
জনসফায জনয প্রান 

 
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাসদ যকায 
উসজরা ননফবাী অনপাসযয কামবারয় 

নদঘনরয়া, খুরনা। 
http://digholia.khulna.gov.bd 

দক্ষ প্রমুনি ননববয জনপ্রান গড়ফ, নাগনযক সফা নননিত কযফ 

নবনঃ  
দক্ষ, স্বচ্ছ এফাং জনফান্ধফ প্রান ননিসজন চািবায 

নভনঃ 
দক্ষ, আধুননক ও সিকই জনপ্রান গঠসনয ভাধযসভ সফবাত্তভ নাগনযক সফা 

নননিতকযা 
 

ক্রনভক সফায নাভ সফা প্রদাসন 
সফবাচ্চ ভয় 

(ঘন্টা/নদন/ভা) 

প্রসয়াজনীয় কাগজত্র প্রসয়াজনীয় 
কাগজত্র/      
ফরম প্রানিস্থান 

সফাভূরয এফাং নযসাধ 
দ্ধনত (মনদ থাসক) 

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভবকতবা (কভবকতবায দনফ, 
রুভ নম্বয, সজরা/উসজরায সকাড অনপনয়ার 

সিনরসপান ও ইসভইর) 

উর্ধ্বতন কভবকতবায দনফ, রুভ নম্বয, 
সজরা/উসজরায সকাড অনপনয়ার 

সিনরসপান ও ইসভইর 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১         উসজরায নফনবন্ন দিয 
াংক্রান্ত তথযানদ 

২-৩ নদন আসফদসন নননদবষ্ট নফলয় নবনত্তক উসেখ কযসত সফ ইউএ ও   ফ  নফনাভূরয উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 
 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
২ এননজও কামবক্রসভয প্রতযয়নত্র 

প্রদান 
৮-১০ নদন আসফদসন এননজওয কামবক্রভ এফাং প্রসয়াজনীয় 

তথযানদ থাকসত সফ 
ইউএ ও   ফ  নফনাভূরয উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 

 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
৩ ানিবনপসকি ভাভরা াংক্রান্ত/ 

যকানয াওনা আদায় াংক্রান্ত 
৩-৬ ভা আসফদসন দাফীয নযভাণ (আর, ুদ) ও 

প্রসয়াজনীয় তথযানদ থাকসত সফ 
ইউএ ও   ফ  যকানয দানফ অনুমায়ী নননদবষ্ট 

াসয স্ট্যাম্প/সকািব নপ 
উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 
 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
৪ াধাযণ অনবসমাগ তদন্ত ও ননষ্পনত্ত ১০-১৫ নদন আসফদসন ুনননদবষ্ট নফলয় ও প্রসয়াজনীয় তথযানদ 

থাকসত সফ 
  উ      নফনাভূরয উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 

 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
৫ াি-ফাজায ইজাযা প্রদান ২ ভা ননডউর ভূরয, ফযাাংক ড্রাপি, সেড রাইসন্স 

প্রসয়াজনীয় কাগজত্র থাকসত সফ 
ইউএ ও   ফ  ননডউর ভূরয, ইজাযা ভূরয, 

বযাি ১৫% আয়কয ৫% 
উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 
 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 



 
৬ নবনজএফ/ত্রাণ/ভাননফক াাময 

নফতযণ 
১-২০ নদন আসফদসনয াংসগ ক্ষয়ক্ষনতয নযভাণ, ইউননয়সনয 

সচয়াযভযাসনয ুানয প্রসয়াজনীয় কাগজত্র 
থাকসত সফ 

উ          ও 
           র 
(   ইও) 

নফনাভূরয উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 
 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
৭ জরভর ইজাযা প্রদান ২ ভা ননডউর ভূরয, ফযাাংক ড্রাপি, সেড াইসন্স 

প্রসয়াজনীয় কাগজত্র থাকসত সফ 
ইউএ ও   ফ  ও 
উ         ম 
  ফ  

ননডউর ভূরয, ইজাযা ভূরয, 
বযাি ১৫% আয়কয ৫% 

উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 
 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
৮ সথাক ফযাদ্দ/নফসল অনুদাসনয অথব 

ছাড়কযণ 
১০-১৫ নদন যাসড আসফদন, সযজুসরন, নযচয়ত্র 

প্রসয়াজনীয় কাগজত্র থাকসত সফ 
  উ      নফনাভূরয উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 

 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
৯ নক্ষা প্রনতষ্ঠাসনয এডক কনভনিয 

অনববাফক দয ভসনানয়ন 
১-২ নদন সু্কসরয যাসড আসফদন, প্রস্তানফত ৩জন 

অনববাফসকয নাসভয তানরকা দানখর 
ইউএ ও   ফ  নফনাভূরয উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 

 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
১০ নক্ষা প্রনতষ্ঠাসনয ভযাসননজাং কনভনি 

গঠসনয জনয নপ্রজাইনডাং অনপায 
ননসয়াগ 

২-৩ নদন সু্কসরয যাসড আসফদন, ূফবফতবী কনভনিয নাসভয 
তানরকা দানখর 

ইউএ ও   ফ  নফনাভূরয উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 
 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
১১ বূনভীনসদয ভাসঝ কৃনল খা জনভ 

ফসদাফস্ত প্রদান 
২-৩ নদন ননধবানযত ভসয় প্রসয়াজনীয় কাগজত্র আসফদন 

কযসত সফ 
এ          ফ  নফনাভূরয উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 

 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
১২ নৃ-তানিক জনসগাষ্ঠীসদয অনুদান 

প্রদান ও স্বাফরম্বীকযণ 
১৫-৩০ নদন ননধবানযত ভসয় প্রসয়াজনীয় কাগজত্র আসফদন 

কযসত সফ। 
ইউএ ও   ফ  নফনাভূরয উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 

 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
১৩ ফয়স্ক বাতা কামবক্রভ ৩ ভা প্রসয়াজনীয় কাগজত্র ননধবানযত পযসভ আসফদন 

কযসত সফ। 
উ       ম       
  ফ  

১০ িাকা নদসয় ফযাাংক নাফ 
খুরসত সফ। 

উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 
 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
১৪ নফধফা ও স্বাভী নযতযিা দুঃস্থ 

ভনরাসদয বাতা কামবক্রভ 
৩ ভা প্রসয়াজনীয় কাগজত্র ননধবানযত পযসভ আসফদন 

কযসত সফ। 
উ       ম       
  ফ  

১০ িাকা নদসয় ফযাাংক নাফ 
খুরসত সফ। 

উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 
 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 



 

১৫ অচ্ছর প্রনতফন্ধী বাতা কামবক্রভ ৩ ভা প্রসয়াজনীয় কাগজত্র ননধবানযত পযসভ আসফদন 
কযসত সফ। 

উ       ম       
  ফ  

১০ িাকা নদসয় ফযাাংক নাফ 
খুরসত সফ। 

উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 
 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
১৬ প্রাথনভক নক্ষায জনয উফৃনত্ত প্রদান ১০-১৫ নদন প্রসয়াজনীয় তথযানদ, সু্কসরয ভযাসননজাং কনভনিয 

নভনিাং এফাং তানরকায় নাভ াংমুি কযা। 
উ           
  ফ  

নফনাভূরয উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 
 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
১৭ গ্রাভীণ অফকাঠাসভা ননভবাণ কামবক্রভ 

(নিজ/ কারবািব) 
৬০-৭৫ নদন ননডউর ভূরয, ফযাাংক ড্রাপি, সেড াইসন্স 

প্রসয়াজনীয় কাগজত্র থাকসত সফ 
উ          
          ফ  
(   ইও) 

ননধবানযত নপ নদসয় ননডউর 
ক্রয় ও প্রসমাজয সক্ষসত্র বযাি, 
আইনি প্রদান 

উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 
 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
১৮ প্রাথনভক নফদযারয় সভযাভত/াংস্কায ১০-৩০ নদন যকানয ননসদবনা সভাতাসফক নফদযারসয়য তানরকা 

কযা/নফদযারয় ভযাসননজাং কনভনি ননসজযা 
প্রসয়াজনীয়তায নবনত্তসত প্রসয়াজনীয় তথযানদ 
আসফদন 

উ             
  র (এ   ই  ) 

নফনাভূরয উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 
 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 

১৯ ফীয ভুনিসমাদ্ধা ম্মানীবাতা নতুন উকাযসবাগী 
সফবাচ্চ ৩ ভা/ 
ননয়নভত 
উকাযসবাগী ০৭ 
নদন 

ননধবানযত পযসভ আসফদন কযসত সফ উ       ম       
  ফ  

১০/- নদসয় ননজ নাসভ ফযাাংক 
নাফ খুরসত সফ 

উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 
 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 

২০ অনতদানযদ্রসদয জনয কভবৃজন 
কভবূনচ (৪০ নদসনয) 

৪০ নদন যকানয ননসদবনা সভাতাসফক প্রসয়াজনীয় তথযানদয 
আসরাসক শ্রনভক ফাছাইকযণ 

উ          
          ফ  
(   ইও) 

নফনাভূরয উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 
 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
২১ একনি ফানড় একনি খাভায প্রকল্প ৬ ভা যকনয ননসদবনা সভাতাসফক প্রসয়াজনীয় তথযানদয 

আসরাসক উকাযসবাগী ফাছাইকযণ 
এ         এ    
  ম র       ফ  

নফনাভূরয উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 
 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
২২ খাদযয াংগ্র ১-২ নদন যকানয ননসদবনা সভাতাসফক প্রসয়াজনীয় তথযানদয 

আসরাসক উকাযসবাগী ফাছাইকযণ 
উ           
  ফ  

ধান/গসভয সক্ষসত্র নফনা ভুরয 
তসফ চার ক্রসয়য সক্ষসত্র চুনি 
ম্পাদসনয জনয ৩০০/- 
িাকায নন-জুনডনয়ার 
স্ট্যাম্প। 

উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 
 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 



 

২৩ কানফকা/কানফিা/ নিআয (াধাযন ও 
নফসল) 

৬০ নদন যকানয ননসদবনা সভাতাসফক প্রসয়াজনীয় তথযানদয 
আসরাসক উকাযসবাগী মাচাইকযণ 

উ          
          ফ  
(   ইও) 

নফনাভূরয উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 
 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
২৪ নাযী ননমবাতন প্রনতসযাধ ও নশু 

াচায ম্পনকবত 
১০-১৫ নদন আসফদসন ুনননদবষ্ট নফলয় ও প্রসয়াজনীয় তথযানদ 

থাকসত সফ 
উ      ম     
       ম     র 
        

নফনাভূরয উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 
 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
২৫ নফনবন্ন বা/নভনত/ধভবীয় অনুষ্ঠান 

ম্পনকবত 
১০-১৫ নদন আসফদসন ুনননদবষ্ট নফলয়, তানযখ, ভয় ও 

প্রসয়াজনীয় তথযানদ থাকসত সফ 
ইউএ ও   ফ  নফনাভূরয উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 

 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
২৬ ইউন সচয়াযভযান/ দযগসণয 

ম্মাণী বাতা প্রদান 
১০-১৫ নদন ফযাদ্দত্র, ফযাাংক নাফ ও প্রসয়াজনীয় তথযানদ ইউএ ও   ফ  নফনাভূরয উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 

 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
২৭ ইউন দপাদায ও ভেদাযসদয 

সফতন/বাতা প্রদান 
১-২ নদন ফযাদ্দত্র, ানজযা খাতা ও প্রসয়াজনীয় তথযানদ ইউএ ও   ফ  নফনাভূরয উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 

 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
২৮ ায ও ফীজ াংক্রান্ত ১০-১৫ নদন ফযাদ্দত্র ও প্রসয়াজনীয় তথযানদ উ           

  ফ  
নফনাভূরয উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 

 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
২৯   ম ম           র                     র  র  র   র ফরম ইউএ ও   ফ      ম    উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 

 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
৩০                  ০৭     আসফদসন ুনননদবষ্ট নফলয়, তানযখ, ভয় ও 

প্রসয়াজনীয় তথযানদ থাকসত সফ 
এ         ফ   র   র       র   ফ  ম  উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 

 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
৩১                               আসফদসন ুনননদবষ্ট নফলয়, তানযখ, ভয় ও 

প্রসয়াজনীয় তথযানদ থাকসত সফ 
 ই           
  র 

    ম    উসজরা ননফবাী অনপায, নদঘনরয়া, খুরনা। 
 ম   -০১, সপান: ০৪১-৮৯০০০২; 
unodigholia@mopa.gov.bd 

সজরা প্রাক, খুরনা। 
         -               
           -                

dckhulna@mopa.gov.bd 
 


