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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 

কাঠািলয়া, ঝালকা । 
www.kathalia.jhalakathi.gov.bd 

 
নাগিরক সনদ বা সবা দান িত িত 

 
 

িম
ক 
নং 

সবার নাম েয়াজনীয় 
সেবা  সময় 
ঘ া/িদন/মাস 

েয়াজনীয় কাগজপ  কাগজপ /আেবদন 
ফরম াি র ান 

সবা  ও 
পিরেশাধ 
প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  
কমকতার 

 পদবী, ম ন র, জলা / 
উপেজলা কাড 

/ ফান/ফ া /ইেমইল ন র 

উ তন কমকতার 
নাম, পদবী, ম ন র, জলা /উপেজলা 

কাড ফান/ফ া /ইেমইল ন র 

1. 

ি েযা ােদর 
দাফন খরচ দান 

০৭ (সাত)  
কাযিদবস 

 

আেবদন, ি েযা া কমা ােরর 
ত ায়ন, র তািরখ, সময় 

এবং ান উে খসহ ানীয় 
ক পে র  সনদ, 
হাসপাতােল  বরেণর ডথ 
সা িফেকট   

ানীয়ভােব ণীত 
আেবদন ফরম 
উপেজলা িনবাহী 
অিফস থেক সং হ 
করেত হেব 
 

িবনা ে  উপেজলা িনবাহী অিফসার 
কাঠািলয়া, ঝলকা  

ম নং-২২০১  
জলা কাড: ৪২০০,উপেজলা কাড: ৪২৪৩ 

ফান: ০৪৯৫২-৫৬০০১ ,ফ : ০৪৯৫২-৫৬০৬৯ 
ই- মইল: unokathalia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক 
ঝালকা । 

জলা কাড: ৪২০০ 
ফান: ০৪৯৮-৬৩৩০০,ফ : ০৪৯৮-৬২০৯৯ 

ই- মইল: dcjhalokati@mopa.gov.bd 

2. 

 জ  িনব ন 
সংেশাধেনর 

আেবদন রিজ ার 
জনােরেলর 

কাযালেয় অ ায়ন 

০৭ (সাত)  
কাযিদবস 

 

১। আেবদন  
২। জ  িনব ন সংেশাধেনর 
িনধািরত ফরম যথাযথভােব 

রণ 
৩। আেবিদত সংেশাধনীর পে  

ামাণ 

সংি  
পৗরসভা/ইউিনয়ন 

িডিজটাল স াের 
ফরম পাওয়া যােব  
 

িবনা ে  উপেজলা িনবাহী অিফসার 
কাঠািলয়া, ঝলকা  

ম নং-২২০১  
জলা কাড: ৪২০০,উপেজলা কাড: ৪২৪৩ 

ফান: ০৪৯৫২-৫৬০০১ ,ফ : ০৪৯৫২-৫৬০৬৯ 
ই- মইল: unokathalia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক 
ঝালকা । 

জলা কাড: ৪২০০ 
ফান: ০৪৯৮-৬৩৩০০,ফ : ০৪৯৮-৬২০৯৯ 

ই- মইল: dcjhalokati@mopa.gov.bd 

3. 

মহামা  
রা পিত/ ধানম ী
র াণ ও ক াণ 

তহিবল হেত দ  
অ দােনর চক 

হ া র 

 
০৭ (সাত)  
কাযিদবস 

 

আেবদন, জাতীয় পিরচয়পে র 
০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ, 
ছিব ০১ (এক) কিপ ও ানীয় 
চয়ার ান ক ক ত য়নপ সহ 

আেবদন 
 

িনজ উে ােগ 
আেবদন করেত হেব। 

িবনা ে  উপেজলা িনবাহী অিফসার 
কাঠািলয়া, ঝলকা  

ম নং-২২০১  
জলা কাড: ৪২০০,উপেজলা কাড: ৪২৪৩ 

ফান: ০৪৯৫২-৫৬০০১ ,ফ : ০৪৯৫২-৫৬০৬৯ 
ই- মইল: unokathalia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক 
ঝালকা । 

জলা কাড: ৪২০০ 
ফান: ০৪৯৮-৬৩৩০০,ফ : ০৪৯৮-৬২০৯৯ 

ই- মইল: dcjhalokati@mopa.gov.bd 

4. 

ধম 
 ম ণালয় হেত 
মসিজদ/মি র 

অ েল া  বরা  

০৭ (সাত)  
কাযিদবস 

 

আেবদন, জাতীয় পিরচয়পে র 
০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ, 
ছিব ০১ (এক) কিপ ও ানীয় 
চয়ার ান ক ক ত য়নপ সহ 

িনজ উে ােগ 
আেবদন করেত হেব। 

িবনা ে  উপেজলা িনবাহী অিফসার 
কাঠািলয়া, ঝলকা  

ম নং-২২০১  
জলা কাড: ৪২০০,উপেজলা কাড: ৪২৪৩ 

জলা শাসক 
ঝালকা । 

জলা কাড: ৪২০০ 
ফান: ০৪৯৮-৬৩৩০০,ফ : ০৪৯৮-৬২০৯৯ 
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দান আেবদন 
 

ফান: ০৪৯৫২-৫৬০০১ ,ফ : ০৪৯৫২-৫৬০৬৯ 
ই- মইল: unokathalia@mopa.gov.bd 

ই- মইল: dcjhalokati@mopa.gov.bd 

5. 

জাতীয় েক  
হেত াব/ 
পাঠাগােরর 

অ েল া  চক 
দান 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

আেবদন, জাতীয় পিরচয়পে র 
০১ কিপ সত ািয়ত ফেটাকিপ, 
ছিব ০১ (এক) কিপ ও ানীয় 
চয়ার ান ক ক ত য়নপ সহ 

আেবদন 
 

িনজ উে ােগ 
সং হ করেত হেব। 

িবনা ে  উপেজলা িনবাহী অিফসার 
কাঠািলয়া, ঝলকা  

ম নং-২২০১  
জলা কাড: ৪২০০,উপেজলা কাড: ৪২৪৩ 

ফান: ০৪৯৫২-৫৬০০১ ,ফ : ০৪৯৫২-৫৬০৬৯ 
ই- মইল: unokathalia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক 
ঝালকা । 

জলা কাড: ৪২০০ 
ফান: ০৪৯৮-৬৩৩০০,ফ : ০৪৯৮-৬২০৯৯ 

ই- মইল: dcjhalokati@mopa.gov.bd 

6. 

সং িত িবষয়ক 
ম ণালয় হেত 
অ দান াি র 

আেবদন 
অ গামীকরণ 

০২ ( ই) 
কাযিদবস 

সং িত িবষয়ক ম ণালয় 
ক ক ণীত অ দান ফরম 

 

ভবন ৬(১১) তলা, 
বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা-১০০০ 
e-mail: 
ap@moca.gov.bd 
web: 
www.moca.gov.bd 

িবনা ে  উপেজলা িনবাহী অিফসার 
কাঠািলয়া, ঝলকা  

ম নং-২২০১  
জলা কাড: ৪২০০,উপেজলা কাড: ৪২৪৩ 

ফান: ০৪৯৫২-৫৬০০১ ,ফ : ০৪৯৫২-৫৬০৬৯ 
ই- মইল: unokathalia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক 
ঝালকা । 

জলা কাড: ৪২০০ 
ফান: ০৪৯৮-৬৩৩০০,ফ : ০৪৯৮-৬২০৯৯ 

ই- মইল: dcjhalokati@mopa.gov.bd 

7. 

এনিজও কায ম 
স িকত ত য়ন 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

এনিজও িবষয়ক েরা ক ক 
ণীত িনধািরত ফরেম (এফিড-

৬) আেবদন 
 

এনিজও অ ােফয়াস 
েরা ধানম ীর 

কাযালয়  
মাইসা ভবন (৯ম তলা) 
১৩ শহীদ ক াে ন 
মন র আলী রণী, 
রমনা, ঢাকা-১০০০০ 
e-mail: 
naffairsb@yahoo.com 
web: 
www.ngoab.gov.bd 

িবনা ে  

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
কাঠািলয়া, ঝলকা  

ম নং-২২০১  
জলা কাড: ৪২০০,উপেজলা কাড: ৪২৪৩ 

ফান: ০৪৯৫২-৫৬০০১ ,ফ : ০৪৯৫২-৫৬০৬৯ 
ই- মইল: unokathalia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক 
ঝালকা । 

জলা কাড: ৪২০০ 
ফান: ০৪৯৮-৬৩৩০০,ফ : ০৪৯৮-৬২০৯৯ 

ই- মইল: dcjhalokati@mopa.gov.bd 

8. 

িশ া িত ােনর 
ােনিজং কিম  
গঠেনর জ  
অিভভাবক 

সদ /ি জাইিডং 
অিফসার িনেয়াগ 

০২ ( ই) 
কাযিদবস 

১। েলর ােড ধান 
িশ ক/িশি কার আেবদন  
২। বতমান কিম র ১ম সভার 
কাযিববরণীর সত ািয়ত কিপ 
৩। িশ া বােডর অ মিত 
পে র ফেটাকিপ 

িনজ উে ােগ 
আেবদন করেত হেব। 

িবনা ে  উপেজলা িনবাহী অিফসার 
কাঠািলয়া, ঝলকা  

ম নং-২২০১  
জলা কাড: ৪২০০,উপেজলা কাড: ৪২৪৩ 

ফান: ০৪৯৫২-৫৬০০১ ,ফ : ০৪৯৫২-৫৬০৬৯ 
ই- মইল: unokathalia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক 
ঝালকা । 

জলা কাড: ৪২০০ 
ফান: ০৪৯৮-৬৩৩০০,ফ : ০৪৯৮-৬২০৯৯ 

ই- মইল: dcjhalokati@mopa.gov.bd 

9. 

িশ া িত ােনর 
িশ াথ েদর িশ া 
সফর,  িপকিনক বা 
য কান দলগত 
মেণ যাবার  

০৩ (িতন ) 
কাযিদবস 

 ১। ধান িশ ক/িশি কার 
আেবদন  
২। গািড়র িফটেনস,চালেকর 

াইিভং  লাইেস  এর কিপ 
৩।িশ াথ েদর অিভভাবেকর 

িনজ উে ােগ 
আেবদন করেত হেব। 

িবনা ে  উপেজলা িনবাহী অিফসার 
কাঠািলয়া, ঝলকা  

ম নং-২২০১  
জলা কাড: ৪২০০,উপেজলা কাড: ৪২৪৩ 

ফান: ০৪৯৫২-৫৬০০১ ,ফ : ০৪৯৫২-৫৬০৬৯ 

জলা শাসক 
ঝালকা । 

জলা কাড: ৪২০০ 
ফান: ০৪৯৮-৬৩৩০০,ফ : ০৪৯৮-৬২০৯৯ 

ই- মইল: dcjhalokati@mopa.gov.bd 
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অ মিত দান স িতপ  
 

 

ই- মইল: unokathalia@mopa.gov.bd 

10. 

সাধারণ অিভেযাগ 
তদ  ও িন ি  

০৭-১৫  কাযিদবস ২। অিভেযাগ প  
২। া ী 
৩। মােণর পে  েয়াজনীয় 
কাগজপ  
 

িনজ উে ােগ 
আেবদন করেত হেব। 

িবনা ে  উপেজলা িনবাহী অিফসার 
কাঠািলয়া, ঝলকা  

ম নং-২২০১  
জলা কাড: ৪২০০,উপেজলা কাড: ৪২৪৩ 

ফান: ০৪৯৫২-৫৬০০১ ,ফ : ০৪৯৫২-৫৬০৬৯ 
ই- মইল: unokathalia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক 
ঝালকা । 

জলা কাড: ৪২০০ 
ফান: ০৪৯৮-৬৩৩০০,ফ : ০৪৯৮-৬২০৯৯ 

ই- মইল: dcjhalokati@mopa.gov.bd 

11. 

ত  অিধকার 
আইন ২০০৯ 

অ যায়ী চািহত 
ত  সরবরাহ 

২০ (িবশ) 
কাযিদবস 

িনধািরত ফরেম িলিখত বা ই-
মইেলর মা েম আেবদন 

করেত হেব 

িনজ উে ােগ 
সং হ করেত হেব। 

িবনা ে  উপেজলা িনবাহী অিফসার 
কাঠািলয়া, ঝলকা  

ম নং-২২০১  
জলা কাড: ৪২০০,উপেজলা কাড: ৪২৪৩ 

ফান: ০৪৯৫২-৫৬০০১ ,ফ : ০৪৯৫২-৫৬০৬৯ 
ই- মইল: unokathalia@mopa.gov.bd 

জলা শাসক 
ঝালকা । 

জলা কাড: ৪২০০ 
ফান: ০৪৯৮-৬৩৩০০,ফ : ০৪৯৮-৬২০৯৯ 

ই- মইল: dcjhalokati@mopa.gov.bd 

 

 

 

 

  ডা: শরীফ হ দ ফেয় ল আলম 
উপেজলা িনবাহী অিফসার 

কাঠািলয়া, ঝালকা । 
ফান: ০৪৯৫২-৫৬০০১, ফ া : ০৪৯৫২-৫৬০৬৯ 

ইেমইল: unokathalia@mopa.gov.bd 
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