
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

তালা, সাতক্ষীরা। 

www.tala.satkhira.gov.bd 
 
 

 

 

িাগনরক সিে বা সসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত 
 

 

ক্রনিক সসবার িাি সসবা প্রোদি 

সদব বাচ্চ সিয় 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র পদয়াজিীয় কাগজপত্র/ 

আদবেি িরি প্রানিস্থাি 

সসবামূল্য এবাং 

পনরদশাধ পদ্ধনত 

(র্নে থাদক) 

শাখার িািসহ োনয়ত্বপ্রাি 

কি বকতবার পেনব, রম্নি িম্বর, সজলা/ 

উপদজলার সকাড, অনিনসয়াল 

সেনলদিাি ও ইদিইল 

উদ্ধবতি কি বকতবার পেনব, সিাি 

িম্বর, সজলা/ উপদজলার 

সকাডসহ অনিনসয়াল সেনলদিাি 

ও ইদিইল 

১ মুনিদর্াদ্ধা সাংক্রান্ত আদবেি ০৭ নেি সাংযুি প্রদয়াজিীয় কাগজপদত্রর 

আদলাদক ব্যবস্থা 

-- নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

২ প্রয়াত মুনিদর্াদ্ধাদের োিি খরচ 

প্রোি 

০১ নেি উপদজলা নিব বাহী অনিসার/ গাড ব 

অব অিার প্রোিকারী কি বকতবা 

একটি স্থািীয়ভাদব ততরী /ছাপাদিা 

িাঁকা আদবেি িি ব এবাং 

প্রদয়াজিীয় োকা সদে নিদয় 

র্াদবি। (Blank Application 

Form) 

স্থািীয়ভাদব প্রিীত আদবেি 

িরি উপদজলা নিব বাহী অনিস 

সথদক সাংগ্রহ করদত হদব। 

নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

৩ জাতীয় সাংসে সনচবালয় হদত প্রাি 

অনুোি 

০৭  নেি জাতীয় সাংসে সনচবালয় হদত 

প্রাি/নিধ বানরত প্রাপদকর নিকে 

সথদক সাংনিষ্ট কাগজপত্র 

আদবেদির সাদথ সাংযুি 

কাগজপত্র 

নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

৪ আইি-শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত ০৩  নেি আদবেি কারীর আদবেি। আদবেিকারী প্রেও কাগজপত্র 

আদবেি। 

নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

৫ ইউনিয়ি পনরষে সচয়ারম্যাি/ 

সেস্যগদণর সম্মািী ভাতা নবতরণ 

সাংক্রান্ত 

তাৎক্ষনিক 

ভাদব 

নিধ বানরত সিদয় সবতি প্রোি উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয়, তালা 

১০/- োকা মূল্য 

িাদির সরনভনিউ 

স্ট্যাম্প গ্রহদণর 

িাধ্যদি 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

৬ র্ার জনি আদছ ঘর িাই এর আদবেি 

সাংক্রান্ত 

০৭নেি আদবেি কারীর আদবেি। ছনব,জাতীয় পনরচয় পদত্রর 

ছায়ানলনপ 

নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

উন্নয়দির গণতন্ত্র 

সশখ হানসিার মূলিন্ত্র 

mailto:dcsatkhira@mopa.gov.bd
mailto:dcsatkhira@mopa.gov.bd
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mailto:dcsatkhira@mopa.gov.bd


 

unotala@mopa.gov.bd  

৭ জন্ম নিবন্ধদির আদবেি নিষ্পনি। ০১ নেি আদবেি কারীর আদবেি নিধ বানরত িরদি আদবেি 

োনখল িরি প্রানিস্থাি 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয়, তালা । 

নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

৮ ব্যবসা বানিজয সাংক্রান্ত আদবেি। ০৭ নেি উদ্ধবতি কতৃপক্ষ হদত প্রাি ব্যবসা 

লাইদসদের তদন্ত প্রনতদবেি 

আদবেি কারীর আদবেি নবিামূদল্য 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

৯ নবনবধ অনভদর্াগ গ্রহণ ০৭ নেি আদবেি কারীর আদবেি। আদবেদির সাদথ সাংযুি 

কাগজপত্র। িরি প্রানিস্থাি 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয়, তালা 

নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

১০ নবনবধ আদবেি গ্রহণ ০৭ নেি আদবেি কারীর আদবেি আদবেদির সাদথ সাংযুি 

কাগজপত্র 

নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

১১ জাতীয় নেবস পালি ০১ নেি উদ্ধবতি কতৃপক্ষহদত প্রাি 

পদত্রর নিদে বশিা সিাতাদবক 

                 - সরকারী বরাদ্দ উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

১২ িািিীয় সাংসে সেস্য িদহােদয়র 

ঐনিক তহনবল ব্যবস্থাপিা 

০৩ নেি সাংসে সনচবালয় হদত প্রাি পত্র আদবেদির স্বপক্ষীয় 

কাগজপত্র 

নবিামূদল্য- উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

১৩ ১৪৪ ধারা জানর তাৎক্ষনিক  উদ্ভুত পনরনস্থনত/গুরচত্ব 

নবদবচিা/ উদ্ধবতি কতৃপদক্ষর 

নিদে বশিা সিাতাদবক 

- নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

১৪ সরকারী পাওিা আোয়।  তাৎক্ষনিক  

িািলা রচজু 

এবাং 

নিধ বানরত 

প্রনক্রয়ায় 

নিষ্পনও। 

ব্যাাংক/অন্যান্য ঋণ 

নবতরণকারী সরকারী েির 

হদত োনখলকৃত িািলা 

নিধ বানরত িরদি িািলা 

োদয়র 

সরকার নিধ বানরত 

সকাে বনিস 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

১৫ সিাবাইল সকাে ব             

তাৎক্ষনিক  

সমু্মদখ সাংঘটিত অপরাধ/ 

অনভদর্াগ কারীর অনভদর্াগ। 

              - নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

১৬ পাবনলক পরীক্ষা সাংক্রান্ত ০১ নেি ঊদ্ধবতি কতৃপক্ষহদত প্রাি                  - নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

mailto:dcsatkhira@mopa.gov.bd
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পদত্রর নিদে বশিা সিাতাদবক। +৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

১৭ হাে-বাজার ইজারা সাংক্রান্ত ১৫ নেি নিধ বানরত িরদি/নিয়দি 

আদবেি 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

কার্ বালয় ও সাংনিষ্ট েির। 

নিধ বানরত 

ইজারামূল্য, Vat 

ও IT 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

১৮ ভূনি ব্যবস্থা সাংক্রান্ত ভূনি উন্নয়ি 

কর, হাে-বাজার, খাসজনি, অনপ বত 

সম্পনি সাংক্রান্ত 

০৩নেি ভূনি অনিস সথদক প্রাি িনথর 

আদলাদক ব্যবস্থা 

পনরপত্র  সিাতাদবক 

োনখলকৃত কাগজপত্র। 

পনরপত্র  

সিাতাদবক 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

১৯ উপদজলা পনরষদের সম্পনি 

ব্যবস্থাপিা সাংক্রান্ত 

০৩নেি িন্ত্রিালদয়র নিদেশ বিা 

সিাতাদবক 

- নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

২০ উপদজলা পনরষদের রাজস্ব তহনবল 

এবাং এনডনপ তহনবল ব্যবস্থাপিা 

সাংক্রান্ত 

১৫ নেি সভার নসদ্ধান্ত সিাতাদবক    পনরপদত্রর আদলাদক 

চানহত কাগজ পত্র  ।      
নিধ বানরত Vat ও 

IT 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

২১ স্থাবর সম্পনি হস্তান্তর কর তহনবল  

ব্যবস্থাপিা । 

০৩ নেি িন্ত্রিালদয়র নিদেশ বিা । - নবিামূদল্য- উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

২২ আন্ত েির সিন্বয় সাংক্রান্ত ০১ নেি সাংনিষ্ট েির/ উদ্ধবতি কতৃপক্ষ 

হদত প্রাি পদত্রর নিদে বশিা 

সিাতাদবক 

 

             - নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

২৩ িানসক সভা সাংক্রান্ত ০১ নেি নিধ বানরত - - উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

২৪ নবনভন্ন সভা পনরচালিা সাংক্রান্ত ০১ নেি সাংনিষ্ট েির/ উদ্ধবতি কতৃপক্ষ 

হদত প্রাি পদত্রর নিদে বশিা 

সিাতাদবক 

 

             - নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

২৫ ইউনিয়ি পনরষে ব্যবস্থা সাংক্রান্ত    ০১ নেি ইউনিয়ি পনরষে সথদক প্রাি 

পদত্রর আদলাদক ব্যবস্থা এবাং 

উদ্ধবতি কতৃপদক্ষরনিদে বশিা। 

- - উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

২৬ নশক্ষা প্রনতষ্ঠাি পনরেশ বি সাংক্রান্ত ০১ নেি নিদে বনশত সিয়সূচী - নবিামূদল্য-- উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 
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+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

২৭ িাধ্যনিক স্তদরর নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদির 

নবনভন্ন কনিটি গঠি। 

০১ নেি সাংনিষ্ট প্রনতষ্ঠাি প্রধাদির 

আদবেি 

আদবেিপত্র সাংনিষ্ট সাংযুি 

কাগজপত্র 

পনরপত্র 

সিাতাদবক 

প্রদয়াজিীয় 

কাগজ পত্র 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

২৮ স্মারকনলনপ প্রোি ০৩ নেি নবনভন্ন নশক্ষা 

প্রনতষ্ঠাি,রাজনিনতক 

সিতৃবৃদের আদবেি ও নবনভন্ন 

সনিনত 

সাংনিষ্ট ব্যনি/প্রনতষ্ঠাি 

সথদক প্রাি আদবেি 

নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

২৯  প্রনতষ্ঠাি সাংক্রান্ত নবনবধ তেন্ত 

সাংক্রান্ত 

০৭ নেি আদবেিকারীর আদবেি/ 

উদ্ধবতি কতৃপক্ষ  হদত প্রাি 

পদত্রর নিদে বশিা সিাতাদবক 

আদবেিকারী কতৃবক 

োনখলকৃত  কাগজপত্র 

নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

৩০ এিনজও ও অন্যান্য  ০৭ নেি সাংনিষ্ট প্রনতষ্ঠাি/ উদ্ধবতি 

কতৃপক্ষ হদত প্রাি পদত্রর 

নিদে বশিা সিাতাদবক 

 

পনরপত্র সিাতাদবক চানহত 

কাগজপত্র। 

নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

৩১ এিনজও সাংক্রান্ত প্রতযয়ি প্রোি। ০৭ নেি নবনভন্ন সবসরকারী সাংস্থা কতৃবক 

প্রতযয়ি পাওয়ার আদবেি ও 

উদ্ধবতি কতৃপক্ষ কতৃবক 

এিনজও সাংক্রান্ত তেিত্ম 

নিধ বানরত িরদি প্রতযয়ি 

প্রানির আদবেি ও উদ্ধবতি 

কতৃপক্ষহদত প্রাি তেদিত্মর 

কাগজপত্র 

নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

৩২ সবতি ভাতানে প্রোি ০১ নেি নিয়নিত োনয়ত্ব পালি 

সাদপদক্ষ 
নিধ বানরত িরদি  সবতি নবল 

প্রসত্মত 
নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

৩৩ ছুটি িঞ্জুর ০১  নেি আদবেিকারীর আদবেি/ 

উদ্ধবতি কতৃপক্ষ হদত প্রাি 

পদত্রর নিদে বশিা সিাতাদবক 

স্বপক্ষীয়কাগজপত্র নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

৩৪ চাকুরীর সুনবধা সাংনিষ্ট আদবেি 

গ্রহণ ও সপ্ররণ 
০১ নেি আদবেিকারীর আদবেি। স্বপক্ষীয় কাগজপত্র   নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

৩৫ জন্ম-নিবন্ধি সাংদশাধদির আদবেি 

সজলা প্রশাসক বরাবদর 

অগ্রগািীকরণ 

২ ঘন্টা জন্মনিবন্ধি সাংদশাধদির 

নিধ বানরত আদবেি িরি 
সাংনিষ্ট ইউনিয়ি নডনজোল 

সসন্টার 
নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 
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৩৬ নিব বাহী ম্যানজদে আোলদতর 

িািলার আদেদশর সাধারণ জাদবো 

িকল প্রোি 

৩ নেি সাো কাগদজ আদবেি নিব বাহী ম্যানজদেে আোলত, 

তালা, সাতক্ষীরা। 
আদবেদির জন্য 

২০/- োকার 

সকাে ব নি এবাং 

প্রনত পৃষ্ঠার 

িকদলর জন্য ৪/- 

োকা হাদর সকাে ব 

নি 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

৩৭ একটি বানি একটি খািার প্রকদের 

ঋণ অনুদিােি 
০১ নেি ১। আদবেিকারীর ছনব-১কনপ 

২। জাতীয় পনরচয়পত্র/ 

জন্মনিবন্ধি সিদের িদোকনপ-

১নপ 

৩। সনিনত ব্যবস্থাপিা কনিটির 

কার্ বনববরণী 

সাংনিষ্ট সনিনতর কার্ বালয় নবিামূদল্য উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

৩৮ র্াত্রা/ সিলা/সাকবাস/ সাংক্রান্ত 

তেিত্ম প্রনতদবেি সপ্ররণ 
৭ নেি    উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

৩৯ নসদিিা/ সপদরাল পাম্প স্থাপি/ 

ইদের ভাো স্থাপি সাংক্রান্ত তেন্ত 

প্রনতদবেি সপ্ররণ 

    উপদজলা নিব বাহী অনিসার, তালা 

+৮৮০৪৭২৭-৫৬১০১ 

+৮৮০১৭০৭-৮১৫১১৮ ও 
unotala@mopa.gov.bd 

সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

+৮৮০৪৭১-৬৩২০১ 

+৮৮০১৭১৫-২১২২৭৭ 
dcsatkhira@mopa.gov.bd 

 

 
৪. সকাি ব্যনি কানঙ্খত সসবা িা সপদল বা সসবা প্রানিদত অসন্তুষ্ট হদল নতনি সকাি কি বকতবার নিকে এবাং নকভাদব সর্াগাদর্াগ করদবি তা নিিণরম্নপঃ- 
 

ক্রনিক কখি সর্াগাদর্াগ করদবি কার সদে সর্াগাদর্াগ করদবি সর্াগাদর্াদগর ঠিকািা নিষ্পনির সিয়সীিা 
০১ োনয়ত্বপ্রাি কি বকতবা সিাধাি নেদত ব্যথ ব হদল অনভদর্াগ নিষ্পনি কি বকতবা সজলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। 

০১৭১৫-২১২২৭৭ 

dcsatkhira@mopa.gov.bd 

www.satkhira.gov.bd 

০৩ িাস 

০২ অনভদর্াগ নিষ্পনি কি বকতবা নিনে বষ্ট সিদয় সিাধাি নেদত ব্যথ ব হদল আনপল কি বকতবা নবভাগীয় কনিশিার, খুলিা 
০১৭১৩-৪০০৩৯৪ 

divcomkhulna@mopa.gov.bd 

০১ িাস 

০৩ আনপল কি বকতবা নিনে বষ্ট সিদয় সিাধাি নেদত ব্যথ ব হদল িনন্ত্রপনরষে নবভাদগর অনভদর্াগ ব্যবস্থাপিা সসল অনভদর্াগ গ্রহণ সকন্দ্র 
৫ িাং সগইে, বাাংলাদেশ সনচবালয়,ঢাকা। 

০৩ িাস 
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