
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় 

                  

 

নাগনযক নদ ফা সফা প্রদান প্রনতশ্রুনত 

 

ক্রনভ 

ক  

সফায নাভ প্রদয়াজনীয় দফ বাচ্চ  

ভয়  (ঘন্টা/ নদন/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

/           প্রানিয স্থান  

সফামূল্য এফাং নযদাধ দ্ধনত ( 

মনদ থাদক)  

দানয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা 

(কভ বকতবায দফী, রুভ নম্বয, 

ফাাংরাদদদয সকাড, সজরা/ 

উদজরা সকাড  

সেনরদপান নম্বয  ই-

সভইর) 

ঊধ বতন কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয ,ফাাংরাদদদয সকাড, 

সজরা/ উদজরা সকাড  

সেনরদপান নম্বয  ই-সভইর)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. প্রধানভন্ত্রীয ত্রাণ  

কল্যাণ তনফর দত 

প্রদত্ত অনুদাদনয সেক 

ব্যনিয অনুকূদর নফতযণ  

 

দফ বাচ্চ ০২ (দুই) 

কাম বনদফ 

জাতীয় নযেয়দত্রয ০১ কন তযানয়ত 

পদোকন াদা কাগদজ আদফদন উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয় 

 

 

নফনামূদল্য 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

০২. ধভ ব ভন্ত্রণারয় দত 

ভনজদ/ভনিদযয 

অনুকূদর প্রাি ফযাদ্দ 

নফতযণ 

০৩ (নতন) কাম বনদফ াংনিি ভনজদ/ভনিয কনভটিয 

বানত/দদক্রোযীয জাতীয় 

নযেয়দত্রয ০১ কন তযানয়ত 

পদোকন াদা কাগদজ আদফদন 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয় 

 

নফনামূদল্য উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

০৩.  ভাভান্য যাষ্ট্রনতয/  

ভানীয় াংদ দদেয 

সেচ্ছাধীন/ঐনচ্ছক তনফর 

দত প্রাি সেক নফতযণ 

০৩ (নতন) কাম বনদফ ১. অনুদানপ্রাি তানরকাভূি ব্যনিয 

আদফদন 

২. জাতীয় নযেয়দত্রয তযানয়ত 

পদোকন  

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয় 

 

নফনামূদল্য উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

০৪. াে-ফাজাদযয োনিনা 

নবটিয একনা ফদিাফস্ত 

৩০-৪০ নদন ননদমাি ডকুদভন্ট আদফদন কযদত 

দফ: 

১। জাতীয় নযেয়দত্রয ০১ কন 

তযানয়ত পদোকন 

২। নাগনযক নদ 

৩। সেড রাইদন্স পদোকন-০১ কন 

৪। ছনফ ১ কন 

উদজরা ভূনভ অনপ 

 

 

 

 

১         ২০                 

১                             

   ৫০       

২  অ                   

           ২০        

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 



ক্রনভ 

ক  

সফায নাভ প্রদয়াজনীয় দফ বাচ্চ  

ভয়  (ঘন্টা/ নদন/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

/           প্রানিয স্থান  

সফামূল্য এফাং নযদাধ দ্ধনত ( 

মনদ থাদক)  

দানয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা 

(কভ বকতবায দফী, রুভ নম্বয, 

ফাাংরাদদদয সকাড, সজরা/ 

উদজরা সকাড  

সেনরদপান নম্বয  ই-

সভইর) 

ঊধ বতন কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয ,ফাাংরাদদদয সকাড, 

সজরা/ উদজরা সকাড  

সেনরদপান নম্বয  ই-সভইর)  

০৫. াে-ফাজায ইজাযা প্রদান ১৫         ২০ 

    

১.            

২.               

৩.                      -অ       

      

               অ      

                       

অ                       

                

                       ৩ 

                    ১০  

            

       অ      ১৫        ৫  

                     

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

০৬. 

             

 

১৫         ২০ 

    

১.                             

      

২.                      -অ       

      

               অ        

                    

অ                       

                 

                        উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

০৭. কৃনল খা জনভ 

ফদিাফদস্তয প্রস্তাফ সজরা 

প্রাক ফযাফয সপ্রযণ 

৩০নদন ননধ বানযত ভদয় ননদমাি ডকুদভন্ট এনল্যান্ড 

ফযাফয আদফদন কযদত দফ: 

১                             

২             -             

৩                               

                    

৪                              

              

৫                

৬                                  

                 

৬  অ                                    

                       

উদজরা ভূনভ অনপ ১ োকা সরাভী এফাং কবুনরয়দতয 

জন্য ২৪০ োকা 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

০৮. যকানয াংস্থা/দিদযয 

অনুকূদর অকৃনল খা জনভ 

ফদিাফস্ত 

৩-৪ ভা। 

ভন্ত্রণারদয়য 

অনুদভাদদনয উয 

ননব বয কদয 

১। উদজরা ভূনভ অনপ সথদক কানয কনভনায 

(ভূনভ) ফদিাফস্ত ননথ সৃজন কদয সপ্রযন কযদফন 

এফাং ননথদত ননম্ন ফনণ বত দনররানদ প্রদান কযদফন।  

২। ভন্ত্রণারদয়য প্রাননক অনুদভাদন প্রতযাী 

াংস্থায পূযণকৃত আদফদন 

৩। খনতয়াদনয কন 

৪। প্রস্তানফত জনভয েতুনদ বদকয কভ সফন ৫০০ গজ 

ব্যাাদধ বয অন্তভূি একটি সে ম্যা 

৫। প্রস্তানফত দাগ/দাগমূদয জনভদক যনিন কানর 

নদদয় নেনিত 

কযদত দফ 

৬। সে ম্যাভূি কর দাদগয জনভয ফতবভান 

সেণী, ফতবভান ব্যফায  জনভয নযভাণ উদেখ 

কযদত দফ 

৭। াফ-সযনজষ্ট্রায অনপ সথদক প্রাি নফগত ১২ 

উদজরা ভূনভ অনপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ১২       

        ১.৫      ৩         

          

 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 



ক্রনভ 

ক  

সফায নাভ প্রদয়াজনীয় দফ বাচ্চ  

ভয়  (ঘন্টা/ নদন/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

/           প্রানিয স্থান  

সফামূল্য এফাং নযদাধ দ্ধনত ( 

মনদ থাদক)  

দানয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা 

(কভ বকতবায দফী, রুভ নম্বয, 

ফাাংরাদদদয সকাড, সজরা/ 

উদজরা সকাড  

সেনরদপান নম্বয  ই-

সভইর) 

ঊধ বতন কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয ,ফাাংরাদদদয সকাড, 

সজরা/ উদজরা সকাড  

সেনরদপান নম্বয  ই-সভইর)  

ভাদয ভ সেনণয জনভয ম্পানদত দনরদরয ফনণ বত 

মূদল্যয তানরকা 

 

০৯. অন বত ম্পনত্তয ইজাযা 

নফায়ন 

১০ (দ) কাম বনদফ  )                             

        অ     /                

(   )                         

 )    ,      ,              

           অ         . 

 

 

 

উদজরা ভূনভ অনপ 

                  .  .                 

          

             (               ): 

১.                 ৫০০/-      

২. অ                     ২০০০/-      

৩.                                     

৩০০০/     

৪.          (                 ,               

   )           ১/-     

৫.           (   -    )           ১.৫০      

৬.           (          )           ৩.৫০      

৭.                                  ৪.০০ 

     

               : 

৮.                 ১০০০/-      

৯. অ                     ৪০০০/-      

১০.    /                                

৫০০০/     

১১.          (                 ,             

     )           ৩.০০/-     

১২.           (   -    )           ৪.০০/- 

     

১৩.           (          )           ৬.০০/- 

     

১৪.                                  ১২.০০ 

     

  /          /   /    /   : 

 .                                          

       /    /                           

                       অ                   

     

 .   .          ২০০১                          

           

 .                      ৭     

 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

   

                     

         ,       

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬৩২ 

 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

১০. 

                  

      

 

               
১.             

২.                                 

         

৩.                   

       অ         

      

 

            

অ             

         /      

   

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

১১. এননজ কাম বক্রভ 

ম্পনকবত প্রতযয়ন 

৭ (াত) কাম বনদফ ১. এননজ নফলয়ক বুযদযা কর্তবক প্রণীত 

ননধ বানযত পদভ ব আদফদন 

২. াংনিি কাম বক্রদভয তথ্য, উাদত্তয 

প্রভাণক 

৩. কাম বক্রদভয আদরাকনেত্র 

এননজ অযাদপয়া ব বুযদযা 

প্রধানভন্ত্রীয কাম বারয় 

ভাইা বফন (৯ভ তরা), ১৩ 

ীদ কযাদেন ভনসুয আরী 

স্মযনী , যভনা, ঢাকা-১০০০ 

এ অনপদয জন্য প্রদমাজয নয়/নি উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 



ক্রনভ 

ক  

সফায নাভ প্রদয়াজনীয় দফ বাচ্চ  

ভয়  (ঘন্টা/ নদন/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

/           প্রানিয স্থান  

সফামূল্য এফাং নযদাধ দ্ধনত ( 

মনদ থাদক)  

দানয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা 

(কভ বকতবায দফী, রুভ নম্বয, 

ফাাংরাদদদয সকাড, সজরা/ 

উদজরা সকাড  

সেনরদপান নম্বয  ই-

সভইর) 

ঊধ বতন কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয ,ফাাংরাদদদয সকাড, 

সজরা/ উদজরা সকাড  

সেনরদপান নম্বয  ই-সভইর)  

e-

mail:naffairsb@yahoo.com, 

Web:www.ngoab.gov.bd 

 

১২. াংস্কৃনত নফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় দত অনুদান 

প্রানিয  আদফদন 

অগ্রগাভীকযণ 

০১ (এক) কাম বনদফ াংস্কৃনত নফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তবক প্রণীত 

অনুদান পযভ 

গঠনতন্ত্র 

কাম বক্রদভয প্রনতদফদন 

বফন ৬(১১) তরা, ফাাংরাদদ 

নেফারয়, ঢাকা-১০০০ 

e-mail:ap@mocagov.bd, 

Web: www.mopa.gov.bd 

এ অনপদয জন্য প্রদমাজয নয়/নি উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

১৩. নক্ষা প্রনতষ্ঠাদনয 

ম্যাদননজাং কনভটি গঠদনয 

জন্য নপ্রজাইনডাং অনপায 

ননদয়াগ 

০২ (দুই) কাম বনদফ 

১। স্কুদরয প্যাদড প্রধান নক্ষক/ননক্ষকায 

আদফদন 

২। পূফ বফতী কনভটি গঠন  সভয়াদদয 

কাগদজয তযানয়ত কন 

                          

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

১৪. নক্ষা প্রনতষ্ঠাদনয এডক 

কনভটিয অনববাফন দে 

ভদনানয়ন ০২ (দুই) কাম বনদফ 

১। স্কুদরয প্যাদড আদফদন 

২। সেনণ নবনত্তক ১ভ  ২য় স্থান 

অজবনকাযী নক্ষাথীয অনববাফদকয নাদভয 

তানরকা দানখর 

 

                  

 

        

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

১৫. সজএন / এএন 

যীক্ষা সকন্দ্র স্থান 

নফলদয় ভতাভত প্রদান 

 

০৭                

১.                             

        

২.      অ               

                   

 

 

ভাধ্যনভক নক্ষা অনপ 

 

 

        

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

১৬. নক্ষা প্রনতষ্ঠাদনয 

ফনদবাজদন গভদন 

অনুভনত প্রদান 

০৫ (াঁে) কাম বনদফ 

১। স্কুদরয প্যাদড প্রধান নক্ষক/ননক্ষকায 

আদফদন 

২. অনববাফকদদয ম্মনতত্র 

৩. ড্রাইবাদযয ড্রাইনবাং রাইদন্স  

৪. গানিয নপেদন াটি বনপদকে 

৫. ফনদবাজন ম্যাদনজদভন্ট কনভটি 

৬. নক্ষা অনপাদযয প্রতযয়ন  

১.                    

২.                     

 

        

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

১৭. 

 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সথদক 

সফযকাযী গ্রন্থাগাযমূদ 

০১ (এক)  

কাম বনদফ) 

১. জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সথদক যফযাকৃত 

আদফদন পযভ 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র াংস্কৃনত 

নফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ৫/ন 

 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 



ক্রনভ 

ক  

সফায নাভ প্রদয়াজনীয় দফ বাচ্চ  

ভয়  (ঘন্টা/ নদন/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

/           প্রানিয স্থান  

সফামূল্য এফাং নযদাধ দ্ধনত ( 

মনদ থাদক)  

দানয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা 

(কভ বকতবায দফী, রুভ নম্বয, 

ফাাংরাদদদয সকাড, সজরা/ 

উদজরা সকাড  

সেনরদপান নম্বয  ই-

সভইর) 

ঊধ বতন কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয ,ফাাংরাদদদয সকাড, 

সজরা/ উদজরা সকাড  

সেনরদপান নম্বয  ই-সভইর)  

 

 

 

 

 

ফই প্রানিয আদফদদন 

সুানয প্রদান 

 

 

 

 

 ২. গ্রণ্দকন্দ্র ননফন্ধন নদদয পদোকন 

৩. নফদ্যভান গ্রন্থাগাদযয ছনফ 

 

ফিফন্ধু এনবননউ, ঢাকা-

১০০০। e-

mail:granthakendro.org

@gmail.com 

Web:www.nbc.org.bd 

 

 

নফনামূদল্য +৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

১৮. জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সথদক 

সফযকাযী 

গ্রন্থাগাযমূদয ফযাদ্দকৃত 

ফই গ্রণ  নফলদয় সুানয 

প্রদান 

০১ (এক) কাম বনদফ 

 

 

 

 

১. জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র সথদক ফই ফযাদ্দ 

প্রানিয কন আদফদন  

 

 

 

জাতীয় গ্রন্থদকন্দ্র াংস্কৃনত 

নফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ৫/ন 

ফিফন্ধু এনবননউ, ঢাকা-

১০০০। e-

mail:granthakendro.org

@gmail.com 

Web:www.nbc.org.bd 

 

নফনামূদল্য 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

১৯. একটি ফানি একটি খাভায 

প্রকদেয ঋণ অনুদভাদন 

০২-০৩ ঘন্টা ১। আদফদনকাযীয ছনফ-১ কন 

২। জাতীয় নযেয়ত্র/জম ননফন্ধন 

নদদয পদোকন-১ কন 

৩। নভনত ব্যফস্থানা কনভটিয 

কাম বনফফযণী 

উদজরা ভন্বয়কাযী, একটি 

ফানি একটি খাভায প্রকে 

কাম বারয় 

  

নফনামূদল্য উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

২০. ফীয মুনিদমাদ্ধায ম্মানী 

বাতা প্রদান 

২ ভা ১. ননধ বানযত পযদভ আদফদন 

২. াদাে ব াইদজয ছনফ 

৩. জাতীয় নযেয় দত্রয পদোকন 

৪. জমননফন্ধন  নাগনযক নদ 

৫. মুনিদমাদ্ধায দনররত্র  সগদজদেয 

কন 

               অ        

                  অ    

নফনামূদল্য 

(তদফ ১০ োকা মূল্য ব্যাাংক একাউন্ট 

োলু কযদত দফ) 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

২১. 

 

প্রয়াত মুনিদমাদ্ধাদদয 

দাপন খযে প্রদান 

 

 

০৩ (নতন)  

কাম বনদফ 

উত্তযাধীকাযী/দাষ্য ননদম্মাি ডকুদভন্ট 

আদফদন কযদফন: 

১। উদজরা মুনিদমাদ্ধা কভান্ডাদযয 

সুানয 

২। মৃতুযনদ 

উদজরা মুনিদমাদ্ধা কভান্ড 

 াংনিি ইউননয়ন নযলদ 

 

নফনামূদল্য 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

২২. াধাযণ অনবদমাগ তদন্ত 

 ননষ্পনত্ত 

০৭ (াত) কাম বনদফ াদা কাগদজ আদফদন  প্রভাণক 

 

               অ        

        

নফনামূদল্য উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 



ক্রনভ 

ক  

সফায নাভ প্রদয়াজনীয় দফ বাচ্চ  

ভয়  (ঘন্টা/ নদন/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

/           প্রানিয স্থান  

সফামূল্য এফাং নযদাধ দ্ধনত ( 

মনদ থাদক)  

দানয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা 

(কভ বকতবায দফী, রুভ নম্বয, 

ফাাংরাদদদয সকাড, সজরা/ 

উদজরা সকাড  

সেনরদপান নম্বয  ই-

সভইর) 

ঊধ বতন কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয ,ফাাংরাদদদয সকাড, 

সজরা/ উদজরা সকাড  

সেনরদপান নম্বয  ই-সভইর)  

dckushta@mopa.gov.bd 

২৩. নদনভা/দেরাম্প 

স্থান/ইদেয বাো স্থান 

াংক্রান্ত তদন্ত প্রনতদফদন 

সপ্রযণ 

 

 

 

 

০৭ (াত) কাম বনদফ      অ                                             নফনামূদল্য উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

২৪. তথ্য অনধকায আইন, 

২০০৯ অনুমায়ী োনত 

তথ্য যফযা 

১০ (দ) কাম বনদফ ননধ বানযত পযদভ নরনখত ফা ই-সভইদরয 

ভাধ্যদভ আদফদন কযদত দফ 

               অ        

        

নফনামূদল্য উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

২৫.                     

              

       

২     ১.                      

২.                           

             

৩.                     

৪.                         

        

৫.                          

               অ        

                

         অ    

নফনামূদল্য 

(তদফ ১০ োকা মূল্য ব্যাাংক একাউন্ট 

োলু কযদত দফ) 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

২৬. ফয়স্কবাতা কাম বক্রভ ২     ১.                     

২.                     

৩.                         

        

৪.                          

               অ        

                

         অ    

নফনামূদল্য 

(তদফ ১০ োকা মূল্য ব্যাাংক একাউন্ট 

োলু কযদত দফ) 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

২৭. অচ্ছর প্রনতফন্ধী বাতা 

কাম বক্রভ 

২     ১.                     

২.                     

৩.                         

        

৪.                          

৫.                             

               

               অ        

                

         অ    

নফনামূদল্য 

(তদফ ১০ োকা মূল্য ব্যাাংক একাউন্ট 

োলু কযদত দফ) 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 



ক্রনভ 

ক  

সফায নাভ প্রদয়াজনীয় দফ বাচ্চ  

ভয়  (ঘন্টা/ নদন/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

/           প্রানিয স্থান  

সফামূল্য এফাং নযদাধ দ্ধনত ( 

মনদ থাদক)  

দানয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা 

(কভ বকতবায দফী, রুভ নম্বয, 

ফাাংরাদদদয সকাড, সজরা/ 

উদজরা সকাড  

সেনরদপান নম্বয  ই-

সভইর) 

ঊধ বতন কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয ,ফাাংরাদদদয সকাড, 

সজরা/ উদজরা সকাড  

সেনরদপান নম্বয  ই-সভইর)  

৬.              

 

 

২৮. সজরা সথদক প্রাি ায 

নডরাযদদয ভাদঝ উ-

ফযাদ্দ প্রদান 

 

০১ (এক) কাম বনদফ 

উদজরা ায  ফীজ ভননেনযাং কনভটিয 

দে নেফ (উদজরা কৃনল অনপায) 

এয ননকে সথদক ননথ 

১। আগাভনী ফার্রতবা 

২। োরানত্র 

 

 

           অ    নফনামূদল্য 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

২৯. 

               

                  

                

 

              ০৩ 

               
১.        

 

 

               অ        

        

নফনামূদল্য 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

৩০. 

            

                  

     

              

          ০৩ 

            
১.        

 

               অ        

        

নফনামূদল্য 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

৩১. 

                   

                 

অ             

১০               

১. অ                     

২. অ                     

 নফনামূদল্য 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

৩২. 

              

অ               

০৭                

১. অ                     

২. অ                     

               অ        

                      

                       

নফনামূদল্য 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮৬৪

৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 



ক্রনভ 

ক  

সফায নাভ প্রদয়াজনীয় দফ বাচ্চ  

ভয়  (ঘন্টা/ নদন/ 

ভা) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

/           প্রানিয স্থান  

সফামূল্য এফাং নযদাধ দ্ধনত ( 

মনদ থাদক)  

দানয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা 

(কভ বকতবায দফী, রুভ নম্বয, 

ফাাংরাদদদয সকাড, সজরা/ 

উদজরা সকাড  

সেনরদপান নম্বয  ই-

সভইর) 

ঊধ বতন কভ বকতবায দফী, রুভ 

নম্বয ,ফাাংরাদদদয সকাড, 

সজরা/ উদজরা সকাড  

সেনরদপান নম্বয  ই-সভইর)  

৩৩. 
                

                

              

                     

            

            

                 

         ০২ 

         

১.                   

২.                               

      

৩.        

               অ        

                    

                         

নফনামূদল্য 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

৩৪. 
                  

               

            

                    

                  

     

                

                 

      ০২      

         

 

 

 

১.                   

২.                          

      

৩.        

               অ        

                

                 

নফনামূদল্য 

 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

৩৫.                     

      অ            

            ০২ 

            

১.                

২.          

৩.                           

৪.         

 

               অ        

        

নফনামূদল্য উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

৩৬.              -       

               

      

           ১৫ 

          

১.           

২.                              

৩.                             

               অ        

        

নফনামূদল্য উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 

সজরা প্রাক, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৬২৩০০ 

+৮৮০০১৭১৫৪৬৮

৬৪৬ 
dckushta@mopa.gov.bd 

 
 

াধন কুভায নফশ্বা 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

কুনিয়া দয, কুনিয়া 

+৮৮০৭১৭৩৪৯৪ 

+৮৮০১৭৩০৪৭৩৬২৬ 

unokushtiasadar@gmail.com 


