়কতৃক
দ বরাে গৃহীত
ক বা বায়নকায
ম 

( ,আর/কািবখা) 

উপেজলা আর/কা
িবখাকিম রঅনু
মাদেনরপরউপেজ
লা 
ক বা বায়নকম
কতা, 
নবীগ হেত াবপা
ওয়ার০২ (দুই) 
িদেনরমেধ  

ইউিনয়ন আর/কািবখাকিম
হেত ক াি সােপে উপ
জলা আর/কািবখাকিম র
অনুেমাদেনরপর ক বা বায়
নকমকতারসুপািরশসােপে
িডও দানকরাহয়।000000
000000000000000000
00 2র2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ক বা বায়নঅিফস
, 
উপেজলািনবাহীঅিফ
সােররকাযালয়এবংউ
পেজলােচয়ারম ানএর
কাযালয়, 
েযাজ ে ে উপেজলা
িহসাবর ণঅিফস 

কানখরচেনয়াহ
য়না 

উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 



5.  িভিজএফনগদঅথ
ও াণসাম ীসং া
 

উপেজলা 
ক বা বায়নকম
কতা, 
নবীগ হেত াবপা
ওয়ার০২ (দুই) 
িদেনরমেধ  

উপেজলা 
ক বা বায়নঅিফস, 
নবীগ হেত াবে রণসােপ
উপেজলািনবাহীঅিফসার, 

নবীগ কতৃকঅনুেমাদনেদয়াহ
য়। 

উপেজলা 
ক বা বায়নঅিফস

, নবীগ , 
উপেজলািনবাহীঅিফ
সােররকাযালয়,নবীগ

েযাজ ে ে উপেজ
লািহসাবর ণঅিফস, 
নবীগ । 

কানিফেনয়াহয়
না 

উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 

6.  এলিজইিডকতৃক
দ বরাে গৃহীত
ক েযাজ ে ে
কাদােররিবল/ ক
কিম রসভাপিত
রিবল দান 

উপেজলা েকৗশলীর
কাযালয়, 
নবীগ হেত াবপা
ওয়ার০২ (দুই) 
িদেনরমেধ  

উপেজলা েকৗশলী, 
নবীগ হেত 

াব াি রপরিবলঅনুেমাদন
, 
েয়াজেনসেরজিমেনপিরদশন 

উপেজলা েকৗশলীঅ
িফস,নবীগ  
উপেজলািনবাহীঅিফ
সােররকাযালয়,নবীগ

েযাজ ে ে উপেজ
লািহসাবর ণঅিফস, 
নবীগ । 

 
 
কানিফেনয়াহয়
না 

 
 

উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 

7.  এিডিপরঅেথগৃহীত
ক সমূহ 

উপেজলা েকৗশলীর
কাযালয়হেত াব
পাওয়ার০২ (দুই) 
িদেনরমেধ  

উপেজলা েকৗশলীহেত 
াব াি রপরউপেজলািনবা

হীঅিফসােররসুপািরেশরে ি
তিবলঅনুেমাদন, 
েয়াজেনসেরজিমেনপিরদশন 

উপেজলা েকৗশলীঅ
িফস, 
উপেজলািনবাহীঅিফ
সােররকাযালয়, 
এবংউপেজলােচয়ার
ম ানএরকাযালয়, 
েযাজ ে ে উপেজলা
িহসাবর ণঅিফস 

 
 
কানিফেনয়াহয়
না 

 
 

উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 

8.  জলমহালইজারা িতবছেরর১লাৈব
শােখরপূেব০২ (দুই) 
মােসরমেধ  

নীিতমালাঅনুযায়ীেট ােরর
মাধ েম 

উপেজলািনবাহীঅিফ
সােররকাযালয়, 

কানিফেনয়াহয়
না 

উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 



9.  সভাপিতিহেসেবদা
িয় পালনকারীেব-
সরকারীমাধ িমক
িবদ ালয়ওমাদরা
সারেবতনিবল দা
নওিশ া িত ােন
রিবিবধ শাসিনক
কাযাবলী 

িশ া িত ানহেত
বতনিবেলর 
াবপাওয়ার০২ 

(দুই) 
িদেনরমেধ এবংেয
কান শাসিনককা
জর 
াবপাওয়ার০৭ 

(সাত) িদেনরমেধ  

িত ান ধানকতৃকিবল
দািখেলরপর 

উপেজলািনবাহীঅিফ
সােররকাযালয়, 

কানখরচেনয়াহ
য়না 

উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 

10.  ইউিনয়নপিরষদেচ
য়ারম ান, 
সদস েদরসরকারী
অংেশরস ানীভা
তা দান, 
সিচবও ামপুিলশ
দরেবতনভাতা
দান 

বরা পাওয়ারপর
িবষয় সুফলেভাগী
কঅবিহতকরাহয়।
সুফলেভাগীরচািহদা
মাতােবককাগজপ
সরবরােহরপর০৫ 

(পাঁচ) 
িদেনরমেধ অথ দা
নকরাহয়। 

সুফলেভাগীেদরিনকটহেতচািহ
দােমাতােবককাগজপ সরবরা
হরপর০৫ (পাঁচ) 
িদেনরমেধ অথ দানকরাহয়। 

উপেজলািনবাহীঅিফ
সােররকাযালয়, 
িহসাবর ণঅিফস
যাজ ে ে ম ণালয়/
িবভাগ/সং া। 

কানখরচেনয়াহ
য়না 

 
 

উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 

11.  জনােরলসা িফ
কটমামলা 

িবিধেমাতােবক িপিডআরএ া অনুযায়ী উপেজলািনবাহীঅিফ
সােররকাযালয়, 

 উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 

12.  মাবাইলেকাটপির
চালনাওিরেপাটির
টাণে রণ 

িতস ােহ০১ 
(এক) িদন 

সরকােররআেদশওিবিভ আই
নঅনুযায়ী িতকার 

উপেজলািনবাহীঅিফ
সােররকাযালয় 

 উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 

13.  হ তপালেনরফর
মিবতরণওপরামশ
দান 

আেবদেনরসােথসা
থ 

আেবদনেমাতােবকউপেজলািন
বাহীঅিফসহেতফরম, 
তথ ওপরামশ দানকরাহয়। 

জলা শাসকমেহাদয়, 
উপেজলািনবাহীঅিফ
সােররকাযালয় 

এঅিফেসরজন
েযাজ নয়/ি  

উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 



unonabiganj@mopa.gov.bd 
 

14.  ানীয়সরকার 
(ইউিনয়নপিরষদ) 
সং া পরামশ, 
তথ ওকরণীয় 

চািহদােমাতােবক
সমেয় দানকরাহ
য়। 

উপেজলািনবাহীঅিফসােররকা
যালেয়চািহতপরামশ দানক
রাহয়। 

উপেজলািনবাহীঅিফ
সােররকাযালয়ওইউ
িপেচয়ারম ান। 

এঅিফেসরজন
েযাজ নয়/ি  

উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 

15.  িবিভ কিম রস
ভাপিতরদািয় পাল
ন 

কিম রসদস সিচব
সভাপিতরসােথআ
লাপ েমস াব সম
য় 

সংি কিম রসভারিস া
অনুযায়ীবা বায়ন 

িবভাগীয়কমকতাওউ
পেজলািনবাহীঅিফসা
ররকাযালয় 

ি  উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 

16.  তদ ওঅিভেযাগ
সং া  

েয়াজনীয়কাগজপ
দািখলকরেল১৫ 

(পেনর) িদেনরমেধ  

সেরজিমেনতদ পূবক েয়াজ
নীয়কাগজপ যাচাইএবং ানী
য়গণ মান ব ি সহঅিভেযাগ
কারীেদরিলিখত/ মৗিখকব
ব হণ। 

উপেজলািনবাহীঅিফ
সােররকাযালয় 

এঅিফেসরজন
েযাজ নয়/ি  

উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 
 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 

17.  িশ া িত ােনর
ম ােনিজংকিম গঠ
নরজন ি জাইিডং
অিফসারিনেয়াগ 

০২ (দুই) কাযিদবস 

১। ু েলরপ ােড ধানিশ ক/
িশি কারআেবদন 
২।পূববত কিম গঠনওেময়া
দরকাগেজরসত ািয়তকিপ 

িশ া িত ান  

উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 

18.  িশ া িত ােনরএ
ডহককিম রঅিভ
ভাবকসদস মেনান
য়ন 

০২ (দুই) কাযিদবস 
১। ু েলরপ ােডআেবদন 
২। ািবত৩জনঅিভভাবেক
রনােমরতািলকাদািখল 

িশ া িত ান 

 উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 

19.  তথ অিধকারআই
ন২০০৯অনুযায়ীচা
িহততথ সরবরাহ 

২০ (িবশ) 
কাযিদবস 

িনধািরতফরেমিলিখতবাই-
মইেলরমাধ েমআেবদনকর
তহেব 

  উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 



20.  বয় ভাতা, 
িবধবাও ামীপির
ত া াদুঃ মিহলা
ভাতা, 
িতবি ভাতাএবং
িতবি িশ াবৃি
দানসং া েচক
া রকরণ 

০১ (এক) 
কাযিদবস উপেজলাসমাজেসবাঅিফসেথ

ক া নিথ 
 
 
 
 

উপেজলাসমাজেসবাঅ
িফস 

 উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 

21.  

যুবঋণঅনুেমাদনও
িবতরণ 
 
 
 
 
 
 

 
 
১ (এক) কাযিদবস 

উপেজলাযুবউ য়নঅিফসার
থেক া নিথ-যােতথাকেব 
১।আেবদনপ  
২।ব কীজিমরমািলকানার
পে খিতয়ােনরকিপ/দিলল/দা
িখলা 
৩।যুবউ য়নকতৃক িশ েণ
রসনদপ  
৪।আেবদনকারীরছিব-১কিপ 
৫।জাতীয়পিরচয়পে রফেটা
কিপ 
৬।অনুেমািদতঋেণর৫% 
স য়জমা 

উপেজলাযুবউ য়নঅ
িফস 

 উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 

22.  

জলােথেক া সার
িডলারেদরমােঝউ
প-বরা দান 

০১ (এক) 
কাযিদবস 

উপেজলাসারওবীজমিনটিরং
কিম রসদস সিচব 
(উপেজলাকৃিষঅিফসার) 
এরিনকটেথেকনিথ- 
যােতথাকেব 
১।আগামনীবাতা 
২।চালানপ  

উপেজলাকৃিষঅিফস  উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 

23.  
য়াতমুি েযা ােদ
রদাফনখরচ দান 
 

১ (এক) কাযিদবস 
 
 

উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ /গাডঅবঅনার দান
কারীকমকতাএক ানীয়ভা

ানীয়ভােব ণীতআ
বদনফরমউপেজলা
িনবাহীঅিফসােরর 

কানিফ 
নয়াহয়না 

উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 



 
 
 

 
 
 

বৈতরী/ছাপােনাফাঁকাআেবদ
নফমএবং েয়াজনীয়টাকাসে
িনেয়যােবন(Blank 
Application Form) 

কাযালয়, 
নবীগ েথেকসং হক
রেতহেব 
 
 
 
 

                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

24.  

জ -
িনব নসংেশাধেন
রআেবদনেজলা শা
সকবরাবেরঅ গা
মীকরণ 

১(এক) িদন 
 
 

জ -
িনব নসংেশাধেনরিনধািরত
আেবদনফরম 
 

সংি েপৗরসভা/ইউ
িনয়নিডিজটালেস ার 

 
 
কানিফেনয়াহয়
না 

উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 

25.  ধানম ীর াণওক
ল াণতহিবলহেত
দ অনুদােনরেচক
ব ি রঅনু েলিব
তরণ 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

জাতীয়পিরচয়পে র০১কিপস
ত ািয়তফেটাকিপ 
( কানআেবদেনর েয়াজনেনই
) 

উপেজলািনবাহীঅিফ
সােররকাযালয় 
 

এঅিফেসরজন
েযাজ নয়/ি  

উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 

26.  ধমম ণালয়হেতম
সিজদ/মি েররঅ
নু েল া বরা িব
তরণ 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

সি মসিজদ/মি রকিম র
সভাপিত/ সে টারীরজাতীয়
পিরচয়পে র০১কিপসত ািয়
তফেটাকিপ 
( কানআেবদেনর েয়াজনেনই
)এবংসভারকাযিববরণী 

উপেজলািনবাহীঅিফ
সােররকাযালয় 
 

এঅিফেসরজন
েযাজ নয়/ি  

উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 

27.  মহামান রা পিতর
াধীনতহিবলহ

ত া েচকিবতরণ 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

অনুদান া তািলকাভূ ব ি
রজাতীয়পিরচয়পে র০১কিপ
সত ািয়তফেটাকিপ 
( কানআেবদেনর েয়াজনেনই
) এবংসভারকাযিববরণী 

উপেজলািনবাহীঅিফ
সােররকাযালয় 
 

ি  উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 

28.  হাট-
বাজােররচাি না
িভ র াবেজলা
শাসকবরাবেরে র

০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

উপেজলাভূিমঅিফসেথেক া
চাি নািভ রিমসেকস 
১।আেবদনকারীরজাতীয়পির
চয়পে র০১কিপসত ািয়তফ

উপেজলাভূিমঅিফস 
 
 
 
 

এঅিফেসরজন
েযাজ নয়/ি  

উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 



ণ টাকিপ 
২। ডলাইেস ফেটাকিপ-
০১কিপ 
৩।অনুেমািদতেপিরেফিরনক
শা। 
৪। সম াপ 

 

29.  এনিজওকায মস
কৃত ত য়ন 

১০ (দশ) 
কাযিদবস 

এনিজওিবষয়কবু েরাকতৃক
ণীতিনধািরতফেমআেবদন 

এনিজওঅ ােফয়াসবু
রা 
ধানম ীরকাযালয় 
মাইসাভবন 
(৯মতলা), 
১৩শহীদক াে নমন
সুরআলী রনী , 
রমনা, ঢাকা-১০০০ 
email: 
naffairsb@yahoo.c
om, 
Web:www.ngoab.
gov.bd 

এঅিফেসরজন
েযাজ নয়/ি  

উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 

30.  সং ৃ িতকিবষয়কম
ণালেয়অনুদান া
ি রআেবদনঅ গা
মীকরণ 

০১ (এক) িদন সং ৃ িতকিবষয়কম ণালয়ক
তৃক ণীতঅনুদানফরম 

ভবন৬(১১) তলা, 
বাংলােদশসিচবালয়, 
ঢাকা-১০০০ 
email: 
ap@mocagov.bd, 
Web: 
www.moca.gov.bd 

এঅিফেসরজন
েযাজ নয়/ি  

উপেজলািনবাহীঅিফসার, 
নবীগ , হিবগ । 

0832856003 
                   Email: 
unonabiganj@mopa.gov.bd 

 

জলা শাসক, হিবগ  
083162100 

dchabiganj@mopa.gov.bd 
 

 


