
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 
অভয়নগর , যেশার। 
www.abhaynagar.jessore.gov.bd 

 

সবা দান িত িত (Citizen's Charter) 

: 
নং 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেববা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  

আেবদন ফরম াি  
ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 
সবা দান প িত 

দািয় া  কমকতার পদিব 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল 
০১. িষ খাস জিম 

বে াব   
সহকারী 

কিমশনার ( িম) 
হেত াব াি র 

পর ৩ (িতন) 
িদেনর মে । 
৬০-৯০ িদন 

১) আেবদনকারীর ামী ও ী বা 
স ম সহ মােয়র আেবদনপ  
২) ২০ টাকার কাট িফ 
৩) িমহীন সা িফেকট 
৪) পিরবােরর সদ েদর 3R ছিব 
৫) জাতীয় পিরচয় প  

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়/ 
সহকারী কিমশনার ( িম) 
/ জলা শাসেকর 
কাযালয়/ েযাজ  ে  

িম ম ণালয়। 

িষ জিমর ে  
সলামী  ১ টাকা ও 

ক িলয়তনামা রিজ: িফ 
বাবদ ২৪০/- টাকা 

উপেজলা িম অিফস হেত াব াি র পর উপেজলা িনবাহী অিফসার াব  
যাচাই বাছাই কের েযাজ  ে  সরজিমন যাচাই কের পািরশ সহকাের জলা 

শাসক মেহাদেয়র কাযালেয় অ েমাদেনর িনিম  অ বত  করেবন। জলা শাসক 
ক ক ড়া  অ েমাদেনর পর ক িলয়ত স াদন এবং সাব- রিজি  অিফেসর 
মা েম দিলল রিজে শন ও িমহীনেদর দখল িঝেয় দওয়া হয়। অতঃপর 
নামজাির ও জমাভাগকরণ এবং রকড সংেশাধন করা হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

০২. পির- ফরী  হাট 
বাজার এর চাি না 
িভ  বে াব  

৪০-৪৫ িদন ১) আেবদনপ  
২) ২০ টাকার কাট িফ 
৩) জাতীয় পিরচয়প  
৪) ছিব (পাসেপাট) 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়/ 
সহকারী কিমশনার ( িম) 
/ জলা শাসেকর 
কাযালয় 

িত বগিমটােরর জ  
িস  করেপােরশন 

এলাকা ৫০০ টাকা, পৗর 
এলাকায় ১২৫ টাকা 

এবং জলা সদর তীত 
১০০ টাকা এবং 

উপেজলা সদর ৫০ টাকা 
এবং অ া  ২০ টাকা। 

ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা সরজিমেন তদ  ও রকডপ  যাচাই অে  িতেবদন 
দািখল কেরন। কা নেগার মতামতসহ সহকারী কিমশনার ( িম) মতামতসহ াব 
ইউএনও বরাবর রণ কেরন। ইউএনও া  াব পরী াে  মতামতসহ অিতির  
জলা শাসক (রাজ ) বরাবর রণ কেরন। অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 

যাচাই কের জলা শাসেকর িনকট উপ াপন কেরন। জলা শাসক অ েমাদন কের 
সহকারী কিমশনার ( িম) বরাবর রণ কেরন। অতঃপর িনধািরত হাের িলজমািন 
আদায় বক সরজিমেন িলজ হীতােক জিম িঝেয় দওয়া হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

0৩. অ িষ খাস জিম 
বে াব  

সাধারণত ৩-৪ 
মাস, তেব 
ম ণালেয়র 
অ েমাদেনর 

ওপর িনভর কের 

১) আেবদনপ  
২) কােনা িবধােভাগী/ িত ােনর 
হেয় আেবদন করেল তার মাণপ  
৩) ৩ কিপ ছিব 
৪) এনআইিড-এর কিপ 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়/ 
সহকারী কিমশনার ( িম) 
/ জলা শাসেকর 
কাযালয়/ েযাজ  ে  

িম ম ণালয়। 

সংি  মৗজার ববত  
১২ মােসর গড় ে র 
১.৫ থেক ৩ ণ পয  
অথবা সলামী  

আেবদন াি র পর ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা সরজিমেন তদ  ও রকডপ  
যাচাই কের াব/ িতেবদন কা নেগা/ সােভয়ার ক ক যাচাই/পরী া কের চ 

াপ তির করা হয়। সহকারী কিমশনার ( িম) াব/ িতেবদন মতামতসহ 
ইউএনও বরাবর রণ; ইউএনও মতামতসহ নিথ জলা শাসেকর কাযালেয় রণ 
কেরন। অিতির  জলা শাসক (রাজ ) ক ক সরজিমন তদ  ও মতামত দািখেলর 
পর ড়া  অ েমাদেনর জ  িম ম ণালেয় রণ করা হয়। িক  িক  ে  িম 
ম ণালেয়র মা েম সরকার ধােনর অ েমাদন েয়াজন হয়। অ েমাদন হেয় জলা 

শাসেকর মা েম উপেজলা িম অিফেস রণ করা হয়। আেবদনকারী ধায ত 
সলািম ও  সরকাির কাষাগাের জমা দান করেল ি প  স াদন; অতঃপর 

দিলল রিজে শন অে  নামজািরকরণ ও দখল হ া র করা হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

০৪. হাট-বাজার ইজারা 
দান 

িত বছেরর ১লা 
বশােখর 

আ মািনক ২ 
( ই) মাস েব  
কায ম হণ 

করা হয়। 

ায় ৬০ িদন 

১) দরপ  আেবদন 
২) জাতীয় পিরচয়প র 
৩) াংক াফট 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়/ 
সহকারী কিমশনার ( িম) 
/ জলা শাসেকর 
কাযালয় 

বাজােরর ইজারা  
অ যায়ী িসিডউেলর 

 িনধারণ (িবগত ৩ 
(িতন) বছেরর গড় 

ইজারা ে র ১০% 
বিধত সহ) এবং স 

অ যায়ী ভ াট 
আয়করসহ ইজারা  

দান 

ইজারােযা  হাট-বাজােরর তািলকা ত কের হাট-বাজার নীিতমালা অ যায়ী 
দরপ  িব ি র মা েম ইজারাদান। সফল দরদাতা ৭ িদেনর মে  ইজারা ে র 
অবিশ  অথ, িনধািরত ভ াট ও আয়কর পিরেশাধ কের ৩০০/- টাকার নন-

িডিশয়াল াে  ি  স াদন কের আ ািনকভােব বাজােরর দখল েঝ নন। 
। (ইজারা  ১ ল  পয - ৫০০ টাকা; • ইজারা  ১ ল  টাকার ঊ  থেক ২ 
ল  টাকা পয - ১০০০ টাকা; • ইজারা  ২ ল  টাকার ঊে  িত ল  বা তার 
ভ াংশ টাকার জ  ১০০০ টাকার সােথ অিতির  ২০০ টাকা। • ইজারা ে র ২৫% 
দরপে র সােথ দািখল • জামানত ইজারা ে র ৫%• ইজারা া  হেল ইজারা ে র 
অবিশ  ৭৫% জমাদান • ভ াট বাবদ ১৫% এবং আয়কর বাবদ ৫% জমাদান) 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

http://www.abhaynagar.jessore.gov.bd
mailto:unoabhaynagar@gmail.com
mailto:unoabhaynagar@mopa.gov.bd
mailto:dcjessore@mopa.gov.bd
mailto:unoabhaynagar@gmail.com
mailto:unoabhaynagar@mopa.gov.bd
mailto:dcjessore@mopa.gov.bd
mailto:unoabhaynagar@gmail.com
mailto:unoabhaynagar@mopa.gov.bd
mailto:dcjessore@mopa.gov.bd
mailto:unoabhaynagar@gmail.com
mailto:unoabhaynagar@mopa.gov.bd
mailto:dcjessore@mopa.gov.bd


 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 
অভয়নগর , যেশার। 
www.abhaynagar.jessore.gov.bd 

 

সবা দান িত িত (Citizen's Charter) 

: 
নং 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেববা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  

আেবদন ফরম াি  
ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 
সবা দান প িত 

দািয় া  কমকতার পদিব 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল 
০৫. জলমহাল  ইজারা 

দান 
(২০ একেরর নীেচ ব  
জলমহাল) 

িত বছেরর ১লা 
বশােখর 

আ মািনক ২ 
( ই) মাস েব  
কায ম হণ 

করা হয়। 

ায় ৬০ িদন 

১) দরপ  আেবদন 
২) জাতীয় পিরচয়প  
৩) নাগিরক  সনদ 
৪. মৎ জীবী সমবায় সিমিতর 
রিজে শন 

 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়/ 
সহকারী কিমশনার ( িম) 
/ জলা শাসেকর 
কাযালয় 

১) িত  িসিডউল 
েয়র জ  িনধািরত 
কােড ৫০০ টাকা 

চালান েল জমা দান 
২) ইজারা  দান 

৩) আয়কর দান 
৪) ভ াট দান 

৫) জামানত দান 

বাংলা সেনর ১ মাঘ হেত ইজারা দােনর উে ে  ইজারােযা  জলমহােলর তািলকা 
তির কের সরকাির নীিতমালা মাতােবক সরকাির  িনধারণ বক িব ি  কাশ 

করা হয়। া  আেবদনস হ িনধািরত তািরেখ ায়ন কিম র মা েম ায়ন 
কের যা  ইজারাদারগণেক প  দওয়া হয়।  পিরেশাধ এবং ৩০০ টাকার নন-

িডিশয়াল াে  ি ব  হেল ইজারাদারেক জলমহাল িঝেয় দওয়া হয়। 
ইজারাদার  পিরেশাধ না করেল নঃইজারা দােনর জ  িব ি র মা েম 
কায ম চলেত থােক। ইজারা দান স ব না হেল খাস আদায় কায ম অ াহত 
রাখা হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

০৬. অিপত স ি র 
ইজারা নবায়ন/  
ইজারা পিরবতন 

সহকারী 
কিমশনার ( িম) 
হেত াব াি র 

পর ৩ (িতন) 
িদেনর মে । 

সেবা  ১৫ িদন। 

১) আেবদনপ   
২) ২০ টাকার কাট িফ 
৩) জাতীয় পিরচয়প  

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়/ 
সহকারী কিমশনার ( িম) 
/ জলা শাসেকর 
কাযালয় 

                                   ‘ক’ তািলকা  অিপত 
স ি র ে  : 

উপেজলার ে  একর 
িত িষ জিম: ৫০০ 

টাকা; অ িষ জিম : 
২০০০ টাকা; িশ / 

বািনিজ ক : ৩000/-। 
িত বগ ট আবািসক 
ঘর মেঝ ক চা ১/- 

টাকা; ধা-প কা েনর 
দয়াল/ছাদ ১.৫০ টাকা; 
প কা ঘর ৩.৫০ টাকা। 

সহকারী কিমশনার( িম) আেবদন াি র পর ( েযাজ  ে  সেরজিমন তদ বক) 
াব তির কের এবং তা অ েমাদেনর জ  উপেজলা িনবাহী অিফসার বরাবর 

রণ কেরন। উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক পরী াে  তা অ েমাদন এবং 
উপেজলা িম অিফেস রণ করা হেয় থােক। িলজমািন পিরেশােধর জ  িলজ 
হীতােক প  দয়া হয়। অতঃপর ধায ত িলজমািন আদায় এবং নিথ সংর ণ করা 

হয়।  
 
( পৗরসভার ে  একর িত িষ জিম ১০০০ টাকা; অ িষ জিম ৪০০০ টাকা; 
িশ / বািনিজ ক : ৫000/- টাকা। িত বগ ট আবািসক ঘর মেঝ ক চা ৩/-টাকা; 

ধা-প কা েনর দয়াল/ছাদ ৪ টাকা; প কা ঘর ৬ টাকা। বািনিজ ক উে ে  েনর 
ক চা ঘর ৮ টাকা; 

ধা-প কা/ প কা ঘর ১২/- টাকা।) 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

০7. সা িফেকট মামলা 
সং া  

মামলার িবিধ 
মাতােবক 

িন ি । সেবা  
৬ মােস িন ি । 

 

১) আেবদন 
২) চািহদাপ  
৩) অ া  কাগজপ  
৪) কাট িফ/ া  

উপ জলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয় 

 

সরকাির দাবী অ যায়ী 
িনিদ  হাের া / 

কাট িফ 

সরকাির িত ান/ ানীয় সরকার িত ান/ াংক িনধািরতফেম কাট িফ সং  
কের তােদর দাবী স িলত ির ইিজশন উপেজলা িনবাহী অিফসােরর িনকট দািখল 
করেল সরকাির ও আধা সরকাির িত ােনর আদায়েযা  পাওনা যা তামািদ হয়িন 
মেম স  হেল ৪ ধারা মাতােবক কায ম  এবং  ৭ ধারা অ যায়ী না শ জারী 
। দনাদার ক ক দাবী ত টাকা পিরেশাধ। থ হেল িবিধ মাতােবক াবর ও 
অ াবর স ি  াক ও িনলােম িবি  কের দাবী ত টাকা আদােয়র কায ম হণ। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

০8. মাননীয় সংসদ সদ  
মেহাদেয়র ঐি ক 
তহিবেলর অথ 
ছাড়করণ 

৭/১০ িদেনর মে  ১) আেবদনপ  
২) জাতীয় পিরচয়প  
৩) ছিব (পাসেপাট) 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয় 

সংসদ সিচবালেয়র 
িনেদশনা মাতােবক। 

বরা প   পাওয়ার পর িবলকের িহসাবর ণ অিফেস জমাকরণ এবং িবল পাশ 
হওয়ার পর াংক িহসােব ানা র ও মাননীয় সংসদ সদ  মেহাদেয়র সােথ 
আেলাচনা েম িনিদ  িদেন সংি  উপকারেভাগীেদর মে  টাকা  দান। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 
অভয়নগর , যেশার। 
www.abhaynagar.jessore.gov.bd 

 

সবা দান িত িত (Citizen's Charter) 

: 
নং 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেববা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  

আেবদন ফরম াি  
ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 
সবা দান প িত 

দািয় া  কমকতার পদিব 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল 
09. থাক বরা / িবেশষ 

অ দােনর অথ 
ছাড়করণ 

 

০৭-১০ িদন সংি  িত ান/ইউিপ 
চয়ার ন/ ম ার ক ক ত য়নপ  

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয় 

ইউিনয়ন পিরষদ 

িবনা ে  ধম য় িত ান/ াব/পাঠাগােরর ে  ত াশী িত ান সংি  কিম  ক ক -
উে ােগ িনধািরত ফরম রণ কের উপেজলা িনবাহী অিফসার/উপেজলা চয়ার ান 
এবং ানীয় সংসদ সদে র পািরশসহ ম ণালেয় রণ। ম ণালয় ও এমিপর 

াধীন তহিবল থেক বরা প  পাওয়ার পর উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক 
িবল ত কের িহসাবর ণ অিফস িবল পাস কের াংক িহসােব (িবিবধ িহসাব) 

ানা র কের। অতঃপর সংি  িত ােনর সভাপিত/ ি র অ েল স চেকর 
মা েম অথ ছাড় করা হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

1০. াণ ম ণালয় ক ক 
দ  বরাে  হীত 
ক  বা বায়ন 

( .আর, কািবখা, 
কািবটা)।(সাধারণ ও 
িবেশষ) 

বরা  দান হেত 
৬০ িদন ।  

তেব সরকার 
েয়াজন মেন 

করেল তা ি  
করেত পােরন 

পিরপে র শতাবলী অ সাের । 
১) ীম  
২) ক  কিম  
৩) িবল-ভাউচার 
৪) ি প  

ক  বা বায়ন 
কমকতার কাযালয়/ 
উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়/ 
জলা শাসেকর কাযালয় 

ও েযাজ  ে  
উপেজলা িহসাব র ণ 
অিফস। 

েযাগ ও াণ ম ণালয় 
ক ক দ  িনেদশনা 

মাতােবক 
ও ৩০০ টাকার নন-

িডিশয়াল াে  
িপআইিস ক ক 
অ ীকারনামা 

সাধারণ: েযাগ ব াপনা অিধদ র উপেজলার আয়তন, জনসং া ও : তার 
িভি েত জলা শাসক বরাবর; জলা শাসক একই িনয়েম উপেজলা িনবাহী 
অিফসার বরাবর; উপেজলা িনবাহী অিফসার একইভােব উপ-বরা  দান কেরন। 
বরাে র অ েল সংি  কে র িপআইিস’র মা েম ইউিনয়ন পিরষদ ক  
বা বায়ন কের।  
 
িবেশষ: েযাগ ব াপনা অিধদ েরর মহাপিরচালক িনবাচনী এলাকা িভি ক 
িবভাজন কের সংসদ সদ েদর অ েল জলা শাসক বরাবর বরা প  রণ 
কেরন। সংসদ সদ গণ ক  হণ কের উপেজলা িনবাহী অিফসােরর মা েম জলা 

শাসক বরাবর রণ কেরন। জলা শাসক ক ক অ েমািদত তািলকা উপেজলা 
িনবাহী অিফসার এর ত াবধােন মাননীয় সংসদ সদ  ক ক অ েমািদত ক  
কিম র মা েম তা বা বায়ন করা হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

11. দির েদর জ  
কম জন কম িচ (৪০ 
িদেনর) ইিজিপিপ 

ায় ৪০ িদন আেবদেনর সােথ ছিব ও জাতীয় 
পিরচয়পে র ফেটাকিপ 

ক  বা বায়ন 
কমকতার কাযালয়/ 
উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়/ 
জলা শাসেকর কাযালয় 

ও েযাজ  ে  
উপেজলা িহসাব র ণ 
অিফস। 

িবনা ে  উপেজলায় বরা  াি র পর ইউএনও ক ক জনসং া ও আয়তেনর িভি েত 
ইউিনয়নওয়ারী বরা  িবভাজন বক ইউিনয়ন পিরষেদ রণ করা হয়। ইউিপ ক ক 
বরা  অ যায়ী িমক এবং ওেয়জ ও নন-ওেয়জ কেমর ক  তািলকা ত কের 
উপেজলা কিম র পািরশসহ জলা কণধার কিম র ড়া  অ েমাদন। দ  
বরাে র আেলােক িবল ত কের সংি  াংক একাউে  (মাদার একাউ ) অথ 
জমা করা হয়। িমক তািলকা অ যায়ী ইউিনয়নওয়ারী িমকেদর ম ির 
পিরেশােধর জ  াংেকর শাখা িনবাচন কের েত ক িমেকর নােম াংক িহসাব 
খালা হয় এবং মাদার একাউ  হেত িনধািরত াংেকর শাখায় (চাই  একাউ ) 

টাকা ানা র করা হয়। ক  তদারিকর জ  াগ অিফসার িনেয়াগ কের ক েল 
কে র কাজ আর  করা হয়। নন-ওেয়জ টাকার ক  হণ কের সংি  িপআইিস 
ক  বা বায়ন কের। ওেয়জ কে র (টাকা) জ  িত স ােহ িফ  পারভাইজার 

ও াগ অিফসােরর ত য়েনর িভি েত অ গিত অ যায়ী িমক ম ির াংেকর 
মা েম পিরেশাধ করা হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 
অভয়নগর , যেশার। 
www.abhaynagar.jessore.gov.bd 

 

সবা দান িত িত (Citizen's Charter) 

: 
নং 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেববা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  

আেবদন ফরম াি  
ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 
সবা দান প িত 

দািয় া  কমকতার পদিব 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল 
১২. ামীণ অবকাঠােমা 

িনমাণ কায ম 

 

কােজর ওপর 
িভি  কের সময় 
িনধারণ করা হয় 
আ মািনক ৬০-

৭৫ িদন 

ট ার ড েমে র শতা সাের ক  বা বায়ন 
কমকতার কাযালয়/ 
উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়/ 
জলা শাসেকর কাযালয় 

ও েযাজ  ে  
উপেজলা িহসাব র ণ 
অিফস। 

িনধািরত িফ িদেয় 
িসিডউল য় ও েযাজ  

ে  ভ াট, আই  
দান 

ামীণ অবকাঠােমা িনমােণর লে  ছাট খাল/নালার উপর সেবা  ৪০ ট দঘ ের 
ি জ িনমােণর জ  উপেজলা ক  বা বায়ন কমকতা হাইে ািলক ডাটাসহ ি জ 
িনমােণর ােনর ছিবসহ ইউএনও এর মা েম াণ ও নবাসন অিধদ ের রণ 
কেরন। াব অ যায়ী দািয় া  েকৗশলীর সরজিমন যাচাই-বাছাই শেষ েযাগ 

ব াপনা অিধদ র ক ীয়ভােব দরপ  আ ান কের। দরপ  উপেজলা ক পে র 
িনকট দািখেলর পর যাচাই-বাছাই এবং ায়েনর পর উপেজলা ক  বা বায়ন 
কমকতা কারদারেক ি প  এবং িনরাপ া জামানত জমা দওয়ার জ  প  

দান কের কাযােদশ দান কেরন। কাযােদশ দওয়ার পর কাযােদেশর কিপ, 
ি নামার কিপ ও লনা লক িববরণী াণ ও নবাসন অিধদ ের পাঠােল া লন 

অ েমাদন করার পর উপেজলায় বরা  দান করা হয়। অতঃপর ি জ স ণ েপ 
বা বায়েনর পর ইউএনও ক ক ড়া  িবল পিরেশাধ করা হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

১৩. িভিজএফ/ াণ/মানিবক 
সাহা  িবতরণ 

 

১-৩ স াহ -- ক  বা বায়ন 
কমকতার কাযালয়/ 
উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়/ 
জলা শাসেকর কাযালয় 

ও েযাজ  ে  
উপেজলা িহসাব র ণ 
অিফস। 

িবনা ে  উপেজলায় বরা াি র পর উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক 
জনসং া/আয়তন/ য় িতর পিরমাণ/ িত  লােকর সং া/ িত  এলাকার 
আয়তেনর িভি েত ইউিনয়নওয়ারী উপ-বরা  দান কেরন। উপকারেভাগী/ িত  
পিরবার/ য় িতর পিরমাণ িন পণ করার জ  ইউিপ সদ েদর মােঝ ওয়াডিভি ক 
দািয়  দান করা হয়। ইউিনয়ন কিম েত যাচাই-বাছাই অে  উপেজলা কিম েত 

রণ করা হয়। উপেজলা কিম েত অ েমাদেনর পর অ েমািদত তািলকা ইউিনয়ন 
পিরষেদ পাঠােনা হয়। পাশাপািশ ইউিনয়নিভি ক াগ অিফসার িনেয়াগ কের 
সংি  চয়ার ােনর অ েল িডও দান করা হয়। অতঃপর দাম হেত 
খা শ / াণসাম ী উে ালন কের অ েমািদত তািলকা অ যায়ী মা ারেরােলর 
মা েম াগ অিফসােরর উপি িতেত িত /উপকারেভাগীেদর মােঝ িবতরণ করা 
হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

১৪. এক  বািড় এক  
খামার ক  

 

৬ মাস ১. ছিব 
২. জাতীয় পিরচয়পে র 
ফেটাকিপ/জ  িনব ন সনদ 
 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়/ 
এক  বািড় এক  খামার 

ক  অিফস 

 

িবনা ে  াম বাছাই কিম  ক ক াম বাছাই বক কায ম  হয়। উপকারেভাগী বাছাই 
কিম  ারা বাছাই ত িত  াম হেত উপকারেভাগী জিরপ এবং বাছাইস  
শেষ িত ওয়ােড এক  কের সিমিত গঠন করা হয়। একজন ােনজার ও একজন 

সভাপিতসহ ১১জেনর এক  কাযকরী কিম  গ ত হয়। সিমিতর ায়ী তহিবল গঠন 
করা হয়। গ ত তহিবল হেত সিমিতর সদ রা সহজ শেত ঋণ িনেয় তােদর ভা  
উ য়ন এবং অথৈনিতক উ য়েনর লে  িবিভ  আয়বধক ক  হােত িনেত পাের 
এবং কে র আয় হেত ঋণ পিরেশাধ কের নরায় বিধত আকাের ঋণ হণ কের।  

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 
অভয়নগর , যেশার। 
www.abhaynagar.jessore.gov.bd 

 

সবা দান িত িত (Citizen's Charter) 

: 
নং 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেববা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  

আেবদন ফরম াি  
ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 
সবা দান প িত 

দািয় া  কমকতার পদিব 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল 
১৫. এল.িজ.ই.িড ক ক 

হীত ও বা বািয়ত 
ক , েযাজ  ে  
কাদােরর িবল/ 
ক  কিম র 

সভাপিতর িবল দান। 

উপেজলা 
েকৗশলীর 

কাযালয় হেত 
াব াি র পর 

২ ( ই) িদেনর 
ম । 

১) ীম  
২) ক  কিম  
৩) িবল-ভাউচার 
৪) ি প  

উপেজলা েকৗশলীর 
কাযালয়/ উপেজলা 
িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয় ও েযাজ  

ে  উপেজলা িহসাব 
র ণ অিফস। 

িবিধ মাতােবক উপেজলা েকৗশলীর কাযালয় হেত াব াি র পর িবল অ েমাদন, েয়াজেন 
সেরজিমন পিরদশন করার পর িবল অ েমাদন। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

১৬. পিব  হ ত পালেনর 
ফরম িবতরণ ও 
পরামশ দান। 

আেবদেনর সােথ 
সােথ। 

-- উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়/ 
জলা শাসক মেহাদেয়র 

কাযালয়/ ইসলািমক 
ফাউে শন ও ধম 
ম ণালয় 

ধম ম ণালয় দ  
িনেদশনা মাতােবক 

 
 

আেবদন মাতােবক উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় হেত ফরম, ত  ও 
পরামশ দান করা হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

১৭. খা শ  সং হ 

 

ধান ও গম হেল: 
১ থেক ২ িদন 
চাল হেল: ৫ 
থেক ৭ িদন 

ধান/গেমর ে  ষক/উৎপাদক 
িহেসেব িষ িবভােগর ত য়ন 

চােলর ে  িমলােরর লাইেস । 

 

 • ধান/গেমর ে  
খরচিবহীন • চাল েয়র 

ে  ি  স াদেনর 
জ  ৩০০ টাকার নন-

িডিশয়াল া  • 
নীিতমালা মাতােবক 

খািল ব া ও 
সরবরাহ ত চােলর 

জামানত। 

ষকেক া  দান িনি তকে  এবং বাজারদর ি িতশীল রাখার লে  
উৎপাদন মৗ েম ষেকর িনকট থেক সরাসির ধান, চাল ও গম য় করা হেয় 
থােক। ষক তার উৎপািদত ধান/গম দােম িবি র জ  িনেয় আসেল দাম 
কমকতা ও উপেজলা খা  িনয় ক ওজন ও মান স েক িনি ত হেয়  
পিরেশােধর িনিমে  WQSC (Weight, Quality, Stock 
Certificate, ওজন, মান ও ম দ সা িফেকট) ই  কেরন। ষক ানীয় 
পিয়ং াংক হেত  WQSC জমা িদেয় সরাসির নগদ  হণ কেরন। 

একইভােব িমলার চাল সরবরােহ আ হ কাশ কের আেবদন করেল তার িমেলর 
ক াপািস  অ সাের বরা  দওয়া হয় ও একইভােব  পিরেশাধ করা হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

১৮. পাবিলক পরী া পাবিলক পরী ার 
সময় চী অ যায়ী 

-- উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়/ 
িশ া অিফস/ মা িমক 
িশ া অিফস। 

পাবিলক পরী ার আইন 
মাতােবক 

বাড ক ক সময় চী ঘাষণা করার পর কিম র সভা আহবান বক ু ও 
নকল  পিরেবেশ পরী া অ ােনর লে  েয়াজনীয় পদে প হণ। পরী া 
শেষ িনেদশনা মাতােবক উ রপ  বােড রণ। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

১৯. বসরকাির কেলজ, 
ল ও মা াসার 

কিম  গঠন 

িত ান ধান 
থেক প  াি র 

০৩ (িতন) িদেনর 
মে  

১) আেবদনপ  

 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়/ 
িশ া অিফস/ মা িমক 
িশ া অিফস। 

-- িত ান ধান ক ক আেবদন াি র পর ি জাইিডং অিফসার িনেয়াগসহ কিম র 
অ া  সদ  িনেয়াগ/ মেনানয়ন দান এবং ণা  কিম  গঠেনর পর সকল 
ক াটাগিরর সদ  অ েমাদেনর জ  বােড রণ। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 
অভয়নগর , যেশার। 
www.abhaynagar.jessore.gov.bd 

 

সবা দান িত িত (Citizen's Charter) 

: 
নং 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেববা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  

আেবদন ফরম াি  
ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 
সবা দান প িত 

দািয় া  কমকতার পদিব 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল 
২০. সভাপিত িহসােব 

দািয়  পালনকারী ব-
সরকারী কেলজ, হাই 

ল ও মা াসার বতন 
িবল দান ও িশ া 

িত ােনর িবিবধ 
শাসিনক কাযাবলী। 

যেকান 
শাসিনক 

কােজর াব 
াি র ৭ (সাত) 

িদেনর মে । 

১) বতন িবল দািখল 

 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়/ 
মা িমক িশ া অিফস। 

িবনা ে  উপেজলা পযােয়র কােনা বসরকাির িশ া িত ােনর সভাপিত হেল অথবা কােনা 
িত ােনর িনয়িমত/এডহক কিম  না থাকেল িত ান ধান ক ক উপেজলা 

িনবাহী অিফসােরর কাযালেয় িবল দািখল করা হয়। া  িবল াথিমকভােব িন ল 
তীয়মান হেল অিফস সহকারী উপ াপন কেরন। উপ ািপত িবল স ক পাওয়া 
গেল াব উপ াপেনর িভি েত িবিধ মাতােবক উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক 

তা িত া র করা হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

২১. মাবাইল কাট 
পিরচালনা ও 
িরেপাট িরটাণ রণ। 

িত স ােহ 
একিদন অথবা 
তাৎ িণকভােব  

-- উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয় 

-- া মান আদালেতর আওতাধীন আইন মাতােবক মাবাইল কাট পিরচালনা করণ। উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

২২. চয়ার ান/ভাইস 
চয়ার ান, উপেজলা 

পিরষদ এর স ানী  

উপেজলা রাজ  
খােত অথ সং ান 
থাকেল ০১ িদেন 

-- উপেজলা পিরষদ/ 
উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয় 

িবনা ে  উপেজলা রাজ  খােত অথ সং ান থাকেল ০১ িদেনর মে  া িরত চক িনিদ  
িহেসেব জমাকরণ, চক কােলকশন হওয়ার পর সংি  সকেলর িনকট া  
পিরেশাধকরণ। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

২৩. ইউিনয়ন পিরষেদর 
চয়ার ান ও 

সদ েদর সরকারী 
অংেশর স ানী/ ভাতা 

দান  

সরকাির বরা  
াি র ৮-১০ 

িদেনর মে  

-- উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয় 

 

িবনা ে  ানীয় সরকার িবভাগ ক ক সংি  জলা শাসেকর মা েম এ সং া  বরা  
উপেজলা িনবাহী অিফসার বরাবর দান করা হয়। জলা শাসেকর কাযালয় থেক 
বরা াি র পর া  চক িনিদ  িহেসেব জমা করা হয়। চক কােলকশন হওয়ার 
পর িনিদ  িদেন সংি  ইউিপ চয়ার ান/সদ েদরেক মাবাইল াংিকং এর 
মা েম স ানী ভাতা পিরেশাধ করা হয়  

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

২৪. ইউিপ সিচব এবং 
দফাদার ও 
মহ াদারেদর স ানী 
ভাতা দান 

সরকাির বরা  
াি র 08-10 

িদেনর মে । 

-- উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয় 

িবনা ে  ানীয় সরকার িবভাগ ক ক সংি  জলা শাসেকর মা েম ইউিনয়ন পিরষেদর 
সিচব দফাদার ও মহ াদারেদর স ানী ভাতা এ সং া  বরা  উপেজলা িনবাহী 
অিফসার বরাবর দান করা হয়। জলা শাসেকর কাযালয় থেক বরা াি র পর 

া  চক িনিদ  িহসােব জমা করা হয়। কােলকশন হওয়ার পর সানালী াংেকর 
মা েম সংি  সকেলর িনকট া  পিরেশাধ করা হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

২৫. ইউিনয়ন পিরষেদ িম 
হ া র কেরর ১% 

দান 

িত ৩ মােস 
অ তঃ একবার। 

১) ক  ও ক  কিম  দািখল উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয় 

উপেজলা পিরষদ 
া য়াল, পিরপ , অথ 

ম ণালেয়র জারী ত 
সবেশষ িনেদশনা। 

ইউিনয়ন পিরষদ থেক া  ক  াব এবং উপেজলা েকৗশলীর ােবর 
িভি েত ইউিনয়নস েহর আয়তন ও জনসং ার অ পােত া  অথিবভাজন ও 
ছাড়করণ। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

২৬. িনবাচন/ ভাটার 
তািলকা 
হালনাগাদকরণ 

িনবাচনী তফসীল 
মাতােবক 

-- িনবাচন অিফসােরর 
কাযালয়/ উপেজলা 
িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয় 

িনবাচন পিরপ  ও 
িবিধমালা মাতােবক। 

িনবাচন কিমশন ক ক তফসীল ঘাষণার পর গণিব ি  জারীসহ ভাটেক েলা 
সেরজিমেন তদ করণ, িনবাচনী কমকতা িনেয়াগ, িনবাচনী মালামাল ও স ানী 
ভাতা দানসহ আইন ংখলার বািহনীেক িদক িনেদশনা দান। ভাটার তািলকা 
হালনাগাদকরেণ জনগনেক সেচতন করা। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
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mailto:unoabhaynagar@gmail.com
mailto:unoabhaynagar@mopa.gov.bd
mailto:dcjessore@mopa.gov.bd
mailto:unoabhaynagar@gmail.com
mailto:unoabhaynagar@mopa.gov.bd
mailto:dcjessore@mopa.gov.bd
mailto:unoabhaynagar@gmail.com
mailto:unoabhaynagar@mopa.gov.bd
mailto:dcjessore@mopa.gov.bd
mailto:unoabhaynagar@gmail.com
mailto:unoabhaynagar@mopa.gov.bd
mailto:dcjessore@mopa.gov.bd
mailto:unoabhaynagar@gmail.com
mailto:unoabhaynagar@mopa.gov.bd
mailto:dcjessore@mopa.gov.bd
mailto:unoabhaynagar@gmail.com
mailto:unoabhaynagar@mopa.gov.bd
mailto:dcjessore@mopa.gov.bd
mailto:unoabhaynagar@gmail.com
mailto:unoabhaynagar@mopa.gov.bd
mailto:dcjessore@mopa.gov.bd


 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 
অভয়নগর , যেশার। 
www.abhaynagar.jessore.gov.bd 

 

সবা দান িত িত (Citizen's Charter) 

: 
নং 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেববা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  

আেবদন ফরম াি  
ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 
সবা দান প িত 

দািয় া  কমকতার পদিব 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল 
২৭. িবধবা ও ামী 

পিরত া হ মিহলা 
ভাতা কায ম 

সেবা  ৩ মাস ১.  িনধািরত ফরেম আেবদন 
২.  ইউিপ চয়ার ান/ ম ার ক ক 
বািষক আেয়র ত য়নপ  
৩. ৭ কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব 
(ইউিপ চয়ার ান/ ম ার ক ক 
সত ািয়ত) 
৪.  জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 
৫.  ইউিপ চয়ার ান ক ক জ  
িনব ন সনদ এবং নাগিরকে র 
সনদপ  

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়। 

উপেজলা সমাজেসবা 
কাযালয় 

দ  সবা িবনা ে  
িক  িনবািচত 

িবধােভাগীেদর ১০ 
টাকার িবিনমেয় 

িনধািরত াংেক িনজ 
নােম ভাতা উে ালেনর 

জ  াংক িহসাব 
লেত হয় 

১৮ বছেরর ঊে  িবধবা ও ামী পিরত া  মিহলা যােদর বািষক গড় আয় 
সেবা  ১২,০০০/- তারা িনধািরত ফরেম উপেজলা/শহর সমাজেসবা অিফসার 
বরাবের আেবদন করেবন। নীিতমালা অ সাের ইউিনয়ন কিম  ক ক আেবদনস হ 
যাচাই-বাছাই কের াথিমক তািলকা ত কের পািরশসহ ড়া  অ েমাদেনর জ  
উপেজলা কিম েত রণ করা হয়। উপেজলা/ পৗরসভা/মহানগর কিম  া  
তািলকা যাচাই-বাছাই বক ড়া  কের ভাতা বই ই  করা হয়। অতঃপর 
ভাতােভাগীেক অবিহত করার পর ভাতােভাগী ১০ টাকার িবিনমেয় িনজ নােম াংক 
িহসাব খােলন। উপেজলা িনবাহী অিফসার এবং সমাজেসবা অিফসার এর যৗথ 

াংক িহসাব হেত ভাতােভাগীেদর াংক িহসােব ভাতার টাকা ানা র স  করা 
হয়। ভাতােভাগীগণ িনজ াংক িহসাব থেক ভাতার অথ উে ালন কেরন। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

২৮. বয়  ভাতা কায ম 

 

সেবা  ৩ মাস ১.  িনধািরত ফরেম আেবদন 
২.   ইউিপ চয়ার ান/সদ  ক ক 

ত য়নপ  
৩.  পাসেপাট সাইেজর ছিব 
৪.   জাতীয় পিরচয়প / নাগিরক  
সনদ (ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ার ান/ ম ার ক ক 

সত ািয়ত) 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়। 

উপেজলা সমাজেসবা 
কাযালয় 

দ  সবা িবনা ে  
িক  িনবািচত 

িবধােভাগীেদর ১০ 
টাকার িবিনমেয় 

িনধািরত াংেক িনজ 
নােম ভাতা উে ালেনর 

জ  াংক িহসাব 
লেত হয় 

যােদর বািষক গড় আয় সেবা  ১০,০০০/- এবং েষর ে  বয়স সবিন  ৬৫ 
বছর ও মিহলার ে  বয়স সবিন  ৬২ বছর তারা িনধািরত ফরেম উপেজলা/শহর 
সমাজেসবা অিফসার বরাবের আেবদন করেবন। নীিতমালা অ সাের ইউিনয়ন কিম  
ক ক আেবদনস হ যাচাই-বাছাই কের াথিমক তািলকা ত কের পািরশসহ 
ড়া  অ েমাদেনর জ  উপেজলা কিম েত রণ করা হয়। উপেজলা/ 
পৗরসভা/মহানগর কিম  া  তািলকা যাচাই-বাছাই বক ড়া  কের ভাতা বই ই  

করা হয়। অতঃপর ভাতােভাগীেক অবিহত করার পর ভাতােভাগী ১০ টাকার িবিনমেয় 
িনজ নােম াংক িহসাব খােলন। উপেজলা িনবাহী অিফসার এবং সমাজেসবা 
অিফসােরর যৗথ াংক িহসাব হেত ভাতােভাগীেদর াংক িহসােব ভাতার টাকা 

ানা েরর মা েম ভাতা িবতরণ স  হয়। িবধােভাগীেদর িনজ াংক িহসাব 
থেক ভাতার অথ উে ালন কেরন। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

২৯. অস ল িতব ী ভাতা 
কায ম 
 

সেবা  ০৩ মাস ১. িনধািরত ফরেম আেবদন 
২. ইউিপ চয়ার ান/সদ -সদ া 
ক ক ত য়নপ  
৩. পাসেপাট সাইেজর ছিব 
৪. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত 
কিপ (ইউিপ চয়ার ান ক ক) 
৫. উপেজলা া  ও পিরবার 
পিরক না অিফসার ক ক 

িতবি তার সনদ 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়। 
উপেজলা সমাজেসবা 
কাযালয় 

দ  সবা িবনা ে  
িক  িনবািচত 

িবধােভাগীেদর ১০ 
টাকার িবিনমেয় 

িনধািরত াংেক িনজ 
নােম ভাতা উে ালেনর 

জ  াংক িহসাব 
লেত হয় 

জিরপ  শনা ত ও সমাজেসবা অিধদফতর ক ক িনবি ত িতব ী ি , যার 
বািষক গড় আয় সেবা  ৩৬,০০০/- এবং বয়স সবিন  ০৬ বছর তারা িনধািরত 
ফরেম উপেজলা/শহর সমাজেসবা অিফসার বরাবের আেবদন করেবন। নীিতমালা 
অ সাের ইউিনয়ন কিম  ক ক আেবদনস হ যাচাই- বাছাই কের াথিমক তািলকা 

ত কের পািরশসহ ড়া  অ েমাদেনর জ  উপেজলা কিম েত রণ করা হয়। 
উপেজলা/ পৗরসভা/মহানগর কিম  া  তািলকা যাচাই-বাছাই বক ড়া  কের 
ভাতা বই ই  করা হয়। অতঃপর ভাতােভাগীেক অবিহত করার পর ভাতােভাগী ১০ 
টাকার িবিনমেয় িনজ নােম াংক িহসাব খােলন। উপেজলা িনবাহী অিফসার এবং 
সমাজেসবা অিফসােরর যৗথ াংক িহসাব হেত ভাতােভাগীেদর াংক িহসােব 
ভাতার টাকা ানা র স  করা হয়। ভাতােভাগীগণ িনজ াংক িহসাব থেক 
ভাতার অথ উে ালন কেরন। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

http://www.abhaynagar.jessore.gov.bd
mailto:unoabhaynagar@gmail.com
mailto:unoabhaynagar@mopa.gov.bd
mailto:dcjessore@mopa.gov.bd
mailto:unoabhaynagar@gmail.com
mailto:unoabhaynagar@mopa.gov.bd
mailto:dcjessore@mopa.gov.bd
mailto:unoabhaynagar@gmail.com
mailto:unoabhaynagar@mopa.gov.bd
mailto:dcjessore@mopa.gov.bd


 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 
অভয়নগর , যেশার। 
www.abhaynagar.jessore.gov.bd 

 

সবা দান িত িত (Citizen's Charter) 

: 
নং 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেববা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  

আেবদন ফরম াি  
ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 
সবা দান প িত 

দািয় া  কমকতার পদিব 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল 
৩০. বীর ি েযা া ভাতা 

দান 
 

সেবা  ৩ মাস ১.  িনধািরত ফরেম আেবদন 
২. ৭ কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব 
(ইউিপ চয়ার ান/ ম ার ক ক 
সত ািয়ত) 
৩.  জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 
৪.  ইউিপ চয়ার ান ক ক জ  
িনব ন সনদ এবং নাগিরকে র 
সনদপ  
৫.  ি েযা ার দিললপ  ও 
তািলকাস েহর ফেটাকিপ 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়। 
উপেজলা সমাজেসবা 
কাযালয় 

দ  সবা িবনা ে  
িক  িনবািচত 

িবধােভাগীেদর ১০ 
টাকার িবিনমেয় 

িনধািরত াংেক ভাতা 
উে ালেনর জ  াংক 

িহসাব লেত হয় 

নীিতমালা অ সাের যাচাই-বাছাই করার পর ভাতােভাগী িনবাচন কের তা 
অ েমাদেনর জ  জলা কিম েত রণ করা হয়। জলা কিম েত অ েমািদত 
ভাতােভাগীেদর নােম ভাতা পিরেশাধ বিহ ত কের তা ই র জ  উপেজলা/ জলা 
িহসাবর ণ অিফেস রণ করা হয়। ভাতা বই ই র পর ভাতােভাগীেক অবিহত কের 
ভাতােভাগীর াংক িহসাব খালা হয়। অতঃপর ইউিনেটর ক ীয় িহসাব হেত 
ভাতােভাগীেদর ভাতা উে ালন িহসােব ভাতা ানা র করা হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

৩১. জ  ও  িনব েনর 
কায ম সম য় এবং 
জ  সনদ সংেশাধন 

০২/০৩ িদন ১) ইউ,িপ চয়ার ােনর 
পািরশ ত আেবদনপ  

২) আেবদেনর পে  েয়াজনীয় 
কাগজপ  

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়। 

িবিধ মাতােবক জ  ও  িনব ধন আইন অ যায়ী আেবদন াি  সােপে  েয়াজনীয় ব া 
হণ। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

৩২. ১৪৪ ধারা জারীকরণ তাৎ িণকভােব 
জারীকরণ। 

-- উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়। 

িবিধ মাতােবক জনসাধারণ ক ক সভা, িমিছল ও িম ং করার ঘটনা েল আইন ংখলা পিরি িতর 
অবনিত দখা িদেল ১৪৪ ধারা জারীকরণ এবং পিরি িত িনয় েণ িলশ ফাস 
িনেয়াগ 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

৩৩. িবিভ   কিম র 
সভাপিতর দািয়  
পালন 

কিম র সদ -
সিচেবর সােথ 

আলােপর মা েম  
 সমেয়। 

-- উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়। 

-  ম ণালেয়র 
িনেদশনা মাতােবক 

প  যাগােযাগ ও পরামেশর মা েম উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

৩৪. াথিমক িব ালয় 
মরামত, সং ার 

 

১০-৩০ িদন ১. িনধািরত ফরেমেট ত  রণ 
করেত হেব 
২. উপেজলা িশ া কিম র 
র েলশন 

৩. এলিজইিড ক ক ত ত 
া লন 

 

১. ইউএনও  
২. উপেজলা েকৗশলী  
৩. উপেজলা িশ া 
অিফসার  
৪. সংি  িব ালয় 

েযাজ  ে  িসিডউল 
য় ও ভ াট, আই  

দান 

িব ালেয়র ভবণ জরাজীণ হেল মরামত/সং ােরর জ  সরকাির িনেদশনা 
মাতােবক িব ালেয়র তািলকা করা হয় অথবা িব ালয় ােনিজং কিম  িনেজরা 
েয়াজনীয়তার িভি েত উপেজলা িশ া অিফেস আেবদন কের থােক। উপেজলা 

িশ া অিফসার এসএমিসর আেবদন েলা/মাঠ সােভর মা েম া  সং ােরর 
তািলকা উপেজলা িশ া কিম েত উপ াপন কেরন। িশ া কিম র পািরেশর পর 
উপেজলা েকৗশলীর া লনসহ াব াথিমক িশ া অিধদ ের/এলিজইিডেত 

রণ করা হয়। িব ালেয়র নােম অথ বরা  হেল উপেজলা েকৗশলী িনধািরত 
িনয়েম ট ােরর কায ম স  কের কাদােরর মা েম মরামত/সং ার কায ম 
স  কেরন। বরা  ২ ল  টাকার কম হেল িব ালয় ােনজেম  কিম  সভা 
কের িনেজরা মরামত ও সং ার কায ম বা বায়ন কেরন। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 
অভয়নগর , যেশার। 
www.abhaynagar.jessore.gov.bd 

 

সবা দান িত িত (Citizen's Charter) 

: 
নং 

সবার নাম 
সবা দােন 

সেববা  সময় 
েয়াজনীয় কাগজপ  

আেবদন ফরম াি  
ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 
সবা দান প িত 

দািয় া  কমকতার পদিব 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল 

উ তন কমকতার পদবী, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও  

ই- মইল 
৩৫. াথিমক িশ ার জ  

উপ ি  দান িবতরণ একিদেন 
স  হয়, 

কায েম ১০-১৫ 
িদন লােগ 

পরী ায় া  ন র ও উপি িতর 
িভি েত নীিতমালা অ যায়ী চািহদা 
প  

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়। 

িবনা ে  িতবছর মাচ মােস এসএমিস এর সভার মা েম িবধােভাগী পিরবার িনবাচন করা 
হয়। উপেজলািভি ক িনধািরত কাটা অ যায়ী উপ ি র িবধা পায়। বছের ৪ বার 
উপ ি  দান করা হয়। বরা  াি র পর সংি  াংেকর কমকতাসহ িত ােন 
িগেয় উপকার ভাগীেদর মে  া  টাকা িবতরণ। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

৩৬. ত  অিধকার আইেন 
ত  দান 

আেবদেনর ধরণ 
অ যায়ী সেবা  
২০ কমিদবস 

ত  অিধকার িবিধমালায় িনধািরত 
ফরেম আেবদনকরণ 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়/ 
ত  কিমশন 

ত  অিধকার 
িবিধমালায় িনধািরত িফ 

বাংলােদেশর িনরাপ া, পররা নীিত, রা ীয় গাপনীয় ত  ও পে র আগাম ত  
িতত জনগণ ক ক িনধািরত ফরেম আেবদেনর মা েম য কান ত  দান 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

৩৭. ধম িবষয়ক ম ণালয়, 
িশ া ম ণালয়, জলা 
পিরষদ, সং া / িবভাগ 
ক ক িবিবধ অ দান 
িবতরণ/ অথ ছাড়করণ। 

৭/১০ িদেনর মে  ১) আেবদনপ  
২) ছিব ও জাতীয় পিরচয়প  

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয় 

ম ণালেয়র িনেদশনা 
মাতােবক। 

বরা প   পাওয়ার পর িবলকের িহসাবর ণ অিফেস জমাকরণ এবং িবল পাশ 
হওয়ার পর াংক িহেসেব ানা র ও মাননীয় সংসদ সদ  মেহাদেয়র সােথ 
আেলাচনা েম িনিদ  িদেন সংি  িত ান ধান ও উপকারী ভাগীেদর মে  টাকা 

দান 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

৩৮. সাধারণ অিভেযাগ 
তদ  

তদ / ত  সং হ 
স  হওয়া 

থেক িতেবদন/ 
ত য়ণ দান। 
১০-১৫ িদন 

অিভেযাগ সংি  েয়াজনীয় 
কাগজপ ািদ (যিদ থােক) 

-- িবনা ে  অিভেযাগকারী ক ক দািখল ত অিভেযাগ সংি  রিজ াের এি  দওয়া হয়। 
াথিমকভােব অিভেযােগর সত তা আেছ এমন তীয়মান হেল এবং এ ধরেণর 

অিভেযাগ িনিদ  তে র িভি েত হেল উপেজলা িনবাহী অিফসার িবষয়  আমেল 
িনেয় তদ  করার ব া হণ কেরন। অিভেযােগর  অ যায়ী উপেজলা িনবাহী 
অিফসার কখেনা িনেজ তদ  কেরন অথবা উপেজলা পযােয়র কােনা কতকতার 
মা েম তদ  করান। তদে  া  ফলাফেলর িভি েত পরবত  কায ম হণ করা হয় 
এবং িবষয়  িন ি  করা হেয় থােক। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

৩৯. এনিজও কায েমর 
ত য়ণ দান 

১২-১৬ িদন ১) িনব ন সনদ 
২) কম িচ অ েমাদন ড েম  
৩) কম িচর জ  অ েমািদত 
বােজট 
৪) ইউিনয়ন পিরষেদর 
চয়ার ােনর ত য়ণ ( েযাজ  

ে ) 

-- িবনা ে  আেবদন াি র পর তা সংি  রিজ াের এি  দওয়া হয়। এনিজও ক ক 
স ািদত কােজর িবষেয় ত য়নপে র জ  া  আেবদন িবষেয় সরজিমন 
পিরদশন ও যাচাই অে  িতেবদন দািখেলর জ  তদ কারী কমকতা িনেয়াগ দান 
করা হয়। তদ কারী কমকতা তদে র তািরখ িনধারণ কের সরজিমন পিরদশন কের 
তােদর কােজর মান িবষেয় িব ািরত িতেবদন দািখল কেরন। া  িতেবদন 
পযােলাচনায় আেবদনকারী এনিজও’র কােজর মান সে াষজনক পাওয়া গেল চািহত 

ত য়নপ  দান করা হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, য শার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
 

৪০. নারী ও িশ  িনযাতন 
িতেরাধ সল 

কিম । 

অিভেযাগ াি র 
১০ (দশ) িদেনর 
মে  প য়েক 
না শ দান করা 

হয়। 

১) অিভেযাগ দািখল 
২) অিভেযাগ সংি  েয়াজনীয় 
কাগজপ  

উপেজলা মিহলা িবষয়ক 
কমকতা, উপেজলা সমাজ 
সবা কমকতা, ভার া  

কমকতা ও উপেজলা 
িনবাহী অিফসার। 

-- অিভেযাগ াি র ১০ (দশ) িদেনর মে  উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা ক ক 
সংিশ  প য়েক না শ দান করা হয়। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার  
টিলেফান: ০২-৪২১৪৪০২২ 

unoabhaynagar@gmail.com 
unoabhaynagar@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, যেশার 
টিলেফান: 0421-৬৮৫০০ 

dcjessore@mopa.gov.bd 
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এ ছাড়াও উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক িনে া  কাযাবলী স ািদত হেয় থােক 

 
 সামািজক ও সাং িতক কাযাবলী জারদারকরণ 
 আইন- ংখলা র ায় েয়াজনীয় সহায়তা দান। 
 ইউিনয়ন পিরষেদর সােথ যাগােযাগ ও সম য় 

 

 সরকাির কায েমর সহায়ক ি  িহসােব দািয়  পালন 
 উপেজলা পযােয় উ য়ন ও শাসিনক কােজর তদারিককরণ 
 া িতক েযাগ, িভ  ও মহামারীর সময় াণ কােজ সহায়তাকরণ 

 

 িবিভ  িবভাগীয় কমকতােদর সােথ কােজর সম য় সাধন 
 ম ণালেয়র সকল নীিতমালা মাঠপয়ােয় বা বায়ন 
 সরকার িনেদিশত সকল কােজর বা বায়ন 

 
জ রী েয়াজেনঃ উপেজলা িনবাহী অিফসার, অভয়নগর , যেশার। 

                                                                                                                                              মাবাইলঃ ০১৭৩৩০৭৪০৩৫ 
                         ই- মইলঃ unoabhaynagar@mopa.gov.bd;  

                                     unoabhaynagar@gmail.com 
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