
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় 

ভম্মদপুয, ভাগুযা। 

 

সফা প্রদান প্রনতশ্রুনত (নটিদজন চার্ বায) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রনভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদন দফ বাচ্চ ভয় প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ প্রানিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

নযদাধ দ্ধনত (মনদ 

থাদক) 

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি 

কভ বকতবায দফী, রুভ নম্বয, 

উদজযায সকাড, অনপনয়ার 

সর্নরদপান  ইদভইর 

উর্ধ্বতন কভ বকতবায 

দফী, রুভ নম্বয, 

উদজযায সকাড, 

অনপনয়ার সর্নরদপান 

 ইদভইর 

১ কৃনল খা জনভ ফদদাফস্ত 

প্রস্তাফ অগ্রায়ন  

কাযী কনভনায (ভূনভ) 

দত প্রস্তাফ প্রানিয য ৩ 

নদদনয ভদে। 

১) আদফদনকাযীয স্বাভী  স্ত্রী 

ফা ক্ষভ পুত্র ভাদয়য 

আদফদন ত্র 

২) ২০ র্াকায সকার্ ব নপ 

৩) ভূনভীন নদ 

৪) নযফাদযয কর দদেয 

ছনফ 

৫) জাতীয় নযচয় ত্র 

উদজরা ননফ বাী 

অনপাদযয কাম বারয়/ 

কাযী 

কনভনায(ভূনভ)/ সজরা 

প্রাদকয কাম বারয় 

কৃনল জনভয সক্ষদত্র 

সরাভী মূল্য ১র্াকা  

কবুনরয়ত নপ-২৪০/- 

র্াকা 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

সর্নরদপান-+৮৮০৪৮৫২-

৭৫০০১  

ই-সভইর: 

unomohammadpu 

@gmail.com 

সজরা প্রাক, ভাগুযা 

সর্নরদপান-+৮৮ 

০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-সভইর: 

dcmagura 

@gmail.com 

2 সনয-সপযীভুক্ত ার্ ফাজায 

এয চানদনা নবটি ফদদাফস্ত 

 

 

 

কাযী কনভনায (ভূনভ) 

দত প্রস্তাফ প্রানিয য ৩ 

নদদনয ভদে। 

১)  আদফদন ত্র 

২) ২০ র্াকায সকার্ ব নপ 

৩) জাতীয় নযচয় ত্র 

৪) ছনফ (াদা ব াইজ) 

উদজরা ননফ বাী 

অনপাদযয কাম বারয়/ 

কাযী 

কনভনায(ভূনভ)/ সজরা 

প্রাদকয কাম বারয় 

প্রনত ফগ বনভর্াদযয জন্য 

উদজরা দয ৫০ 

র্াকা এফাং অন্যান্য ২০ 

র্াকা 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

সর্নরদপান-+৮৮০৪৮৫২-

৭৫০০১  

ই-সভইর: 

unomohammadpu 

@gmail.com 

সজরা প্রাক, ভাগুযা 

সর্নরদপান-+৮৮ 

০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-সভইর: 

dcmagura 

@gmail.com 

৩ অকৃনল খা জনভ ফদদাফস্ত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কাযী কনভনায (ভূনভ) 

দত প্রস্তাফ প্রানিয য ৩ 

নদদনয ভদে।  

১)  আদফদন ত্র 

২) প্রনতষ্ঠাদনয দর প্রভান ত্র 

৩) ছনফ ৩ কন 

৪) এনআইনড এয অনুনরন 

উদজরা ননফ বাী 

অনপাদযয কাম বারয়/ 

কাযী 

কনভনায(ভূনভ)/ সজরা 

প্রাদকয কাম বারয় 

াংনিষ্ট সভৌজায পূফ বফতী 

১২ ভাদয গড় মূদল্যয 

১.৫ সথদক ৩ গুন ম বন্ত 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

সর্নরদপান-+৮৮০৪৮৫২-

৭৫০০১  

ই-সভইর: 

unomohammadpu 

@gmail.com 

সজরা প্রাক, ভাগুযা 

সর্নরদপান-+৮৮ 

০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-সভইর: 

dcmagura 

@gmail.com 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রনভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদন দফ বাচ্চ ভয় প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ প্রানিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

নযদাধ দ্ধনত (মনদ 

থাদক) 

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি 

কভ বকতবায দফী, রুভ নম্বয, 

উদজযায সকাড, অনপনয়ার 

সর্নরদপান  ইদভইর 

উর্ধ্বতন কভ বকতবায 

দফী, রুভ নম্বয, 

উদজযায সকাড, 

অনপনয়ার সর্নরদপান 

 ইদভইর 

 

৪ ার্-ফাজায ইজাযা প্রদান প্রনতফছয ১রা বফাখ এয 

২ ভা পূদফ ব কাম বক্রভ শুরু 

দয় ৬০ নদন 

১) দযদত্রয আদফদন 

২) জাতীয় নযচয় ত্র 

৩) ব্াাংক ড্রাপর্ 

উদজরা ননফ বাী 

অনপাদযয কাম বারয়/ 

কাযী 

কনভনায(ভূনভ)/ সজরা 

প্রাদকয কাম বারয় 

ফাজাদযয ইজাযা মূল্য 

অনুমায়ী ননডউদরয 

মূল্য ননধ বাযণ (গত ৩ 

ফছদযয গড় 

ইজাযামূদল্যয ১০% 

ফনধ বত মূল্য  এফাং স 

অনুমায়ী বযার্ আয়কয 

) 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

সর্নরদপান-+৮৮০৪৮৫২-

৭৫০০১  

ই-সভইর: 

unomohammadpu 

@gmail.com 

সজরা প্রাক, ভাগুযা 

সর্নরদপান-+৮৮ 

০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-সভইর: 

dcmagura 

@gmail.com 

৫ জরভার ইজাযা প্রদান প্রনত ফছদযয ১রা 

বফাদখয আনুভাননক ২ 

ভা পূদফ ব কাম বক্রভ গ্রণ। 

১) দযদত্রয আদফদন 

২) জাতীয় নযচয় ত্র 

৩) নাগনযকত্ব নদ 

৩) ভৎেজীফী ভফায় 

নভনতনয সযনজদেন নদ 

উদজরা ননফ বাী 

অনপাদযয কাম বারয়/ 

কাযী 

কনভনায(ভূনভ)/ সজরা 

প্রাদকয কাম বারয় 

১. ননডউর মূল্য ৫০০/-  

চারাদনয ভােদভ জভা 

২. ইজাযামূল্য প্রদান 

৩. আয়কয প্রদান 

৪. বযার্ প্রদান 

৫. জাভানত প্রদান 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

সর্নরদপান-+৮৮০৪৮৫২-

৭৫০০১  

ই-সভইর: 

unomohammadpu 

@gmail.com 

সজরা প্রাক, ভাগুযা 

সর্নরদপান-+৮৮ 

০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-সভইর: 

dcmagura 

@gmail.com 

৬ অন বত ম্পনিয ইজাযা 

নফায়ন/ ইজাযা নযফতবন 

উদজরা ভূনভ অনপ 

দত প্রস্তাফ প্রানিয ৩ 

নদদনয ভদে 

১) দযদত্রয আদফদন 

২) ২০ র্াকায সকার্ ব নপ 

৩) জাতীয় নযচয় ত্র 

উদজরা ননফ বাী 

অনপাদযয কাম বারয়/ 

কাযী 

কনভনায(ভূনভ)/ সজরা 

প্রাদকয কাম বারয় 

১. কৃনল জনভ একয 

প্রনত ৫০০/- র্াকা 

২.  অকৃনল ২০০০/- 

র্াকা 

৩. নল্প/ফানণনজযক ৩/- 

৪. আফানক ঘয কাচা 

সভদঝ- প্রনতফগ বফুর্-

১র্াকা 

সদয়ার-ছাদ-১৫০ র্াকা 

াকা ঘয-৩৫০ র্াকা 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

সর্নরদপান-+৮৮০৪৮৫২-

৭৫০০১  

ই-সভইর: 

unomohammadpu 

@gmail.com 

সজরা প্রাক, ভাগুযা 

সর্নরদপান-+৮৮ 

০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-সভইর: 

dcmagura 

@gmail.com 

৭ ভাননীয় াংদ দে 

ভদাদয়গদণয ঐনিক 

তনফর দত প্রাি অনুদান 

নফতযন/প্রকল্প 

৭-১০ নদন ১) আদফদন 

২) জাতীয় নযচয় ত্র 

৩) ছনফ 

উদজরা ননফ বাী 

অনপাদযয কাম বারয় 

াংদ নচফারদয়য 

ননদদ বনা ভদত 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

সর্নরদপান-+৮৮০৪৮৫২-

৭৫০০১  

ই-সভইর: 

unomohammadpu 

সজরা প্রাক, ভাগুযা 

সর্নরদপান-+৮৮ 

০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-সভইর: 

dcmagura 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রনভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদন দফ বাচ্চ ভয় প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ প্রানিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

নযদাধ দ্ধনত (মনদ 

থাদক) 

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি 

কভ বকতবায দফী, রুভ নম্বয, 

উদজযায সকাড, অনপনয়ার 

সর্নরদপান  ইদভইর 

উর্ধ্বতন কভ বকতবায 

দফী, রুভ নম্বয, 

উদজযায সকাড, 

অনপনয়ার সর্নরদপান 

 ইদভইর 

@gmail.com @gmail.com 

৮ সথাক ফযাদ্দ/ নফদল 

অনুদান 

৭-১০ নদন াংনিষ্ট প্রনতষ্ঠান/ ইউন 

সচয়াযম্যানগণ কর্তবক প্রদি 

প্রতযয়ন ত্র 

উদজরা ননফ বাী 

অনপাদযয কাম বারয় 

নফনামূদল্য উদজরা ননফ বাী অনপায 

সর্নরদপান-+৮৮০৪৮৫২-

৭৫০০১  

ই-সভইর: 

unomohammadpu 

@gmail.com 

সজরা প্রাক, ভাগুযা 

সর্নরদপান-+৮৮ 

০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-সভইর: 

dcmagura 

@gmail.com 

৯ একটি ফাড়ী একটি খাভায 

প্রকদল্পয ঋণ অনুদভাদন  

৩ ভা ছনফ 

জাতীয় নযচয় ত্র অথফা জন্ 

ননফন্ধন নদ 

উদজরা ননফ বাী 

অনপাদযয কাম বারয় 

একটি ফাড়ী একটি খাভায 

প্রকদল্পয অনপ 

নফনামূদল্য উদজরা ননফ বাী অনপায 

সর্নরদপান-+৮৮০৪৮৫২-

৭৫০০১  

ই-সভইর: 

unomohammadpu 

@gmail.com 

সজরা প্রাক, ভাগুযা 

সর্নরদপান-+৮৮ 

০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-সভইর: 

dcmagura 

@gmail.com 

১০ সফযকানয স্কুর/ কদরজ/ 

ভাদ্রাায কনভটি গঠন 

পূদফ বাক্ত কনভটিয সভয়াদ 

সল 

আদফদন প্রানিয য ৩ 

নদন 

াংনিষ্ট নক্ষা প্রনতষ্ঠান প্রধাদনয 

আদফদন 

উদজরা ভােনভক নক্ষা 

অনপ 

উদজরা ননফ বাী 

অনপাদযয কাম বারয় 

নফনামূদল্য উদজরা ননফ বাী অনপায 

সর্নরদপান-+৮৮০৪৮৫২-

৭৫০০১  

ই-সভইর: 

unomohammadpu 

@gmail.com 

সজরা প্রাক, ভাগুযা 

সর্নরদপান-+৮৮ 

০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-সভইর: 

dcmagura 

@gmail.com 

১১ নফধফা  স্বাভী নযতযাক্তা 

দুস্থ ভনরাদদয বাতা 

কাম বক্রভ 

৩ ভা ১. ননধ বানযত পযদভ আদফদন 

২. ইউন সচয়াযম্যান কর্তবক 

আদয়য নদ 

৩. ৭ কন তযায়নত ছনফ 

৪. জাতীয় নযচয় ত্র 

৫. জন্ননফন্ধন  নাগনযকত্ব 

নদ 

উদজরা ভাজদফা 

অনপ 

উদজরা ননফ বাী 

অনপাদযয কাম বারয় 

১০ র্াকায ব্াাংক 

এযাকাউন্ট 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

সর্নরদপান-+৮৮০৪৮৫২-

৭৫০০১  

ই-সভইর: 

unomohammadpu 

@gmail.com 

সজরা প্রাক, ভাগুযা 

সর্নরদপান-+৮৮ 

০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-সভইর: 

dcmagura 

@gmail.com 

১২ ফয়স্ক বাতা কাম বক্রভ 

 

 

 

৩ ভা ১. ননধ বানযত পযদভ আদফদন 

২. ইউন সচয়াযম্যান কর্তবক 

আদয়য নদ 

৩. তযায়নত ছনফ 

উদজরা ভাজদফা 

অনপ 

উদজরা ননফ বাী 

অনপাদযয কাম বারয় 

১০ র্াকায ব্াাংক 

এযাকাউন্ট 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

সর্নরদপান-+৮৮০৪৮৫২-

৭৫০০১  

ই-সভইর: 

সজরা প্রাক, ভাগুযা 

সর্নরদপান-+৮৮ 

০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-সভইর: 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রনভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদন দফ বাচ্চ ভয় প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ প্রানিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

নযদাধ দ্ধনত (মনদ 

থাদক) 

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি 

কভ বকতবায দফী, রুভ নম্বয, 

উদজযায সকাড, অনপনয়ার 

সর্নরদপান  ইদভইর 

উর্ধ্বতন কভ বকতবায 

দফী, রুভ নম্বয, 

উদজযায সকাড, 

অনপনয়ার সর্নরদপান 

 ইদভইর 

 

 

 

 

৪. জাতীয় নযচয় ত্র unomohammadpu 

@gmail.com 

dcmagura 

@gmail.com 

১৩ অির প্রনতফন্ধী বাতা 

কাম বক্রভ 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩ ভা ১. ননধ বানযত পযদভ আদফদন 

২. ইউন সচয়াযম্যান কর্তবক 

আদয়য নদ 

৩. তযায়নত ছনফ 

৪. জাতীয় নযচয় ত্র 

৫. প্রনতফনন্ধ নদ (স্বাস্থয প্রকল্প 

কর্তবক প্রদি) 

উদজরা ভাজদফা 

অনপ 

উদজরা ননফ বাী 

অনপাদযয কাম বারয় 

১০ র্াকায ব্াাংক 

এযাকাউন্ট 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

সর্নরদপান-+৮৮০৪৮৫২-

৭৫০০১  

ই-সভইর: 

unomohammadpu 

@gmail.com 

সজরা প্রাক, ভাগুযা 

সর্নরদপান-+৮৮ 

০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-সভইর: 

dcmagura 

@gmail.com 

১৪ ফীয মুনক্তদমাদ্ধাদদয বাতা 

প্রদান 

ফযাদ্দ প্রানিয য ৩ নদন 

নতুন সক্ষদত্র দফ বাচ্চ ৩ 

ভা 

১. ননধ বানযত পযদভ আদফদন 

২. ৭ কন তযানয়ত ছনফ 

৩. জাতীয় নযচয় ত্র 

৪. জন্ ননফন্ধন  নাগনযকত্ব 

নদ 

৫. মুনক্তদমাদ্ধায কর নদ 

উদজরা ভাজদফা 

অনপ 

উদজরা ননফ বাী 

অনপাদযয কাম বারয় 

১০ র্াকায ব্াাংক 

এযাকাউন্ট 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

সর্নরদপান-+৮৮০৪৮৫২-

৭৫০০১  

ই-সভইর: 

unomohammadpu 

@gmail.com 

সজরা প্রাক, ভাগুযা 

সর্নরদপান-+৮৮ 

০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-সভইর: 

dcmagura 

@gmail.com 

১৫ জন্ ননফন্ধন কাম বক্রভ  

জন্ ননফন্ধন নদ 

াংদাধন 

১ িা ১. ননধ বানযত পযদভ ইউন 

সচয়াযম্যান কর্তবক সুানয 

২. আদফদদনয স্বদক্ষ 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

ইউন অনপ 

উদজরা ননফ বাী 

অনপাদযয কাম বারয় 

ননধ বানযত নপ  

ইউন অনপদ যনদদয 

ভােদভ জভা 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

সর্নরদপান-+৮৮০৪৮৫২-

৭৫০০১  

ই-সভইর: 

unomohammadpu 

@gmail.com 

সজরা প্রাক, ভাগুযা 

সর্নরদপান-+৮৮ 

০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-সভইর: 

dcmagura 

@gmail.com 

১৬ তথ্য প্রদান তথ্য অনধকায আইদনয 

নফনধ সভাতাদফক  

ননধ বানযত পযদভ আদফদন ত্র উদজরা ননফ বাী 

অনপাদযয কাম বারয় 

তথ্য কনভন কর্তবক 

আদযানত নপ 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

সর্নরদপান-+৮৮০৪৮৫২-

৭৫০০১  

ই-সভইর: 

সজরা প্রাক, ভাগুযা 

সর্নরদপান-+৮৮ 

০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-সভইর: 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রনভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদাদন দফ বাচ্চ ভয় প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ প্রানিস্থান 

সফামূল্য এফাং 

নযদাধ দ্ধনত (মনদ 

থাদক) 

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি 

কভ বকতবায দফী, রুভ নম্বয, 

উদজযায সকাড, অনপনয়ার 

সর্নরদপান  ইদভইর 

উর্ধ্বতন কভ বকতবায 

দফী, রুভ নম্বয, 

উদজযায সকাড, 

অনপনয়ার সর্নরদপান 

 ইদভইর 

unomohammadpu 

@gmail.com 

dcmagura 

@gmail.com 

১৭ ভন্ত্রণারয়/ াংস্থায অনুদান 

নফতযণ 

৭-১০ নদন ১. আদফদন ত্র 

২. জাতীয় নযচয় ত্র 

উদজরা ননফ বাী 

অনপাদযয কাম বারয় 

নফনামূদল্য উদজরা ননফ বাী অনপায 

সর্নরদপান-+৮৮০৪৮৫২-

৭৫০০১  

ই-সভইর: 

unomohammadpu 

@gmail.com 

সজরা প্রাক, ভাগুযা 

সর্নরদপান-+৮৮ 

০৪৮৮-৬২৩০২ 

ই-সভইর: 

dcmagura 

@gmail.com 

 

 

অন্যান্য সফামূ : 

 

™  াভানজক  াাংস্কৃনতক কাম বক্রভ সজাযদাযকযণ     ™  যকানয কাম বদভয ায়ক জনফর নাদফ দানয়ত্ব ারন  ™  উদজরায় কভ বযত কর দিয প্রধানগদণয াদথ 

ভন্বয় 

™  আইন-শৃঙ্খরা ননয়ন্ত্রদণ প্রদয়াজনীয় দদক্ষ গ্রণ    ™  উদজরা ম বাদয় কর উন্নয়ন কাম বক্রভ তদাযকী   ™  নফনবন্ন নদফ মথামথবাদফ উদমান/ 

ারন 

™   ইউনডন’য াদথ সমাগাদমাগ      ™  প্রাকৃনতক দুদম বাগ সভাকাদফরায় জনগদণয াদ দাড়াদনা  ™  যকানয নীনতভারায আদরাদক দ্রুত দদক্ষ গ্রণ 

 

 

জরুযী প্রদয়াজদন  :  ০৪৮৫২-৭৫০০১ 

 ০১৭৩৩-৩৯৯৭৮১ 


