
জনসেবার জন্য প্রশােন 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাসেশ েরকার 

উপসজলা ননব বাহী অনিোসরর কার্ বালয় 

বটিয়াঘাটা, খুলনা। 

www.botiaghata.khulna.gov.bd 

েক্ষ প্রযুনি ননর্ বর জনপ্রশােন গড়ব, নাগনরক সেবা নননিত করব 

নর্শনঃ   

েক্ষ, স্বচ্ছ এবাং জনবান্ধব প্রশােন 

 

নেটিসজন চাট বার 

নিশনঃ 

েক্ষ, আধুননক ও সটকেই জনপ্রশােন গঠসনর িাধ্যসি েসব বাত্তি 

নাগনরক সেবা নননিত করা 
 

ক্রনিক সেবার নাি 
সেবা প্রোসন 

েসব বাচ্চ েিয় 
প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রসয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আসবেন 

িরি প্রানিস্থান 

সেবামূল্য 

এবাং 

পনরসশাধ 

পদ্ধনত (র্নে 

থাসক) 

শাখার নািেহ োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবার পেনব, রুি 

নম্বর, সজলা/উপসজলার সকাড, অনিনেয়াল 

সটনলসিান ও ইসিইল 

উর্ধ্বতন কি বকতবার পেবী, রুি নম্বর, 

সজলা/উপসজলার সকাডেহ 

অনিনেয়াল সটনলসিান ও ইসিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1.  

বটিয়াঘাটা উপসজলার 

নবনর্ন্ন েির োংক্রান্ত 

তথ্যানে 

২-৩ নেন 
আসবেসন নননে বষ্ট নবষয় নর্নত্তক 

উসেখ করসত হসব 

 

নবনামূল্য 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

2.  
এননজও কার্ বক্রসির 

প্রতযয়নপত্র প্রোন 
৮-১০ নেন 

আসবেসন এননজওর কার্ বক্রি এবাং 

প্রসয়াজনীয় তথ্যানে থাকসত হসব 

 

নবনামূল্য 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর/ অনিে েহকারী 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা  

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

3.  

োটি বনিসকট িািলা 

োংক্রান্ত/ েরকানর পাওনা 

আোয় োংক্রান্ত 

৩-৬ িাে 

আসবেসন োবীর পনরিান (আেল, 

সুে) ও প্রসয়াজনীয় তথ্যানে থাকসত 

হসব 

 েরকানর োনব 

অনুর্ায়ী নননে বষ্ট 

হাসর 

স্ট্যাম্প/সকাট ব নি 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর/ োটি বনিসকট েহকারী 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

4.  
োধারণ অনর্সর্াগ তেন্ত ও 

ননষ্পনত্ত 
১০-১৫ নেন 

আসবেসন সুনননে বষ্ট নবষয় ও 

প্রসয়াজনীয় তথ্যানে থাকসত হসব 

 

নবনামূল্য 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর  

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

5.  

সবেরকানর কসলজ, স্কুল ও 

িাদ্রাোর সবতন নবল প্রোন 

(প্রসর্াজয সক্ষসত্র) 

১-২ নেন 
আসবেসন বরাদ্দ প্রানি, হানজরার 

প্রতযয়ন পত্র থাকসত হসব 

 

নবনামূল্য 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

 

সজলা প্রশােক, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

6.  হাট-বাজার ইজারা প্রোন ২ িাে 

নেনডউল মূল্য, ব্াাংক ড্রািট, সেড 

লাইসেন্সেহ প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র 

থাকসত হসব 

 
নেনডউল মূল্য, 

ইজারা মূল্য, 

র্যাট ১৫% 

আয়কর ৫% 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর/ অনিে েহকারী, ইউননয়ন ভূনি 

েহকারী কি বকতবা, প্রসেে োর্ বার 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 
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ক্রনিক সেবার নাি 
সেবা প্রোসন 

েসব বাচ্চ েিয় 
প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রসয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আসবেন 

িরি প্রানিস্থান 

সেবামূল্য 

এবাং 

পনরসশাধ 

পদ্ধনত (র্নে 

থাসক) 

শাখার নািেহ োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবার পেনব, রুি 

নম্বর, সজলা/উপসজলার সকাড, অনিনেয়াল 

সটনলসিান ও ইসিইল 

উর্ধ্বতন কি বকতবার পেবী, রুি নম্বর, 

সজলা/উপসজলার সকাডেহ 

অনিনেয়াল সটনলসিান ও ইসিইল 

7.  
নর্নজএল/ত্রাণ/িাননবক 

োহায্য নবতরণ 
১-২০ নেন 

আসবেসনর েসে ক্ষয়ক্ষনতর 

পনরিাণ, ইউননয়সনর সচয়ারম্যাসনর 

সুপানরশেহ প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র 

থাকসত হসব 

 

নবনামূল্য 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর/ প্রকল্প বাস্তবায়ন কি বকতবা 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

8.  জলিহল ইজারা প্রোন ২ িাে 

নেনডউল মূল্য, ব্াাংক ড্রািট, সেড 

োইসেন্সেহ প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র 

থাকসত হসব 

 নেনডউল মূল্য, 

ইজারা মূল্য, 

র্যাট ১৫% 

আয়কর ৫% 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর/ েহকারী কনিশনার (ভূনি) 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

9.  
সথাক বরাদ্দ/ নবসশষ 

অনুোসনর অথ ব ছাড়করণ 
১০-১৫ নেন 

প্যাসড আসবেন, সরজুসলশন, 

পনরচয়পত্রেহ প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র 

থাকসত হসব 

 

নবনামূল্য 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

10.  

নশক্ষা প্রনতষ্ঠাসনর এডহক 

কনিটির অনর্র্াবক েেস্য 

িসনানয়ন 

১-২ নেন 

স্কুসলর প্যাসড আসবেন, প্রস্তানবত 

৩জন অনর্র্াবসকর নাসির তানলকা 

োনখল 

 

নবনামূল্য 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ 

unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

11.  

নশক্ষা প্রনতষ্ঠাসনর 

ম্যাসননজাং কনিটি গঠসনর 

জন্য নপ্রজাইনডাং অনিোর 

ননসয়াগ 

২-৩ নেন 
স্কুসলর প্যাসড আসবেন, পূব ববতী 

কনিটির নাসির তানলকা োনখল 

 

নবনামূল্য 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

12.  
ভূনিহীনসের িাসে কৃনষ 

খাে জনি বসদাবস্ত প্রোন 
২-৩ নেন 

ননধ বানরত েিসয় প্রসয়াজনীয় 

কাগজপত্র েহ আসবেন করসত হসব 

 

নবনামূল্য 

অনতনরি সজলা প্রশােক (রাজস্ব)/ উপসজলা ননব বাহী 

অনিোর/ েহকারী কনিশনার (ভূনি) 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

 

সজলা প্রশােক, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

13.  
নৃ-তানিক জনসগাষ্ঠীসের 

প্রোন ও স্বাবলম্বীকরণ 
১৫-৩০ নেন 

ননধ বানরত েিসয় প্রসয়াজনীয় 

কাগজপত্র েহ আসবেন করসত হসব। 

 

নবনামূল্য 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর/ উপসজলা প্রসকৌশলী 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

14.  বয়স্ক র্াতা কার্ বক্রি ৩ িাে 
প্রসয়াজনীয় কাগজপত্রেহ ননধ বানরত 

িরসি আসবেন করসত হসব। 

 

১০ টাকা নেসয় 

ব্াাংক নহোব 

খুলসত হসব। 

উপসজলা েিাজসেবা অনিোর 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০৭৪ 

ই-কেইলঃ rafiqsso1970@gmail.com 

 

সচয়ারম্যান উপসজলা পনরষে/ উপসজলা 

ননব বাহী অনিোর/ সজলা প্রশােক, খুলনা 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

15.  
নবধবা ও স্বািী পনরতযিা 

দুস্থ িনহলাসের র্াতা 
৩ িাে 

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্রেহ ননধ বানরত 

িরসি আসবেন করসত হসব। 

 ১০ টাকা নেসয় 

ব্াাংক নহোব 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর/ উপসজলা েিাজসেবা অনিোর 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

সচয়ারম্যান উপসজলা পনরষে/ উপসজলা 

ননব বাহী অনিোর/ সজলা প্রশােক, খুলনা 
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ক্রনিক সেবার নাি 
সেবা প্রোসন 

েসব বাচ্চ েিয় 
প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রসয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আসবেন 

িরি প্রানিস্থান 

সেবামূল্য 

এবাং 

পনরসশাধ 

পদ্ধনত (র্নে 

থাসক) 

শাখার নািেহ োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবার পেনব, রুি 

নম্বর, সজলা/উপসজলার সকাড, অনিনেয়াল 

সটনলসিান ও ইসিইল 

উর্ধ্বতন কি বকতবার পেবী, রুি নম্বর, 

সজলা/উপসজলার সকাডেহ 

অনিনেয়াল সটনলসিান ও ইসিইল 

কার্ বক্রি খুলসত হসব। কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

16.  
অস্বচ্ছল প্রনতবন্ধী র্াতা 

কার্ বক্রি 
৩ িাে 

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্রেহ ননধ বানরত 

িরসি আসবেন করসত হসব। 

 

১০ টাকা নেসয় 

ব্াাংক নহোব 

খুলসত হসব। 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর/ উপসজলা েিাজসেবা অনিোর 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সচয়ারম্যান উপসজলা পনরষে/ উপসজলা 

ননব বাহী অনিোর/ সজলা প্রশােক, খুলনা 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

17.  
হাট-বাজাসরর চানদনা 

নর্টির নলজ প্রোন 
৪০-৪৫ নেন 

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্রেহ আসবেন 

করসত হসব 

 

প্রনত বগ বনিটাসর 

জন্য ৫০ টাকা 

সজলা প্রশােক/ অনতনরি সজলা প্রশােক (রাজস্ব)/ উপসজলা 

ননব বাহী অনিোর/ েহকারী কনিশনার (ভূনি) 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

18.  
প্রাথনিক নশক্ষার জন্য 

উপবৃনত্ত প্রোন 
১০-১৫ নেন 

প্রসয়াজনীয় তথ্যানে, স্কুসলর 

ম্যাসননজাং কনিটির নিটিাং এবাং 

তানলকায় নাি োংযুি করা। 

 

নবনামূল্য 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর/ উপসজলা নশক্ষা অনিোর 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা/ সজলা প্রাথনিক 

নশক্ষা অনিোর, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

19.  
গ্রািীন অবকাঠাসিা ননি বাণ 

কার্ বক্রি (নিজ/ কালর্াট ব) 
৬০-৭৫ নেন 

নেনডউল মূল্য, ব্াাংক ড্রািট, সেড 

োইসেন্সেহ প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র 

থাকসত হসব 

 ননধ বানরত নি 

নেসয় নেনডউল 

ক্রয় ও প্রসর্াজয 

সক্ষসত্র র্যাট, 

আইটি প্রোন 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর/ উপসজলা প্রকল্প বাস্তবায়ন 

কি বকতবা 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

20.  
প্রাথনিক নবদ্যালয় 

সিরািত/োংস্কার 
১০-৩০ নেন 

েরকানর ননসে বশনা সিাতাসবক 

নবদ্যালসয়র তানলকা করা/ নবদ্যালয় 

ম্যাসননজাং কনিটি ননসজরা 

প্রসয়াজনীয়তা নর্নত্তসত প্রসয়াজনীয় 

তথ্যানেেহ আসবেন 

 

নবনামূল্য 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর/ উপসজলা প্রসকৌশলী/ উপসজলা 

নশক্ষা অনিোর 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

21.  
বীর মুনিসর্াদ্ধা েম্মানী 

র্াতা 

নতুন উপকারসর্াগী 

েসব বাচ্চ ৩ িাে/ 

ননয়নিত 

উপকারসর্াগী ০৭ 

নেন 

ননধ বানরত িরসি আসবেন করসত 

হসব 

 
১০/- নেসয় ননজ 

নাসি ব্াাংক 

নহোব খুলসত 

হসব 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর/ উপসজলা েিাজসেবা অনিোর 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ 

unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

22.  
অনতোনরদ্রসের জন্য 

কি বসৃজন কি বসূনচ (৪০ 

নেসনর) 

৪০ নেন 

েরকানর ননসে বশনা সিাতাসবক 

প্রসয়াজনীয় তথ্যানের আসলাসক 

শ্রনিক বাচাই করন। 

 

নবনামূল্য 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর/ উপসজলা প্রকল্প বাস্তবায়ন 

কি বকতবা 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 
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ক্রনিক সেবার নাি 
সেবা প্রোসন 

েসব বাচ্চ েিয় 
প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রসয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আসবেন 

িরি প্রানিস্থান 

সেবামূল্য 

এবাং 

পনরসশাধ 

পদ্ধনত (র্নে 

থাসক) 

শাখার নািেহ োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবার পেনব, রুি 

নম্বর, সজলা/উপসজলার সকাড, অনিনেয়াল 

সটনলসিান ও ইসিইল 

উর্ধ্বতন কি বকতবার পেবী, রুি নম্বর, 

সজলা/উপসজলার সকাডেহ 

অনিনেয়াল সটনলসিান ও ইসিইল 

23.  
একটি বানড় একটি খািার 

প্রকল্প 
৬ িাে 

েরকনর ননসে বশনা সিাতাসবক 

প্রসয়াজনীয় তথ্যানের আসলাসক 

উপকারসর্াগী বাছাই করন। 

 

নবনামূল্য 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর/ উপসজলা পেী উন্নয়ন কি বকতবা/ 

উপসজলা েিন্বয়কারী 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

24.  খাদ্যশস্য োংগ্রহ ১-২ নেন 

েরকানর ননসে বশনা সিাতাসবক 

প্রসয়াজনীয় তথ্যানের আসলাসক 

উপকারসর্াগী বাচাইকরণ। 

 ধান/গসির 

সক্ষসত্র নবনা মুল্য 

তসব চাল ক্রসয়র 

সক্ষসত্র চুনি 

েম্পােসনর জন্য 

৩০০/- টাকার 

নন-জুনডনশয়াল 

স্ট্যাম্প। 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর/ উপসজলা খাদ্য ননয়ন্ত্রক/ ওনে 

(এলএেনড) 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ 

dckhulna@mopa.gov.bd 

25.  
কানবখা/ কানবটা/ টিআর 

(োধারন ও নবসশষ 
৬০ নেন 

েরকানর ননসে বশনা সিাতাসবক 

প্রসয়াজনীয় তথ্যানের আসলাসক 

উপকারসর্াগী বাচাই করন। 

 

নবনামূল্য 

উপসজলা ননব বাহী কি বকতবা/ উপসজলা প্রকল্প বাস্তবায়ন 

কি বকতবা 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

26.  
নারী ননর্ বাতন প্রনতসরাধ ও 

নশশু পাচার েম্পনকবত 
১০-১৫ নেন 

আসবেসন সুনননে বষ্ট নবষয় ও 

প্রসয়াজনীয় তথ্যানে থাকসত হসব 

 

নবনামূল্য 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর/ িনহলা নবষয়ক কি বকতবা 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

27.  
নবনর্ন্ন ের্া/ েনিনত/ ধিীয় 

অনুষ্ঠান েম্পনকবত 
১০-১৫ নেন 

আসবেসন সুনননে বষ্ট নবষয়, তানরখ, 

েিয় ও প্রসয়াজনীয় তথ্যানে থাকসত 

হসব 

 

নবনামূল্য 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা 

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

28.  
ইউনপ সচয়ারম্যান/ 

েেস্যগসণর েম্মাণী র্াতা 

প্রোন 

১০-১৫ নেন 
বরাদ্দপত্র, ব্াাংক নহোব ও 

প্রসয়াজনীয় তথ্যানে 

 

নবনামূল্য 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর/ অনিে েহকারী 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা  

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

29.  
ইউনপ েিাোর ও 

িহোোরসের েম্মানী র্াতা 

প্রোন 

১০-১৫ নেন 
বরাদ্দপত্র, হানজরা খাতা ও 

প্রসয়াজনীয় তথ্যানে 

 

নবনামূল্য 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর/ অনিে েহকারী 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা  

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 

30.  োর ও বীজ োংক্রান্ত ১০-১৫ নেন বরাদ্দপত্র ও প্রসয়াজনীয় তথ্যানে 

 

নবনামূল্য 

উপসজলা ননব বাহী অনিোর/ উপসজলা কৃনষ অনিোর 

উপজেলা ক াডঃ ১২  

কেললজ ানঃ ০৪০২২-৫৬০০১ 

ই-কেইলঃ unobatiaghata@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশােক, খুলনা  

কেলা ক াডঃ ৪৭  

কেললজ ানঃ ০৪১-৭২১১১১ 

ই-কেইলঃ dckhulna@mopa.gov.bd 
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