
উপেজলা পিরষদ 
বাঘারপাড়া, যেশার  

িস েজন চাটার/েসবা দান িত িত 
 

ঃ 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 

(ঘ /িদন/মাস) 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় 
কাগজপ  াি র 

ান 

সবা  ও 
পিরেশাধ 
প িত 

দািয় া  কমকতার নাম, পদবী, 
টিলেফান/েমাবাইল ন র, ইেমইল 

আপীলকারী কমকতার নাম, পদবী, 
টিলেফান/েমাবাইল ন র, ইেমইল 

০১ হস াম িরত িবিভ  দ েরর কােজর 
সম য় সাধন 

০৭ (সাত) িদন ১। সংিশ  দ র হেত 
নিথেত উপ াপন 

সংিশ  দ র কান চাজ 
নই 

উপেজলা িনবাহী  অিফসার 
মাবাঃ +৮৮০১৭৩৩০৭৪০৩৪ 
ফান+৮৮০৪২৩-৫৬০২২ 

ফ া +৮৮০৪২৩-৫৬০৭৭ 
ইেমইল: unobagherpara@mopa.gov.bd 

িবভাগীয় কিমশনার, লানা িবভাগ। 
ফান: +৮৮০৪১-২৮৫০০৩৫, 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪, ইেমইল: 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 
 

০২ সরকার ক ক অিপত উ য়ন, 
রÿণােবÿন, মরামত কােজর 
পিরক না নয়ণ, া লন 

তকরণসহ ীম তকরণ, 
িনমাণ কােজর ণগতমান তদারিক, 
উপেজলার ভৗত অবকাঠােমা 
রÿণােবÿন ও মরামত সং াম  
কাজ 

০৭ (সাত) িদন ১। উপেজলা কিম র 
পািরশ 

২। মািসক সাধারণ সভায় 
অ েমাদন 
৩। সংিশ  দ র হেত 
নিথেত উপ াপন 

উপেজলা 
েকৗশলীর 

কাযালয় 

কান চাজ 
নই 

উপেজলা িনবাহী  অিফসার 
মাবাঃ +৮৮০১৭৩৩০৭৪০৩৪ 
ফান+৮৮০৪২৩-৫৬০২২ 

ফ া +৮৮০৪২৩-৫৬০৭৭ 
ইেমইল: unobagherpara@mopa.gov.bd 

িবভাগীয় কিমশনার, লানা িবভাগ। 
ফান: +৮৮০৪১-২৮৫০০৩৫, 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪, ইেমইল: 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 
 

০৩ ামীণ অবকাঠােমা/রাস া িনমাণ, 
মরামত, রÿণােবÿণ ও সং ার 

কম চীর ক  হন ও বাস বায়ন 

০৭ (সাত) িদন ১। মািসক সাধারণ সভায় 
অ েমাদন 
২। সংিশ  দ র হেত 
নিথেত উপ াপন 

উপেজলা ক  
বাস বায়ন 
কমকতার কাযালয় 

কান চাজ 
নই 

উপেজলা িনবাহী  অিফসার 
মাবাঃ +৮৮০১৭৩৩০৭৪০৩৪ 
ফান+৮৮০৪২৩-৫৬০২২ 

ফ া +৮৮০৪২৩-৫৬০৭৭ 
ইেমইল: unobagherpara@mopa.gov.bd 

িবভাগীয় কিমশনার, লানা িবভাগ। 
ফান: +৮৮০৪১-২৮৫০০৩৫, 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪, ইেমইল: 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 
 

০৪ ীজ, কালভাট তরী ও মরামত ১০ (দশ) িদন ১। উপেজলা কিম র 
পািরশ 

২। মািসক সাধারণ সভায় 
অ েমাদন 
৩। সংিশ  দ র হেত 
নিথেত উপ াপন 

উপেজলা 
েকৗশলীর 

কাযালয় 

কান চাজ 
নই 

উপেজলা িনবাহী  অিফসার 
মাবাঃ +৮৮০১৭৩৩০৭৪০৩৪ 
ফান+৮৮০৪২৩-৫৬০২২ 

ফ া +৮৮০৪২৩-৫৬০৭৭ 
ইেমইল: unobagherpara@mopa.gov.bd 

িবভাগীয় কিমশনার, লানা িবভাগ। 
ফান: +৮৮০৪১-২৮৫০০৩৫, 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪, ইেমইল: 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 
 

০৫ মধাবী ও দির  ছা /ছা ীেদর 
িশÿ◌া ি  দান 

১৫ (পেনর) িদন ১। িনধািরত আেবদন ফরম 
২। বাছাই কিম র পািরশ 
৩। মািসক সাধারণ সভায় 
অ েমাদন 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর 
কাযালয় 

কান চাজ 
নই 

উপেজলা িনবাহী  অিফসার 
মাবাঃ +৮৮০১৭৩৩০৭৪০৩৪ 
ফান+৮৮০৪২৩-৫৬০২২ 

ফ া +৮৮০৪২৩-৫৬০৭৭ 
ইেমইল: unobagherpara@mopa.gov.bd 

িবভাগীয় কিমশনার, লানা িবভাগ। 
ফান: +৮৮০৪১-২৮৫০০৩৫, 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪, ইেমইল: 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 
 

০৬ অ ত ািশত ÿিতর ( েযাগ/ ঘটনা) 
অ দান দান 

০৭ (সাত) িদন ১। মাণক সং ি সহ সাদা 
কাগেজ িলিখত আেবদন 
২। মািসক সাধারণ সভায় 
অ েমাদন 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর 
কাযালয় 

কান চাজ 
নই 

উপেজলা িনবাহী  অিফসার 
মাবাঃ +৮৮০১৭৩৩০৭৪০৩৪ 
ফান+৮৮০৪২৩-৫৬০২২ 

ফ া +৮৮০৪২৩-৫৬০৭৭ 
ইেমইল: unobagherpara@mopa.gov.bd 

িবভাগীয় কিমশনার, লানা িবভাগ। 
ফান: +৮৮০৪১-২৮৫০০৩৫, 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪, ইেমইল: 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 
 

০৭ িব ৎ িবহীন িত ান/সং া/ েহ 
সালার ােনল িবতরণ 

১০ (দশ) িদন ১। সাদা কাগেজ িলিখত 
আেবদন 
২। উপেজলা কণধার কিম র 
সভার িস াম  

উপেজলা ক  
বাস বায়ন 
কমকতার কাযালয় 

কান চাজ 
নই 

উপেজলা িনবাহী  অিফসার 
মাবাঃ +৮৮০১৭৩৩০৭৪০৩৪ 
ফান+৮৮০৪২৩-৫৬০২২ 

ফ া +৮৮০৪২৩-৫৬০৭৭ 

িবভাগীয় কিমশনার, লানা িবভাগ। 
ফান: +৮৮০৪১-২৮৫০০৩৫, 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪, ইেমইল: 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 



৩। জলা কণধার কিম র 
সভায় অ েমাদন 

ইেমইল: unobagherpara@mopa.gov.bd  

০৮ উপেজলার বাসাবাড়ী মরামত ও 
সং ার, উ য়ন ও স সারণ 
  

১০ (দশ) িদন ১। উপেজলা কিম র 
পািরশ 

২। মািসক সাধারণ সভায় 
অ েমাদন 
৩। সংিশ  দ র হেত 
নিথেত উপ াপন 

উপেজলা 
েকৗশলীর 

কাযালয় 

কান চাজ 
নই 

উপেজলা িনবাহী  অিফসার 
মাবাঃ +৮৮০১৭৩৩০৭৪০৩৪ 
ফান+৮৮০৪২৩-৫৬০২২ 

ফ া +৮৮০৪২৩-৫৬০৭৭ 
ইেমইল: unobagherpara@mopa.gov.bd 

িবভাগীয় কিমশনার, লানা িবভাগ। 
ফান: +৮৮০৪১-২৮৫০০৩৫, 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪, ইেমইল: 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 
 

০৯ উপেজলার বাসাবাড়ীর বরা  দান ০৩(িতন) িদন ১। সাদা কাগেজ িলিখত 
আেবদন 
২। সরকাির চা রীজীিব 

মাণক িহসােব যাগদানপ  

উপেজলা 
েকৗশলীর 

কাযালয় 

কান চাজ 
নই 

উপেজলা িনবাহী  অিফসার 
মাবাঃ +৮৮০১৭৩৩০৭৪০৩৪ 
ফান+৮৮০৪২৩-৫৬০২২ 

ফ া +৮৮০৪২৩-৫৬০৭৭ 
ইেমইল: unobagherpara@mopa.gov.bd 

িবভাগীয় কিমশনার, লানা িবভাগ। 
ফান: +৮৮০৪১-২৮৫০০৩৫, 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪, ইেমইল: 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 
 

১০ েপয় পানীয় জেলর সরবরাহ 
িনি তকরেণ গভীর নল প াপন 
 
 

০৩ (িতন) িদন ১। উপেজলা ওয়াটসন 
কিম র িস াম  
২। সংিশ  দ র হেত 
নিথেত উপ াপন 

উপ সহঃ েকৗশলী 
(জন া )’র 
কাযালয় 

কান চাজ 
নই 

উপেজলা িনবাহী  অিফসার 
মাবাঃ +৮৮০১৭৩৩০৭৪০৩৪ 
ফান+৮৮০৪২৩-৫৬০২২ 

ফ া +৮৮০৪২৩-৫৬০৭৭ 
ইেমইল: unobagherpara@mopa.gov.bd 

িবভাগীয় কিমশনার, লানা িবভাগ। 
ফান: +৮৮০৪১-২৮৫০০৩৫, 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪, ইেমইল: 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 
 

১১ ািনেটশন ও পয়ঃ িন াশন ব ার 
উ িতর জ  া  স ত পায়খানা 
িনমাণ 

০৩ (িতন) িদন ১। উপেজলা কিম র 
পািরশ 

২। মািসক সাধারণ সভায় 
অ েমাদন 
৩। সংিশ  দ র হেত 
নিথেত উপ াপন 

উপ সহঃ েকৗশলী 
(জন া )’র 
কাযালয় 

কান চাজ 
নই 

উপেজলা িনবাহী  অিফসার 
মাবাঃ +৮৮০১৭৩৩০৭৪০৩৪ 
ফান+৮৮০৪২৩-৫৬০২২ 

ফ া +৮৮০৪২৩-৫৬০৭৭ 
ইেমইল: unobagherpara@mopa.gov.bd 

িবভাগীয় কিমশনার, লানা িবভাগ। 
ফান: +৮৮০৪১-২৮৫০০৩৫, 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪, ইেমইল: 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 
 

১২ িশÿ◌া িত ােনর অবকাঠােমাগত 
উ য়ন ও িশÿ◌া উপকরণ দান 

১০ (দশ) িদন ১। উপেজলা কিম র 
পািরশ 

২। মািসক সাধারণ সভায় 
অ েমাদন 
৩। সংিশ  দ র হেত 
নিথেত উপ াপন 

১। উপেজলা 
িশÿ◌া 
অিফসােরর 
কাযালয় 
ও 
২। উপেজলা 
মা িমক িশÿ◌া 
অিফসােরর 
কাযালয় 

কান চাজ 
নই 

উপেজলা িনবাহী  অিফসার 
মাবাঃ +৮৮০১৭৩৩০৭৪০৩৪ 
ফান+৮৮০৪২৩-৫৬০২২ 

ফ া +৮৮০৪২৩-৫৬০৭৭ 
ইেমইল: unobagherpara@mopa.gov.bd 

িবভাগীয় কিমশনার, লানা িবভাগ। 
ফান: +৮৮০৪১-২৮৫০০৩৫, 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪, ইেমইল: 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 
 

১৩ ধম য় িশÿ◌া িত ােনর 
অবকাঠােমাগত উ য়ন 

১০ (দশ) িদন ১। উপেজলা কিম র 
পািরশ 

২। মািসক সাধারণ সভায় 
অ েমাদন 
৩। সংিশ  দ র হেত 
নিথেত উপ াপন 

উপেজলা 
েকৗশলীর 

কাযালয় 

কান চাজ 
নই 

উপেজলা িনবাহী  অিফসার 
মাবাঃ +৮৮০১৭৩৩০৭৪০৩৪ 
ফান+৮৮০৪২৩-৫৬০২২ 

ফ া +৮৮০৪২৩-৫৬০৭৭ 
ইেমইল: unobagherpara@mopa.gov.bd 

িবভাগীয় কিমশনার, লানা িবভাগ। 
ফান: +৮৮০৪১-২৮৫০০৩৫, 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪, ইেমইল: 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 
 

১৪ নারীেদর কমসং ােনর জ  িশÿণ 
 
 
 

১০ (দশ) িদন ১। উপেজলা কিম র 
পািরশ 

২। মািসক সাধারণ সভায় 
অ েমাদন 
৩। সংিশ  দ র হেত 
নিথেত উপ াপন 

উপেজলা মিহলা 
িবষয়ক কমকতার 
কাযালয় 

কান চাজ 
নই 

উপেজলা িনবাহী  অিফসার 
মাবাঃ +৮৮০১৭৩৩০৭৪০৩৪ 
ফান+৮৮০৪২৩-৫৬০২২ 

ফ া +৮৮০৪২৩-৫৬০৭৭ 
ইেমইল: unobagherpara@mopa.gov.bd 

িবভাগীয় কিমশনার, লানা িবভাগ। 
ফান: +৮৮০৪১-২৮৫০০৩৫, 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪, ইেমইল: 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 
 

১৫ নারীেদর আ  কমসং ান ি র 
লÿÿ◌্য উপকরণ সহায়তা দান  

১০ (দশ) িদন ১। উপেজলা কিম র 
পািরশ 

২। মািসক সাধারণ সভায় 

উপেজলা মিহলা 
িবষয়ক কমকতার 
কাযালয় 

কান চাজ 
নই 

উপেজলা িনবাহী  অিফসার 
মাবাঃ +৮৮০১৭৩৩০৭৪০৩৪ 
ফান+৮৮০৪২৩-৫৬০২২ 

িবভাগীয় কিমশনার, লানা িবভাগ। 
ফান: +৮৮০৪১-২৮৫০০৩৫, 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪, ইেমইল: 



অ েমাদন 
৩। সংিশ  দ র হেত 
নিথেত উপ াপন 

ফ া +৮৮০৪২৩-৫৬০৭৭ 
ইেমইল: unobagherpara@mopa.gov.bd 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 
 

১৬ ীড়া ও সং িতর উ য়েনর জ  
অবকাঠােমাগত উ য়ন ও উপকরণ 
িবতরণ 

০৭ (সাত) িদন ১। উপেজলা কিম র 
পািরশ 

২। মািসক সাধারণ সভায় 
অ েমাদন 
৩। সংিশ  দ র হেত 
নিথেত উপ াপন 

উপেজলা ব 
উ য়ন  কমকতার 
কাযালয় 

কান চাজ 
নই 

উপেজলা িনবাহী  অিফসার 
মাবাঃ +৮৮০১৭৩৩০৭৪০৩৪ 
ফান+৮৮০৪২৩-৫৬০২২ 

ফ া +৮৮০৪২৩-৫৬০৭৭ 
ইেমইল: unobagherpara@mopa.gov.bd 

িবভাগীয় কিমশনার, লানা িবভাগ। 
ফান: +৮৮০৪১-২৮৫০০৩৫, 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪, ইেমইল: 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 
 

১৭ আ  কমসং ান ি র লÿÿ◌্য 
িষেত আ িনক প িত ও র 

িশে র িশÿণ দান  

১০ (দশ) িদন ১। উপেজলা কিম র 
পািরশ 

২। মািসক সাধারণ সভায় 
অ েমাদন 
৩। সংিশ  দ র হেত 
নিথেত উপ াপন 

উপেজলা িষ 
অিফসােরর 
কাযালয় 

কান চাজ 
নই 

উপেজলা িনবাহী  অিফসার 
মাবাঃ +৮৮০১৭৩৩০৭৪০৩৪ 
ফান+৮৮০৪২৩-৫৬০২২ 

ফ া +৮৮০৪২৩-৫৬০৭৭ 
ইেমইল: unobagherpara@mopa.gov.bd 

িবভাগীয় কিমশনার, লানা িবভাগ। 
ফান: +৮৮০৪১-২৮৫০০৩৫, 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪, ইেমইল: 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 
 

১৮ আ  কমসং ান ি র লÿÿ◌্য িষ 
ও র িশ  উপকরণ সহায়তা দান 

১০ (দশ) িদন ১। উপেজলা কিম র 
পািরশ 

২। মািসক সাধারণ সভায় 
অ েমাদন 
৩। সংিশ  দ র হেত 
নিথেত উপ াপন 

উপেজলা িষ 
অিফসােরর 
কাযালয় 

কান চাজ 
নই 

উপেজলা িনবাহী  অিফসার 
মাবাঃ +৮৮০১৭৩৩০৭৪০৩৪ 
ফান+৮৮০৪২৩-৫৬০২২ 

ফ া +৮৮০৪২৩-৫৬০৭৭ 
ইেমইল: unobagherpara@mopa.gov.bd 

িবভাগীয় কিমশনার, লানা িবভাগ। 
ফান: +৮৮০৪১-২৮৫০০৩৫, 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪, ইেমইল: 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 
 

১৯ িষ উৎপাদন িনি ত করার 
লÿÿ◌্য সচ ব ার উ য়ন, 
জলবা  পিরবতন জিনত িঁক াস 
কে  ব া/খরা সহনশীল জােত বীজ 
িবতরণ 

১০ (দশ) িদন ১। উপেজলা কিম র 
পািরশ 

২। মািসক সাধারণ সভায় 
অ েমাদন 
৩। সংিশ  দ র হেত 
নিথেত উপ াপন 

উপেজলা িষ 
অিফসােরর 
কাযালয় 

কান চাজ 
নই 

উপেজলা িনবাহী  অিফসার 
মাবাঃ +৮৮০১৭৩৩০৭৪০৩৪ 
ফান+৮৮০৪২৩-৫৬০২২ 

ফ া +৮৮০৪২৩-৫৬০৭৭ 
ইেমইল: unobagherpara@mopa.gov.bd 

িবভাগীয় কিমশনার, লানা িবভাগ। 
ফান: +৮৮০৪১-২৮৫০০৩৫, 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪, ইেমইল: 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 
 

২০ হাট-বাজেরর উ য়ন  (েশড, রাস া, 
ন িনমাণ ও মরামত) 

১০ (দশ) িদন ১। উপেজলা কিম র 
পািরশ 

২। মািসক সাধারণ সভায় 
অ েমাদন 
৩। সংিশ  দ র হেত 
নিথেত উপ াপন 

উপেজলা 
েকৗশলীর 

কাযালয় 

কান চাজ 
নই 

উপেজলা িনবাহী  অিফসার 
মাবাঃ +৮৮০১৭৩৩০৭৪০৩৪ 
ফান+৮৮০৪২৩-৫৬০২২ 

ফ া +৮৮০৪২৩-৫৬০৭৭ 
ইেমইল: unobagherpara@mopa.gov.bd 

িবভাগীয় কিমশনার, লানা িবভাগ। 
ফান: +৮৮০৪১-২৮৫০০৩৫, 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪, ইেমইল: 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 
 

২১ ইউিনয়ন া  ক , কিমউিন  
ি িনেকর অবকাঠােমাগত উ য়ন 

০৭ (সাত) িদন ১। উপেজলা কিম র 
পািরশ 

২। মািসক সাধারণ সভায় 
অ েমাদন 
৩। সংিশ  দ র হেত 
নিথেত উপ াপন 

উপেজলা 
েকৗশলীর 

কাযালয় 

কান চাজ 
নই 

উপেজলা িনবাহী  অিফসার 
মাবাঃ +৮৮০১৭৩৩০৭৪০৩৪ 
ফান+৮৮০৪২৩-৫৬০২২ 

ফ া +৮৮০৪২৩-৫৬০৭৭ 
ইেমইল: unobagherpara@mopa.gov.bd 

িবভাগীয় কিমশনার, লানা িবভাগ। 
ফান: +৮৮০৪১-২৮৫০০৩৫, 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪, ইেমইল: 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 
 

২২ উপেজলা সচ কিম র অ েমাদন ০৩ (িতন) িদন ১। সংিশ  দ র হেত 
নিথেত উপ াপন 

সহঃ েকৗশলীর 
কাযালয়, 
িবএমিডএ 

কান চাজ 
নই 

উপেজলা িনবাহী  অিফসার 
মাবাঃ +৮৮০১৭৩৩০৭৪০৩৪ 
ফান+৮৮০৪২৩-৫৬০২২ 

ফ া +৮৮০৪২৩-৫৬০৭৭ 
ইেমইল: unobagherpara@mopa.gov.bd 

িবভাগীয় কিমশনার, লানা িবভাগ। 
ফান: +৮৮০৪১-২৮৫০০৩৫, 
মাবাইল: +৮৮০১৭১৩৪০০৩৯৪, ইেমইল: 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 
 

 

 
 


