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০২

নাগরিকেি আকেদন গ্রহণ

ব
সার্টরিকেট
মামলা দাকয়ি

তাৎক্ষরণে

আকেদন সংরিষ্ট

উপকেলা
হহল্পকেস্ক

রেনামূকে

kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß
Kg©KZ©vi c`ex/iæg b¤^i,
†Rjv/Dc‡Rjvi
Awdwmqvj ‡Uwj‡dvb I
B‡gBj
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DaŸ©Zb Kg©KZ©vi
c`ex, iæg b¤^i,
†Rjv/Dc‡Rjvi
†KvWmn Awdwmqvj
†Uwj‡dvb I B‡gBj
08

উপকেলা রনে বাহী
অরিসাকিি োর্ বালয়
হোটালীপাড়া,
হগাপালগঞ্জ।
রুম নং-201
হটরলকিানঃ 026651313
ই-হমইলঃ

হেলা প্রশাসে
হগাপালগঞ্জ
হটরলকিানঃ
02-6685221
ই-হমইলঃ
dcgopalganj@mop
a.gov.bd

luck27hossain@gmail.
com

অে বাি রসকটি সংরিষ্ট তিরসলী ব্াংে ের্তবে
রনর্ বারিত
রনর্ বারিত িিকম মামলাি তথ্য
সময়
হপ্রিণ

সংরিষ্ট ব্াংে

আদালত/মামলা রিঃ
১। 10,000 টাো পর্ বন্তঃ দােীকৃত টাোি 10% হাকি
২। ১০,০০0 টাো হেশী রেন্তু ২০,০০০ টাোি েমঃ
১,০০০/-টাো + অরতরিক্ত টাোি ৮%
3। 20,০০0 টাো হেশী রেন্তু 50,০০০ টাোি েমঃ
১,8০০/-টাো + অরতরিক্ত টাোি 6%
৪। 5০,০০0 টাো হেশী রেন্তু 1,00,০০০ টাোি েমঃ
3,600/-টাো + অরতরিক্ত টাোি 3%
৫। ১,0০,০০0 টাো হেশী রেন্তু ২,0০,০০০ টাোি েমঃ
7,100/-টাো + অরতরিক্ত টাোি 1% রেন্তু
25,000/- টাোি হেশী হকত পািকে না।

হোট ব রিঃ
১। সেল আকেদকনি সাকে 20/- টাোি হোট ব রি

ঐ

ঐ

০৩

মৃত েীি মুরক্তকর্াদ্ধাকদি
দািন/োিন/সৎোি/পরিে
হন োেদ অনুদান প্রদান

০৩
োর্ বরদেস
(েিাদ্দ োো
সাকপকক্ষ)

04

েীি মুরক্তকর্াদ্ধাকদি
সম্মানীভাতা প্রদান

15
োর্ বরদেস

05

হাট-োোি ইোিালদ্ধ অে ব
হকত ৪% অে ব েীি
মুরক্তকর্াদ্ধাকদি অনুদান
রহকসকে প্রদান

২০
োর্ বরদেস

০৬

েীি মুরক্তকর্াদ্ধাকদি
সনদপকত্রি আকেদন
মন্ত্রণালকয় হপ্রিণ

০৫
োর্ বরদেস

১। মৃত েীি মুরক্তকর্াদ্ধাি ওয়ারিশ
ের্তবে রনর্ বারিত িিকম
আকেদনপত্র
২। স্থানীয় হেয়ািম্যান/কপৌিসভাি
হময়ি ের্তবে মৃত্যু সনদপত্র
৩। মৃত েীি মুরক্তকর্াদ্ধাি সম্মানী
ভাতা েরহি িকটােরপ ও সামরয়ে
সনদপকত্রি িকটােরপ
৪। হপপাি োর্টং (র্রদ োকে)
৫। আকেদনোিীি হভাটাি আইরে
োকে বি িকটােরপ।
১। রনর্ বারিত িিকম আকেদনপত্র
দারিল
২। েীি মুরক্তকর্াদ্ধাি সামরয়ে
সনদপত্র ও হগকেকটি েরপ।
৩। েীি মুরক্তকর্াদ্ধাি েয়কসি
প্রমানে রহকসকে হভাটাি
আইরে/েন্ম রনেন্ধন/এসএসরস
পিীক্ষাি সনদপকত্রি িকটােরপ
৪। হেলা েরমর্টি অনুকমাদন
১। রনর্ বারিত িিকম আকেদনপত্র
দারিল
২। েীি মুরক্তকর্াদ্ধাি সামরয়ে
সনদপত্র ও হগকেকটি েরপ।
3। উপকেলা েরমর্টি অনুকমাদন
১। রনর্ বারিত িিকম আকেদন (িিম
নং-২৪)
২। হগকেকটি সতুারয়ত েরপ
৩। লালমুরক্ত োতবা/ভািতীয়
তারলোি সতুারয়ত অনুরলরপ।
৪। উপকেলা মুরক্তকর্াদ্ধা সংসকদি

উপকেলা
হহল্পকেস্ক

২। 10(ে) র্ািাি হনার্টশ 08/- টাোি হোট ব রি
৩। হেরে পকিায়ানা 25/- টাোি হোট ব রি
৪। ২৯ র্ািাি হনার্টশ ৮/- টাোি হোট ব রি
৪। হগ্রিতািী পকিায়ানা ৪০/- টাোি হোট ব রি
৫। রনলাম রেজ্ঞরি ১০০/- টাোি হোট ব রি
রেনামূকে

ঐ

ঐ

উপকেলা
হহল্পকেস্ক

রেনামূকে

ঐ

ঐ

উপকেলা
হহল্পকেস্ক

রেনামূকে

ঐ

ঐ

উপকেলা
হহল্পকেস্ক

রেনামূকে

ঐ

ঐ

সুপারিশ
১। রনর্ বারিত িিকম আকেদন (িিম
নং-২৫)
২। সামরয়ে সনদ ও হগকেকটি
সতুারয়ত অনুরলরপ
৩। লালমুরক্ত োতবা/ভািতীয়
তারলোি সতুারয়ত অনুরলরপ
৪। োতীয় পরিেয়পকত্রি সতুারয়ত
িকটােরপ
৫। হপৌিসভা/ইউরপ প্রদত্ত
নাগরিেত্ব সনদ
১। হভাটাি আইরে োকে বি
সতুারয়ত িকটােরপ
২। এে েরপ পাসকপাট ব সাইকেি
ছরে
৩। েিাদ্দপত্র
১। সংস্কৃরত রেষয়ে মন্ত্রণালকয়ি
িিম
২। এে েরপ পাসকপাট ব সাইকেি
ছরে
৩। হভাটাি আইরে োকে বি
সতুারয়ত িকটােরপ
আকেদন

07

েীি মুরক্তকর্াদ্ধাকদি
হগকেকটি ভুল ভ্রারন্ত
সংকশার্ন রেষকয়
আকেদনপত্র মতামতসহ
হপ্রিণ

05
োর্ বরদেস

08

মাননীয় প্রর্ামন্ত্রীি ত্রাণ ও
েোণ তহরেল হকত প্রদত্ত
অনুদাকনি হেে রেতিণ

তাৎক্ষরণে

09

সংস্কৃরত রেষয়ে মন্ত্রণালয়
হকত রেরভন্ন অনুদাকনি
আকেদনপত্র অগ্রায়ণ

০৭
োর্ বরদেস

10

উপকেলা পরিষদ
হোয়াট বাি/েিকমটিী ভেকনি
রসট/োসা েিাদ্দ
আইরসর্ট হসো

15
োর্ বরদেস
তাৎক্ষরণে

আকেদন সংরিষ্ট

12

এনরেওসমূকহি প্রতুয়নপত্র
প্রদান

15
োর্ বরদেস

13

গ্রাম পুরলশ রনকয়াগ ও
রনয়ন্ত্রণ
ইউরপ হেয়ািম্যান ও
সদস্যকদি সম্মানী প্রদান
িাষ্ট্রীয় রদেস উদর্াপন

১। সংরিষ্ট এনরেও ের্তবে
রনর্ বারিত আকেদন
২। তদন্ত অরিসাকিি প্ররতকেদন
ইউরপ হেয়ািম্যানকদি োরহদা পত্র

১১

14
১৫

পদ শূণ্য
সাকপকক্ষ
10
োর্ বরদেস
সিোরিভা
হে রনর্ বারিত

হেলা প্রশাসে মকহাদকয়ি োর্ বালয়
হকত েিাদ্দ প্রারি সাকপকক্ষ
সিোরি রনদ বশনা হমাতাকেে

উপকেলা
হহল্পকেস্ক

প্রকর্ােু নয়

রেনামূকে

10 টাোি 01 র্ট হিরভরনউ স্ট্ুাম্প

ঐ

ঐ

রেনামূকে

ঐ

ঐ

সিোরি নীরতমালা অনুর্ায়ী
রনর্ বারিত ভাড়া উপকেলা পরিষদ িােস্ব তহরেকলি
33001062 নং রহসাকে েমা

ঐ

ঐ

উপকেলা
হহল্পকেস্ক
উপকেলা
হহল্পকেস্ক

রেনামূকে

ঐ

ঐ

রেনামূকে

ঐ

ঐ

--

রেনামূকে

ঐ

ঐ

--

10 টাোি 01 র্ট হিরভরনউ স্ট্ুাম্প

ঐ

ঐ

--

রেনামূকে

ঐ

ঐ

উপকেলা
হহল্পকেস্ক

--

১৬

গণশুনানী গ্রহণ

১৭

র্মব রেষয়ে মন্ত্রণালকয়ি
অনুদান প্রদান

১৮

েরে সুোন্ত হমলা আকয়ােন

১৯

সময়
প্ররত
হসামোি

প্রাি আকেদনপত্র

আকেদকনি
পি 20
োর্ বরদেস
01-04 মাে ব

মন্ত্রণালকয়ি েিাদ্দপত্র

প্রোসীকদি অরভকর্াগ/
অনুদাকনি সুপারিশপত্র
অগ্রায়ণ
ক্ষুদ্র নৃ-হগাষ্ঠীি সনদপত্র
প্রারিি আকেদনপত্র হপ্রিণ

০৫ রদন
োর্ বরদেস

আকেদনোিী ের্তবে রনর্ বারিত
আকেদন িিম পূিণ েিতঃ দারিল

10
োর্ বরদেস

21

রশক্ষা মন্ত্রণালকয়ি রেরভন্ন
অনুদান প্রদান

03
োর্ বরদেস

২২

মহামান্য িাষ্ট্রপরতি
হস্বচ্ছার্ীন তহরেল হকত
প্ররতষ্ঠাকনি অনুকূকল

04
োর্ বরদেস

২৩

যুে ও েীড়া মন্ত্রণালয় হকত
অনুদান প্রারিি আকেদনপত্র
হপ্রিণ

০৭
োর্ বরদেস

১। ইউরপ হেয়ািম্যানগকণি সুপারিশ
২। তদন্তোিী অরিসাকিি
প্ররতকেদন
১। রনর্ বারিত িিকম আকেদন।
(িিম নং-২৭)
২। রশক্ষা প্ররতষ্ঠান প্রর্ান ের্তবে
প্রতুয়ন
৩। এে েরপ পাসকপাট ব সাইকেি
ছরে
১। প্ররতষ্ঠাকনি রনর্ বারিত প্যাকে
আকেদন
২। তদন্তোিী অরিসাকিি
প্ররতকেদন
১। যুে ও েীড়া মন্ত্রণালকয়ি িিম
২। সংগঠকনি হিরেকেশকনি
িকটােরপ

২০

--

অরভকর্াগোিী
গকণি স্বব্াখ্যাত
আকেদন
র্মব রেষয়ে
মন্ত্রণালয়, ঢাো

রেনামূকে

ঐ

ঐ

রেনামূকে

ঐ

ঐ

মন্ত্রণালকয়ি
েিাদ্দ প্রারি
সাকপকক্ষ
হেলা প্রোসী ও
েোণ অরিস
হগাপালগঞ্জ
প্রকর্ােু নয়

স্থানীয়ভাকে প্রাি অনুদান ও মন্ত্রণালকয়ি েিাদ্দ প্রারি
সাকপকক্ষ

ঐ

ঐ

রেনামূকে

ঐ

ঐ

রেনামূকে

ঐ

ঐ

উপকেলা
হহল্পকেস্ক

রেনামূকে

ঐ

ঐ

প্রকর্ােু নয়

রেনামূকে

ঐ

ঐ

উপকেলা
হহল্পকেস্ক

রেনামূকে

ঐ

ঐ

উপজেলা নির্বাহী অনিসার
ক াটালীপাড়া, কগাপালগঞ্জ।

