
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাণীশংৈকল, ঠা রগ ও। 
মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র জ  নাগিরক সনদ বা সবা দান িত িতর     ছক 

িমক 
নং 

সবার নাম সবা দােন সেব া  সময় েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় 
কাগজপ / আেবদন 

ফরম  াি ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কম কতার 
পদবী,  ম ন র, জলা/উপেজলা কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল) 

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

টিলেফান ও ই- মইল) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০১ সাধারণ আেবদন অিভেযাগ 

ইত ািদ 
িবিধ মাতােবক ১-৭ িদেনর মে  
িন ি  

েয়াজনীয় দিললািদ, 
েম  

সংি  আেবদনকারী ২০(িবশ) টাকার 
কাট  িফ 

উপেজলা িনব াহী অিফসার, 
রাণীশংৈকল, ঠা রগ ও 
উপেজলা কাড- ৮৬ 
ফান ০৫৬২৫-৫৬০০১ 

মাবাইল: ০১৭০৮৩৬৮৬৬৬ 
unoranisankail@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, ঠা রগ ও 
জলা কাড- ৯৪  

ফান 0561-52011 
মাবাইল: 01715170365 

dcthakurgaon@mopa.gov.bd 

০২ য কান অিভেযাগ িবষয় তদ  ১৫ িদেনর মে  িন ি  অিভেযােগর পে  
েয়াজনীয় দিললািদ 

সংি  আেবদনকারী ২০(িবশ) টাকার 
কাট  িফ 

অিভেযােগর ধরণ অ যায়ী তদ কারী 
কম কতা িনধ ারণ 

ঐ 

০৩ হাট-বাজার ইজারা দান িত বছেরর ১লা বশােখর 
আ মািনক ৩ মাস েব কায ম 
হণ করা হয় 

হাট-বাজার ইজারা 
নীিতমালা অ যায়ী দরপ  
িব ি  মা ম 

িনধ ািরত আেবদন 
প / িসিডউল 

ট ােরর মা েম হাট-বাজার ইজারা কিম  ঐ 

০৪ 

িষ খাস জিম বে াব  
সহকারী কিমশনার ( িম) হেত 
াি র পর ৩ (িতন) িদেনর 

মে । 

১। আেবদন প  
২। িমহীন িহেসেব  
   চয়র ােনর ত য়ন 
৩। পাসেপাট  সাইেজর ছিব 
৪। নাগিরক সনদ 

সহকারী কিমশনার 
( িম) এর কায ালয় 
উপেজলা িনব াহী 

অিফসােরর কায ালয়, 
সংি  আেবদনকারী 

২০(িবশ) টাকার 
কাট  িফ 

সহকারী কিমশনার ( িম),  
রাণীশংৈকল, ঠা রগ ও 

মাবাইল: ০১৭০৮৩৬৮৬৬৭ 

উপেজলা িনব াহী অিফসার 

 
০৫ অ িষ খাস জিম বে াব  

সহকারী কিমশনার ( িম) হেত 
াি র পর ৩০ (ি শ) িদেনর 

মে । 

১। িনধািরত আেবদন প  
২। পাসেপাট  সাইেজর ছিব 
৩। ভাটার আইিড 
৪। নাগিরক সনদ 

ঐ ২০(িবশ) টাকার 
কাট  িফ 

ঐ ঐ 

0৬ 

 চাি না িভ র লাইেস  দান 
সহকারী কিমশনার ( িম) হেত 
াি র পর ৩ (িতন) িদেনর 

মে । 

১। িনধ ািরত আেবদন প । 
২। বসায়ী িহেসেব ইউিপ 
চয়ার ােনর ত য়ন 

৩। পাসেপাট  সাইেজর ছিব 

ঐ ২০(িবশ) টাকার 
কাট  িফ 

ঐ ঐ 

০৭ 
নিথ  অিপ ত স ি র নাম 
পিরবতন অে  লীজ নবায়ন 

 

২। সহকারী কিমশনার ( িম) এর 
দ র হেত াব উপ াপেনর 
০৩(িতন) িদেনর মে  িস া  

দান। 
 

১। িনধািরত আেবদন প  
২। ইউিপ চয়ার ান ক ক 

বসায়ী িহেসেব ত য়ন 
৩। পাসেপাট  সাইেজর ছিব 
৪। ভাটার আইিড 

ঐ ২০(িবশ) টাকার 
কাট  িফ 

ঐ ঐ 

  



০৮ াণ ম ণালয় ক ক দ  বরাে  
হীত ক      বা বায়ন কায ম 

( .আর, কািবখা, কািবটা ও াণ 
সাম ী)। 

ক  বা বায়ন কম কত া হেত 
াব াি র পর ০১ িদেনর মে । 

১। আেবদন প  
২। ভাটার আইিড 
৩। নাগিরক সনদ 

সংি  আেবদনকারী ২০(িবশ) টাকার 
কাট  িফ 

ক  বা বায়ন অিফস, 
 রাণীশংৈকল, ঠা রগ ও 

টিলেফান: 05625-56066 

উপেজলা িনব াহী অিফসার 

০৯ বা  িববাহ, যৗ ক এবং নারী ও 
িশ  িনয াতন 

মৗিখক অথবা িলিখত আেবদেনর 
ি েত তাৎ িনক সহেযািগতা 

আেবদনকারী ক ক 
টিলেফান বাতা বা 

আেবদনপ  

সংি  আেবদনকারী িবনা ে  সহকারী কিমশনার ( িম) ও অিফসার 
ইনচাজ, রাণীশংৈকল থানা 
মাবাইল: ০১৭১৩৩৭৩৯৮৭ 

ঐ 

১০ চয়ার ান, ম ার এবং 
াম িলেশর বতন ভাতা 

অথ াি র ৪৮ ঘ ার মে  - সংি  আেবদনকারী ২০(িবশ) টাকার 
কাট  িফ 

সংি  অিফস সহকারী ঐ 

১১ আম  িবভাগীয় িবষয়াবলী 
(আিথ ক শাসিনক) 

৭ কায িদবেসর মে  িন ি  িবষয় িভি ক যাবতীয় 
কাগজপ  

-- িবনা ে  সংি  অিফস সহকারী ঐ 

১২ পনশন/ পািরবািরক পনশন ৭ িদেনর মে  ব া হণ সািভ স কসহ পনশন 
সং া  সকল মাণািদ 

সংি  আেবদনকারী িবনা ে  সংি  অিফস সহকারী ঐ 

১৩ এনিজও কায েমর ত য়ন দান ১০ িদেনর মে  িন ি  আেবদনপে র সােথ এনিজও 
িবষয়ক েরার ক  
অ েমাদন প  এবং এফিড-
৬ এর কিপ থাকেত হেব। 

সংি  আেবদনকারী িবনা ে  সংি  অিফস সহকারী ঐ 

১৪ ব-সরকাির কেলজ, উ  িব ালয় 
ও মা াসার বতন িবল দান ও 
িশ া িত ােনর িবিবধ 

শাসিনক কায াবলী 

িবল াি র ২ িদেনর মে  এবং 
কান শাসিনক কােজর াব 
াি র ৭ িদেনর মে  

আেবদেন বরা  াি  ও 
হািজরা ত য়নপ  থাকেত 
হেব 

সংি  আেবদনকারী িবনা ে  উপেজলা িনব াহী অিফসার 
রাণীশংৈকল, ঠা রগ ও 
ফান ০৫৬২৫-৫৬০০১ 

মাবাইল: ০১৭০৮৩৬৮৬৬৬ 

ঐ 

১৫ িভিজএফ/ াণ/মানিবক সাহা  
িবতরণ 

১-২০ িদন আেবদেনর বরা  াি  
পিরমান ইউিনয়ন 
চয়ার ােনর পািরশসহ 
েয়াজনীয় কাগজপ ািদ 

থাকেত হেব। 

সংি  আেবদনকারী িবনা ে  সংি  অিফস সহকারী ঐ 

১৬  -তাি ক জনেগা ীর সহায়তা 
দান ও াবল ীকরণ 

১৫-৩০ িদন িনধ ািরত সমেয় েয়াজনীয় 
কাগজপ সহ আেবদন 
করেত হেব 

সংি  আেবদনকারী  আেবদন পে র 
সােথ ২০ টাকার 

কাট  িফ 

সংি  অিফস সহকারী ঐ 

 
 
 


