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উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

গগায়ালন্দ, রাজবাড়ী  
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                                                         (িাগনরক সিে/নসটিদজি চার্ বার) 

 

ক্রঃনং সেবার নাম সেবা প্রদাননর 

েনব বাচ্চ েময় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ 

আনবদননর ফরম 

প্রাপ্তি স্থান 

সেবা মূল্য এবং 

পপ্তরন াধ পদ্ধপ্তি  

(যপ্তদ থানক) 

 াখার নামেহ দাপ্তয়ত্বপ্রাি কম বকিবা, পদবী, রুম 

নম্বর,  সজলা/উপনজলার সকাড, অপ্তফপ্তেয়াল 

সেপ্তলনফান ও ই-সমইল 

ঊর্ধ্বিন কম বকিবা ,পদবী, রুম নম্বর, সজলা/উপনজলার 

সকাড, অপ্তফপ্তেয়াল সেপ্তলনফান ও ই-সমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

0১ েরকাপ্তর েংস্থা/দিনরর 

অনুকূনল অকৃপ্তি খােজপ্তম 

বনদাবনের প্রোব সজলা 

প্র ােক বরাবর সপ্ররণ।  

০৩ কায বপ্তদবে       েহকারী কপ্তম নার (ভূপ্তম) 

বনদাবে নপ্তথ সৃজন কনর   

     সপ্ররণ করনবন এবং নপ্তথনি 

প্তনম্নবপ্তণ বি দপ্তললাপ্তদ  

     প্রদান করনবন। 

১।  মন্ত্রণালনয়র প্র ােপ্তনক 

অনুনমাদনেহ প্রিযাপ্ত ি  

     েংস্থার পুরণকৃি আনবদন। 

২।  খপ্তিয়াননর কপ্তপ। 

৩। প্রোপ্তবি জপ্তমর চতুপ্তদ বনক কম 

সবপ্ত  ৫০০ গজ  

     ব্যাোনধ বর অন্তভূ বক্ত একটি 

স্কেচম্যাপ। 

৪।  প্রোপ্তবি দাগ/দাগেমূনহর 

জপ্তমনক রপ্তিন কাপ্তল প্তদনয়   

     প্তচপ্তিি করনি হনব। 

৫। স্কেচম্যাপভূক্ত েকল দানগর জপ্তমর 

বিবমান সেপ্তণ,  

    বিবমান ব্যবহার ও জপ্তমর 

পপ্তরমাণ উনেখ করনি হনব। 

৬। োব-সরনজস্ট্রার অপ্তফে সথনক প্রাি 

গড় মূনল্যর   

    িাপ্তলকা। 

উপনজলা ভূপ্তম 

অপ্তফে 

এ অপ্তফনের জন্য 

প্রনযাজয নয়/ফ্রি 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর, সগায়ালদ,রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯  

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক, রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 
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0২ কৃপ্তি খাে জপ্তম বনদাবে 

প্রদান । 

৪৫ কায বপ্তদবে  উপজেলা ভূফ্রি অফ্রিস স্কেজে েহকারী 

কপ্তম নার (ভূপ্তম) বনদাবে নপ্তথ 

সৃজন কনর সপ্ররণ করনবন এবং 

নপ্তথনি প্তনম্নবপ্তণ বি দপ্তললাপ্তদ োেজে 

হজে। 

১। আনবদনকারীর স্বামী/ স্ত্রীর সযৌথ 

ছপ্তবেহ পুরণকৃি এবং  

    স্বাক্ষপ্তরি আনবদন ১ কপ্তপ। 

২। আনবদনকারী ভূপ্তমহীন মনম ব 

সচয়ারম্যান/সময়র এর  

    প্রিযয়ননর মূল/েিযাপ্তয়ি 

ফনোকপ্তপ-১ কপ্তপ। 

৩। আনবদনকারীর স্বামী/ স্ত্রীর 

জািীয় পপ্তরচয়পনত্রর েিযাপ্তয়ি 

ফনোকপ্তপ-০১ কপ্তপ। 

৪। ভূপ্তমহীন প্তহনেনব উপনজলা কৃপ্তি 

খাে জপ্তম বনদাবে কপ্তমটির 

সুপাপ্তর / েভার কায বপ্তববরণী।  

উপনজলা ভূপ্তম 

অপ্তফে 

এ অপ্তফনের জন্য 

প্রনযাজয নয়/ফ্রি 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর, সগায়ালদ,রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯  

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক, রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

03 অপ্তপ বি েম্পপ্তির ইজারা 

নবায়ন।  

০২-০৩ 

কায বপ্তদবে 

 েহকারী কপ্তম নার (ভূপ্তম) সুপ্তনপ্তদ বষ্ট 

প্রোবেহ  সকেনপ্তথ সপ্ররণ করনবন- 

যানি থাকনব। 

১। ইজারা নবায়নকারীর োদা 

কাগনজ আনবদন।  

২। পূ্নব ব সনওয়া প্তডপ্তেআর এর 

ফনোকপ্তপ-১ কপ্তপ। 

 

উপনজলা ভূপ্তম 

অপ্তফে 

নপ্তথ অনুনমাদন কনর 

েহকারী কপ্তম নার 

(ভূপ্তম) বরাবর  সপ্ররণ 

করার পনর নবায়ন 

প্তফ প্তডপ্তেআনরর 

মাধ্যনম  জমা প্তদনি 

হনব। 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর, সগায়ালদ,রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক, রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

04 হাে-বাজানরর চাপ্তদনা 

প্তভটির প্রোব সজলা প্র ােক 

বরাবর সপ্ররণ।  

০৩ কায বপ্তদবে ক) উপনজলা ভূপ্তম অপ্তফে হনি প্রাি 

চাপ্তদনা প্তভটির  

     প্তমেনকে নফ্রে- নফ্রেজে যা 

োেজে। 

১। আনবদনকারীর জািীয় 

পপ্তরচয়পনত্রর ০১ কপ্তপ  

     েিযাপ্তয়ি ফনোকপ্তপ। 

২। সেডলাইনেন্স এর ফনোকপ্তপ -০১ 

কপ্তপ। 

৩। অনুনমাপ্তদি সপপ্তরনফপ্তর নক া। 

উপনজলা ভূপ্তম 

অপ্তফে 

এ অপ্তফনের জন্য 

প্রনযাজয নয়/ফ্রি 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর, সগায়ালদ,রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক, রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 
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৪। সেচম্যাপ। 

 

 

 

5 

হাে বাজার বাৎেপ্তরক 

ইজারা প্রদান।  

০৭ কায বপ্তদবে  প্তনধ বাপ্তরি প্তেপ্তডউল ফরনম ব্যাংক 

ড্রাফেেহ আজেদন েরজে হজে। 

উপজেলা ফ্রনে বাহী 

অফ্রিস, স্কেলা 

প্রশাসজের োয বালয়, 

উপজেলা ভূফ্রি 

অফ্রিস  

ইজারাদার প্তনধ বাপ্তরি 

হানর ভযাে ট্যাক্স ও 

হানের মূল্য পপ্তরন াধ 

করনবন। 

ঐ ঐ 

0৬ জলমহাল ইজারা প্রদান           

(২০ এেজরর ফ্রনজে) 

৪৫ কায বপ্তদবে  প্তনধ বাপ্তরি প্তেপ্তডউল ফরনম ব্যাংক 

ড্রাফেেহ আজেদন েরজে হজে। 

েহকারী কপ্তম নার 

(ভূপ্তম) ও উপজেলা 

যুে উন্নয়ন অফ্রিস 

ইজারাদার প্তনধ বাপ্তরি 

হানর ভযাে ট্যাক্স ও 

জলমহনলর মূল্য 

পপ্তরন াধ করনবন। 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর, সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক, রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

07 সজনানরল োটি বপ্তফনকে 

মামলা । 

প্তবপ্তধ 

সমািানবক 

প্তপপ্তডআর  এযাক্ট ১৯১৩ অনুযায়ী 

েংপ্তিষ্ট ব্যাংক হনি কাগজপত্র দাপ্তখল 

করনবন। 

উপজেলা ফ্রনে বাহী 

অফ্রিসার ও 

সার্ট বফ্রিজেট 

অফ্রিসার 

েংপ্তিষ্ট ব্যাংক 

প্তনধ বাপ্তরি হানর 

সকাে বপ্তফ প্রদান 

করনবন 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর, সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক, রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

8 সমাবাইল সকাে ব পপ্তরচালনা 

ও প্তরনপাে ব প্রদান । 

প্রনয়াজনীয় 

েমনয় প্তবপ্তধ 

সমািানবক 

েরকাপ্তর আনদ  ও প্তবপ্তভন্ন আইন।  ফ্রি/চাজবমুক্ত উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর, সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক, রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 
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09 িথ্য অপ্তধকার আইন, 

২০০৯ অনুযায়ী চাপ্তহি িথ্য 

েরবরাহ 

২০ (প্তব ) প্তদন প্তনধ বাপ্তরি ফরনম প্তলপ্তখি বা ই-

সমইনলর মাধ্যনম আনবদন করনি 

হনব । 

 

প্তবনামূনল্য 
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1০ জন্ম-প্তনবন্ধন  েংন াধননর 

আনবদন সরপ্তজস্ট্রার 

সজনানরল, জন্ম প্তনবন্ধনকর 

কায বালয়, ঢাকা বরাবর 

অগ্রগামীকরণ। 

১ (এে) ফ্রদন ১। জন্ম-প্তনবন্ধন েংন াধননর 

ফ্রনর্ বাফ্ররে আনবদন ফরম 

েংপ্তিষ্ট 

সপৌরেভা/ইউপ্তনয়ন 

প্তডপ্তজোল সেন্টার। ফ্রি/চাজবমুক্ত 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর, সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক, রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

11 ইউপ্তনয়ন পপ্তরিনদর 

সচয়ারম্যান, েদস্যনদর 

েরকারী অংন র েম্মানী 

০৫-০৭ 

কায বপ্তদবে 

েরকাপ্তর বরাদ্দ/ সচক প্রাপ্তি  

ফ্রি/চাজবমুক্ত 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর, সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

সজলা প্র ােক, রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 



পৃষ্ঠা 4/৯  

 

ভািা প্রদান ও 

গ্রামপুপ্তল নদর সবিনভািা 

প্রদান। 

 

 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

12 স্থানীয় েরকার (ইউপ্তনয়ন 

পপ্তরিদ) েংক্রান্ত পরাম ব 

িথ্য।  

চাপ্তহদা 

সমািানবক স্বল্প 

েমনয় করণীয়   

সেবা প্রদান উপনজলা প্তনব বাহী 

অপ্তফোনরর কায বালয় 

ফ্রি/চাজবমুক্ত 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর, সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক, রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

13 প্ত ক্ষা প্রপ্তিষ্ঠানন ম্যাননপ্তজং 

কপ্তমটি গঠননর জন্য 

প্তপ্রজাইপ্তডং অপ্তফোর 

প্তননয়াগ। 

০২(দুই)প্তদন ১। ফ্রশক্ষা প্রফ্রেষ্ঠাজনর  অধ্যক্ষ/ প্রর্ান 

ফ্রশক্ষজের (সীলসহ)      

    প্যানড আনবদন । 

২। পব ববিী কপ্তমটি গঠন ও সময়ানদর 

কাগনজর  েিযাপ্তয়ি    

    কপ্তপ । 

স্কুজলর প্রর্ান 

ফ্রশক্ষে/ ফ্রশফ্রক্ষো  

প্তফ/চাজবমুক্ত 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর, সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক, রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

14 প্ত ক্ষা প্রপ্তিষ্ঠানন এডহক 

কপ্তমটির অপ্তভভাবক েদস্য 

মননানয়ন। 

০২(দুই)প্তদন ১। ফ্রশক্ষা প্রফ্রেষ্ঠাজনর  অধ্যক্ষ/ প্রর্ান 

ফ্রশক্ষজের (সীলসহ)      

    প্যানড আনবদন । 

২। প্রোপ্তবি ৩ জন অপ্তভভাবনকর 

নানমর িাপ্তলকা  

    (ঠিকানােহ) দাপ্তখল । 

স্কুজলর প্রর্ান 

ফ্রশক্ষে/ ফ্রশফ্রক্ষো  

এ অপ্তফনের জন্য 

প্রনযাজয নয়/প্তি 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর, সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক, রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

১5 সজএেপ্তে/সজপ্তডপ্তে/এেএেপ্তে 

পরীক্ষা সকন্দ্র স্থাপন প্তবিনয় 

মিামি প্রদান। 

০১-০২ 

কায বপ্তদবে 

 

    েংপ্তিষ্ট স্কুনলর প্রধান প্ত ক্ষক/ 

সকন্দ্র েপ্তচনবর আনবদন/  

    প্রোব। 

 

ফ্রি/চাজবমুক্ত 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর, সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক, রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

১6 পাবপ্তলক পরীক্ষা সকনন্দ্র 

িদারপ্তক কম বকিবা প্তননয়াগ 

ও ম্যাপ্তজনস্ট্রে এর 

দাপ্তয়ত্বপালন । 

প্তবপ্তধ 

সমািানবক  

    পরীক্ষার েময়সূপ্তচ  ও ঊদ্ধবিন 

অপ্তফনের প্তননদ ব না । 

 

ফ্রি/চাজবমুক্ত 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর, সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক, রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

১7 প্তবদ্যালনয়র প্ত ক্ষাথীনদর ও 

প্ত ক্ষকনদর বননভাজনন 

গমনন অনুমপ্তি প্রদান । 

 

০২ োয বফ্রদেস 

১। ফ্রশক্ষা প্রফ্রেষ্ঠাজনর অধ্যক্ষ/ প্রর্ান 

ফ্রশক্ষজের প্যানড   

    আনবদন।  

২। বননভাজনন যাওয়ার গাড়ীর 

 

ফ্রি/চাজবমুক্ত 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর, সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

সজলা প্র ােক, রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

mailto:unogoalanda@mopa.gov.bd


পৃষ্ঠা 5/৯  

 

প্তফেননে োটি বপ্তফনকে ও  

    ড্রাইভানরর ড্রাইপ্তভং লাইনেন্স এর 

ফনোকপ্তপ। 

৩। অপ্তভভাবকনদর েম্মপ্তিপত্র। 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

18 প্রয়াি বীর মুপ্তক্তনযাদ্ধানদর 

দাফন/ কাফন/ লা  

পপ্তরবহন খরচ প্রদান। 

০১ কায বপ্তদবে     উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর/ গাড ব 

অব অনার প্রদানকারী     

    কম বকিবা একটি স্থানীয়ভানব তিরী/ 

ছাপাননা ফাঁকা  

    আনবদন ফরম এবং প্রনয়াজনীয় 

োকা েনি প্তননয় যানবন    

    (Bank application 

/Form)। 

স্থানীয়ভানব প্রণীি 

আনবদন ফরম 

উপনজলা প্তনব বাহী 

অপ্তফোনরর কায বালয় 

সথনক েংগ্রহ করনি 

হনব।  

ফ্রি/চাজবমুক্ত 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর, সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক, রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

19 বীর মুপ্তক্তনযাদ্ধার প্রথম 

েম্মানীভািা প্রদান । 

০৭-১০ 

কায বপ্তদবে 

১। আনবদনকারীর ছপ্তব-১কপ্তপ। 

২। জািীয় পপ্তরচয়পত্র/ জন্ম প্তনবন্ধন 

েননদর ফনোকপ্তপ-১কপ্তপ । 

 

ফ্রি/চাজবমুক্ত 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর 

 সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক 

 রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

20 বীর মুপ্তক্তনযাদ্ধার 

েম্মানীভািা প্রদান । 

 

০১-০২ 

কায বপ্তদবে 

সজলা প্র ােক মনহাদনয়র কায বালয় 

স্কেজে  প্রাপ্তির পর েংপ্তিষ্ট প্তহোব 

সথনক প্রনিযক মুপ্তক্তনযাদ্ধানদর আলাদা 

প্তহোনব োকা স্থানান্তনরর জন্য ব্যাংক 

ম্যাননজারনক পত্র প্তদনি হনব । 

স্থানীয় প্রণীে 

আজেদন/মুচজলো 

উপজেলা ফ্রনে বাহী 

অফ্রিস স্কেজে সংগ্রহ 

েরজে হজে।  

সকান খরচ সনয়া হয় 

না 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর 

 সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক 

 রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

21 এনপ্তজও কায বক্রম েম্পপ্তকবি 

প্রিযয়ন । 

১০ (দ ) প্তদন এনপ্তজও প্তবিয়ক ব্যযনরা কর্তবক প্রণীি 

প্তনধ বাপ্তরি ফরনম আনবদন। 

এনপ্তজও অযানফয়াে ব 

ব্যযনরা, প্রধানমন্ত্রীর 

কায বালয়, মাইো 

ভবন(৯ম িলা), ১৩ 

 হীদ কযানেন 

মনসুর স্মরণী, রমনা, 

ঢাকা-১০০০ 

                ও 

www.ngoab.

gov.bd 

এ অফ্রিজসর েন্য 

প্রজযােয নয়/ফ্রি 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর 

 সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক 

 রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

  22 বয়ে ভািা, প্তবধবা  ও 

স্বামী পপ্তরিযাক্তা দুঃস্থ 

০১ কায বপ্তদবে উপনজলা  েমাজনেবা অপ্তফে সথনক 

প্রাি নপ্তথ । 

 
ফ্রি/চাজবমুক্ত 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর 

 সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সজলা প্র ােক 

 রাজবাড়ী 



পৃষ্ঠা 6/৯  

 

মপ্তহলাভািা, প্রপ্তিবন্ধীভািা 

এবং প্রপ্তদিন্ধী প্ত ক্ষা বৃপ্তি 

প্রদান েংক্রান্ত সচক 

স্বাক্ষরকরণ 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

23 যুব  ঋণ অনুনমাদন ও 

প্তবিরণ । 

০১ কায বপ্তদবে উপনজলা যুব উন্নয়ন অপ্তফে হনি প্রাি 

নপ্তথ- যানি থাকনব 

১। আনবদনপত্র । 

২। বন্ধকী জপ্তমর মাপ্তলকানার স্বপনক্ষ 

খপ্তিয়াননর কপ্তপ/দপ্তলল/ দাপ্তখলা। 

৩। যুব উন্নয়ন কর্তবক প্রপ্ত নক্ষনণর 

েনদপত্র। 

৪। আনবদনকারীর ছপ্তব-০১কপ্তপ। 

৫। জািীয় পপ্তরচয় পনত্রর ফনোকপ্তপ । 

৬। অনুনমাপ্তদি ঋনণর ৫% েঞ্চয় 

জমা। 

 

যুে উন্নয়ন েি বেেবার 

োয বালয় 

ফ্রি/চাজবমুক্ত 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর 

 সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক 

 রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

24 একটি বাড়ী একটি খামার 

প্রকনল্পর ঋণ অনুনমাদন। 

০১ কায বপ্তদবে ১। আনবদনকারীর ছপ্তব -১ কপ্তপ। 

২। জািীয় পপ্তরচয়পত্র/জন্ম প্তনবন্ধন 

েননদর ফনোকপ্তপ-১ কপ্তপ । 

৩। েপ্তমপ্তি ব্যবস্থাপনা কপ্তমটির 

কায বপ্তববরণী । 

েংপ্তিষ্ট েপ্তমপ্তির 

কায বালয়  

ফ্রেনামূজে 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর 

 সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক 

 রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

25 এাণ মন্ত্রণালয় কর্তবক প্রদি 

বরাদ্দ গৃহীি প্রকল্প 

বােবায়ন কায বক্রম 

(টিআর), কাপ্তবখা কাপ্তবো, 

৪০ প্তদননর কম বসূচী এাণ 

োমগ্রী । 

০২ (দুই) প্তদন উপনজলা প্রকল্প বােবায়ন কম বকিবার 

কায বালয় হনি  প্রোব প্রাপ্তির পর 

েভায় প্তেদ্ধান্ত গ্রহণ েংক্রান্ত 

কায বপ্তববরণী । 

েংপ্তিষ্ট  কায বালয় 

ফ্রেনামূজে 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর 

 সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক 

 রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

26 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এাণ ও 

কল্যাণ িহপ্তবল / মাননীয় 

জািীয় েংেদ েদস্যগনণর 

সস্বচ্ছাধীন িহপ্তবল হনি 

প্রদি অনুদাননর সচক 

ব্যপ্তক্তর অনুকূনল প্তবিরণ । 

০৭ (োি) প্তদন জািীয় পপ্তরচয়পনত্রর ০১ কপ্তপ 

েিযাপ্তয়প্তি ফনোকপ্তপ, েদ্য সিালা  

০১ কপ্তপ পােনপাে ব োইনজর ছপ্তব। 

িনব নগদ োকা প্রদাননর সক্ষনত্র    ( 

প্রনযাজয সক্ষনত্র ) ১০ োকা মূনল্যর 

সরপ্তভপ্তনউ স্ট্যাম্প। 

উপনজলা প্তনব বাহী 

অপ্তফোনরর কায বালয় 

 এ অফ্রিজসর েন্য 

প্রজযােয নয়/ফ্রি 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর 

 সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক 

 রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

27 ধম ব মন্ত্রণালয় হনি 

মেপ্তজদ/মপ্তদর/ 

০৭ (োি) প্তদন েংপ্তিষ্ট মেপ্তজদ/মপ্তদর/ সগারস্থান 

কপ্তমটির েভাপপ্তি / সেনক্রোরীর 

উপনজলা প্তনব বাহী 

অপ্তফোনরর কায বালয় 

এ অফ্রিজসর েন্য 

প্রজযােয নয়/ফ্রি 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর 

 সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সজলা প্র ােক 

 রাজবাড়ী 



পৃষ্ঠা 7/৯  

 

সগারস্থাননর অনুকূনল প্রাি 

বরাদ্দ প্তবিরণ। 

জািীয় পপ্তরচয়পনত্রর ০১ কপ্তপ 

েিযাপ্তয়ি ফনোকপ্তপ,ছপ্তব ০১ কপ্তপ, 

নাগপ্তরক  েনদ। 

 সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

২8 োংস্কৃপ্তিক প্তবিয়ক 

মন্ত্রণালয় হনি অনুদান 

প্রাপ্তির আনবদন 

অগ্রগামীকরণ। 

০১(এক) প্তদন েংস্কৃপ্তি প্তবিয়ক মন্ত্রণালয় কর্তবক 

প্রণীি অনুদান ফরম। 

ভবন ৬(১১) িলা, 

বাংলানদ  

েপ্তচবালয়, ঢাকা-

১০০০ 

এ অফ্রিজসর েন্য 

প্রজযােয নয়/ফ্রি 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর 

 সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক 

 রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

29 োধারণ অপ্তভনযাগ িদন্ত ও 

প্তনস্পপ্তি। 

০৭ (োি) প্তদন ঊদ্ধবিন কর্তবপক্ষ/ োধারণ জনগনণর 

প্তনকে হনি প্রাি অপ্তভনযাগ। 

 অপ্তভনযানগর সক্ষনত্র 

আনবদননর োনথ ২০ 

োকা মূল্য মাননর 

সকাে বপ্তফ 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর 

 সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক 

 রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

30 যাত্রা/ সমলা/ োকবাে/ 

প্তেননমা হল/ সপনোল পাম্প 

স্থাপন/ ইনের ভাো স্থাপন / 

প্তবপ্তবধ িদন্ত প্রপ্তিনবদন 

সপ্ররণ। 

০৭ (োি) প্তদন   প্তি/চাজবমুক্ত উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর 

 সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক 

 রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

3১ হজব্রি পালননর ফরম 

প্তবিরণ ও পরাম ব প্রদান 

০১ (এক) প্তদন র্ি ব ফ্রেষয়ে িন্ত্রণালয় েতৃে 

ফ্রনর্ বাফ্ররে িরজি আজেদন েরজে 

হজে। 

উপনজলা প্তনব বাহী 

অপ্তফোনরর কায বালয় 

এবং র্ি ব ফ্রেষয়ে 

িন্ত্রণালয়,ঢাো 

প্তি/চাজবমুক্ত উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর 

 সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক 

 রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

32 সজলা সথনক প্রাি োর 

প্তডলারনদর মানে উপবরাদ্দ 

প্রদান । 

০১ (এক) প্তদন উপনজলা কৃপ্তি অপ্তফোর, উপনজলা 

োর ও বীজ মপ্তনেপ্তরং কপ্তমটির েদস্য 

েপ্তচব এর প্তনকে হনি প্রাি নপ্তথ- 

যানি থাকনব  ১। আগামনীবািবা, ২। 

চালানপত্র  । 

 প্তি/চাজবমুক্ত উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর 

 সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক 

 রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

33 প্তবপ্তভন্ন কপ্তমটির েভাপপ্তির 

দাপ্তয়ত্ব পালন। 

কপ্তমটির েদস্য 

েপ্তচনবর োনথ 

- উপনজলা প্তনব বাহী 

অপ্তফোনরর কায বালয় 

প্তি/চাজবমুক্ত উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর 

 সগায়ালদ, রাজবাড়ী 

সজলা প্র ােক 

 রাজবাড়ী 



পৃষ্ঠা 8/৯  

 

আনলাচনার 

মাধ্যনম েম্ভাব্য 

স্বল্প েমনয়। 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫নমাবাঃ 

 নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

34 নারী ও প্ত শু প্তনয বািন  

প্রপ্তিনরাধ 

অপ্তভনযাগ 

প্রাপ্তির োনথ 

োনথ 

অফ্রিজযাগোরী ও সংক্ষুব্ধ ব্যফ্রিেজগ বর 

ফ্রনেট স্কেজে অফ্রিজযাগ পাওয়ার পর 

উপনজলা প্তনব বাহী 

অপ্তফোনরর কায বালয় 

প্তি/চাজবমুক্ত উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোনরর কায বালয়, 

সগায়ালদ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

অপ্তফোর ইনচাজব, সগায়ালদঘাে থানা 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭১৩৩৭৩৬০১ 

উপনজলা মপ্তহলা প্তবিয়ক কম বকিবা, সগায়ালদ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭১৮৭৩৭২৬৪ 

সজলা প্র ােক 

 রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫নমাবাঃ 

 নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

35 বাল্য প্তববাহ ও ইভটিপ্তজং 

প্রপ্তিনরাধ। 

অপ্তভনযাগ 

প্রাপ্তির োনথ 

োনথ কায বক্রম 

গ্রহণ করা হয়। 

অফ্রিজযাগোরী ও সংক্ষুব্ধ ব্যফ্রিেজগ বর 

ফ্রনেট স্কেজে অফ্রিজযাগ পাওয়ার পর 

উপনজলা প্তনব বাহী 

অপ্তফোনরর 

কায বালয়- 

প্তি/চাজবমুক্ত উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোনরর কায বালয়, 

সগায়ালদ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

অপ্তফোর ইনচাজব, সগায়ালদঘাে থানা 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭১৩৩৭৩৬০১ 

উপনজলা েমাজনেবা অপ্তফোর 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৮১১২৪০৪৭ 

উপনজলা মপ্তহলা প্তবিয়ক কম বকিবা, সগায়ালদ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭১৮৭৩৭২৬৪ 

সজলা প্র ােক 

 রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫নমাবাঃ 

 নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

৩6 এলফ্রেইফ্রি েতৃবে গৃহীে ও 

োস্তোফ্রয়ে প্রেল্প প্রজযােয 

স্কক্ষজে ঠিোদাজরর ফ্রেল / 

প্রেল্প েফ্রির্টর ফ্রেল। 

০২ (দুই) ফ্রদন উপজেলা প্রজেৌশলীর োয বালয় হজে 

প্রস্তাে/িাইল প্রাফ্রি 

উপজেলা প্রজেৌশলীর 

োয বালয় - 

প্তি/চাজবমুক্ত উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর সগায়ালদ,রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক 

 রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫নমাবাঃ 

 নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

৩৭ োেীয় গ্রন্থজেন্দ্র স্কেজে 

স্কেসরোরী গ্রন্থাগারসমূজহ 

েই প্রাফ্রির আজেদজন 

সুপাফ্ররশ প্রদান। 

০২ (দুই) ঘন্টা োেীয় গ্রন্থ স্কেন্দ্র স্কেজে সরেরাহকৃে 

আজেদন িরি 

োেীয় গ্রন্থ স্কেন্দ্র 

সাংস্কৃফ্রে ফ্রেষয়ে 

িন্ত্রণালয়, ৫/ফ্রস 

েঙ্গেন্ধু এফ্রিফ্রনউ, 

ঢাো-১০০০ 

স্কোন খরচ স্কনয়া হয় 

না 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর সগায়ালদ,রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক 

 রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫নমাবাঃ 

 নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

৩৮ োেীয় গ্রন্থজেন্দ্র স্কেজে 

স্কেসরোরী গ্রন্থাগারসমূজহ 

েরাদ্দকৃে েই গ্রহণ 

ফ্রেষ।জ য় সুপাফ্ররশ প্রদান  

০২ (দুই) ঘন্টা োেীয় গ্রন্থ স্কেন্দ্র স্কেজে সরেরাহকৃে 

আজেদন িরি 

োেীয় গ্রন্থ স্কেন্দ্র 

সাংস্কৃফ্রে ফ্রেষয়ে 

িন্ত্রণালয়, ৫/ফ্রস 

েঙ্গেন্ধু এফ্রিফ্রনউ, 

ঢাো-১০০০ 

স্কোন খরচ স্কনয়া হয় 

না 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর সগায়ালদ,রাজবাড়ী 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

সজলা প্র ােক 

 রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫নমাবাঃ 

 নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

৩৯ ফ্রনে বাহী ম্যাফ্রেজেট ০৩ (ফ্রেন) ফ্রদন সাদা োগজে আজেদন েরজে হজে।  ফ্রনে বাহী ম্যাফ্রেজেট আজেদজনর েন্য ২০/- উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর সগায়ালদ,রাজবাড়ী সজলা প্র ােক 



পৃষ্ঠা 9/৯  

 

আদালজে িািলার 

আজদজশর সার্ারণ/েরুফ্রর 

োজেদা নেল প্রদান 

আদালে 

স্কগায়ালন্দ, রােোড়ী। 

টাোর স্কোট ব ফ্রি এেং 

প্রফ্রে পৃষ্ঠার নেজলর 

েন্য ৪/- টাো হাজর 

স্কোট বফ্রি 

সফান: ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯  

সমাবাঃ নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০৮ 

ই-সমইল 

unogoalanda@mopa.gov.bd 

 রাজবাড়ী 

সফান:০৬৪১-৮৫৪০৫নমাবাঃ 

 নম্বর-০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

ই-সমইলdcrajbari@mopa.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

(ম  োঃ জানকর গহাদসি) 

উপনজলা প্তনব বাহী অপ্তফোর 

সগায়ালদ, রাজবাড়ী। 

সফান- ০২৪৭৭৭৯৮১৯৯ 

মুনঠানফান- ০১৭৩৩৩৩৬৪০৮  

   e-mail: unogoalanda@mopa.gov.bd   
 

এছাড়াও উপজেলা ফ্রনে বাহী অফ্রিসার েতৃবে উপজেলায় ফ্রনজমাি োয বােলী সম্পাফ্রদে হজয় োজেেঃ 

* সািাফ্রেে ও সাংস্কৃফ্রেে োয বক্রি স্কোরদার েরণ 

*  ইউফ্রনয়ন পফ্ররষজদর িজধ্য পে স্কযাগাজযাগ 

* প্রাকৃফ্রেে দুজয বাগ, দুফ্রিবক্ষ ও িহািারীর সিয় োণ োজে সহায়ো প্রদান 

* আইন-শংখলা রক্ষায় প্রজয়ােনীয় সহায়ো প্রদান 

* সরোফ্রর োয বক্রজির সহায়ে শফ্রি ফ্রহসাজে দাফ্রয়ত্ব পালন 

* উপজেলা পয বাজয় উন্নয়ন ও প্রশাসফ্রনে োজের েদারফ্রেেরণ 

* ফ্রেিাগীয় েি বেেবাজদর সাজে সিন্বজয়র দাফ্রয়ত্ব পালন 

* িন্ত্রণালজয়র সেল নীফ্রেিালা িাঠ পয বাজয় োস্তোয়ন 

* উপজেলা ও ইউফ্রনয় ফ্রিফ্রেটাল স্কসন্টার পফ্ররচালনা ও েদারফ্রেরণ 

* স্কশখ রাজসল ফ্রিফ্রেটাল োে পয বজেক্ষণ 

mailto:unogoalanda@mopa.gov.bd

