
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

কুমারখালী, কুষ্টিয়া। 

 

িাগনরক সিে বা সসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত 

 
ক্রনি 

ক  

সসবার িাি প্রদয়াজিীয় সদব বাচ্চ  

সিয়  (ঘন্টা/ নেি/ 

িাস) 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

/আবেদন ফরম  প্রানির স্থাি  

সসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত ( 

র্নে থাদক)  

োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

(কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর, 

বাাংলাদেদশর সকাড, সজলা/ 

উপদজলা সকাড সহ 

সেনলদিাি িম্বর ও ই-

সিইল) 

ঊধ বতি কি বকতবার পেবী, রুি 

িম্বর ,বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা/ উপদজলা সকাড সহ 

সেনলদিাি িম্বর ও ই-সিইল)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. প্রধািিন্ত্রীর ত্রাণ ও 

কল্যাণ তহনবল হদত 

প্রেত্ত অনুোদির সেক 

ব্যনির অনুকূদল নবতরণ  

 

সদব বাচ্চ ০২ (দুই) 

কার্ বনেবস 

জাতীয় পনরেয়পদত্রর ০১ কনপ সতযানয়ত 

িদোকনপসহ সাো কাগদজ আদবেি উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

 

 

নবিামূদল্য 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

০২. ধি ব িন্ত্রণালয় হদত 

িসনজে/িনিদরর 

অনুকূদল প্রাি বরাদ্দ 

নবতরণ 

০৩ (নতি) কার্ বনেবস সাংনিি িসনজে/িনির কনিরর 

সভাপনত/দসদক্রোরীর জাতীয় 

পনরেয়পদত্রর ০১ কনপ সতযানয়ত 

িদোকনপসহ সাো কাগদজ আদবেি 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

 

নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

০৩.  িহািান্য রাষ্ট্রপনতর/  

িািীয় সাংসে সেদের 

সেচ্ছাধীি/ঐনচ্ছক তহনবল 

হদত প্রাি সেক নবতরণ 

০৩ (নতি) কার্ বনেবস ১. অনুোিপ্রাি তানলকাভূি ব্যনির 

আদবেি 

২. জাতীয় পনরেয়পদত্রর সতযানয়ত 

িদোকনপ  

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

 

নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

০৪. হাে-বাজাদরর োনিিা 

নভরর একসিা বদিাবস্ত 

৩০-৪০ নেি নিদমাি ডকুদিন্টসহ আদবেি করদত 

হদব: 

১। জাতীয় পনরেয়পদত্রর ০১ কনপ 

সতযানয়ত িদোকনপ 

২। িাগনরক সিে 

৩। সেড লাইদসন্স িদোকনপ-০১ কনপ 

৪। ছনব ১ কনপ 

 

উপদজলা ভূনি অনিস 

 

 

 

 

১। আবেদবন ২০ টাকার ককাট ট ষ্টফ  

১। উপবেলা সদবর প্রষ্টি ের্ টষ্টমটাবরর 

েন্য ৫০ টাকা। 

২। অন্যান্য এলাকার প্রষ্টি ের্ ট 

ষ্টমটাবরর েন্য ২০ টাকা । 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 



ক্রনি 

ক  

সসবার িাি প্রদয়াজিীয় সদব বাচ্চ  

সিয়  (ঘন্টা/ নেি/ 

িাস) 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

/আবেদন ফরম  প্রানির স্থাি  

সসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত ( 

র্নে থাদক)  

োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

(কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর, 

বাাংলাদেদশর সকাড, সজলা/ 

উপদজলা সকাড সহ 

সেনলদিাি িম্বর ও ই-

সিইল) 

ঊধ বতি কি বকতবার পেবী, রুি 

িম্বর ,বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা/ উপদজলা সকাড সহ 

সেনলদিাি িম্বর ও ই-সিইল)  

০৫. হাে-বাজার ইজারা প্রোি ১৫ মাঘ হবি ২০ 

চৈত্র 

১. দরপত্র আবেদন 

২. োিীয় পষ্টরৈয়পত্র 

৩. োমানবির ব্াাংক ড্রাফট/বপ-অর্ টাবরর 

মূলকষ্টপ 

উপবেলা ষ্টনে টাহী অষ্টফসার 

এর কায টালয় /উপবেলা ভূষ্টম 

অষ্টফস/বসানালী ব্াাংক/ কেলা 

প্রশাসবকর কায টালয় 

ষ্টসর্উল মূল্য ষ্টনর্ টারণ (ষ্টের্ি ৩ 

েছবরর র্ড় ইোরা মূবল্যর ১০% 

েষ্টর্ টি মূল্যসহ) 

এোং কস অনুসাবর ১৫% ভ্যাট, ৫% 

আয়করসহ ইোরা মূল্য প্রদান 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

০৬. 

েলমহাল ইোরা 

 

১৫ মাঘ হবি ২০ 

চৈত্র 

১. ষ্টেজ্ঞষ্টি কমািাবেক ষ্টসষ্টর্উল গ্রহণ ও 

দাষ্টখল 

২. োমানবির ব্াাংক ড্রাফট/বপ-অর্ টাবরর 

মূলকষ্টপ 

 

উপবেলা ষ্টনে টাহী অষ্টফসাবরর 

কায টালয়/ উপবেলা ভূষ্টম 

অষ্টফস/বসানালী ব্াাংক/ কেলা 

প্রশাসবকর কায টালয়/ 

ষ্টেষ্টর্ কমািাবেক ষ্টসষ্টর্উল মূল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

০৭. কৃনি খাস জনি 

বদিাবদস্তর প্রস্তাব সজলা 

প্রশাসক বরাবর সপ্ররণ 

৩০নেি নিধ বানরত সিদয় নিদমাি ডকুদিন্টসহ 

এনসল্যান্ড বরাবর আদবেি করদত হদব: 

১। ষ্টনর্ টাষ্টরি ফরম যথাযথভ্াবে পুরন 

২। দুই কষ্টপ স্বামী-স্ত্রীর কযৌথ ছষ্টে 

৩। ভূষ্টমহীন ষ্টহসাবে ইউষ্টনয়ন পষ্টরষবদর 

কৈয়ারম্যাবনর প্রিযয়ন পত্র 

৪। ইউষ্টনয়ন পষ্টরষবদর কৈয়ারম্যান প্রদত্ত 

নার্ষ্টরকবের সনদ 

৫। োিীয় পষ্টরৈয়পত্র 

৬। মুষ্টিবযাদ্ধা পষ্টরোবরর কেবত্র মুষ্টিবযাদ্ধা 

সাংসবদর প্রিযয়ন পত্র। 

৬। অষ্টর্গ্রহবনর ফবল ো নদী ভ্াঙার ফবল ভূষ্টমহীন 

হবয় থাকবল িার প্রমাণ পত্র। 

উপদজলা ভূনি অনিস ১ োকা সসলািী এবাং কবুনলয়দতর 

জন্য ২৪০ োকা 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

০৮. সরকানর সাংস্থা/েিদরর 

অনুকূদল অকৃনি খাস জনি 

বদিাবস্ত 

৩-৪ িাস। 

িন্ত্রণালদয়র 

অনুদিােদির উপর 

নিভবর কদর 

১। উপদজলা ভূনি অনিস সথদক সহকানর কনিশিার 

(ভূনি) বদিাবস্ত িনথ সৃজি কদর সপ্ররি করদবি 

এবাং িনথদত নিম্ন বনণ বত েনললানে প্রোি করদবি।  

২। িন্ত্রণালদয়র প্রশাসনিক অনুদিােিসহ প্রতযাশী 

সাংস্থার পূরণকৃত আদবেি 

৩। খনতয়াদির কনপ 

৪। প্রস্তানবত জনির েতুনে বদকর কি সবনশ ৫০০ গজ 

ব্যাসাদধ বর অন্তভূি একর সেস ম্যাপ 

৫। প্রস্তানবত োগ/োগসমূদহর জনিদক রনিি কানল 

নেদয় নেনিত 

করদত হদব 

৬। সেস ম্যাপভূি সকল োদগর জনির বতবিাি 

সেণী, বতবিাি ব্যবহার ও জনির পনরিাণ উদেখ 

করদত হদব 

৭। সাব-সরনজষ্ট্রার অনিস সথদক প্রাি নবগত ১২ 

উপদজলা ভূনি অনিস 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সাংষ্টিি কমৌোর পূে টেিী ১২ মাবসর 

র্ড় মূবল্যর ১.৫ কথবক ৩ গুণ পয টন্ত 

কসলামী মূল্য 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 



ক্রনি 

ক  

সসবার িাি প্রদয়াজিীয় সদব বাচ্চ  

সিয়  (ঘন্টা/ নেি/ 

িাস) 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

/আবেদন ফরম  প্রানির স্থাি  

সসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত ( 

র্নে থাদক)  

োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

(কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর, 

বাাংলাদেদশর সকাড, সজলা/ 

উপদজলা সকাড সহ 

সেনলদিাি িম্বর ও ই-

সিইল) 

ঊধ বতি কি বকতবার পেবী, রুি 

িম্বর ,বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা/ উপদজলা সকাড সহ 

সেনলদিাি িম্বর ও ই-সিইল)  

িাদসর সি সেনণর জনির সম্পানেত েনলদলর বনণ বত 

মূদল্যর তানলকা 

০৯. অনপ বত সম্পনত্তর ইজারা 

িবায়ি 

১০ (েশ) কার্ বনেবস ক) একসনা ষ্টলে নোয়বনর েন্য উপবেলা 

ষ্টনে টাহী অষ্টফসার/ সহকারী কষ্টমশনার 

(ভূষ্টম) এর ষ্টনকট আবেদন করবি হবে। 

খ) পুকুর, োর্ান, ষ্টেল প্রভৃষ্টির েন্য 

প্রকাশ্য ষ্টনলাম অনুষ্টিি হবে। 

উপদজলা ভূনি অনিস 

ষ্টনর্ টাষ্টরি কসলামী ষ্টর্.ষ্টস.আর মারফি পষ্টরবশার্ 

করবি হবে। 

উপবেলা পয টাবয়(কপৌরসভ্ার োষ্টহবর): 

১. কৃষ্টষ েষ্টম একর প্রষ্টি ৫০০/- টাকা 

২. অকৃষ্টষ ষ্টভ্টি েষ্টমর একর প্রষ্টি ২০০০/- টাকা 

৩. ষ্টশল্প োষ্টণষ্টেযক কাবে ব্েহৃি েষ্টমর একর প্রষ্টি 

৩০০০/টাকা 

৪. আোষ্টসক ঘর(কাঁৈা ঘর কমবে পাকা, টিবনর কদওয়াল ও 

ছাদ) প্রষ্টি ের্ টফুট ১/-টাকা 

৫. আসাষ্টসক ঘর (আর্া-পাঁকা) প্রষ্টি ের্ টফুট ১.৫০ টাকা 

৬. আোষ্টসক ঘর (পাঁকা দালান) প্রষ্টি ের্ টফুট ৩.৫০ টাকা 

৭. োষ্টণষ্টেযক উবেবশ্য ব্েহৃি ঘর প্রষ্টি ের্ টফুট ৪.০০ 

টাকা 

কপৌর শহবরর কেবত্র: 

৮. কৃষ্টষ েষ্টম একর প্রষ্টি ১০০০/- টাকা 

৯. অকৃষ্টষ ষ্টভ্টি েষ্টমর একর প্রষ্টি ৪০০০/- টাকা 

১০. ষ্টশল্প/োষ্টণষ্টেযক কাবে ব্েহৃি েষ্টমর একর প্রষ্টি 

৫০০০/টাকা 

১১. আোষ্টসক ঘর(কাঁৈা ঘর কমবে পাকা, টিবনর কদওয়াল 

ও ছাদ) প্রষ্টি ের্ টফুট ৩.০০/-টাকা 

১২. আসাষ্টসক ঘর (আর্া-পাঁকা) প্রষ্টি ের্ টফুট ৪.০০/- 

টাকা 

১৩. আোষ্টসক ঘর (পাঁকা দালান) প্রষ্টি ের্ টফুট ৬.০০/- 

টাকা 

১৪. োষ্টণষ্টেযক উবেবশ্য ব্েহৃি ঘর প্রষ্টি ের্ টফুট ১২.০০ 

টাকা 

ফল/ফবলর োর্ান/পুকুর/দীষ্টঘ/ষ্টেল: 

ক. ষ্টনলাবমর মাধ্যবম ফবলর োর্ান এক েছবরর ষ্টভ্ষ্টত্তবি 

এোং পুকুর/দীষ্টঘ/ষ্টেল ইিযাষ্টদর কেবত্র ষ্টিন েছবরর 

ষ্টভ্ষ্টত্তবি সবে টাচ্চ র্াকর্ারীর অনুকূবল ষ্টলে প্রদান করবি 

হবে। 

খ. ষ্টভ্.ষ্টপ িাষ্টলকা ২০০১ েষ্টহভূ টি ককসগুষ্টল ইোরা প্রদান 

করা হয় না। 

র্. আইনর্ি েটিলিা না থাকবল ৭ ষ্টদন 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

 

 

ও  

সহকারী কষ্টমশনার (ভূষ্টম) 

কুমারখালী, কুষ্টিয়া 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩৬ 

 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

১০. 

কেনাবরল সাটি টষ্টফবকট 

মামলা 

 

দুই কথবক ছয় মাস 

১. ষ্টরকুইষ্টেশন পত্র 

২. এযার্বভ্বলারাম ককাট ট ষ্টফ/ োাংলাবদশ 

ককাট ট ষ্টফ 

৩. দাষ্টের ষ্টেষবয় প্রমাণক 

কেোষ্টর অষ্টফস/স্ট্যাম্প 

কভ্ন্ডার 

 

সরকাষ্টর দােী 

অনুযায়ী ষ্টনষ্টদ টি 

হাবর স্ট্যাম্প/ককাট ট 

ষ্টফ 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

১১. এিনজও কার্ বক্রি 

সম্পনকবত প্রতযয়ি 

৭ (সাত) কার্ বনেবস ১. এিনজও নবিয়ক বুযদরা কর্তবক প্রণীত 

নিধ বানরত িদি ব আদবেি 

২. সাংনিি কার্ বক্রদির তথ্য, উপাদত্তর 

প্রিাণক 

৩. কার্ বক্রদির আদলাকনেত্র 

এিনজও অযাদিয়াস ব বুযদরা 

প্রধািিন্ত্রীর কার্ বালয় 

িাইসা ভবি (৯ি তলা), ১৩ 

শহীে কযাদেি িিসুর আলী 

স্মরিী , রিিা, ঢাকা-১০০০ 

e-

mail:naffairsb@yahoo.com, 

এ অনিদসর জন্য প্রদর্াজয িয়/নি উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 



ক্রনি 

ক  

সসবার িাি প্রদয়াজিীয় সদব বাচ্চ  

সিয়  (ঘন্টা/ নেি/ 

িাস) 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

/আবেদন ফরম  প্রানির স্থাি  

সসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত ( 

র্নে থাদক)  

োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

(কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর, 

বাাংলাদেদশর সকাড, সজলা/ 

উপদজলা সকাড সহ 

সেনলদিাি িম্বর ও ই-

সিইল) 

ঊধ বতি কি বকতবার পেবী, রুি 

িম্বর ,বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা/ উপদজলা সকাড সহ 

সেনলদিাি িম্বর ও ই-সিইল)  

Web:www.ngoab.gov.bd 

১২. সাংস্কৃনত নবিয়ক 

িন্ত্রণালয় হদত অনুোি 

প্রানির  আদবেি 

অগ্রগািীকরণ 

০১ (এক) কার্ বনেবস সাংস্কৃনত নবিয়ক িন্ত্রণালয় কর্তবক প্রণীত 

অনুোি িরি 

গঠিতন্ত্র 

কার্ বক্রদির প্রনতদবেি 

ভবি ৬(১১) তলা, বাাংলাদেশ 

সনেবালয়, ঢাকা-১০০০ 

e-mail:ap@mocagov.bd, 

Web: www.mopa.gov.bd 

এ অনিদসর জন্য প্রদর্াজয িয়/নি উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

১৩. নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদির 

ম্যাদিনজাং কনির গঠদির 

জন্য নপ্রজাইনডাং অনিসার 

নিদয়াগ 

০২ (দুই) কার্ বনেবস 

১। স্কুদলর প্যাদড প্রধাি নশক্ষক/নশনক্ষকার 

আদবেি 

২। পূব ববতী কনির গঠি ও সিয়াদের 

কাগদজর সতযানয়ত কনপ 

সাংষ্টশি ষ্টশো প্রষ্টিিান ষ্টেনামূবল্য 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

১৪. নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদির এডহক 

কনিরর অনভভাবি সেে 

িদিািয়ি ০২ (দুই) কার্ বনেবস 

১। স্কুদলর প্যাদড আদবেি 

২। সেনণ নভনত্তক ১ি ও ২য় স্থাি 

অজবিকারী নশক্ষাথীর অনভভাবদকর িাদির 

তানলকা োনখল 

 

সাংষ্টশি ষ্টশো প্রষ্টিিান 

 

ষ্টেনামূবল্য 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

১৫. সজএসনস / এসএসনস 

পরীক্ষা সকন্দ্র স্থাপি 

নবিদয় িতািত প্রোি 

 

০৭ (সাি) কায টষ্টদেস 

১. প্রবয়ােনীয় সাংযুষ্টিসহ কোর্ ট কথবক 

প্রাি পত্র  

২. ককবে অাংশগ্রহণকারী ষ্টশো 

প্রষ্টিিানসমূবহর সম্মষ্টিপত্র 

 

 

িাধ্যনিক নশক্ষা অনিস 

 

 

ষ্টেনামূবল্য 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

১৬. নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদির 

বিদভাজদি গিদি 

অনুিনত প্রোি 

০৫ (পাঁে) কার্ বনেবস 

১। স্কুদলর প্যাদড প্রধাি নশক্ষক/নশনক্ষকার 

আদবেি 

২. অনভভাবকদের সম্মনতপত্র 

৩. ড্রাইভাদরর ড্রাইনভাং লাইদসন্স  

৪. গানির নিেদিস সার বনিদকে 

৫. বিদভাজি ম্যাদিজদিন্ট কনির 

৬. নশক্ষা অনিসাদরর প্রতযয়ি  

১. সাংষ্টিি ষ্টশো প্রষ্টিিান  

২. র্াষ্টড়র মাষ্টলক/ড্রাইভ্ার  

 

ষ্টেনামূবল্য 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

১৭. 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সথদক 

সবসরকারী গ্রন্থাগারসমূদহ 

বই প্রানির আদবেদি 

সুপানরশ প্রোি 

০১ (এক)  

কার্ বনেবস) 

 

১. জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সথদক সরবরাহকৃত 

আদবেি িরি 

২. গ্রণ্হদকন্দ্র নিবন্ধি সিদের িদোকনপ 

৩. নবদ্যিাি গ্রন্থাগাদরর ছনব 

 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সাংস্কৃনত 

নবিয়ক িন্ত্রণালয়, ৫/নস 

বিবন্ধু এনভনিউ, ঢাকা-

১০০০। e-

mail:granthakendro.org

@gmail.com 

Web:www.nbc.org.bd 

 

 

 

 

নবিামূদল্য 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 



ক্রনি 

ক  

সসবার িাি প্রদয়াজিীয় সদব বাচ্চ  

সিয়  (ঘন্টা/ নেি/ 

িাস) 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

/আবেদন ফরম  প্রানির স্থাি  

সসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত ( 

র্নে থাদক)  

োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

(কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর, 

বাাংলাদেদশর সকাড, সজলা/ 

উপদজলা সকাড সহ 

সেনলদিাি িম্বর ও ই-

সিইল) 

ঊধ বতি কি বকতবার পেবী, রুি 

িম্বর ,বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা/ উপদজলা সকাড সহ 

সেনলদিাি িম্বর ও ই-সিইল)  

১৮. জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সথদক 

সবসরকারী 

গ্রন্থাগারসমূদহর বরাদ্দকৃত 

বই গ্রহণ  নবিদয় সুপানরশ 

প্রোি 

০১ (এক) কার্ বনেবস 

 

 

 

 

১. জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সথদক বই বরাদ্দ 

প্রানির কনপসহ আদবেি  

 

 

 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সাংস্কৃনত 

নবিয়ক িন্ত্রণালয়, ৫/নস 

বিবন্ধু এনভনিউ, ঢাকা-

১০০০। e-

mail:granthakendro.org

@gmail.com 

Web:www.nbc.org.bd 

 

নবিামূদল্য 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

১৯. একর বানি একর খািার 

প্রকদের ঋণ অনুদিােি 

০২-০৩ ঘন্টা ১। আদবেিকারীর ছনব-১ কনপ 

২। জাতীয় পনরেয়পত্র/জম নিবন্ধি 

সিদের িদোকনপ-১ কনপ 

৩। সনিনত ব্যবস্থাপিা কনিরর 

কার্ বনববরণী 

উপদজলা সিন্বয়কারী, একর 

বানি একর খািার প্রকে 

কার্ বালয় 

  

নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

২০. বীর মুনিদর্াদ্ধার সম্মািী 

ভাতা প্রোি 

২ িাস ১. নিধ বানরত িরদি আদবেি 

২. পাসদপাে ব সাইদজর ছনব 

৩. জাতীয় পনরেয় পদত্রর িদোকনপ 

৪. জমনিবন্ধি ও িাগনরক সিে 

৫. মুনিদর্াদ্ধার েনললপত্র ও সগদজদের 

কনপ 

উপবেলা ষ্টনে টাহী অষ্টফসাবরর 

কায টালয়/ সমােবসো অষ্টফস 

নবিামূদল্য 

(তদব ১০ োকা মূল্য ব্যাাংক একাউন্ট 

োলু করদত হদব) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

২১. 

 

প্রয়াত মুনিদর্াদ্ধাদের 

োিি খরে প্রোি 

 

 

০৩ (নতি)  

কার্ বনেবস 

উত্তরাধীকারী/দপাষ্য নিদম্মাি ডকুদিন্টসহ 

আদবেি করদবি: 

১। উপদজলা মুনিদর্াদ্ধা কিান্ডাদরর 

সুপানরশ 

২। মৃতুযসিে 

উপদজলা মুনিদর্াদ্ধা কিান্ড 

ও সাংনিি ইউনিয়ি পনরিে 

 

নবিামূদল্য 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

২২. সাধারণ অনভদর্াগ তেন্ত 

ও নিষ্পনত্ত 

০৭ (সাত) কার্ বনেবস সাো কাগদজ আদবেি ও প্রিাণক 

 

উপবেলা ষ্টনে টাহী অষ্টফসাবরর 

কায টালয় 

নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

২৩. নসদিিা/দপেলপাম্প 

স্থাপি/ইদের ভাো স্থাপি 

সাংক্রান্ত তেন্ত প্রনতদবেি 

সপ্ররণ 

০৭ (সাত) কার্ বনেবস ষ্টর্ষ্টস অষ্টফস কথবক পত্র প্রাষ্টি সাবপবে কেলা প্রশাসবকর কায টালয় নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

 

 

 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 



ক্রনি 

ক  

সসবার িাি প্রদয়াজিীয় সদব বাচ্চ  

সিয়  (ঘন্টা/ নেি/ 

িাস) 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

/আবেদন ফরম  প্রানির স্থাি  

সসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত ( 

র্নে থাদক)  

োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

(কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর, 

বাাংলাদেদশর সকাড, সজলা/ 

উপদজলা সকাড সহ 

সেনলদিাি িম্বর ও ই-

সিইল) 

ঊধ বতি কি বকতবার পেবী, রুি 

িম্বর ,বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা/ উপদজলা সকাড সহ 

সেনলদিাি িম্বর ও ই-সিইল)  

২৪. তথ্য অনধকার আইি, 

২০০৯ অনুর্ায়ী োনহত 

তথ্য সরবরাহ 

১০ (েশ) কার্ বনেবস নিধ বানরত িরদি নলনখত বা ই-সিইদলর 

িাধ্যদি আদবেি করদত হদব 

উপকেলা ষ্টনে টাহী অষ্টফসাবরর 

কায টালয় 

নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

২৫. ষ্টের্ো ও স্বামী পষ্টরিযি 

দুস্থ মষ্টহলা ভ্ািা 

কায টক্রম 

২ মাস ১. ষ্টনর্ টাষ্টরি ফরবম আবেদন  

২. ইউষ্টপ কৈয়ারম্যান কর্তটক োষ্টষ টক 

আবয়র প্রিযয়নপত্র 

৩. পাসবপাট ট সাইবের ছষ্টে 

৪. োিীয় পষ্টরৈয়পবত্রর সিযাষ্টয়ি 

ফবটাকষ্টপ 

৫. েন্মষ্টনেন্ধন সনদ ও নার্ষ্টরক সনদ 

উপবেলা ষ্টনে টাহী অষ্টফসাবরর 

কায টালয়/ উপবেলা 

সমােবসো অষ্টফস 

নবিামূদল্য 

(তদব ১০ োকা মূল্য ব্যাাংক একাউন্ট 

োলু করদত হদব) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

২৬. বয়স্কভাতা কার্ বক্রি ২ মাস ১. ষ্টনর্ টাষ্টরি ফরবম আবেদন 

২. পাসবপাট ট সাইবের ছষ্টে 

৩. োিীয় পষ্টরৈয়পবত্রর সিযাষ্টয়ি 

ফবটাকষ্টপ 

৪. েন্মষ্টনেন্ধন সনদ ও নার্ষ্টরক সনদ 

উপবেলা ষ্টনে টাহী অষ্টফসাবরর 

কায টালয়/ উপবেলা 

সমােবসো অষ্টফস 

নবিামূদল্য 

(তদব ১০ োকা মূল্য ব্যাাংক একাউন্ট 

োলু করদত হদব) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

২৭. অসচ্ছল প্রনতবন্ধী ভাতা 

কার্ বক্রি 

২ মাস ১. ষ্টনর্ টাষ্টরি ফরবম আবেদন 

২. পাসবপাট ট সাইবের ছষ্টে 

৩. োিীয় পষ্টরৈয়পবত্রর সিযাষ্টয়ি 

ফবটাকষ্টপ 

৪. েন্মষ্টনেন্ধন সনদ ও নার্ষ্টরক সনদ 

৫. উপবেলা প্রষ্টিেন্ধী ষ্টেষয়ক কম টকিটা 

প্রদত্ত প্রষ্টিেন্ধী সনদ 

৬. প্রষ্টিেন্ধী কার্ ট  

উপবেলা ষ্টনে টাহী অষ্টফসাবরর 

কায টালয়/ উপবেলা 

সমােবসো অষ্টফস 

নবিামূদল্য 

(তদব ১০ োকা মূল্য ব্যাাংক একাউন্ট 

োলু করদত হদব) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

 

 

২৮. 

সজলা সথদক প্রাি সার 

নডলারদের িাদে উপ-

বরাদ্দ প্রোি 

 

০১ (এক) কার্ বনেবস 

উপদজলা সার ও বীজ িনিেনরাং কনিরর 

সেে সনেব (উপদজলা কৃনি অনিসার) 

এর নিকে সথদক িনথ 

১। আগািিী বার্রতবা 

২। োলািপত্র 

উপবেলা কৃষ্টষ অষ্টফস নবিামূদল্য 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

২৯. 

ইউষ্টনয়ন পষ্টরষবদর 

কৈয়ারম্যান ও সদস্যবদর 

সম্মানী ভ্ািা প্রদান 

 

েরাে প্রাষ্টির পর ০৩ 

(ষ্টিন) কায টষ্টদেস 

১. েরােপত্র 

 

 

উপবেলা ষ্টনে টাহী অষ্টফসাবরর 

কায টালয় 

নবিামূদল্য 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 



ক্রনি 

ক  

সসবার িাি প্রদয়াজিীয় সদব বাচ্চ  

সিয়  (ঘন্টা/ নেি/ 

িাস) 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

/আবেদন ফরম  প্রানির স্থাি  

সসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত ( 

র্নে থাদক)  

োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

(কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর, 

বাাংলাদেদশর সকাড, সজলা/ 

উপদজলা সকাড সহ 

সেনলদিাি িম্বর ও ই-

সিইল) 

ঊধ বতি কি বকতবার পেবী, রুি 

িম্বর ,বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা/ উপদজলা সকাড সহ 

সেনলদিাি িম্বর ও ই-সিইল)  

৩০. 

গ্রাম পুষ্টলশবদর 

কেিন/যািায়াি ভ্ািা 

প্রদান 

েরাে প্রাষ্টির পর 

প্রষ্টি মাবসর ০৩ 

িাষ্টরবখর মবধ্য 
১. েরােপত্র 

 

উপবেলা ষ্টনে টাহী অষ্টফসাবরর 

কায টালয় 

নবিামূদল্য 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

৩১. 

নারী ও ষ্টশশু ষ্টনয টািন 

প্রষ্টিবরার্ কসবল প্রাি 

অষ্টভ্বযার্ ষ্টনষ্পষ্টত্ত 

১০ (দশ) কায টষ্টদেস 

১. অষ্টভ্বযাবর্র ষ্টেষবয় আবেদন 

২. অষ্টভ্বযাবর্র ষ্টেষবয় প্রমাণক 

 নবিামূদল্য 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

৩২. 

র্ণশুনানীবি প্রাি 

অষ্টভ্বযাবর্র ষ্টনষ্পষ্টত্ত 

০৭ (সাি) কায টষ্টদেস 

১. অষ্টভ্বযাবর্র ষ্টেষবয় আবেদন 

২. অষ্টভ্বযাবর্র ষ্টেষবয় প্রমাণক 

উপবেলা ষ্টনে টাহী অষ্টফসাবরর 

কায টালয়/ উপবেলা মষ্টহলা 

ষ্টেষয়ক কম টকিটার কায টালয় 

নবিামূদল্য 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

৩৩. 
ত্রান মন্ত্রণালয় কর্তটক 

প্রদত্ত েরাবের গৃহীি 

প্রকবল্পর োস্তোয়ন 

(টিআর, কাষ্টেটা, কাষ্টেখা 

ও ত্রাণ সামগ্রী 

প্রকল্প োস্তোয়ন 

কম টকিটা হবি প্রস্তাে 

প্রাষ্টির পর ০২ 

কায টষ্টদেস 

১. সাংষ্টিি ষ্টেষবয় আবেদন 

২. প্রকল্প োস্তোয়ন কম টকিটার সুপাষ্টরশ ও 

প্রিযয়ন 

৩. েরােপত্র 

উপবেলা ষ্টনে টাহী অষ্টফসাবরর 

কায টালয়/ উপবেলা প্রকল্প 

োস্তোয়ন কম টকিটার কায টালয় 

নবিামূদল্য 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

৩৪. 
এলষ্টেইষ্টর্ কর্তটক গৃহীি 

ও োস্তোষ্টয়ি প্রকল্প 

প্রবযােয কেবত্র 

টিকাদারীবরর ষ্টেল/ প্রকল্প 

কষ্টমটির সভ্াপষ্টির ষ্টেল 

প্রদান 

উপবেলা প্রবকৌশলীর 

কায টালয় হবি প্রস্তাে 

প্রাষ্টির ০২ (দুই) 

কায টষ্টদেস 

 

 

 

১. সাংষ্টিি ষ্টেষবয় আবেদন 

২. উপবেলা প্রবকৌশলীর সুপাষ্টরশ ও 

প্রিযয়ন 

৩. েরােপত্র 

উপবেলা ষ্টনে টাহী অষ্টফসাবরর 

কায টালয়/ উপবেলা 

প্রবকৌশলীর কায টালয় 

নবিামূদল্য 

 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

৩৫. ইউষ্টপ সষ্টৈের্বণর ষ্টেবদশ 

র্মবণর অনুমষ্টি সাংক্রান্ত  

আবেদন প্রাষ্টির ০২ 

(দুই) ষ্টদন পর 

১. োিীয় পষ্টরৈয় পত্র 

২. েন্ম ষ্টনেন্ধন 

৩. ষ্টেবদশ ভ্রমণ সাংক্রান্ত োবয়ার্াটা 

৪. আবেদনপত্র 

 

উপবেলা ষ্টনে টাহী অষ্টফসাবরর 

কায টালয় 

নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 



ক্রনি 

ক  

সসবার িাি প্রদয়াজিীয় সদব বাচ্চ  

সিয়  (ঘন্টা/ নেি/ 

িাস) 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

/আবেদন ফরম  প্রানির স্থাি  

সসবামূল্য এবাং পনরদশাধ পদ্ধনত ( 

র্নে থাদক)  

োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

(কি বকতবার পেবী, রুি িম্বর, 

বাাংলাদেদশর সকাড, সজলা/ 

উপদজলা সকাড সহ 

সেনলদিাি িম্বর ও ই-

সিইল) 

ঊধ বতি কি বকতবার পেবী, রুি 

িম্বর ,বাাংলাদেদশর সকাড, 

সজলা/ উপদজলা সকাড সহ 

সেনলদিাি িম্বর ও ই-সিইল)  

৩৬. আষ্টদোসী (ক্ষুদ্র নৃ-কর্ািী) 

উন্নয়বনর েন্য েরাে 

সাংক্রান্ত 

েরাে প্রাষ্টির ১৫ 

ষ্টদবনর মবধ্য 

১. প্রকল্প দাষ্টখল 

২. করষ্টেবেশন সাংক্রান্ত কার্ে পত্র দাষ্টখল 

৩. প্রস্তাে কপ্ররবণর েন্য ষ্টনর্ টাষ্টরি ফরম 

উপবেলা ষ্টনে টাহী অষ্টফসাবরর 

কায টালয় 

নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪৬ 
dckushtia@mopa.gov.bd 

 
 

 

 

(স্বােষ্টরি) 

সিা: শাহীনুজ্জািাি 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুিারখালী, কুনিয়া 

+৮৮০৭০২৫৭৬৪০২ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩০ 

unokumarkhali@mopa.gov.bd 


