
 

C:\Users\Dell\Desktop\Last Final Citizen Charter of Borhanuddin UNO Office- Unicode.doc 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

উপদজলা নিববাহী অনিসাদরর কার্বালয়  

দেৌলতখাি, দ ালা।  

(doulatkhan.bhola.gov.bd) 

নসনিদজিস চািবার 

১. ন শি ও নিশি 
  

ন শি:  েক্ষ ও কার্বকর উপদজলা প্রশাসি  

নিশি:  প্রানতষ্ঠানিক সক্ষিতা বৃনির িাধ্যদি একনি েক্ষ, দসবািুখী কলযাণধ্িবী ও োয়বি উপদজলা গদে দতালা দেৌলতখাি 
 

২. দসবা প্রোি ও প্রনতশ্রুনত 

 

িাগনরক সিে বা দসবাপ্রোি প্রনতশ্রুনত 

ক্র. িাং
দসবার িাি প্রদয়াজিীয় সদববাচ্চ সিয় প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

কাগজপত্র প্রানির স্থাি
দসবার িলূয/ নি/ চাদজবস

োনয়ত্বপ্রাি কিবকতবা

(পেনব দিনলদিাি ও ই-দিইল 

উর্ধ্বতি কিবকতবার 

(পেনব দিনলদিাি ও ই-দিইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮)

০১ কৃনি খাস জনি 

বদদাবস্ত প্রোি  

৩০ (নত্রশ) কার্বনেবস  ১। কৃনি খাস জনি বদদাবদস্তর দকস িনি  

২। আদবেিপত্র   

৩। দপৌর দিয়র/ইউনপ দচয়ারিযাি কতৃবক 

প্রেত্ত িাগনরক সিে,  ূনিহীি সিে 

৪। ¯^vgx-¯¿xi ৩ কনপ সতযানয়ত ছনব  

৫। জাতীয় পনরচয়পদত্রর িদিাকনপ 

৬। উপদজলা কৃনি খাস জনি বদদাবস্ত 

কনিনির কার্বনববরণীর কনপ 

উপদজলা  ূনি অনিস, 

উপদজলা নিববাহী 

অনিসাদরর কার্বালয় 

এবাং দজলা প্রশাসক, 

দ ালা এর কার্বালয়। 

 

নবিািূদলয উপদজলা নিববাহী অনিসার 

দেৌলতখাি, দ ালা। 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১১৪৮৯৭৩৩ 

দিনলদিাি:+৮৮০-৪৯২৪-৫৬১০৯ 

Email: unodaulatkhan@mopa.gov.bd 
 

দজলা প্রশাসক, দ ালা ।  

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১৫-২১১৮৯৯ 

দিনলদিাি: +৮৮০-৪৯১-৬২৪০০ 

Email: dcbhola@mopa.gov.bd 

 

 

০২ অকৃনি খাস জনি 

বদদাবদস্তর িনি 

অগ্রগািীকরণ  

৩০ (নত্রশ) কার্বনেবস ১। অকৃনি খাস জনি বদদাবদস্তর দকস 

িনি  

২। আদবেিপত্র   

৩। দপৌর দিয়র/ইউনপ দচয়ারিযাি কতৃবক 

প্রেত্ত িাগনরক সিে,  ূনিহীি সিে 

৪। ¯^vgx-¯¿xi ৩ কনপ সতযানয়ত ছনব  

৫। জাতীয় পনরচয়পদত্রর িদিাকনপ 

৬। উপদজলা অকৃনি খাস জনি বদদাবস্ত 

কনিনির কার্বনববরণীর কনপ 

উপদজলা  ূনি অনিস, 

উপদজলা নিববাহী 

অনিসাদরর কার্বালয় 

এবাং দজলা প্রশাসক, 

দ ালা িদহােয় এর 

কার্বালয়। 

নবিািূদলয    

উপদজলা নিববাহী অনিসার 

দেৌলতখাি, দ ালা। 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১১৪৮৯৭৩৩ 

দিনলদিাি:+৮৮০-৪৯২৪-৫৬১০৯ 

Email: unodaulatkhan@mopa.gov.bd 
 

     

দজলা প্রশাসক, দ ালা 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১৫-২১১৮৯৯ 

দিনলদিাি: +৮৮০-৪৯১-৬২৪০০ 

Email: dcbhola@mopa.gov.bd 
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ক্র. িাং
দসবার িাি প্রদয়াজিীয় সদববাচ্চ সিয় প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

কাগজপত্র প্রানির স্থাি
দসবার িলূয/ নি/ চাদজবস

োনয়ত্বপ্রাি কিবকতবা

(পেনব দিনলদিাি ও ই-দিইল 

উর্ধ্বতি কিবকতবার 

(পেনব দিনলদিাি ও ই-দিইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮)

০৩ অনপবত সম্পনত্তর নলজ 

িবায়ি  

৩ (নতি) নেি ১. আদবেিপত্র (সরকার নিধ্বানরত) 

২. পূদবব নিজিানি প্রোদির রনসদের কনপ 

 

 

উপদজলা নিববাহী 

অনিসাদরর কার্বালয়, 

সহকারী কনিশিার 

( ূনি) এর কার্বালয়। 

১.কৃনি ৫ িাকা /শতাাংশ 

২. অকৃনি ২০ িাকা/শতাাংশ 

৩. বানণনজযক ৩০িাকা/শতাাংশ 

৪. দপৌর এলাকায় ন তর কৃনি 

১০ িাকা/শতাাংশ 

৫. অকৃনি ৪০ িাকা/শতাাংশ 

৬. পাকাবানে ৪ িাকা/বগবিুি 

উপদজলা নিববাহী অনিসার 

দেৌলতখাি, দ ালা। 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১১৪৮৯৭৩৩ 

দিনলদিাি:+৮৮০-৪৯২৪-৫৬১০৯ 

Email: unodaulatkhan@mopa.gov.bd 
 

     

দজলা প্রশাসক, দ ালা 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১৫-২১১৮৯৯ 

দিনলদিাি: +৮৮০-৪৯১-৬২৪০০ 

Email: dcbhola@mopa.gov.bd 

 

 

০৪ স্থািীয় সরকার 

িন্ত্রণালদয়র বাস্তবানয়ত 

প্রকদের নবল প্রোণ  

২(দুই) নেি উপদজলা প্রদকৌশলী, দেৌলতখাি হদত  

প্রস্তাব দপ্ররণ  

উপদজলা প্রদকৌশলীর 

কার্বালয় 

উপদজলা নিববাহী 

অনিসাদরর কার্বালয়, 

দেৌলতখাি, দ ালা। 

নবিািূদলয উপদজলা নিববাহী অনিসার 

দেৌলতখাি, দ ালা। 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১১৪৮৯৭৩৩ 

দিনলদিাি:+৮৮০-৪৯২৪-৫৬১০৯ 

Email: unodaulatkhan@mopa.gov.bd 
 

     

দজলা প্রশাসক, দ ালা 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১৫-২১১৮৯৯ 

দিনলদিাি: +৮৮০-৪৯১-৬২৪০০ 

Email: dcbhola@mopa.gov.bd 

 

 

০৫ হাি-বাজার ইজারা 

প্রোি  

৬০ (িাি) নেি  ৩০০ িাকার িি-জুনিনশয়াল স্ট্যাম্প 

(ইজারা গৃহীত হদল)  

ইজরা িূদলযর ২৫% ও জািািত বাবে 

৫% এর দপ-অিবার/বযাাংক ড্রািি 

 

  

সহকারী কনিশিার 

( ূনি) এর কার্বলয়,  

উপদজলা নিববাহী 

অনিসার এর কার্বালয়, 

দেৌলতখাি এবাং দজলা 

প্রশাসক, দ ালা এর 

কার্বালয়। 

১.বাজাদরর ইজারািূলয 

অিরু্ায়ী নসনিউদলর িূলয 

নিধ্বারণ 

২. ইজরািূলয ১ লক্ষ পর্বন্ত 

৫০০ িাকা 

৩. ইজারািূলয ১ লক্ষ িাকার 

উর্ধ্ব দিদক ২ লক্ষ িাকা পর্বন্ত 

১০০০ িাকা 

৪. ইজরািূলয ২ লক্ষ িাকার 

উদর্ধ্ব প্রনত লক্ষ বা তার  গ্াাংশ 

িাকার জিয ১০০০ িাকার 

সাদি অনতনরক্ত ২০০ িাকা। 

৫. ইজারািূদলযর ২৫% 

েরপদত্রর সাদি োনখল 

৬. ইজারাপ্রাি হদল ইজারািূদলযর 

অবনশষ্ট৭৫% জিাোি 

উপদজলা নিববাহী অনিসার 

দেৌলতখাি, দ ালা। 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১১৪৮৯৭৩৩ 

দিনলদিাি:+৮৮০-৪৯২৪-৫৬১০৯ 

Email: unodaulatkhan@mopa.gov.bd 
 

     

দজলা প্রশাসক, দ ালা 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১৫-২১১৮৯৯ 

দিনলদিাি: +৮৮০-৪৯১-৬২৪০০ 

Email: dcbhola@mopa.gov.bd 

 

 

০৬. জলিহল ইজারা প্রোি  ৬০ (িাি) নেি  ১. িাগনরকত্ব সিে  

২. জাতীয় পনরচয়পদত্রর িদিাকনপ  

৩. িৎসযজীবী সিবায় সনিনতর 

দরনজদেশি 

 

সহকারী কনিশিার 

( ূনি), উপদজলা নিববাহী 

অনিসাদরর কার্বালয় 

এবাং দজলা প্রশাসক, 

দ ালা িদহােদয়র 

১. প্রনতনি নসনিউল ক্রদয়র 

জিয নিধ্বানরত দকাদি ৫০০ 

িাকা চালািূদল জিা প্রোি 

২. ইজারা িূলয প্রোি 

৩. আয়কর প্রোি 

উপদজলা নিববাহী অনিসার 

দেৌলতখাি, দ ালা। 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১১৪৮৯৭৩৩ 

দিনলদিাি:+৮৮০-৪৯২৪-৫৬১০৯ 

Email: unodaulatkhan@mopa.gov.bd 

     

দজলা প্রশাসক, দ ালা 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১৫-২১১৮৯৯ 

দিনলদিাি: +৮৮০-৪৯১-৬২৪০০ 

Email: dcbhola@mopa.gov.bd 

mailto:unoborhanuddin@mopa.gov.bd
mailto:dcbhola@mopa.gov.bd
mailto:unoborhanuddin@mopa.gov.bd
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mailto:unoborhanuddin@mopa.gov.bd
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ক্র. িাং
দসবার িাি প্রদয়াজিীয় সদববাচ্চ সিয় প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

কাগজপত্র প্রানির স্থাি
দসবার িলূয/ নি/ চাদজবস

োনয়ত্বপ্রাি কিবকতবা

(পেনব দিনলদিাি ও ই-দিইল 

উর্ধ্বতি কিবকতবার 

(পেনব দিনলদিাি ও ই-দিইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮)

 কার্বালয়। ৪.  যাি প্রোি 

৫. জািািত প্রোি 

  

 

০৭. দবসরকানর কদলজ, 

সু্কল ও িােরাসার 

দবতি নবল প্রোি 

(প্রদর্াজয দক্ষদত্র)  

২ (দুই) নেি  প্রস্তুতকতৃ দবতি নবল ও এিনপও শীি 

োনখল 

উপদজলা নিববাহী 

অনিসাদরর কার্বালয়, 

দেৌলতখাি, দ ালা। 

প্রদর্াজয িয়    

উপদজলা নিববাহী অনিসার 

দেৌলতখাি, দ ালা। 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১১৪৮৯৭৩৩ 

দিনলদিাি:+৮৮০-৪৯২৪-৫৬১০৯ 

Email: unodaulatkhan@mopa.gov.bd 
 

     

দজলা প্রশাসক, দ ালা 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১৫-২১১৮৯৯ 

দিনলদিাি: +৮৮০-৪৯১-৬২৪০০ 

Email: dcbhola@mopa.gov.bd 

 

 

০৮. ধ্িব িন্ত্রণালয়, নশক্ষা 

িন্ত্রণালয়, দজলা 

পনরিে, সাংস্থা/নব াগ 

কতৃবক নবনবধ্ অিেুাি 

নবতরণ  

০৩ (নতি) নেি  ১. আদবেি  

২. জাতীয় পনরচয়পদত্রর িদিাকনপ 

৩. িসনজে/িনদর কনিনির 

স াপনত/সেসয সনচদবর ছনব এবাং 

জাতীয় পনরচয়পদত্রর িদিাকনপ 

(প্রদর্াজয দক্ষদত্র) 

উপদজলা নিববাহী 

অনিসাদরর কার্বালয়, 

দেৌলতখাি, দ ালা। 

আদবেদির সাদি ২০ িাকা 

িূদলযর দকািব নি 

   

উপদজলা নিববাহী অনিসার 

দেৌলতখাি, দ ালা। 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১১৪৮৯৭৩৩ 

দিনলদিাি:+৮৮০-৪৯২৪-৫৬১০৯ 

Email: unodaulatkhan@mopa.gov.bd 
 

     

দজলা প্রশাসক, দ ালা 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১৫-২১১৮৯৯ 

দিনলদিাি: +৮৮০-৪৯১-৬২৪০০ 

Email: dcbhola@mopa.gov.bd 

 

 

০৯. সাধ্ারণ অন দর্াগ 

নিষ্পনত্ত 

৬০ (িাি) নেি  ১. আদবেি  (দিাবাইল b¤^imn)  

 

 

উপদজলা নিববাহী 

অনিসাদরর কার্বালয়, 

দেৌলতখাি, দ ালা।   

দকািব নি-২০ িাকা    

উপদজলা নিববাহী অনিসার 

দেৌলতখাি, দ ালা। 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১১৪৮৯৭৩৩ 

দিনলদিাি:+৮৮০-৪৯২৪-৫৬১০৯ 

Email: unodaulatkhan@mopa.gov.bd 
 

     

দজলা প্রশাসক, দ ালা 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১৫-২১১৮৯৯ 

দিনলদিাি: +৮৮০-৪৯১-৬২৪০০ 

Email: dcbhola@mopa.gov.bd 

 

 

১০. এিনজও কার্বক্রদির 

প্রতযয়িপত্র প্রোি  

১৫ (পদিদরা) নেি  ১. নিবন্ধি সিে  

২. কিবসূনচ অিদুিােি িকুদিন্ট  

৩. কিবসূনচর জিয অিদুিানেত বাদজি  

৪. ইউনিয়ি পনরিদের দচয়ারিযাদির 

প্রতযয়ি (প্রদর্াজয দক্ষদত্র)  

উপদজলা নিববাহী 

অনিসাদরর কার্বালয়, 

দেৌলতখাি, দ ালা।   

নবিািূদলয    

উপদজলা নিববাহী অনিসার 

দেৌলতখাি, দ ালা। 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১১৪৮৯৭৩৩ 

দিনলদিাি:+৮৮০-৪৯২৪-৫৬১০৯ 

Email: unodaulatkhan@mopa.gov.bd 
 

     

দজলা প্রশাসক, দ ালা 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১৫-২১১৮৯৯ 

দিনলদিাি: +৮৮০-৪৯১-৬২৪০০ 

Email: dcbhola@mopa.gov.bd 

 

 

১১. তিয অনধ্কার আইি 

বাস্তবায়ি 

আদবেদির ধ্রি অিরু্ায়ী 

সদববাচ্চ ২০ কিবনেবস  

তিয অনধ্কার নবনধ্িালার নিধ্বানরত 

িরদি আদবেিকরণ 

উপদজলা নিববাহী 

অনিসাদরর কার্বালয়, 

দেৌলতখাি, দ ালা।   

তিয অনধ্কার নবনধ্িালায় 

নিধ্বানরত নি 

   

উপদজলা নিববাহী অনিসার 

দেৌলতখাি, দ ালা। 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১১৪৮৯৭৩৩ 

দিনলদিাি:+৮৮০-৪৯২৪-৫৬১০৯ 

     

দজলা প্রশাসক, দ ালা 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১৫-২১১৮৯৯ 

দিনলদিাি: +৮৮০-৪৯১-৬২৪০০ 

Email: dcbhola@mopa.gov.bd 
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ক্র. িাং
দসবার িাি প্রদয়াজিীয় সদববাচ্চ সিয় প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

কাগজপত্র প্রানির স্থাি
দসবার িলূয/ নি/ চাদজবস

োনয়ত্বপ্রাি কিবকতবা

(পেনব দিনলদিাি ও ই-দিইল 

উর্ধ্বতি কিবকতবার 

(পেনব দিনলদিাি ও ই-দিইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮)

Email: unodaulatkhan@mopa.gov.bd 
 

 

 

 

১২. প্রয়াত িুনক্তদর্ািাদের 

োিি খরচ প্রোি   

০১ (এক) নেি ১. আদবেি িরি 

২. িুনক্তদর্ািা সিদের িদিাকনপ  

৩. দিয়র/ইউনপ দচয়ারিযাি কতৃবক 

কতৃবক িুনক্তদর্ািার ওয়ানরশদের িদধ্য 

ক্ষিতাপ্রাি বযনক্তদত wPwýZ কদর 

প্রতযয়ি  

৫. িৃতয সিে 

উপদজলা নিববাহী 

অনিসাদরর কার্বালয়, 

দেৌলতখাি, দ ালা।   

নবিািূদলয    

উপদজলা নিববাহী অনিসার 

দেৌলতখাি, দ ালা। 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১১৪৮৯৭৩৩ 

দিনলদিাি:+৮৮০-৪৯২৪-৫৬১০৯ 

Email: unodaulatkhan@mopa.gov.bd 
 

     

দজলা প্রশাসক, দ ালা 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১৫-২১১৮৯৯ 

দিনলদিাি: +৮৮০-৪৯১-৬২৪০০ 

Email: dcbhola@mopa.gov.bd 

 

 

১৩. 

জন্ম নিবন্ধি সাংদশাধ্ি 

আদবেদির উপর 

সুপানরশ  

২ (দুই) ঘন্টা 
জন্ম-নিবন্ধি সাংদশাধ্দির নিধ্বানরত 

আদবেি িরি 

দপৌরস া নিনজিাল 

দসন্টার/   ইউনিয়ি 

নিনজিাল দসন্টার 

নবিািূদলয  

   

উপদজলা নিববাহী অনিসার 

দেৌলতখাি, দ ালা। 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১১৪৮৯৭৩৩ 

দিনলদিাি:+৮৮০-৪৯২৪-৫৬১০৯ 

Email: unodaulatkhan@mopa.gov.bd 
 

     

দজলা প্রশাসক, দ ালা 

দিাবাইল: +৮৮০-১৭১৫-২১১৮৯৯ 

দিনলদিাি: +৮৮০-৪৯১-৬২৪০০ 

Email: dcbhola@mopa.gov.bd 
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