
জনেসবায় শাসন গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, কাউিনয়া, রং র । 

http://kaunia.rangpur.gov.bd 
 দ  ি  িনভর জন শাসন গড়ব, নাগিরক সবা িনি ত করব 

 
িভশনঃ  দ ,  এবং জনবা ব শাসন 

                                                                
িমশনঃ দ , আ িনক ও টকসই জন শাসন গঠেনর মা েম সেবা ম নাগিরক সবা িনি ত করা 

িস েজন চাটার 
  

: 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  
সময় 

েয়াজনীয় কাগজপ  েয়াজনীয় 
কাগজপে র াি র 

ান 

িফ/চােজস (টাকা 
জমাদােনর 
কাড/খাত  ও 

জমাদােনর সময় 

দািয় া  কমকতা (কমকতার পদিব, 
বাংলেদেশর কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ 

টিলেফান ন র ও ই- মইল) 

উ তন কমকতা, যার কােছ আপীল করা যােব 
(কমকতার পদিব, 

বাংলােদেশর  কাড, জলা/উপেজলা কাডসহ 
টিলেফান ন র ও ই- মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ কাউিনয়া উপেজলার 

িবিভ  দ র সং া  
ত ািদ 

২-৩ িদন আেবদেন িনিদ  িবষয় িভি ক উে খ  
করেত হেব 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, 
কাউিনয়া, রং র । 

িবনা  উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ (অিফস) 

dcrangpur@mopa.gov.bd 
২ এনিজও কায েমর 

ত য়নপ  দান 
৮-১০ িদন ১। সং ার ােড আেবদন 

২। সং ার বািষক কায েমর িরেপাট 
৩। সং ার আয়- েয়র িরেপাট 
৪। সং ার বা বািয়ত/বা বায়নাধীন 

কে র অ গিতর িরেপাট 
৫। মত বা বািয়ত   কম িচর 
ি রিচ  

- িবনা  উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল  unokaunia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd 

৩ সা িফেকট মামলা 
সং া / সরকাির 

পাওনা আদায় সং া  

৩-৬ মাস ১। আেবদেন দাবীর পিরমান 
২। িনিদ  কাট িফ 

- সরকাির দািব অ যায়ী 
িনিদ  হাের 
া / কাট িফ 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd 

৪ সাধারণ অিভেযাগ 
তদ  ও িন ি  

৭-১৫ িদন ১। িনিদ  িলিখত অিভেযাগ দািখল 
২। া ী- মানািদসহ উপি িত 
৩। তদ  িতেবদন। 

- িবনা  উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd 

৫ বসরকাির কেলজ, 
ল ও মা াসার 

িশ কগেণর বতন- 
িবল দান ( েযাজ  

ে ) 

১-২ িদন ১। এমিপও িশট 
২। িশ ক হািজরা 
৩। িবল 

- িবনা  উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd 

৬ হাট-বাজার ইজারা 
দান 

৪০-৬০ িদন ১। যথাযথভােব রন ত ও া র ত 
দরপে র িনধািরত িসিডউল 
২। উপেজলা িনবাহী অিফসার এর 
অ েল উ ত দেরর ৩০% াংক 
াফট/ প-অডার (যার ২৫% ইজারা 

িসিডউল াি ান 
১। জলা শাসেকর 
কাযালয়, রং র 

১। িনধািরত িসিডউল 
ে  

২। প াি র ৭ 
কাযিদবেসর মে  
ইজারা ে র ৭৫% 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd 



ে র সােথ সম য় এবং ৫% অথ 
জামানত িহেসেব থাকেব যা বছর শেষ 

েযাজ  ে  ফরত দয়া হেব)  

২। উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, 
কাউিনয়া, রং র । 
৩। সহকারী কিমশনার 
( িম) এর কাযালয়, 
কাউিনয়া, রং র 
৪। সানালী াংক িলঃ 
কাউিনয়া শাখা, রং র।  
৫। কাউিনয়া থানা 
রং র। 
িসিডউল জমার ান 
১। জলা শাসেকর 
কাযালয়, রং র। 
২। উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, 
কাউিনয়া, রং র । 
৩। সহকারী কিমশনার 
( িম) এর কাযালয়, 
কাউিনয়া, রং র 
 

অথ রাজশাহী িষ 
উ য়ন াংক এর  
চলিত িহসাব নং 
২৮৩/২০ ত জমা ৫% 
আয়কর জমা-১-১১৪১-
০০৪৬-০১১১ কােড 
এবং ১৫% ভ াট 
১-১১৩৩-০০৪৫-০৩১১ 
কােড সানালী াংক, 

শাখায় জমা কের 
চালান কিপ/জমা রিশদ 
দািখল। 
৩। ৩০০(িতনশত) 
টাকার নন িডিশয়াল 

াে  ি নামা 
স াদন।  

৭ িভিজএফ/ াণ/ 
মানিবক সাহা  

িবতরণ 

১-২০ িদন  ১। ভাটার আইিড কােডর সত ািয়ত  
কিপ ও 
 ২। ছিব-০১  (পাসেপাট সাইেজর) 

উপেজলা ক  
বা বায়ন কমকতার 
কাযালয়,  কাউিনয়া, 
রং র 

িবনা  উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 
উপেজলা ক  বা বায়ন কমকতা,  কাউিনয়া, 
রং র 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd 

৮ জলমহল ইজারা দান ৪০-৬০ িদন       ১। িসিডউল 
 ২। হালনাগদ ড লাইেস  
 ৩। াংক াফট / প-অডার ইজারা  
ে র সােথ সম য় করা হেব। 

িসিডউল াি ান 
১। জলা শাসেকর 
কাযালয়, রং র 
২। উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, 
কাউিনয়া, রং র । 
৩। সহকারী কিমশনার 
( িম) এর কাযালয়, 
কাউিনয়া, রং র 
িসিডউল জমার ান 
১। জলা শাসেকর 
কাযালয়, রং র। 
২। উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, 
কাউিনয়া, রং র । 

১০) িনধািরত িসিডউল 
ে  প  াি র ৭ 

কাযিদবেসর মে  
ইজারা ে র ৭৫% 

অথ  য কান তফিসিল 
াংক শাখায় জমা 

৫% আয়কর জমা-১-
১১৪১-০০৪৬-০১১১ 
কােড এবং ১৫% 

ভ াট ১-১১৩৩-০০৪৫-
০৩১১ কােড সানালী 

াংক, কাউিনয়া 
শাখায় জমা কের 

চালান কিপ/জমা রিশদ 
দািখল। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd 



৩। সহকারী কিমশনার 
( িম) এর কাযালয়, 
কাউিনয়া, রং র 

২) ৩০০/টাকার নন-
িডিশয়াল াে  
ি নামা স াদন 

৯ থাক বরা / িবেশষ 
অ দােনর অথ 

ছাড়করণ 

১০-১৫ িদন ১। ােড আেবদন 
২। র েলশন 
৩। পিরচয়প  
 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, 
কাউিনয়া, রং র । 

িবনা  উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল: dcrangpur@mopa.gov.bd 

১০ িশ া িত ােনর 
এডহক কিম র 
অিভভাবক সদ  

মেনানয়ন 

১-২ িদন ১। িত ােনর ােড আেবদন। 
২। স ািবত ৩ জন অিভভাবেকর 
নােমর তািলকা 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, 
কাউিনয়া, রং র । 

িবনা  উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

dcrangpur@mopa.gov.bd 

১১ িশ া িত ােনর 
ােনিজং কিম  
গঠেনর জ  

ি জাইিডং অিফসার 
িনেয়াগ 

১-২ িদন ১। আেবদনপ  
২। ােনিজং কিম  গঠেনর পর থম 
অ ি ত সভার সত ািয়ত কাযিববরনী 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, 
কাউিনয়া, রং র । 

িবনা  উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd 

১২ িমহীনেদর মােঝ 
িষ খাস জিম 

বে াবস  দান 

৬০ িদন ১। আেবদনপ  
২। ামী- ী /পিরবােরর যৗথ ছিব 
৩। সংি   ইউিপ চয়ার ান ক ক 

িমহীেনর  সনদ 
৪। ইউিনয়েনর নাগিরক  সনদ 

সহকারী কিমশনার 
( িম) এর কাযালয়,  
কাউিনয়া, রং র 

িবনা  উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, রং র 
ফান :(+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল: dcrangpur@mopa.gov.bd 

১৩ বরা ত অথ হেত -
তাি ক জনেগা ীেক 

আিথক সাহা  

১৫-৩০ িদন ১। আেবদনপ  
২। সভাপিত/স াদেকর জাতীয় 
পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ 
৩। ছিব-০১ কিপ 
৪। সংি   ইউিপ চয়ার ােনর 

ত য়ন 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, 
কাউিনয়া, রং র । 

িবনা  উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd 

১৪ বয়  ভাতা ৬০ িদন ১। আেবদনপ  
২। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 
৩। ছিব ০১ কিপ 
৪। সংি   ইউিপ চয়ার ােনর 

ত য়ন 

উপেজলা 
সমাজেসবা  অিফসাের
র কাযালয়,  কাউিনয়া, 
রং র 

১০/- টাকা িদেয় 
াংেক িহসাব ন র 

লেত হেব। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 
উপেজলা সমাজেসবা অিফসার,  কাউিনয়া, রং র 
 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd 
চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ,  কাউিনয়া, রং র 



১৫ িবধবা ও ামী 
পিরত া  

মিহলােদর ভাতা 
কায ম 

৬০ িদন ১। আেবদনপ  
২। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 
৩। ছিব ০১ কিপ 
৪। সংি   ইউিপ চয়ার ােনর 

ত য়ন 

উপেজলা সমাজেসবা 
অিফসােরর কাযালয়,  
কাউিনয়া, রং র 

১০/- টাকা িদেয় 
াংেক িহসাব লেত 

হেব। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 
উপেজলা সমাজেসবা অিফসার,  কাউিনয়া, রং র 
 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd 
চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ/উপেজলা িনবাহী 

অিফসার, কাউিনয়া, রং র । 

১৬ অস ল িতব ী 
ভাতা কায ম 

৬০ িদন ১। আেবদনপ  
২। জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত 
ফেটাকিপ 
৩। ছিব ০১ কিপ 
৪। সংি   ইউিপ চয়ার ােনর 

ত য়ন 

উপেজলা 
সমাজেসবা  অিফসাের
র কাযালয়,  কাউিনয়া, 
রং র 

১০/- টাকা িদেয় 
াংেক িহসাব লেত 

হেব। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 
উপেজলা সমাজেসবা অিফসার,  কাউিনয়া, রং র 
 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd/ 
চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, রং র সদর, 

রং র/উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
। 

১৭ হাট-বাজােরর চাি না 
িভ র িলজ দান 

৪০-৪৫ িদন ১। ড লাইেস  
২। নাগিকে র সনদ 
৩। ছিব ০১ কিপ 

জলা শাসেকর 
কাযালয়, 
রং র/উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর 
কাযালয়/উপেজলা িম 
অিফস,  কাউিনয়া, 
রং র 

িত বগিমটাের জ  
৫০ টাকা 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 
সহকারী কিমশনার ( িম),  কাউিনয়া, রং র 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd/ 
 

১৮ াথিমক িশ ার জ  
উপ ি  দান 

১০-১৫ িদন েয়াজনীয় ত ািদ, েলর ােনিজং 
কিম র িম ং এবং তািলকায় নাম 
সং  করা। 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়/ 
উপেজলা িশ া অিফস,  
কাউিনয়া, রং র 

িবনা  উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 
উপেজলা িশ া অিফসার,  কাউিনয়া, রং র 
 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd 

১৯ ামীন অবকাঠােমা 
িনমাণ কায ম (ি জ/ 

কালভাট) 

৬০ 
কাযিদবস 

১। িসিডউল  
২।  াংক াফট 
৩। ড সাইেস সহ 
৪। েয়াজনীয় কাগজপ  থাকেত হেব 

উপেজলা ক  
বা বায়ন কমকতার 
কাযালয়,  কাউিনয়া, 
রং র 

িনধািরত িফ িদেয় 
িসিডউল য় ও 

েযাজ  ে  ভ াট, 
আই  দান 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 
উপেজলা ক  বা বায়ন কমকতা,  কাউিনয়া, 
রং র 
 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd 

২০ াথিমক িব ালয় 
মরামত/সং ার 

১০-৩০ 
কাযিদবস 

- উপেজলা েকৗশলী 
কাযালয়, রং র সদর, 
রং র/ উপেজলা িশ া 
অিফসােরর কাযালয়,  
কাউিনয়া, রং র 

িবনা  উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 
উপেজলা েকৗশলী/উপেজলা িশ া কমকতা,  
কাউিনয়া, রং র 
 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd 



২১ বীর ি েযা া 
স ানী ভাতা 

ন ন 
উপকারেভা
গী সেবা  
৩ মাস/ 

১।িনধািরত ফরেম আেবদন 
২। ি েযা ার পে  সনদ 
৩। ছিব-০২  ( ই) কিপ 
৪। ভাটার আইিড কােডর ফেটাকিপ 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর 
কাযালয়/উপেজলা 
সমাজেসবা কাযালয়,  
কাউিনয়া, রং র 

১০/- িদেয় িনজ নােম 
াংক িহসাব লেত 

হেব 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 
উপেজলা সমাজেসবা কমকতা,  কাউিনয়া, রং র 
 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd 

২২ অিতদাির েদর জ  
কম জন কম িচ (৪০ 

িদেনর) 

৪০ িদন ১। উপকারেভাগীর আেবদন ফরম 
২। উপকারেভাগীর অ ািধকার তািলকা 
িনধারণী ছক 
৩। পাসেপাট সাইেজর ছিব 
৪। জাতীয় পিরচয়পে র ফেটাকিপ 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর 
কাযালয়/উপেজলা 

ক  বা বায়ন 
কাযালয়,  কাউিনয়া, 
রং র 

িবনা  উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 
উপেজলা ক  বা বায়ন কমকতা,  কাউিনয়া, 
রং র 
 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd 

২৩ এক  বািড় এক  
খামার ক  

৬ মাস ১। িনধািরত ফরেম আেবদন 
২। ভাটার আইিড কােডর ফেটাকিপ 
৩। পাসেপাট সাইেজর ছিব-০২ কিপ 
 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর 
কাযালয়/উপেজলা 
পল ী উ য়ন 
কমকতার কাযালয়,  
কাউিনয়া, রং র 

িবনা  উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 
উপেজলা পল ী উ য়ন কমকতা,  কাউিনয়া, রং র 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd 

২৪ খা শ  সং হ ১-২ িদন ১। িষ অিফেসর ষক তািলকা 
২। ভাটার আইিড কােডর ফেটাকিপ 
৩। িষ ভ িক কাড 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়/ 
উপেজলা খা  
িনয় েকর কাযালয়/ 
ওিস (এলএসিড),  
কাউিনয়া, রং র 

ধান/গেমর ে   িবনা 
 তেব চাল েয়র 

ে  ি  স াদেনর 
জ  ৩০০/- টাকার 

নন- িডিশয়াল 
া । 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 
উপেজলা  খা  িনয় ক,  কাউিনয়া, রং র 
 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd 

২৫ কািবকা/ কািবটা/ 
আর (সাধারন ও 

িবেশষ 

৬০ িদন ১। ক  বা বায়ন কিম র াব  
ফরেম -৫ সদ  িবিশ  এক  ক  
বা বায়ন কিম  গঠন। 
২। ক  বা বায়ন কিম েত সকল 
সদ  িহেসেব অ ি র   িবষেয় 
স িত আেছ িকনা ইহার মান প  

ক  বা বায়ন কিম েত াব  ফরম 
এ সকেলর া র হন 
৩। ক  চয়ার ান ও সে টারীর 

ক  কিম  াব  ফরেম পাসেপাট 
সাইেজর ছিব ও জাতীয় পিরচয় পে র 
ফেটাকিপ 
৪। ক  চয়ার ান ও সে টারী 
ক ক ৩০০/- টাকার নন িডিশয়াল 

াে  ি প  স াদন। 
৫। প  অিধযাচন ফরম হন। 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়/ 
উপেজলা ক  
বা বায়ন কাযালয়,  
কাউিনয়া, রং র 

িবনা  উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 
উপেজলা  ক  বা বায়ন কমকতা,  কাউিনয়া, 
রং র 
 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd 



৬। কে র া লন হন। 
৭। কে র কাজ শেষ চয়ার ান ও 
সে টারী তক মা ারেরাল ও 

ভাউচারসহ ড়া  িতেবদন রন। 
২৬ নারী িনযাতন 

িতেরাধ ও িশ  
পাচার স িকত 

১০-১৫ িদন ১। িলিখত আেবদন। 
২। আেবদেন িনিদ  িবষয় ও 

েয়াজনীয় ত ািদ থাকেত হেব। 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়/ 
উপেজলা মিহলা 
িবষয়ক কমকতার 
কাযালয়,  কাউিনয়া, 
রং র 

িবনা  উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ , ইেমইল: 

unokaunia@mopa.gov.bd 
উপেজলা  মিহলা িবষয়ক কমকতা,  কাউিনয়া, 
রং র 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd 

২৭ িবিভ  সভা/ সিমিত/ 
ধম য় অ ান 

স িকত 

১-২ িদন ১। িলিখত আেবদন 
২। িত ােনর কাযিববরণীর সত ািয়ত 
অ িলিপ 
৩। অিতিথ ে র পদবীসহ নােমর  
তািলকা 
৪। সভাপিত/ সে টািরর এককিপ ছিব 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, 
কাউিনয়া, রং র । 

িবনা  উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

dcrangpur@mopa.gov.bd 

২৮ ইউিপ চয়ার ান/ 
সদ গেণর স াণী 

ভাতা দান 

১০-১৫ িদন ১। বরা প  
২। াংক িহসাব 
৩। েয়াজনীয় ত ািদ 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, 
কাউিনয়া, রং র । 

িবনা  উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd 
২৯ ইউিপ দফাদার ও 

মহল াদারেদর 
স ানী ভাতা দান 

১০-১৫ িদন ১। বরা প  
২। হািজরা খাতা 
৩।  েয়াজনীয় ত ািদ। 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়,  
কাউিনয়া, রং র 

িবনা  উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

dcrangpur@mopa.gov.bd 
৩০ সার ও বীজ সং া  ১০-১৫ িদন ১। আেবদনপ  

২।জাতীয় পিচয়পে র ফেটাকিপ 
৩।  ছিব -০১ কিপ 
৪। ড লাইেস  
৫। াংক সলেভি  সনদ 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়/ 
উপেজলা িষ অিফস,  
কাউিনয়া, রং র 

িবনা  উপেজলা িনবাহী অিফসার, কাউিনয়া, রং র 
ফান:(+৮৮)০৫২২৪-৫৬০০১ 

ই- মইল: unokaunia@mopa.gov.bd 
উপেজলা িষ অিফসার, কাউিনয়া, রং র 

জলা শাসক, রং র 
ফান : (+৮৮)০৫২১-৬২১২১ 

dcrangpur@mopa.gov.bd 
 
 

 আপনােদর কােছ ত াশা 
 য়ংস ণ আেবদন জমা দান 
 যথাযথ ি য়ায় েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা 
 গণ নানীর িদন উপি ত হওয়া 

  
উপেজলা িনবাহী অিফসার 

কাউিনয়া, রং র  
ফান : ০৫২২৪-৫৬০০১(অিফস) 
মাবাইল নং-০১৭৬১-৪৯১৩২৪ 

ই- মইল :unokaunia@mopa.gov.bd 
ওেয়ব এ াে স: www.kaunia.rangpur.gov.bd 

জলা শাসক 
রং র 

ফান : ০৫২১-৬২১২১ (অিফস) 
মাবাইল নং ০১৭১৩-২০১৮১৮ 

ই- মইল : dcrangpur@mopa.gov.bd 
ওেয়ব এ াে স : www.rangpur.gov.bd 

িবভাগীয় কিমশনার 
রং র িবভাগ, রং র 

ফান : ০৫২১-৬২৪০০(অিফস) 
মাবাইল নং-০১৭৩০-৩২৬৯৭০ 

ই- মইল : divcomrangpur@mopa.gov.bd 
ওেয়ব এ াে স : www.divcomrangpur.gov.bd 

 


