গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়
হ োসেনপুর,কিস োরগঞ্জ
www.hossainpur.kishoreganj.gov.bd
নাগনযক নদ ফা সফা প্রদান প্রনতশ্রম্ননত
১। নবন :
২। নভন :
৩। উদেশ্য :
ক্রনভক
নাং
১
০১

০২

সফায নাভ
২
প্রয়াত মুনিদমাদ্ধাদদয দাপন খযচ প্রদান
ননজ ফানিদত ৫,০০০/ননজ সজরায় ৭,০০০/ননজ নফবাদগ ৯,০০০/অন্য নফবাদগ ১৪,৯০০/ফীয মুনিদমাদ্ধাদদয কল্যাদণ াে ফাজাদযয
ইজাযারব্দ ৪% অথ ব দত অনুদান প্রদান

প্রদয়াজনীয় দফ বাচ্চ ভয়
(ঘন্টা/নদন/ভা)

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

কাগজত্র/আদফদন পভব প্রানিয স্থান

৩

৪

৫

আদফদন দানখর দত ২
(দুই) কাম বনদফ

০৪

আদফদন  অনুদান প্রানি
স্বাদÿÿ ১৫ (দনয)
কাম বনদফ

৪৫(পঁয়তানরস্ন )
কাম বনদফ

০৫

হাট-বাজার ইজারা প্রদান

জলমহল ইজারা প্রদান

াদা কাগদজ নরনখত আদফদন

unohossainpur@mopa.gov.bd

কৃনল খাজনভ ফদদাফত্ম প্রদান

০৩

াংনস্নষ্ট কর্তবÿ কর্তবক প্রদত্ত
মৃত্যুয প্রতুয়নত্র  খযদচয
বাউচায আদফদন পযভ।

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভবকতবা
সফামূল্য  নযদাধ (কভবকতবায দফী, যম্নভ নম্বয, ফাাংরাদদদয
দ্ধনত (মনদ থাদক)
সকাড, সজরা  উদজরা সকাড
সেনরদপান/সভাফাইর নম্বয, ই-সভইর এদে
৬
৭
উদজরা ননফ বাী অনপায
হ োসেনপুর, নকদাযগঞ্জ
নফনামূদল্য
+৮৮০৯৪২৫-৫৬০০১
+৮৮০১৭১৫-৯৪০৭২০

২ মাস

২ মাস

অনুদান প্রানিয আদফদন পযভ 
াদাে ব াইদজয ০১ (এক) কন
যনঙন ছনফ।
১। উদজরা ভূনভ অনপ সথদক
প্রাি ফদদাফত্ম ননথ-মাদত থাকদফ
২। আদফদনকাযীয স্বাভী/স্ত্রীয সমৌথ
ছনফ পূযণকৃত এফাং স্বাÿনযত
আদফদন ১ কন
৩। আদফদনকাযী ভূনভীন ভদভব
সচয়াযম্যান/সভয়য এয প্রতুয়দনয
মূর/তুানয়ত পদোকন ১কন
৪।আদফদনকাযীয স্বাভী/ত্রীয
জাতীয় নযচয়ত্র তুানয়ত
পদোকন ১ কন
৫। বনভীন নদদফ উদজরা
কৃনল খাজনভ ফদদাফত্ম কনভটিয
সুানয/বায কাম বনফফযণী
৬। সেচ ম্যা
সসসিউল মূলয, বযাাংক
ড্রাফট, ট্রেি লাইসসন্সসহ
প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র
থাকসে হসব
সসসিউল মূলয, বযাাংক
ড্রাফট, ট্রেি সাইসসন্সসহ
প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র

াদা কাগদজ নরনখত আদফদন

উদজরা ভূনভ অনপ

হেলো প্র োেসির িোর্ যোলয়

উপসজলা সনবাহী
ব অসফসার
িোর্ যোলয়/উপজেলা ভূকি অকপে/হেনোলী
ব্োাংি/থোনো

ঐ

নফনামূদল্য

উদজরা ননফ বাী অনপায

এ অনপদয জন্য
প্রদমাজু নয় / নি

-ঐ-

সসসিউল মূলয,
ইজারা মূলয,
ভযাট ১৫%
আয়কর ৫%
সসসিউল মূলয,
ইজারা মূলয,
ভযাট ১৫%

উপসজলা সনবাহী
ব অসফসার/
ে িোরী িকি নোর ভূকি

উপসজলা সনবাহী
ব অসফসার/
সহকারী কসমশনার (ভূ সম)

উদ্ধবতন কভবকতবায দফী, যম্নভ নম্বয,
ফাাংরাদদদয সকাড, সজরা  উদজরা
সকাড সেনরদপান/সভাফাইর নম্বয, ইসভইর এদে
৮
সজরা প্রাক, নকদাযগঞ্জ
+৮৮০৯৪১-৬৪৭৫৫
+৮৮০১৭১৩-৪৫৭৩৫৭
dckishoreganj@mopa.gov.bd
ঐ

-ঐ-

ঐ

ঐ

থাকসে হসব

০৬
০৭

ইউসপ ট্রেয়ারমযান/ সদসযগসের
সম্মােী ভাো প্রদান
ইউসপ দফাদার ও মহল্লদারসদর
ট্রবেন/ভাো প্রদান

০৮

ট্রথাক বরাদ্দ/ সবসশষ অনুদাসনর
অথ ছাকরে
ব

০৯

জন্ম-ননফন্ধন াংদাধদনয আদফদন
অগ্রগাভীকযণ

১০

প্রধানভন্ত্রীয ত্রাণ  কল্যাণ তনফর দত
প্রদত্ত অনুদাদনয সচক ব্যনিয অনুকূদর
নফতযণ
(প্রানি স্বাদÿÿ)

১০-১৫ সদন
১-২ সদন

১০-১৫ সদন

০৩ (নতন) নদন

০৭ (াত) কাম বনদফ

১১

ধভব ভন্ত্রণারয় দত ভনজদ/ভনদদযয
অনুকূদর প্রাি ফযাে নফতযণ
(প্রানি স্বাদÿÿ)

০৭ (াত) কাম বনদফ

১২

ভাভান্য যাষ্ট্রনতয সস্বচ্ছাধীন তনফর দত
প্রাি ফযাে নফতযণ (প্রানি স্বাদÿÿ)

০৭ (াত) কাম বনদফ

১৩

এননজ কাম বক্রভ ম্পকৃত প্রতুয়ন

১০ (দ) কাম বনদফ

১৪

াংস্কৃনত নফলয়ক ভন্ত্রণারয় দত অনুদান
প্রানিয আদফদন অগ্রগাভীকযণ
(প্রানি স্বাদÿÿ)

০৭ (াত) কাম বনদফ

১৫

নক্ষা প্রনতষ্ঠাদনয ম্যাদননজাং কনভটি গঠদনয
জন্য নপ্রজাইনডাং অনপায ননদয়াগ

০৭(াত) কাম বনদফ

বরাদ্দপত্র, বযাাংক সহসাব
ও প্রসয়াজনীয় েথযাসদ
বরাদ্দপত্র, হাজজরা খাো
ও প্রসয়াজনীয় েথযাসদ
পযাসি আসবদন,
ট্ররজুসলশন ,
পসরেয়পত্রসহ
প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র
থাকসে হসব

১। জন্ম-ননফন্ধন াংদাধদনয
ননধ বানযত আদফদন পযভ
২। নÿাাগত সমাগ্যতায নদত্র।
৩। জন্মননফন্ধন নদত্র।
জাতীয় নযচয়দত্রয ০১ কন
তুানয়ত পদোকন (সকান
আদফদদনয প্রদয়াজন সনই)
১। .াংনস্নষ্ট ভনজদ/ভনদয
কনভটিয বানত/সদক্রোযীয
জাতীয় নযচয়দত্রয ০১ কন
তুানয়ত পদোকন (সকান
আদফদদনয প্রদয়াজন সনই)।
২। খযদচয বাউচায  কনভটিয
সযজুদরন।
অনুদানপ্রাি তানরকাভুি ব্যনিয
জাতীয় নযচয়দত্রয ০১ কন
তুানয়ত পদোকন, নাগনযকত্ব
নদ (সকান আদফদদনয প্রদয়াজন
সনই)
এননজ নফলয়ক ব্যুদযা কর্তবক প্রণীত
ননধ বানযত পদভব আদফদন
২। াংনস্নষ্ট াংস্থায প্রদয়াজনীয়
সযকডব ত্র প্রদবন সদখাদত দফ।
াংস্কৃনত নফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তবক
প্রণীত অনুদান পযভ, খযদচয নফর
বাউচায প্রনতষ্ঠান প্রধাদনয স্বাÿয
মৄি অগ্রায়ণ ত্র।
১। স্কুদরয প্যাদড প্রধান নক্ষক/
ননক্ষকায আদফদন

আয়কর ৫%

-

নফনামূদল্য

উপসজলা সনবাহী
ব অসফসার

ঐ

-

নফনামূদল্য

উপসজলা সনবাহী
ব অসফসার

ঐ

-

নফনামূদল্য

উপসজলা সনবাহী
ব অসফসার

ঐ

াংনস্নষ্ট সৌযবা/ ইউননয়ন নডনজোর
সন্টায

নফনামূদল্য

ঐ

ঐ

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়,
সাদনপুয, নকদাযগঞ্জ

নফনামূদল্য

ঐ

ঐ

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়,
সাদনপুয, নকদাযগঞ্জ

নফনামূদল্য

ঐ

ঐ

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়
সাদনপুয, নকদাযগঞ্জ

নফনামূদল্য

ঐ

ঐ

নফনামূদল্য

ঐ

ঐ

নফনামূদল্য

ঐ

ঐ

নফনামূদল্য

ঐ

ঐ

এননজ অুাদপয়া ব ব্যুদযা প্রধানভন্ত্রীয
কাম বারয়, ভাইা বফন (৯ভ তরা), ১৩
ীদ কুাপ্টন ভনসুয আরী স্মযনী,
যভনা, ঢাকা-১০০০
email: naffairsb@yahoo.com
Web: www.ngoab.gov.bd
email: ap.@mocagov.bd
Web: www.moca.gov.bd

২। পূফ বফতী কনভটি গঠন  সভয়াদদয
কাগদজয তুানয়ত কন

১৬

নক্ষা প্রনতষ্ঠাদনয এডক কনভটিয অনববাফক
দস্য ভদনানয়ন

০৭(াত) কাম বনদফ

১৭

সজএন/এএন যীক্ষা সকন্দ্র স্থান
নফলদয় ভতাভত প্রদান

১৫ (দনয) কাম বনদফ

১৮

প্রাথনভক নফদ্যারদয়য ফনদবাজদন গভদন
অনুভনত প্রদান

০৭(াত) কাম বনদফ

১৯

য়াজ ভানপদর অনুভনত প্রদান

০১ (এক) কাম বনদফ

২০

ফীযমুনিদমাদ্ধায প্রথভ ম্মানী বাতা প্রদান

০৭(াত) কাম বনদফ

২১

াধাযণ অনবদমাগ তদভত্ম  ননষ্পনত

১৫ (াত) কাম বনদফ

২২

মাত্রা/সভরা/াকবা/াংক্রাভত্ম তদভত্ম
প্রনতদফদন সপ্রযণ
নদনভা/সদরারাম্প স্থান/ইদেয বাো
স্থান/সাদের াংক্রাভত্ম তদভত্ম প্রনতদফদন
সপ্রযণ

২৩
২৪

২৫

তথ্য অনধকায আইন ২০০৯ অনুমায়ী চানত
তথ্য যফযা
সার্টি ফিকেট মামা সংক্রান্ত/
সরোফর পাওনা আদায় সংক্রান্ত

১। স্কুদরয প্যাদড আদফদন
২। প্রত্মানফত ৩ জন অনববাফদকয
নাদভয তানরকা দানখর
৩। সফাদডযব অনুভনতত্র ননধ বানযত
পযদভ তথ্য াংদমাজন।
১। নফদ্যারদয়য প্যাদড আদফদন
কযদত দফ।
১। স্কুদরয প্যাদড প্রধান
নক্ষক/ননক্ষকায আদফদন।
২। ছাত্রছাত্রীয তানরকা াংদমাজন।
াদা কাগদজ আদফদন
১। আদফদনকাযীয ছনফ ১ কন
২। জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ম ননফন্ধন
নদদয পদোকন ১ কন
াদা কাগদজ আদফদন/অনবদমাগ
কযদত দফ।

০৭(াত) কাম বনদফ

-

নফনামূদল্য

-

নফনামূদল্য

-

নফনামূদল্য

ঐ

ঐ

-

নফনামূদল্য

ঐ

ঐ

-

নফনামূদল্য

ঐ

ঐ

-

নফনামূদল্য

ঐ

ঐ

-

নফনামূদল্য

ঐ

ঐ

২৭

অকযত েম্পকির ইেোরো নফোয়ন

িোননীর্ োংেদ েদসের হেচ্ছোধীন ত কফল
সত প্রদি অনুদোসনর হেি ব্কি অনুকূসল
কফতরণ

ঐ

-

নফনামূদল্য

ঐ

ঐ

দয়ফ াইে সথদক ডাউনদরাড কযা মাদফ
ফা দানয়ত্বপ্রাি কভবকতবায ননকে সথদক
াংগ্র কযা মাদফ।

নফনামূদল্য

ঐ

ঐ

-

সরোফর দাফে
অনুযায়ী ফনফদিষ্ট
হাকর
স্ট্যাম্প/কোটি ফি

উপকজা ফনোহী
ি অফিসার

ঐ

উসেলো ভূকি অকপে

নকথ অনুসিোদন িসর
ে িোরী িকি নোর
(ভূকি)ফরোফসর হপ্ররণ
িরোর সর নফোয়ন কপ
কিকেআসরর িোধ্যসি
েিো কদসত সফ ।

-ঐ-

-ঐ-

উসেলো কনফ যো ী অকপেোসরর িোর্ যোলয়

এ অকপসের েন্য
প্রসর্োেয নয় /কি

-ঐ-

-ঐ-

ঐ

আনুলনিক কাগজত্র
১৫ (দনয) কাম বনদফ
৩০ নফ) কাম বনদফ

৩-৬ মাস

ননধ বানযত পযদভ নরনখত ফা ইসভইদরয ভাধ্যদভ আদফদন কযদত
দফ
আকেদকন দােীর পফরমান
(আস, সুদ) ও প্রকয়াজনীয়
তথ্যাফদ থ্ােকত হকে

১। ে িোরী িকি নোর (ভূকি) এর
সুকনকদ যষ্ট প্রস্তোফে হিে নকথ র্োসত
থোিসফ
২৬

ঐ

০২(দুই) িোর্কদফে

০৭(েোত) িোর্কদফে

২। ইেোরো নফোয়নিোরীর েোদো
িোগসে আসফদন
৩। পূসফ য হনওয়ো কিকেআর এর
পস োিক ১ িক
েোতীয় করেয়সের ০১িক
েতযোকয়ত পস োিক ( হিোন
আসফদসনর প্রসয়োেন হনই )

(আফদুরস্না আর ভামুন)
উদজরা ননফ বাী অনপায
সাদনপুয, নকদাযগঞ্জ
সেনরদপান : ০৯৪২৩-৬৪২৪৪
ইদভইর : unohossainpur@mopa.gov.bd

