
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শহর সমাজদসবা কার্ যালয় 

চুয়াডাঙ্গা 

ucdo.chuadanga@dss.gov.bd 
নাগররক সনে(রসটিদজন চার্ যার) 

 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রঃনং সসবার নাম 
সসবা প্রোদনর 

সদব যাচ্চ সময় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আদবেন ফরম 

প্রাপ্তস্থান 

সসবামুল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত (র্রে 

থাদক) 

শাখার নামসহ োরয়ত্ব প্রাপ্ত কম যকতযার 

পেরব, রম্নম নম্বর, সজলা/উপদজলার 

সকাড, অরফরসয়াল সর্রলদফান ও 

ইদমইল 

ঊর্ধ্যতন কম যকতযার পেরব,  রুম নম্বর, সজলা/উপদজলার 

সকাড সহ অরফরসয়াল সর্রলদফান ও ইদমইল 

১ শহর সমাজ 

সসবা সুে মুক্ত 

ক্ষুদ্র ঋণ 

কার্ যক্রম 

 

রনধ যাররত ফরদম 

র্থার্থ পদ্ধরত 

অনুসরন কদর 

আদবেদনর পর:   

১ম বার ঋণ 

(রবরনদয়াগ) গ্রহদণর 

জন্য আদবেদনর পর 

১মাদসর মদে। 

২য়/৩য় পর্ যাদয়র 

ঋণ (পুনঃ 

রবরনদয়াগ) গ্রহদণর 

জন্য আদবেদনর পর 

২০ রেদনর  মদে 

আদবেন পত্র ও 

চুরক্ত ফরম, ছরব 

ও অন্যান্য কাগজ 

পত্র। 

শহর সমাজদসবা কার্ যালয়, 

চুয়াডাঙ্গা।  

নীরতমালা অনুসাদর 

রফ লাদগ না। 
 শহর সমাজদসবা অরফসার, সফানঃ 

০৭৬১-৬২১৮৬  সমাবাইল নাং-

০১৭০৮৪১৪৪৯৮  

ই-সমইলঃ 

ucdo.chuadanga@dss.gov.b

d  

 

উপপররচালক সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, চুয়াডাঙ্গা। 

সফানঃ +৮৮০৭৬১-৬৩৪০১ 

ই-সমইলঃ dd.chuadanga@dss.gov.bd  

 

২ েগ্ধ ও প্ররতবন্ধী 

সের পুন ব যাসণ 

কার্ যক্রম 

১ম বার ঋণ 

(রবরনদয়াগ) গ্রহদনর 

জন্য আদবেদনর পর 

১ম মাদসর মদে । 

২য়/৩য় পর্ যাদয়র  

ঋণ(পূনঃ 

রবরনদয়াগ) গ্রহদণর 

জন্য আদবেদনর পর 

২০ রেদনর মদে । 

প্ররতবরন্ধ পররচয় 

পত্র, জাতীয় 

পররচয় পদত্রর 

ফদর্াকরপ, 

পাসদপার্ য 

সাইদজর ররিন 

ছরব ০২ করপ। 

শহর সমাজদসবা কার্ যালয়, 

চুয়াডাঙ্গা। 

নীরতমালা অনুসাদর 

রফ লাদগ না। 

শহর সমাজদসবা অরফসার, সফানঃ 

০৭৬১-৬২১৮৬ সমাবাইল নাং-

০১৭০৮৪১৪৪৯৮  

ই-সমইলঃ 

ucdo.chuadanga@dss.gov.b

d  

উপপররচালক সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, চুয়াডাঙ্গা। 

সফানঃ +৮৮০৭৬১-৬৩৪০১ 

ই-সমইলঃ dd.chuadanga@dss.gov.bd  

৩ বয়স্ক ভাতা 

কার্ যক্রম 

বরাদ্দ প্রারপ্ত 

সাপেপে সদব যাচ্চ ৩ 

মাদসর মদে নতুন 

ভাতাদভাগী রনব যাচন 

সহ ভাতা রবতরদণর 

ব্যবস্থা গ্রহণ । 

রনব যারচত 

ভাতাদভাগীদক 

বরাদ্দপ্রারপ্ত সাপেপে 

প্ররত মাদস ভাতা 

প্রোন করা হদব। 

তদব সকউ 

এককালীন উদতালন 

জাতীয় পররচয় 

পদত্রর ফদর্াকরপ, 

পাসদপার্ য 

সাইদজর ররিন 

ছরব ০৬ করপ। 

শহর সমাজদসবা কার্ যালয়, 

চুয়াডাঙ্গা। 
 
নীরতমালা অনুসাদর 

রফ লাদগ না। 

 

 

 

 

 

 

 

   

শহর সমাজদসবা অরফসার, সফানঃ 

০৭৬১-৬২১৮৬  সমাবাইল নাং-

০১৭০৮৪১৪৪৯৮  

ই-সমইলঃ 

ucdo.chuadanga@dss.gov.b

d  

 

উপপররচালক সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, চুয়াডাঙ্গা। 

সফানঃ +৮৮০৭৬১-৬৩৪০১ 

ই-সমইলঃ  dd.chuadanga@dss.gov.bd  



করদত চাইদল রতরন 

রনধ যাররত সমদয়র 

সশদে উদতালন 

করদবন। 

ভাতা গ্রহীতার 

নরমনী ভাতাদভাগীর 

মৃতুুর পূদব য প্রাপ্ত 

বদকয়া র্াকা এবাং 

মৃতুুর পর ৩ মাস 

পর্ যমত্ম ভাতার 

র্াকা উদতালন 

করদত পারদব। 

৪ রবধবা ও স্বামী 

রনগৃহীতা মরহলা  

ভাতা কার্ যক্রম 

বরাদ্দ প্রারপ্ত 

সাপেপে সদব যাচ্চ ৩ 

মাদসর মদে নতুন 

ভাতাদভাগী 

রনব যাচনসহ ভাতা 

রবতরদণর ব্যবস্থা 

গ্রহণ । 

রনব যারচত 

ভাতাদভাগীদক 

বরাদ্দপ্রারপ্ত সাপেপে 

প্ররত মাদস ভাতা 

প্রোন করা হদব। 

তদব সকউ 

এককালীন উদতালন 

করদত চাইদল রতরন 

রনধ যাররত সমদয়র 

সশদে উদতালন 

করদবন। 

ভাতা গ্রহীতার 

নরমনী ভাতা 

সভাগীর মৃতুুর পূদব য 

প্রাপ্ত বদকয়া র্াকা 

এবাং মৃতুুর পর ৩ 

মাস পর্ যমত্ম ভাতার 

র্াকা উদতালন 

করদত পারদবন। 

 জাতীয় পররচয় 

পদত্রর ফদর্াকরপ-

০২ করপ ও 

পাসদপার্ য 

সাইদজর ররিন 

ছরব ০৬ করপ। 

শহর সমাজদসবা কার্ যালয়, 

চুয়াডাঙ্গা। 

নীরতমালা অনুসাদর 

রফ লাদগ না। 

 

 

      

শহর সমাজদসবা অরফসার, সফানঃ 

০৭৬১-৬২১৮৬  সমাবাইল নাং-

০১৭০৮৪১৪৪৯৮  

ই-সমইলঃ 

ucdo.chuadanga@dss.gov.b

d  

উপপররচালক সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, চুয়াডাঙ্গা। 

সফানঃ +৮৮০৭৬১-৬৩৪০১ 

ই-সমইলঃ dd.chuadanga@dss.gov.bd   

৫ অসচ্ছল 

প্ররতবন্ধী ভাতা 

কার্ যক্রম 

বরাদ্দ প্রারপ্ত 

সাপেপে সদব যাচ্চ ৩ 

মাদসর মদে নতুন 

ভাতাদভাগী 

রনব যাচনসহ ভাতা 

রবতরদণর ব্যবস্থা 

গ্রহণ । 

৬ বছদরর উদর্ধ্য 

সাংরশস্নষ্ট এলাকার 

স্থায়ী বারসন্দা 

এবাং প্ররতবন্ধী 

কল্যাণ আইন 

২০০১ অনুর্ায়ী 

রনবন্ধন ও 

পররচয়পত্র 

গ্রহনকারী ব্যরক্ত। 

শহর সমাজদসবা কার্ যালয়, 

চুয়াডাঙ্গা। 

নীরতমালা অনুসাদর 

রফ লাদগ না। 

 

 

      

শহর সমাজদসবা অরফসার, সফানঃ 

০৭৬১-৬২১৮৬  সমাবাইল নাং-

০১৭০৮৪১৪৪৯৮  

ই-সমইলঃ 

ucdo.chuadanga@dss.gov.b

d  

 

উপপররচালক সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, চুয়াডাঙ্গা। 

সফানঃ +৮৮০৭৬১-৬৩৪০১ 

ই-সমইলঃ dd.chuadanga@dss.gov.bd   

 



রনব যারচত 

ভাতাদভাগীদক 

বরাদ্দপ্রারপ্ত সাপেপে 

প্ররত  মাদস ভাতা 

প্রোন করা হদব। 

তদব সকউ 

এককালীন উদতালন 

করদত চাইদল রতরন 

রনধ যাররত সমদয়র 

সশদে উদতালন 

করদবন। 

৬ প্ররতবন্ধী 

শিোর্থীপের 

জন্য শিো 

উপবৃরত কার্ যক্রম 

বরাদ্দ প্রারপ্ত 

সাপেপে সদব যাচ্চ ৩ 

মাদসর মদে নতুন 

উপবৃরত গ্রহণকারী 

রনব যাচনসহ উপবৃরত 

রবতরণ এবাং 

রনয়রমত ভাদব  

সমদয় রবতরণ।  

প্ররতবরন্ধ পররচয় 

পত্র ও 

অোয়নরত 

সাংরশস্নষ্ট সরকারর 

শিো প্ররতষ্ঠান 

প্রধান কর্তযক 

প্রতুয়ন পত্র। 

শহর সমাজদসবা কার্ যালয়, 

চুয়াডাঙ্গা। 

নীরতমালা অনুসাদর 

রফ লাদগ না। 

 

 

      

শহর সমাজদসবা অরফসার, সফানঃ 

০৭৬১-৬২১৮৬  সমাবাইল নাং-

০১৭০৮৪১৪৪৯৮  

ই-সমইলঃ 

ucdo.chuadanga@dss.gov.b

d  

 

উপপররচালক সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, চুয়াডাঙ্গা। 

সফানঃ +৮৮০৭৬১-৬৩৪০১ 

ই-সমইলঃ dd.chuadanga@dss.gov.bd  

৭ সবদেও অনগ্রসর 

জনদগাষ্ঠীর 

বয়স্ক/ রবদশে 

ভাতা কার্ যক্রম 

বরাদ্দ প্রারপ্ত 

সাপেপে সদব যাচ্চ ৩ 

মাদসর মদে নতুন 

ভাতাদভাগী 

রনব যাচনসহ ভাতা 

রবতরদণর ব্যবস্থা 

গ্রহণ । 

রনব যারচত 

ভাতাদভাগীদক 

বরাদ্দপ্রারপ্ত সাপেপে 

প্ররত মাদস ভাতা 

প্রোন করা হদব। 

তদব সকউ 

এককালীন উদতালন 

করদত চাইদল রতরন 

রনধ যাররত সমদয়র 

সশদে উদতালন 

করদবন। 

আদবেন ফরম, 

ছরব, জাতীয় 

পররচয় পত্র, রড-

হাফ ও ভাতা 

পররদশাধ বরহ। 

শহর সমাজদসবা কার্ যালয়, 

চুয়াডাঙ্গা। 

নীরতমালা অনুসাদর 

রফ লাদগ না। 

 

 

      

শহর সমাজদসবা অরফসার, সফানঃ 

০৭৬১-৬২১৮৬ সমাবাইল নাং-

০১৭০৮৪১৪৪৯৮  

ই-সমইলঃ 

ucdo.chuadanga@dss.gov.b

d  

 

উপপররচালক সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, চুয়াডাঙ্গা। 

সফানঃ +৮৮০৭৬১-৬৩৪০১ 

ই-সমইলঃ dd.chuadanga@dss.gov.bd  

৮ সবদেও অনগ্রসর 

জনদগাষ্ঠীর 

শমোর্থীপের 

জন্য শিো 

উপবৃরত কার্ যক্রম 

বরাদ্দ প্রারপ্ত 

সাপেপে সদব যাচ্চ ৩ 

মাদসর মদে নতুন 

উপবৃরত গ্রহণকারী 

রনব যাচন সহ উপবৃরত 

রবতরণ এবাং 

রনয়রমতভাদব 

শিোকালীন 

সমদয়। 

 

অোয়নরত 

সাংরশস্নষ্ট সরকারর 

শিো প্ররতষ্ঠান 

প্রধান কর্তযক 

প্রতুয়ন পত্র। 

শহর সমাজদসবা কার্ যালয়, 

চুয়াডাঙ্গা। 

নীরতমালা অনুসাদর 

রফ লাদগ না। 

 

 

      

শহর সমাজদসবা অরফসার, সফানঃ 

০৭৬১-৬২১৮৬  সমাবাইল নাং-

০১৭০৮৪১৪৪৯৮  

ই-সমইলঃ 

ucdo.chuadanga@dss.gov.b

d  

উপপররচালক সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, চুয়াডাঙ্গা। 

সফানঃ +৮৮০৭৬১-৬৩৪০১ 

ই-সমইলঃ dd.chuadanga@dss.gov.bd  



 
৯ 

রহজড়া  

জনদগাষ্ঠীর 

রবদশে ভাতা 

কার্ যক্রম 

বরাদ্দ প্রারপ্ত 

সাপেপে সদব যাচ্চ ৩ 

মাদসর মদে নতুন 

ভাতাদভাগী 

রনব যাচনসহ ভাতা 

রবতরদণর ব্যবস্থা 

গ্রহণা রনব যারচত 

ভাতাদভাগীদক 

বরাদ্দপ্রারপ্ত সাপেপে 

প্ররত মাদস ভাতা 

প্রোন করা হদব। 

তদব সকউ 

এককালীন উদতালন 

করদত চাইদল রতরন 

রনধ যাররত সমদয়র 

সশদে উদতালন 

করদবন। 

সাংরশস্নষ্ট এলাকার 

জন্মরনবন্ধন/ 

জাতীয় পররচয়পত্র 

নম্বর রদয়দছ এমন 

৫০ বছর বা তদুর্ধ্য 

দুঃস্থ রহজড়া 

সম্প্রোয় বারে যক 

গড় আয় অনুর্ধ্য 

৩৬০০০ (ছরত্রশ 

হাজার ) র্াকা 

হদত হদব। 

শহর সমাজদসবা কার্ যালয়, 

চুয়াডাঙ্গা। 

 নীরতমালা অনুসাদর 

রফ লাদগ না। 

 

 

      

শহর সমাজদসবা অরফসার, সফানঃ 

০৭৬১-৬২১৮৬  সমাবাইল নাং-

০১৭০৮৪১৪৪৯৮  

ই-সমইলঃ 

ucdo.chuadanga@dss.gov.b

d  

উপপররচালক সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, চুয়াডাঙ্গা। 

সফানঃ +৮৮০৭৬১-৬৩৪০১ 

ই-সমইলঃ dd.chuadanga@dss.gov.bd  

১০ রহজড়া  

শিোর্থীপের 

শিো উপবৃরত 

কার্ যক্রম  

বরাদ্দ প্রারপ্ত 

সাপেপে সদব যাচ্চ ৩ 

মাদসর মদে নতুন 

উপবৃরত গ্রহণকারী 

রনব যাচনসহ উপবৃরত 

রবতরণ এবাং 

রনয়রমতভাদব 

শিোকালীন 

সমদয়।  

অোয়নরত 

সাংরশস্নষ্ট সরকারর 

শিো প্ররতষ্ঠান 

প্রধান কর্তযক 

প্রতুয়ন পত্র। 

শহর সমাজদসবা কার্ যালয়, 

চুয়াডাঙ্গা। 

নীরতমালা অনুসাদর 

রফ লাদগ না। 

 

 

      

শহর সমাজদসবা অরফসার, সফানঃ 

০৭৬১-৬২১৮৬।  সমাবাইল নাং-

০১৭০৮৪১৪৪৯৮  

ই-সমইলঃ 

ucdo.chuadanga@dss.gov.b

d  

 

উপপররচালক সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, চুয়াডাঙ্গা। 

সফানঃ +৮৮০৭৬১-৬৩৪০১ 

ই-সমইলঃ dd.chuadanga@dss.gov.bd  

১১ প্ররতবন্ধীতা 

সনেপত্র প্রোন 

কার্ যক্রম 

প্রদয়াজনীয় তথ্য সহ 

আদবেদনর ৭রেদনর 

মদে। 

প্ররতবন্ধী জররপ 

ফরম পূরণ পূব যক 

জন্মরনবন্ধন 

সনে/জাতীয় 

পররচয় পদত্রর 

ফদর্াকরপ ও 

পাসদপার্ য 

সাইদজর ররিন 

ছরব ১ করপ। 

শহর সমাজদসবা কার্ যালয়, 

চুয়াডাঙ্গা। 

নীরতমালা অনুসাদর 

রফ লাদগ না। 

 

শহর সমাজদসবা অরফসার, সফানঃ 

০৭৬১-৬২১৮৬  সমাবাইল নাং-

০১৭০৮৪১৪৪৯৮  

ই-সমইলঃ 

ucdo.chuadanga@dss.gov.b

d  

 

উপপররচালক সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, চুয়াডাঙ্গা। 

সফানঃ +৮৮০৭৬১-৬৩৪০১ 

ই-সমইলঃ dd.chuadanga@dss.gov.bd  

১২ শহর 

সমাজদসবা 

কার্ যালদয় আথ য-

সামারজক ও 

েেতা উন্নয়ন 

প্রশিেণ 

কার্ যক্রম  

জানুয়ারী সথদক জুন 

এবাং জুলাই সথদক 

রডদসম্বর পর্ যমত্ম।  

এসএসরস সনদের  

ফদর্াকরপ-১করপ, 

পাসদপার্ য 

সাইদজর ছরব-২ 

করপ ও আদবেন 

ফরম -১ করপ।  

শহর সমাজদসবা কার্ যালয়, 

চুয়াডাঙ্গা। 

 আদবেন ফরম ১০০/- 

র্াকা, সকাস য সারভ যস 

২৮৫০/- র্াকা 

 

শহর সমাজদসবা অরফসার, সফানঃ 

০৭৬১-৬২১৮৬ সমাবাইল নাং-

০১৭০৮৪১৪৪৯৮  

ই-সমইলঃ 

ucdo.chuadanga@dss.gov.b

d  

 

উপপররচালক সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, চুয়াডাঙ্গা। 

সফানঃ +৮৮০৭৬১-৬৩৪০১ 

ই-সমইলঃ dd.chuadanga@dss.gov.bd  

 

১৩  সস্বচ্ছাদসবী 

সমাজ কল্যাণ 

সাংস্থা সমূহ 

রনবন্ধন ও 

তওবাবধান 

কার্ যক্রম 

রনবন্ধন- প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র সহ 

আদবেনপত্র প্রারপ্তর 

পর ২০ কম যরেবস। 

নাদমর ছাড়পত্র- 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র সহ 

এনএস আই 

কর্তযক প্রেত 

রনরাপতার 

ছাড়পত্র, নাদমর 

ছাড়পত্র, আদবেন 

ফরম , পররেশ যন 

ররদপ যার্, লেয 

উদদ্দশ্য, রনবন্ধন 

ওদয়ব সাইডঃ 

www.dss.gov.bd 
সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, 

চুয়াডাঙ্গা। 

নীরতমালা অনুসাদর 

রফ লাদগ না। 

 

সমাজদসবা অরফসার, 

(দররজঃ) সফানঃ +৮৮০৭৬১-৬৩৪০১ 

সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, চুয়াডাঙ্গা। 

  

উপপররচালক সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, চুয়াডাঙ্গা। 

সফানঃ +৮৮০৭৬১-৬৩৪০১ 

ই-সমইলঃ dd.chuadanga@dss.gov.bd  

 



আদবেনপত্র প্রারপ্তর 

পর ৭ কম যরেবস। 

কার্ যকরী করমটি 

অনুদমােন- 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্রসহ 

আদবেনপত্র প্রারপ্তর 

পর ১০ কম যরেবস। 

কার্ যএলাকা 

সম্প্রসারণ -

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্রসহ 

আদবেনপত্র প্রারপ্তর 

পর ৩০ কম যরেবস। 

অরভদর্াগ রনষ্পরত -

অরভদর্াগ প্রারপ্তর 

পর ৩০ কম যরেবস। 

রফ বাবে ৫০০০/- 

র্াকার সেজারী 

চালান এবাং ভুার্ 

বাবে ৭৫০/- 

র্াকার সেজারী 

চালান। 

১৪ সবসরকারী 

এরতম খানায় 

কুরপদর্শন গ্রান্ট 

প্রোন কার্ যক্রম। 

সবসরকারী 

এরতমখানা কর্তযক 

কুরপদর্শন গ্রাদন্টর 

আদবেন প্রারপ্তর ৬ 

মাদসর মদে। 

রনধ যাররত আদবেন 

ফরম, অরডর্ 

ররদপার্ য, 

রনবারসদের ছরব 

সহ তারলকা, 

রনবন্ধন সনে পত্র। 

শহর সমাজদসবা কার্ যালয়, 

চুয়াডাঙ্গা। 

নীরতমালা অনুসাদর 

রফ লাদগ না। 

 

শহর সমাজদসবা অরফসার, সফানঃ 

০৭৬১-৬২১৮৬  সমাবাইল নাং-

০১৭০৮৪১৪৪৯৮  

ই-সমইলঃ 

ucdo.chuadanga@dss.gov.b

d  

 

উপপররচালক সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, চুয়াডাঙ্গা। 

সফানঃ +৮৮০৭৬১-৬৩৪০১ 

ই-সমইলঃ dd.chuadanga@dss.gov.bd  

 

১৫ সমাজ কল্যাণ 

পররেদের 

মােদম রনবন্ধন 

প্রাপ্ত সাংস্থা 

সমূদহ অনুোন 

প্রোদন সহায়তা 

কার্ যক্রম। 

অনুোন পাওয়া 

সাপেপে 

আদবেনপত্র, 

সাংস্থার সনদের 

ফদর্াকরপ 

অনুদমারেত 

কার্ যরনব যাহী 

করমটি, রবগত 

রতন বছদরর 

অরডর্ ররদপার্ য, 

বাৎসররক 

প্ররতদবেন। 

শহর সমাজদসবা কার্ যালয়, 

চুয়াডাঙ্গা। 

নীরতমালা অনুসাদর 

রফ লাদগ না। 

 

শহর সমাজদসবা অরফসার, সফানঃ 

০৭৬১-৬২১৮৬ সমাবাইল নাং-

০১৭০৮৪১৪৪৯৮  

ই-সমইলঃ 

ucdo.chuadanga@dss.gov.b

d  

 

উপপররচালক সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, চুয়াডাঙ্গা। 

সফানঃ +৮৮০৭৬১-৬৩৪০১ 

ই-সমইলঃ dd.chuadanga@dss.gov.bd  

 

১৬ কুান্সার, 

রকডনী, রলভার 

রসদরারসস, 

সরাদক 

প্যারালাইজড ও 

জন্মগত 

হৃেদরাগীর 

আরথ যক সহয়তা 

কম যসূরচ। 

কুান্সার, রকডনী, 

রলভার রসদরারসস, 

সরাদক 

প্যারালাইজড ও 

জন্মগত হৃেদরাগীরা 

রনধ যাররত ফরদম 

আদবেন করার পর 

সজলা করমটির 

মােদম র্াচাই 

বাছাই পূব যক 

সুপাররশ সহকাদর 

সমাজদসবা 

অরধেফতর, 

আগারগাঁও ঢাকায় 

পাঠাদনা হয় । 

সসখান সথদক সচক 

প্রোন করা হদল 

দ্রুততার  সাদথ 

রবতরণ করা হয়। 

রনধ যাররত ফরদম 

সররজরার ডাক্তার 

কর্তযক প্রদেয় 

সাংরশষ্ট সরাদগর 

প্রতুয়ন পদত্রর 

মূলকরপ, সাংরশষ্ট 

সরাদগর রবেদয় 

রবদশেজ্ঞ 

ডাক্তাদরর 

ব্যবস্থাপত্র ও সর্স্ট 

ররদপার্ য, সরাগীর 

জাতীয় 

পররচয়পত্র/ জন্ম 

সনদের সতুারয়ত 

ফদর্াকরপ এবাং ৩ 

করপ সতুারয়ত 

ছরব, সরাগীর বয়স 

আদবেদনর 

তাররদখ ১৮ 

বছদরর কম/ 

মূ  ুমূর্ষ য অবস্থায় 

ওদয়ব সাইর্ঃ 

www.dss.gov.bd 
সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, 

চুয়াডাঙ্গা। 

নীরতমালা অনুসাদর 

রফ লাদগ না। 

 

শহর সমাজদসবা অরফসার, সফানঃ 

০৭৬১-৬২১৮৬  সমাবাইল নাং-

০১৭০৮৪১৪৪৯৮  

ই-সমইলঃ 

ucdo.chuadanga@dss.gov.b

d  

 

উপপররচালক সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, চুয়াডাঙ্গা। 

সফানঃ +৮৮০৭৬১-৬৩৪০১ 

ই-সমইলঃ dd.chuadanga@dss.gov.bd  

 

১৭ রনউদরা- 

সডদভলপ 

সমন্টাল প্ররতবন্ধী 

সরো োস্ট 

কার্ যক্রম  

রনউদরা 

সডদভলপদমন্টাল 

প্ররতবন্ধী ব্যরক্তরা 

রনধ যাররত ফরদম 

আদবেন করার পর 

আদবেন পত্র, 

প্ররতবরন্ধ পররচয় 

পদত্রর ফদর্াকরপ, 

জন্ম সনদের 

ফদর্াকরপ, 

শহর সমাজদসবা কার্ যালয়, 

চুয়াডাঙ্গা। 

নীরতমালা অনুসাদর 

রফ লাদগ না। 

 

 

    

শহর সমাজদসবা অরফসার, সফানঃ 

০৭৬১-৬২১৮৬  সমাবাইল নাং-

০১৭০৮৪১৪৪৯৮  

ই-সমইলঃ 

ucdo.chuadanga@dss.gov.b

উপপররচালক সজলা সমাজদসবা কার্ যালয়, চুয়াডাঙ্গা। 

সফানঃ +৮৮০৭৬১-৬৩৪০১ 

ই-সমইলঃ dd.chuadanga@dss.gov.bd  

 



সজলা করমটির 

মােদমর র্াচাই 

বাছাই পূব যক 

সুপাররশ সহকাদর 

সমাজদসবা 

অরধেফতর কর্তযক 

আগারগাঁও, ঢাকায় 

পাঠাদনা হয় । 

সসখান সথদক সচক 

প্রোন করা হদল 

দ্রুততার সাদথ 

রবতরন করা হয় ।  

পাসদপার্ য 

সাইদজর ছরব ২ 

করপ, সররজরার 

ডাক্তার কর্তযক 

প্রদেয় ব্যবস্থা 

পত্র। 

d  

 

রবদশে প্রদয়াজদনঃ  

১। সমাঃ আবুল খাদয়র ভুইয়া, সপৌর সমাজকমী, সমাবাইল নম্বর-০১৭১৪-৫১৭৮২০ 

২। সমাঃ ররফকুল ইসলাম, সপৌর সমাজকমী, সমাবাইল নম্বর-০১৯১২-০৪৫৩০৫ 

৩। সমাঃ আরজবুল হক, সপৌর সমাজকমী, সমাবাইল নম্বর-০১৯৩৭-৭৫৪৫৯০ 


