
 

 

ক্র: 

ন: 

সফায নাভ সফা 

প্রদাননয 

নফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রনয়াজনীয় কাগজত্র প্রনয়াজনীয় কাগজত্র/  

আনফদন পযভ প্রাপ্তিস্থান 

সফা মূল্য এফং 

প্তযনাধ দ্ধপ্তত 

(মপ্তদ থানক) 

াখায নাভ 

দাপ্তয়ত্বপ্রাি 

কভ বকতবায দফী, 

রুভ নম্বয, সজরা/ 

উনজরায সকাড, 

অপ্তপপ্তয়ার 

সেপ্তরনপান  

ইনভইর 

উদ্ধবতন 

কভ বকতবায 

দফী, রুভ 

নম্বয, সজরা/ 

উনজরায 

সকাড 

অপ্তপপ্তয়ার 

সেপ্তরনপান  

ইনভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ াট-ফাজায 

ইজাযা প্রদান 

প্তফপ্তধ 

সভাতা

সফক 

 

১। প্তপ্তডউর পযভ 

২। ব্াংক ড্রাপে 

১। ইউএনও অফপ 

২। স্থানীয় যকায াখা 

৩। উজজরা ভূফভ অফপ 

৪। সানারী ব্াাংক 

 

১। ১ রক্ষ ম যন্ত- 

৫০০ টাকা; 

২। ১ রক্ষ টাকায 

উর্ধ্য সেজক ২ রক্ষ 

টাকা ম যন্ত- ১০০০ 

টাকা; 

৩। ২ রক্ষ টাকায 

উজর্ধ্য প্রফি রক্ষ ফা 

িায বগ্াাং টাকায 

জন্য ১০০০ টাকায 

াজে অফিফযক্ত ২০০ 

টাকা। 

৪। ইজাযামূজেয 

২৫% অে য জাভানি 

ফাফদ দাফখর কযজি 

জফ।  

৫। দাফখরকৃি দযত্র 

অনুজভাফদি জর 

ইজাযামূজেয উয 

৫% জাভানি 

ইজাযামূজেয 

অফফষ্ট ৭৫% 

াংফিষ্ট ব্াাংজক জভা 

কযজি জফ। 

৬। নীফিভারা 

সভািাজফক 

অনুজভাফদি 

ইজাযাদায ১৫% 

বযাট এফাং ৫% 

আয়কয জভা কযজি 

জফ। 

ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩-৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয, 

০৩৮১-

৬২৪১০, 

dclakshmipur@

mopa.gov.bd 

--প্তবন-- 

১. জননফা জরবয কযা। 

২. সফা ম্পনকব ফাইনক অফপ্তত কযা। 

৩. স্বচ্ছতা  জফাফপ্তদীতা প্তনপ্তিত কযা। 

--প্তভন-- 

১. ঠিক ভনয় ঠিক সফা। 

২. জনগনণয য়যাপ্তন সযাধ। 

৩. সফা-দাতা  সফা গ্রীতায ভনে সতু ফন্ধন। 



২ এনফজও 

কাম যক্রজভয 

প্রিযয়নত্র  

প্রদান 

৭ ফদন 

  

১)   নিবন্ধি সিদ 

২)    কর্ মসূনি অনুমর্োদি 

ডকুমর্ন্ট 

৩)    কর্ মসূনির জন্য 

অনুমর্োনদত বোমজট 

৪।   ইউনিয়ি পনরষমদর 

চিয়োরম্যোমির প্রতযয়ণ(প্রম োজয 

চেমে) 

১। এনপ্তজ প্তফলয়ক 

ব্যযনযায নয়ফাইে 

২।উনজরা প্তযলনদয 

নয়ফাইে 

ফফনামূজে ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয, 

০৩৮১-

৬২৪১০, 

dclakshmipur@

mopa.gov.bd  

৩ ফবফজএপ/ 

ত্রাণ/ভানফফক 

াায্য 

ফফিযণ 

িাৎক্ষ

ফণক 

 

১। আনফদন পযভ 

২। সবাোয আইপ্তড 

কানড বয পনোকপ্ত 

৩। ানাে ব াইনজয 

ছপ্তফ (সঢউটিন আনফদনন 

ংমৄক্ত কযনত নফ) 

৪। সজনরনদয সেনত্র 

সজনর প্তনফন্ধন কাড ব 

৫। প্রপ্ততষ্ঠাননয সেনত্র 

সযপ্তজনেনকৃত / 

াঠদাননয অনুনভাপ্তদত 

কপ্ত 

৬। ভাস্টাযনযার  

উজজরা প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

অফপ 

ফফনামূজে ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd 

উনজরা প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

কভ বকতবা, 

03823-56247  

 

সজরা প্রাক, 

রক্ষ্মীপুয ও 

সজরা ত্রাণ ও 

পুনফ যান 

কভ যকিযা   

ফযাফজয 

আফর কযা 

মাজফ। 

 

৪ কাফফখা/ 

কাফফটা/ 

টিআয 

(াধাযণ ও 

ফফজল) 

৩ ফদন 

 

১। আনফদনত্র 

২। প্রপ্ততষ্ঠাননয বায 

কাম বপ্তফফযণী 

৩। আইপ্তড কানড বয 

পনোকপ্ত 

৪। ানাে ব াইনজয 

এক কপ্ত ছপ্তফ 

৫। প্তনপ্তদ বষ্ট কপ্তভটি 

পযভপূযণ কনয দাপ্তখর 

কযনত নফ। 

৬। চুপ্তক্তত্র ম্পাদন 

৭। ভাস্টাযনযার  

উজজরা প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

অফপ 

ফফনামূজে ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd 

উনজরা প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

কভ বকতবা, 

03823-56247 

সজরা প্রাক, 

রক্ষ্মীপুয ও 

সজরা ত্রাণ ও 

পুনফ যান 

কভ যকিযা   

ফযাফজয 

আফর কযা 

মাজফ। 

 

৫ ফয়স্কবািা 

প্রদান 

৭ ফদন 

 

১। জন্মপ্তনফন্ধন/ জাতীয় 

প্তযচয়ত্র 

২। ছপ্তফ ৫ কপ্ত 

৩।  নপ্তভনীয 

প্তযচয়ত্র/ ছপ্তফ 

৪। সভাফাইর নম্বয (মপ্তদ 

থানক) 

৫। ভপ্তরানদয সেনত্র 

ফয় ৬২ এফং পুরুনলয 

সেনত ফয় ৬৫ 

উনজরা ভাজ সফা 

কাম বারয় 

ফফনামূজে       ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd 

উনজরা ভাজ 

সফা অপ্তপায 

৫১7৩ 

০৩৮23-56209 

সজরা প্রাক, 

রক্ষ্মীপুয  ও 

উ-ফযচারক 

ভাজজফা 

অফধদপ্তয,  

ফযাফজয 

আফর কযা 

মাজফ। 

 

৬ ফফধফা ও 

স্বাভী 

ফযিযক্তা 

দুস্ ভফরা 

বািা 

কাম যক্রভ 

৭ ফদন 

 

১। জন্মাপ্তনফন্ধন/ 

জাতীয় প্তযচয়ত্র 

২। ছপ্তফ ৫ কপ্ত 

৩।  নপ্তভনীয 

প্তযচয়ত্র/ ছপ্তফ 

৪। সভাফাইর নম্বয (মপ্তদ 

থানক) 

১. উজজরা ভাজজফা 

কভ যকিযা 

২. ফপল্ডসুায বাইজায 

৩. ইউফনয়ন ভাজকভী 

৪. কাফযগফয প্রফক্ষক 

ফফনামূজে ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd 

উনজরা ভাজ 

সফা অপ্তপায 

৫১7৩ 

০৩৮23-56209 

সজরা প্রাক, 

রক্ষ্মীপুয  ও 

উ-ফযচারক 

ভাজজফা 

অফধদপ্তয,  

ফযাফজয 

আফর কযা 

মাজফ। 



৭ প্রফিফন্ধীজদয 

বািা প্রদান 

 

জফ যাচ্চ 

৩ ভা 

 

প্রপ্ততফন্ধীয প্তযচয়ত্র 

২। জন্মাপ্তনফন্ধন/ 

জাতীয় প্তযচয়ত্র 

৩। ছপ্তফ ৫ কপ্ত 

৪।  নপ্তভনীয 

প্তযচয়ত্র/ ছপ্তফ 

৫। সভাফাইর নম্বয (মপ্তদ 

থানক) 

১. উজজরা ভাজজফা 

কভ যকিযা 

২. ফপল্ডসুায বাইজায 

৩. ইউফনয়ন ভাজকভী 

৪. কাফযগফয প্রফক্ষক 

ফফনামূজে ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd 

উনজরা ভাজ 

সফা অপ্তপায 

৫১7৩ 

০৩৮23-56209 

সজরা প্রাক, 

রক্ষ্মীপুয  ও 

উ-ফযচারক 

ভাজজফা 

অফধদপ্তয,  

ফযাফজয 

আফর কযা 

মাজফ। 

৮ চাফিনাফবটিই

জাযা/ 

ফজিাফস্ত 

প্রদান 

৩০ ফদন 

 

১) আনফদন পযভ 

২) আধা তক এয 

সফী আনফদনকযামানফ 

না 

৩। সেড রাইনন্স 

৪। ছপ্তফ 

 

উজজরা ভূফভ অফপ  ফফনামূজে       ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd 

কাযী 

কফভনায (ভূফভ)  

৫১7৩ 

01788577718 

সজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয, 

০৩৮১-

৬২৪১০, 

dclakshmipur@

mopa.gov.bd 

৯ ভূফভীনজদয 

ভাজঝ কৃফল 

খা জফভ 

ফজিাফস্ত 

প্রদান 

৬০ ফদন 

 

১) ফনধ যাফযি আজফদন 

পযভ 

২) নাগফযকত্ব নদ 

৩) জািীয় ফযচয় ত্র 

৪) ভূফভীন ফাজফ 

স্থানীয় সচয়াযম্যান 

কর্তযক প্রিযয়নত্র 

উজজরা ভূফভ অফপ  ফফনামূজে ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd 

কাযী 

কফভনায (ভূফভ) 

৫১7৩ 

01788577718 

সজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয, 

০৩৮১-

৬২৪১০, 

dclakshmipur@

mopa.gov.bd 

১০ অকৃফল খা 

জফভ 

ফজিাফস্ত 

প্রদান 

৬০ ফদন 

 

১) আজফদন পযভ 

২) নাগফযকত্ব নদ 

৩) জািীয় ফযচয় ত্র 

৪) ভূফভীন ফাজফ 

স্থানীয় সচয়াযম্যান 

কর্তযক প্রিযয়নত্র 

উজজরা ভূফভ অফপ  ইজাযামূজে ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd 

কাযী 

কফভনায (ভূফভ) 

৫১7৩ 

01788577718 

সজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয, 

০৩৮১-

৬২৪১০, 

dclakshmipur@

mopa.gov.bd 

১১ প্রােফভক 

ফক্ষায জন্য 

উবৃফি 

প্রদান 

১০ প্তদন ১) স্কুজর বফিয জি জফ 

২। াজাট য াইজজয 

ছফফ 

৩। জন্মনদ 

৪। ফিায আইফড কাড য 

রাগজফ। 

 

 

উনজরা প্তো অপ্তপ ফফনামূজে ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd 

উনজরা প্তো 

অপ্তপায, 

০3823-

56244,ueoram

goti.loxmi@gma

il.com  

সজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয, 

০৩৮১-

৬২৪১০  

dclakshmipur@

mopa.gov.bd 

সজরা প্রাথপ্তভক 

প্তো 

অপ্তপায 

১২ জরভার  

ইজাযা প্রদান 

০২ ভা 

 

1। প্তপ্তডউর পযভ  

২। ব্াংক ড্রাপে 

৩। সজনর প্তভপ্ততয 

ংগঠননয প্রতযয়নত্র 

৪। ব্াংক রনবপ্তন্সয 

প্রতযয়ন ত্র 

উজজরা ফনফ যাী অফপায 

/কাযী কফভনায 

(ভূফভ)  

১) ফফজ্ঞফপ্তয িয  

অনুমায়ী ফফডউজরয 

মূে ফযজাধ  

২। ইজাযা মূে 

ফযজাধ 

৩। আয়কয ও বযাট 

প্রদান 

ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক  

ফযাফজয 

আফর কযা 

মাজফ। 

 

mailto:dclakshmipur@mopa.gov.bd
mailto:dclakshmipur@mopa.gov.bd


১৩ সোক ফযাদ্দ/ 

ফফজল 

অনুদাজনয 

অে য 

ছাড়কযণ 

৭/১০ 

ফদজনয 

ভজে 

 

১। আনফদনত্র 

২। জাতীয় প্তযচয়ত্র 

৩। ানাে ব াইনজয 

ছপ্তফ 

৪। কাম বপ্তফফযণীয কপ্ত 

উনজরা প্তনফ বাী অপ্তপায ফফনামূজে ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয, 

০৩৮১-

৬২৪১০, 

dclakshmipur@

mopa.gov.bd  

১৪ াধাযণ 

অফবজমাগ 

িদন্ত ও 

ফনষ্পফি 

১০-১৫ 

ফদন 

 

১। আনফদন ত্র 

২। শুনানীনত ােী 

প্তননয় উপ্তস্থপ্তত 

৩। প্রনয়াজনীয় 

প্রভাণত্র 

উনজরা প্তনফ বাী অপ্তপায ফফনামূজে ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয, 

০৩৮১-

৬২৪১০, 

dclakshmipur@

mopa.gov.bd  

১৫ িথ্য 

অফধকায 

আইজনয 

আজরাজক 

িথ্য প্রদান 

জফ যাচ্চ 

৩০ ফদন 

 

১. িথ্য অফধকায 

আইন, ২০০৯ 

২ .িথ্য 

অফধকাযফফফধভারা 

উনজরা প্তনফ বাী অপ্তপায িথ্য অফধকায 

ফফফধভারায় ফনধ যাফযি 

ফপ 

ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয, 

০৩৮১-

৬২৪১০, 

dclakshmipur@

mopa.gov.bd  

১৬ াটি যফপজকট 

ভাভরা 

াংক্রান্ত 

৬ভা 

 

১। দাফীকৃত োকা 

প্তযনানধয ভথ বনন 

প্রতযয়নত্র 

উনজরা প্তনফ বাী অপ্তপায ফনফদ যষ্ট াজয স্ট্যাম্প/ 

সকাট য ফপ 

ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয, 

০৩৮১-

৬২৪১০, 

dclakshmipur@

mopa.gov.bd  

১৭ ইউফনয়ন 

ফযয়দ 

সচয়াযম্যান/ 

দস্যজদয 

ম্মানী বািা 

প্রদান 

ফযাদ্দ 

প্রাফপ্তয 

৮/১০ 

ফদজনয 

ভজে 

 

১। যকাপ্তয সগনজনেয 

কপ্ত                         

উনজরা প্তনফ বাী অপ্তপায ফফনামূজে ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয, 

০৩৮১-

৬২৪১০, 

dclakshmipur@

mopa.gov.bd  

১৮ দপাদায ও 

ভল্লাদায-

সদয সফতন-

বািা প্রদান 

ঐ ১। সচয়াযম্যান কর্তবক 

াপ্তজযা খাতায 

প্রতযয়নত্র 

২। ংপ্তিষ্ট থানা কর্তবক 

ািাপ্তক াপ্তজয 

প্রতযয়নত্র 

উনজরা প্তনফ বাী অপ্তপায ফফনামূজে ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয, 

০৩৮১-

৬২৪১০, 

dclakshmipur@

mopa.gov.bd  

১৯ সফযকাফয 

কজরজ, স্কুর 

ও ভাদ্রাায 

সফিন ফফর 

প্রদান 

(প্রজমাজয 

সক্ষজত্র) 

িাৎক্ষ

ফনক 

বাজফ 

ফফনা 

মূজে 

১। প্তফর পযভ 

২। ব্াংক প্রতযয়ন ত্র 

উনজরা প্তনফ বাী অপ্তপায ফফনামূজে ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয, 

০৩৮১-

৬২৪১০, 

dclakshmipur@

mopa.gov.bd  



২০ অফকাঠাজভা 

ফনভ যাণ (ফিজ/ 

কারবাট য) 

কাজজয 

উয 

ফবফি 

কজয 

ভয় 

ফনধ যাযণ 

কযা য় 

 

১। সেন্ডায পযভ 

২। ব্াংক ড্রাপে 

৩। ব্াংক রনবপ্তন্স 

াটি বপ্তপনকে 

৪। ৫ ফছনযয কানজয 

অপ্তবজ্ঞতা নদ 

৫। এরপ্তজইপ্তড কর্তবক 

রাইননন্সয কপ্ত 

৬। সযারায/োক/ঠিকাযী 

পানভ ব উকাযী 

ইপ্তিপ্তনয়ায থাকা 

রাগনফ 

৭। প্তনজস্ব প্তস্টর াে বায 

৮। বাইনেেয সভপ্তন 

৯। প্তভক্সায সভপ্তন  

উজজরা ফনফ যাী 

অফপায, উজজরা প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কভ যকিযা 

১) ফনধ যাফযি ফপ 

ফদজয় ফফডউর ক্রয়  

২। ব্াাংক ড্রাপট 

৩। বযাট এফাং আইটি 

     ফযজাধ 

 

ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd 

উনজরা প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

কভ বকতবা, 

03823-

56247,  

 

সজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয, 

০৩৮১-

৬২৪১০, 

dclakshmipur@

mopa.gov.bd/ 

সজরা ত্রাণ ও 

পুনফ যান 

কভ যকিযা 

২১ প্রােফভক 

ফফদ্যারয় 

সভযাভি/ 

াংস্কায 

১০-৩০ 

ফদন 

 

১। সেন্ডায পযভ 

২। ব্াংক ড্রাপে 

৩। ব্াংক রনবপ্তন্স 

াটি বপ্তপনকে 

৪। ৫ ফছনযয কানজয 

অপ্তবজ্ঞতা নদ 

৫। এরপ্তজইপ্তড কর্তবক 

রাইননন্সয কপ্ত 

৬। সযারায/োক/ঠিকাযী 

পানভ ব উকাযী 

ইপ্তিপ্তনয়ায থাকা 

রাগনফ 

৭। প্তনজস্ব প্তস্টর াে বায  

৮। বাইনেেয সভপ্তন 

৯। প্তভক্সায সভপ্তন 

উনজরা প্তনফ বাী 

অপ্তপানযয কাম বারয় 

উনজরা প্রনকৌরীয 

কাম বারয়  

 

ফফনামূজে ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd 

উনজরা প্তো 

অপ্তপ, 03823-

56244,ueoram

goti.loxmi@gma

il.com  

 

সজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয, 

০৩৮১-

৬২৪১০, 

dclakshmipur@

mopa.gov.bd / 
সজরা প্রােফভক 

ফক্ষা 

অফপায  

২২ অফ যি 

ম্পফিয 

ফরজ নফায়ন/ 

ফজিাফস্ত 

১৫ ফদন 

 

১। আনফদনত্র 

২। সযন্টনযার এয কপ্ত 

৩। প্তফগত ননয ইজযা 

প্তযনানধয কাফ বন 

যপ্তদ 

১. উজজরা ফনফ যাী 

অফপায 

২. কাযী কফভনায 

ভূফভ 

যকায কর্তবক 

প্তনধ বাপ্তযত নফায়ন প্তপ 

ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd 

কাযী 

কফভনায (ভূফভ) 

01788577718 

সজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয, 

০৩৮১-

৬২৪১০, 

dclakshmipur@

mopa.gov.bd  

২৩ ফীযমুফক্ত-

সমাদ্ধা বািা 

প্রদান 

ফযাদ্দ 

প্রাপ্তিয 

৮/১০ 

প্তদননয 

ভনে 

 

যকাযী সগজজট 

অনুমায়ী বািায জন্য 

ভজনানীি িাফরকা ভূক্ত 

মুফক্তজমাদ্ধাগণ  

উনজরা ভাজ সফা 

অপ্তপ 

প্তফনামূনল্য ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd ও 

উনজরা ভাজ 

সফা অপ্তপায 

৫১7৩ 

০৩৮23-56209 

সজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয, 

০৩৮১-

৬২৪১০, 

dclakshmipur@

mopa.gov.bd /  

উফযচারক 

ভাজ সফা 

রক্ষ্মীপুয   

mailto:dclakshmipur@mopa.gov.bd
mailto:dclakshmipur@mopa.gov.bd
mailto:dclakshmipur@mopa.gov.bd
mailto:dclakshmipur@mopa.gov.bd


২৪ দফযদ্রজদয 

জন্য 

কভ যসৃজন 

কভ যসূফচ (৪০ 

ফদজনয) 

৮০ফদন 

 

১। ১৮-৬০ ফছনযয 

ব্প্তক্ত 

২। প্তদন ভজুয নত নফ 

৩। ব্াংক প্তাফ 

থাকনত নফ 

৪। নাযী শ্রপ্তভকনদয 

জন্য উনযাক্ত তব 

প্রনমাজয 

উনজরা প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

কভ বকতবায কাম বারয় 

ফফনামূজে উনজরা প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

কভ বকতবা, 

03823-56247   

সজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয, 

০৩৮১-

৬২৪১০, 

dclakshmipur@

mopa.gov.bd/ 

সজরা ত্রাণ  

পুনফ বান 

কভ বকতবা  

২৫ দুনম বাগকারীন 

/ দুনম বাগ 

যফতী 

কাম বক্রভ 

তাৎে

প্তণক 

১। ফজ্রানত প্তনত/ 

দুনম বানগ প্তনত ব্প্তক্তয 

মৃতুযনদ দাপ্তখর। 

২। আত ব্প্তক্তয জন্য 

স্থানীয় সচয়াযম্যান 

কর্তবক নদ 

৩। ফন্যায়/ প্রাকৃপ্ততক 

দুনম বানগ েপ্ততগ্রস্থ 

প্তযফায প্রধাননয 

তাপ্তরকানত নাভ 

অন্তর্ভ বপ্তক্ত। 

উনজরা প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

কভ বকতবায কাম বারয় 

ফফনামূজে        ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd / 

উনজরা প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

কভ বকতবা, 

03823-56247 

সজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয, 

০৩৮১-

৬২৪১০, 

dclakshmipur@

mopa.gov.bd/ 

সজরা ত্রাণ  

পুনফ বান 

কভ বকতবা 

২৬ একটি ফাফড় 

একটি খাভায 

প্রকজল্পয ঋণ 

প্রদান 

কাম যক্রভ 

০৬ 

(ছয়) 

ভা 

 

১। একটি ফাপ্তি একটি 

খাভায প্রকনল্প গঠিত 

প্তভপ্ততয দস্য  

২। নাগপ্তযকত্ব নদ 

৩। জাতীয় প্তযচয় ত্র

  

একটি ফাফড় একটি খাভায 

প্রকল্প  

ফফনামূজে ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd / 

একটি ফাফড় একটি 

খাভায প্রকল্প 

সজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয, 

০৩৮১-

৬২৪১০, 

dclakshmipur@

mopa.gov.bd 

২৭ খাদ্য স্য 

াংগ্র 

০১ 

সেজক 

০২ ফদন 

 

১। খাদ্য স্য (ধান, 

চার, গভ) াংগ্র 

নীফিভারা ২০১০ এয 

িযানুাজয  

২। ধান ও গজভয সক্ষজত্র 

কৃলক ফাজফ কৃফল 

ফফবাজগয প্রিযয়ন 

৩। চাজরয সক্ষজত্র 

রাইজন্সধাযী চুফক্তফদ্ধ 

ফভজরয প্রিযয়ন ত্র 

৪।ধান, চার ও গজভয 

ভান যকাফয ফনজদ যনা 

সভািাজফক  

উজজরা খাদ্য ফনয়ন্ত্রক, 

গুদাভ কভ যকিযা 

১।  ধান/গজভয 

সক্ষজত্র ফফনা খযজচ 

িজফ চার ক্রজয়য 

সক্ষজত্র চুফক্ত 

ম্পাদজনয জন্য 

৩০০/- টাকায নন-

জুফডফয়ার স্ট্যাম্প 

ইউএনও 

৫১৭৩ 

০৩৮২৩৫৬২১১ 

unoramgati@ 

mopa.gov.bd,  

খাদ্য ফনয়ন্ত্রক, 

গুদাভ কভ যকিযা  

 সজরা প্রাক 

রক্ষ্মীপুয, 

০৩৮১-

৬২৪১০, 

dclakshmipur@

mopa.gov.bd / 

সজরা খাদ্য 

প্তনয়ন্ত্রক  

 

 

উপমজলো নিব মোহী অনিসোর 

রোর্গনত, লক্ষ্মীপুর। 
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