গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়
দদায়াযাফাজায, সুনাভগঞ্জ।
www.dowarabazar.sunamganj.gov.bd

নাগনযক নদ ফা দফা প্রদান প্রনতশ্রুনত
১। নবন :
২। নভন :
৩। উদেশ্য:
ক্রনভক
নাং

১

১।

স্বপ্ল ভদয়য ভদে নাগনযক দফায প্রদাদনয ভােদভ উন্নত জীফনভান প্রদান।
জীফনমাত্রায ভান উন্নয়দন প্রদয়াজনীয় কাম বানদ ম্পাদন কযা।
দদায়াযাফাজায উদজরায নাগনযকদদয উন্নত দফা প্রদাদনয ভােদভ এ উদজরায জনগদণয আথ ব াভানজক ভাদনয উন্নয়ন ঘটাদনা।
দফায নাভ

২

প্রয়াত মুনিদমাদ্ধাদদয
দাপন খযচ প্রদান

প্রদয়াজনীয়
দফ বাচ্চ
ভয়
(ঘন্টা/নদন/
ভা)
3

তনফর
াদদে
দফ বাচ্চ 7
(াত)
কাম বনদফ

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

4

উদজরা ননফ বাী অনপায অথফা
উদজরা ননফ বাী অনপায ভদনাননত
একজন কভবকতবা এফাং গাড ব অফ
অনায প্রদানকাযী কভবকতবা একটি
স্থানীয়বাদফ ততনয/ছাাদনা পাঁকা
আদফদন পভব  প্রদয়াজনীয় টাকা
দে ননদয় মাদফন।

কাগজত্র/ আদফদন
পভব প্রানিয স্থান

5

স্থানীয়বাদফ প্রণীত
আদফদন পযভ
উদজরা ননফ বাী
অনপ দথদক াংগ্র
কযদত দফ।

দফা মূল্য 
নযদাধ দ্ধনত
(মনদ থাদক)

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি
উদ্ধবতন কভবকতবা দফী,
কভবকতবা (কভবকতবায দফী, রুভ নম্বয, ফাাংরাদদদয
রুভ নম্বয, ফাাংরাদদদয
দকাড, দজরা  উদজরা
দকাড, দজরা  উদজরা
দকাড
দকাড দটনরদপান/
দটনরদপান/দভাফাইর নম্বয,
দভাফাইর নম্বয, ই-দভইর
ই-দভইর এদে
এদে।

6

দকান খযচ দনয়া
য় না।

7

8

উদজরা ননফ বাী অনপায, দজরা প্রাক, সুনাভগঞ্জ।
দদায়াযাফাজায, সুনাভগঞ্জ। দপান : 0871-62000
দপান নাং: 0872-56003 ই-দভইর: dcsunamganj@
দভাফা নাং- 01794-448742
ই-দভইর: unodoarabazar@

gmail.com

mopa.gov.bd

ক্রনভক
নাং

দফায নাভ

প্রদয়াজনীয়
দফ বাচ্চ
ভয়
(ঘন্টা/নদন/
ভা)

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

কাগজত্র/ আদফদন
পভব প্রানিয স্থান

দফা মূল্য 
নযদাধ দ্ধনত
(মনদ থাদক)

১

২

3

4

5

6

জন্-ননফন্ধন
াংদাধদনয আদফদন
দযনজস্ট্রায দজনাদযর
ফযাফদয অগ্রগাভীকযণ।

03 (নতন)
কাম বনদফ

২।

জন্ ননফন্ধন াংদাধদনয ননধ বানযত
আদফদন পযভ

াংনিষ্ট ইউননয়ন
নযলদ।

এ অনপদয জন্য
প্রদমাজয নয়/নি।

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি
উদ্ধবতন কভবকতবা দফী,
কভবকতবা (কভবকতবায দফী, রুভ নম্বয, ফাাংরাদদদয
রুভ নম্বয, ফাাংরাদদদয
দকাড, দজরা  উদজরা
দকাড, দজরা  উদজরা
দকাড
দকাড দটনরদপান/
দটনরদপান/দভাফাইর নম্বয,
দভাফাইর নম্বয, ই-দভইর
ই-দভইর এদে
এদে।
7

8

উদজরা ননফ বাী অনপায, দজরা প্রাক, সুনাভগঞ্জ।
দদায়াযাফাজায, সুনাভগঞ্জ। দপান : 0871-62000
দপান নাং: 0872-56003 ই-দভইর: dcsunamganj@
দভাফা নাং- 01794-448742

mopa.gov.bd

ই-দভইর: unodoarabazar@

gmail.com

৩।

ননফ বাী ম্যানজদস্ট্রট
আদারদতয ভাভরায
আদদদয াধাযণ
জাদফদা নকর প্রদান।

07 (াত)
কাম বনদফ

ননধ বানযত পযদভ আদফদন।

দযকড ব রুভ, দজরা
প্রাদকয কাম বারয়,
সুনাভগঞ্জ।

আদফদদনয জন্য
২০/- টাকায দকাট ব
নপ এফাং প্রনত
পৃষ্ঠায নকদরয
জন্য ৪/-াদয
দকাট ব নপ।

ঐ

ঐ

ক্রনভক
নাং

দফায নাভ

প্রদয়াজনীয়
দফ বাচ্চ
ভয়
(ঘন্টা/নদন/
ভা)

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

কাগজত্র/ আদফদন
পভব প্রানিয স্থান

দফা মূল্য 
নযদাধ দ্ধনত
(মনদ থাদক)

১

২

3

4

5

6

৪।

কৃনল খা জনভ ফদদাফস্ত উদজরা
প্রদান
ভূনভ অনপ
দত
ায়ায
য দফ বাচ্চ
০৭ (াত)
কাম বনদফ।

১। উদজরা ভূনভ অনপ দথদক প্রাি উদজরা ভূনভ অনপ,
ফদদাফস্ত ননথ
দদায়াযাফাজায,
২। আদফদনকাযীয স্বাভী /স্ত্রীয দমৌথ
সুনাভগঞ্জ।
ছনফ পূযনযণকৃত এফাং স্বােনযত
আদফদন ০১ (এক) কন।
৩। আদফদনকাযী ভূনভীন ভদভব ইউন
দচয়াযম্যাদনয প্রতযয়দনয
মূর/তযানয়ত পদটাকন ০১ কন।
৪। আদফদনকাযীয স্বাভী/ স্ত্রীয জাতীয়
নযচয়দত্রয তযানয়ত পদটাকন ০১
(এক) কন।
৫। ভূনভীন নদদফ উদজরা কৃনল
খা জনভয ফদদাফস্ত কনভটিয
সুানয/বায কাম বনফযফণী
৬। স্ক্যাচ ম্যা।

এ অনপদয জন্য
প্রদমাজয নয়/নি।

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি
উদ্ধবতন কভবকতবা দফী,
কভবকতবা (কভবকতবায দফী, রুভ নম্বয, ফাাংরাদদদয
রুভ নম্বয, ফাাংরাদদদয
দকাড, দজরা  উদজরা
দকাড, দজরা  উদজরা
দকাড
দকাড দটনরদপান/
দটনরদপান/দভাফাইর নম্বয,
দভাফাইর নম্বয, ই-দভইর
ই-দভইর এদে
এদে।
7

8

উদজরা ননফ বাী অনপায, দজরা প্রাক, সুনাভগঞ্জ।
দদায়াযাফাজায, সুনাভগঞ্জ। দপান : 0871-62000
দপান নাং: 0872-56003 ই-দভইর: dcsunamganj@
দভাফা নাং- 01794-448742
ই-দভইর: unodoarabazar@

gmail.com

mopa.gov.bd

ক্রনভক
নাং

দফায নাভ

প্রদয়াজনীয়
দফ বাচ্চ
ভয়
(ঘন্টা/নদন/
ভা)

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

কাগজত্র/ আদফদন
পভব প্রানিয স্থান

দফা মূল্য 
নযদাধ দ্ধনত
(মনদ থাদক)

১

২

3

4

5

6

যকানয াংস্থা/দিদযয
অনুকূদর অকৃনল খা
জনভ ফদদাফদস্তয প্রস্তাফ
দজরা প্রাক ফযাফদয
দপ্রযণ।

উদজরা
ভূনভ অনপ
দত
ায়ায
য
03(নতন)
কাম বনদফ

৫।

১। উদজরা ভূনভ অনপ দথদক কাযী উদজরা ভূনভ অনপ,
কনভনায (ভূনভ) ফদদাফস্ত ননথ সৃজন
দদায়াযাফাজায,
কদয দপ্রযণ কযদফন এফাং ননথদত
সুনাভগঞ্জ।
ননম্নফনণ বত দনররানদ প্রদান কযদফন।
২। ভন্ত্রণারদয়য প্রাননক অনুদভাদন
প্রতযাী াংস্থায পূযণকৃত আদফদন।
৩। খনতয়াদনয কন।
৪। প্রস্তানফত জনভয চতুনদ বদকয কভ দফন
৫০০ গজ ব্যাাদধ বয অন্তর্ভবি একটি দে
ম্যা।
৫। প্রস্তানফত দাগ/দাগমূদয জনভদক
যনেন কানর নদদয় নচনিত কযদত দফ।
৬। দে ম্যার্ভি কর দাদগয জনভয
ফতবভান দেণী,ফতবভান ব্যফায  জনভয
নযভাণ উদেখ কযদত দফ।
৭। াফ দযনজস্টায অনপ দথদক প্রাি গড়
মূদল্যয তানরকা।

এ অনপদয জন্য
প্রদমাজয নয়/ নি।

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি
উদ্ধবতন কভবকতবা দফী,
কভবকতবা (কভবকতবায দফী, রুভ নম্বয, ফাাংরাদদদয
রুভ নম্বয, ফাাংরাদদদয
দকাড, দজরা  উদজরা
দকাড, দজরা  উদজরা
দকাড
দকাড দটনরদপান/
দটনরদপান/দভাফাইর নম্বয,
দভাফাইর নম্বয, ই-দভইর
ই-দভইর এদে
এদে।
7

8

উদজরা ননফ বাী অনপায, দজরা প্রাক, সুনাভগঞ্জ।
দদায়াযাফাজায, সুনাভগঞ্জ। দপান : 0871-62000
দপান নাং: 0872-56003 ই-দভইর: dcsunamganj@
দভাফা নাং- 01794-448742
ই-দভইর: unodoarabazar@

gmail.com

mopa.gov.bd

ক্রনভক
নাং

দফায নাভ

প্রদয়াজনীয়
দফ বাচ্চ
ভয়
(ঘন্টা/নদন/
ভা)

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

কাগজত্র/ আদফদন
পভব প্রানিয স্থান

দফা মূল্য 
নযদাধ দ্ধনত
(মনদ থাদক)

১

২

3

4

5

6

অনবত ম্পনিয ইজাযা
নফায়ন

উদজরা
ভূনভ অনপ
দত
ায়ায
য 02
(দুই)
কাম বনদফ

১। কাযী কনভনায (ভূনভ) এয
সুনননদষ্টব প্রস্তাফ দক ননথ
২। ইজাযা নফায়নকাযীয াদা
কাগদজ আদফদন।
৩। পূদফ ব দনয়া নডনআয এয
পদটাকন -১ কন।

উদজরা ভূনভ অনপ,
দদায়াযাফাজায,
সুনাভগঞ্জ।

তনফর
াদদে
দফ বাচ্চ 07
(াত)
কাম বনদফ
তনফর
াদদে
দফ বাচ্চ 07
(াত)
কাম বনদফ

অনুদানপ্রাি তানরকার্ভি ব্যনিয
জাতীয় নযদত্রয ০১ (এক) কন
তযানয়ত পদটাকন (দকান
আদফদদনয প্রদয়াজন দনই।)

উদজরা ননফ বাী
অনপাদযয কাম বারয়,
দদায়াযাফাজায,
সুনাভগঞ্জ।

ননথ অনুদভাদন
কদয কাযী
কনভনায (ভূনভ)
ফযাফদয দপ্রযণ
কযায দয
নফায়ন নপ
নডনআদযয
ভােদভ জভা
নদদত দফ।
এ অনপদয জন্য
প্রদমাজয নয়/ নি।

াংনিষ্ট ভনজদ /ভনদয কনভটিয
বানত/ দদক্রটাযীয জাতীয়
নযদত্রয ০১ (এক) কন তযানয়ত
পদটাকন (দকান আদফদদনয
প্রদয়াজন দনই।)

উদজরা ননফ বাী
অনপাদযয কাম বারয়,
দদায়াযাফাজায,
সুনাভগঞ্জ।

৬।

৭।

৮।

প্রধানভন্ত্রীয ত্রাণ 
কল্যান তনফর দত
প্রদি অনুদাদনয দচক
ব্যনিয অনুকূদর
নফতযণ।
ধভব ভন্ত্রণারয় দত
ভনজদ/ভনদদযয
অনুকূদর প্রাি ফযাে
নফতযণ

নফনামূদল্য

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি
উদ্ধবতন কভবকতবা দফী,
কভবকতবা (কভবকতবায দফী, রুভ নম্বয, ফাাংরাদদদয
রুভ নম্বয, ফাাংরাদদদয
দকাড, দজরা  উদজরা
দকাড, দজরা  উদজরা
দকাড
দকাড দটনরদপান/
দটনরদপান/দভাফাইর নম্বয,
দভাফাইর নম্বয, ই-দভইর
ই-দভইর এদে
এদে।
7

8

উদজরা ননফ বাী অনপায, দজরা প্রাক, সুনাভগঞ্জ।
দদায়াযাফাজায, সুনাভগঞ্জ। দপান : 0871-62000
দপান নাং: 0872-56003 ই-দভইর: dcsunamganj@
দভাফা নাং- 01794-448742

mopa.gov.bd

ই-দভইর: unodoarabazar@

gmail.com

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ক্রনভক
নাং

দফায নাভ

প্রদয়াজনীয়
দফ বাচ্চ
ভয়
(ঘন্টা/নদন/
ভা)

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

কাগজত্র/ আদফদন
পভব প্রানিয স্থান

দফা মূল্য 
নযদাধ দ্ধনত
(মনদ থাদক)

১

২

3

4

5

6

ভাভাণ্য যাষ্ট্রনতয
দস্বচ্ছাধীন তনফর দত
প্রাি দচক নফতযণ।

তনফর
াদদে
দফ বাচ্চ 07
(াত)
কাম বনদফ

অনুদানপ্রাি তানরকার্ভি ব্যনিয
জাতীয় নযদত্রয ০১ (এক) কন
তযানয়ত পদটাকন (দকান
আদফদদনয প্রদয়াজন দনই।)
উদজরা ভূনভ অনপ দথদক প্রাি
চানদনা নবটিয নভ দক
১। আদফদনকাযীয জাতীয় নযদত্রয
০১ (এক) কন তযানয়ত পদটাকন।
২। দেড রাইদন্প পদটাকন ০১
কন।
৩। অনুদভানদত দনযদপনয নকা।
৪। দে ম্যা।
এননজ নফলয়ক ব্যযদযা কর্তক
ব প্রনীত
ননধ বানযত পদভব আদফদন।

৯।

১০।

াট ফাজাদযয চানদনা
নবটিয প্রস্তাফ দজরা
প্রাক ফযাফদয দপ্রযণ

উদজরা
ভূনভ অনপ
দত
ায়ায
য 03
(নতন)
কাম বনদফ

1১।

এননজ কাম বক্রভ
ম্পকৃত প্রতযয়ন

দফ বাচ্চ 10
(দ)
কাম বনদফ।

উদজরা ননফ বাী
অনপাদযয কাম বারয়,
দদায়াযাফাজায,
সুনাভগঞ্জ।

নফনামূদল্য

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি
উদ্ধবতন কভবকতবা দফী,
কভবকতবা (কভবকতবায দফী, রুভ নম্বয, ফাাংরাদদদয
রুভ নম্বয, ফাাংরাদদদয
দকাড, দজরা  উদজরা
দকাড, দজরা  উদজরা
দকাড
দকাড দটনরদপান/
দটনরদপান/দভাফাইর নম্বয,
দভাফাইর নম্বয, ই-দভইর
ই-দভইর এদে
এদে।
7

8

উদজরা ননফ বাী অনপায, দজরা প্রাক, সুনাভগঞ্জ।
দদায়াযাফাজায, সুনাভগঞ্জ। দপান : 0871-62000
দপান নাং: 0872-56003 ই-দভইর: dcsunamganj@
দভাফা নাং- 01794-448742

mopa.gov.bd

ই-দভইর: unodoarabazar@

gmail.com

উদজরা ভূনভ অনপ,
দদায়াযাফাজায,
সুনাভগঞ্জ।

এ অনপদয জন্য
প্রদমাজয নয়/ নি।

এননজ অযাদপা ব
নফনামূদল্য
ব্যযদযা, প্রধানভন্ত্রীয
কাম বারয়,
ভাইা বফন, (9ভ তরা),
১৩ ীদ কযাদন্ফন
ভনসুয আরী স্মযণী,
যভনা, ঢাকা-১০০০।

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ক্রনভক
নাং

দফায নাভ

প্রদয়াজনীয়
দফ বাচ্চ
ভয়
(ঘন্টা/নদন/
ভা)

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

কাগজত্র/ আদফদন
পভব প্রানিয স্থান

দফা মূল্য 
নযদাধ দ্ধনত
(মনদ থাদক)

১

২

3

4

5

6

১২।

াংস্কৃনত নফলয়ক
ভন্ত্রণারয় দত অনুদান
প্রানিয আদফদন
অগ্রগাভীকযণ।

03 (নতন)
কাম বনদফ

াংস্কৃনত নফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তক
ব
প্রণীত অনুদান পযভ।

াংস্কৃনত নফলয়ক
ভন্ত্রণারয়, ঢাকা এফাং
উি ভন্ত্রণারদয়য
দয়ফ াইদট।

নফনামূদল্য

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি
উদ্ধবতন কভবকতবা দফী,
কভবকতবা (কভবকতবায দফী, রুভ নম্বয, ফাাংরাদদদয
রুভ নম্বয, ফাাংরাদদদয
দকাড, দজরা  উদজরা
দকাড, দজরা  উদজরা
দকাড
দকাড দটনরদপান/
দটনরদপান/দভাফাইর নম্বয,
দভাফাইর নম্বয, ই-দভইর
ই-দভইর এদে
এদে।
7

8
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ই-দভইর: unodoarabazar@

gmail.com

১৩।

একটি ফানড় একটি
খাভায প্রকদেয ঋণ
অনুদভাদন

01 (এক)
কাম বনদফ

১৪।

ফীয মুনিদমাদ্ধায প্রথভ
ম্মানী বাতা প্রদান

07 (াত)
কাম বনদফ

১। আদফদনকাযীয ছনফ ০১ কন।
২। জাতীয় নযচয়ত্র/ জন্ ননফন্ধন
নদদয পদটাকন ০১ কন।
৩। নভটি ব্যফস্থানা কনভটিয
কাম বনফফযণী।
১। আদফদনকাযীয ছনফ ০১ কন।
২। জাতীয় নযচয়ত্র/ জন্ ননফন্ধন
নদদয পদটাকন ০১ কন।

একটি ফানড় একটি
খাভায প্রকে,
দদায়াযাফাজায,
সুনাভগঞ্জ।

ঐ

ঐ

ভাজদফা অনপ,
দদায়াযাফাজায,
সুনাভগঞ্জ।

ঐ

ঐ

ক্রনভক
নাং

দফায নাভ

প্রদয়াজনীয়
দফ বাচ্চ
ভয়
(ঘন্টা/নদন/
ভা)

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

কাগজত্র/ আদফদন
পভব প্রানিয স্থান

দফা মূল্য 
নযদাধ দ্ধনত
(মনদ থাদক)

১

২

3

4

5

6

১৫।

তথ্য অনধকায
আইন,2009 অনুমায়ী
চানত তথ্য যফযা

20 (নফ)
কাম বনদফ

ননধ বানযত পযদভ নরনখত ফা ইদভইদরয ভােদভ আদফদন কযদত
দফ।

তথ্য  অনবদমাগ
াখা, দজরা
প্রাদকয কাম বারয়,
সুনাভগঞ্জ।

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি
উদ্ধবতন কভবকতবা দফী,
কভবকতবা (কভবকতবায দফী, রুভ নম্বয, ফাাংরাদদদয
রুভ নম্বয, ফাাংরাদদদয
দকাড, দজরা  উদজরা
দকাড, দজরা  উদজরা
দকাড
দকাড দটনরদপান/
দটনরদপান/দভাফাইর নম্বয,
দভাফাইর নম্বয, ই-দভইর
ই-দভইর এদে
এদে।
7

8

উদজরা ননফ বাী অনপায, দজরা প্রাক, সুনাভগঞ্জ।
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gmail.com

১৬।

১৭।

ফয়স্ক্ বাতা, নফধফা 
স্বাভীয নযতযিা, দুুঃস্থ
ভনরা বাতা, প্রনতফনন্ধ
নো বৃনি প্রদান
াংক্রান্ত দচক
স্বােযকযণ
দজরা দথদক প্রাি ায
নডরাযদদয ভাদঝ উফযাে প্রদান

03 (নতন)
কাম বনদফ।

উদজরা ভাজদফা অনপ দত
প্রাি ননথ।

ভাজদফা অনপ,
দদায়াযাফাজায,
সুনাভগঞ্জ।

ঐ

ঐ

01 (এক)
কাম বনদফ

উদজরা ায  ফীজ ভননটনযাং
কনভটিয দস্য নচফ (উদজরা কৃনল
অনপায) এয ননকট দথদক ননথমাদত থাকদফ
১। আগভনী ফাতবা।
২। চারানত্র।

উদজরা কৃনল অনপ,
দদায়াযাফাজায,
সুনাভগঞ্জ।

ঐ

ঐ

