
সিটিজেন চার্ টার 

ক্রসিক নং সিবার নাি প্রজয়ােনীয় িিয় প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র প্রাসির 

স্থান 
সি/চােট দাসয়ত্বপ্রাি কি টকর্টা 

দাসয়ত্বপ্রাি কি টকর্টা, যার কাজে আপীল 

করা যাজব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ িাধারণ অসিজযাগ ও 

র্দন্ত (গণশুনানী) : 
০৭ (িার্) সদন অসিজযাজগর িংসিষ্ঠ কাগে পত্র 

infocom.gov.bd সবনামূজে 

উপজেলা সনব টাহী 

অসিিার, িার্কাসনয়া 

চট্টগ্রাি 

উপজেলা সকাড ১৫৮২ 

সিান ০৩০৩৬৫৬২৩২ 

 

সেলা প্রশািক, চট্টগ্রাি 

২ র্থ্য প্রাসির আজবদন 

র্থ্য এ অসিজি 

িংরসির্ থাকজল 

২০ সদন র্জথ্যর 

িাজথ অন্য সকান 

কর্তটপজির িংসিষ্ট 

থাকজল ৩০ সদন 

র্থ্য অসধকার সবসধিালায় 

সনধ টাসরর্ িরজি আজবদন 

infocom.gov.bd 
র্থ্য অসধকার আইন, 

২০০৯ অনুযায়ী সনধ টাসরর্ 

সি 

৩ বয়স্ক িার্া কায টক্রি ০৩ (িার্) িাি 

১। সনধ টাসরর্ িরজি আজবদন 

২। ইউসপ সচয়ারম্যান/ িদস্য 

কর্তটক প্রর্যয়নপত্র 

৩। পািজপ টার্ িাইজের 

ির্যাসয়র্ েসব 

৪। োর্ীয় পসরচয়পত্র/ 

নাগসরকত্ব িনদ 

(ইউসনয়ন পসরষদ সচয়ারম্যান/ 

িদস্য কর্তটক ির্যাসয়র্) 

infocom.gov.bd ১০ র্াকা 

৪ 

সবধবা ও স্বািী 

পসরর্যক্তা দু:স্থ িসহলা 

িার্া কায টক্রি 

০৩ (িার্) িাি 

১ সনধ টাসরর্ িরজি আজবদন 

২ ইউসপ সচয়ারম্যান/ িদস্য 

কর্তটক বাসষ টক আজয়র 

প্রর্যয়নপত্র 

৩ পািজপ টার্ িাইজের 

ির্যাসয়র্ েসব 

৪ োর্ীয় পসরচয়পত্র 

৫ ইউসনয়ন পসরষদ 

সচয়ারম্যান কর্তটক  েন্ম কর্তটক 

িনদ এবং নাগসরকত্ব িনদপত্র 

infocom.gov.bd সবনামূজে 

 

৫ 

বীর মুসক্তজযাদ্ধা িার্া 

প্রদান 

০৩ (িার্) িাি 

১। সনধ টাসরর্ িরজি আজবদন 

২। ৭(িার্) কসপ পািজপ টার্ 

িাইজের েসব (ইউসপ 

সচয়ারম্যান/ িদস্য 

কর্তটক  ির্যাসয়র্) 

infocom.gov.bd সবনামূজে 

 



৩। োর্ীয় পসরচয়পজত্রর 

ির্যাসয়র্ োয়াসলসপ 

৪। েন্ম সনবন্ধন িনদ এবং 

নাগসরকত্ব িনদপত্র 

৫। মুসক্তজযাদ্ধার দসললপত্র ও 

র্াসলকা িমূজহর োয়াসলসপ 

৬ অিচ্ছল প্রসর্বন্ধী িার্া 

কায টক্রি 

০৩(সর্ন) িাি 

১। সনধ টাসরর্ িরজি আজবদন 

২। ইউসপ সচয়ারম্যান/ িদস্য 

কর্তটক প্রর্যয়নপত্র 

৩। পািজপ টার্ িাইজের 

ির্যাসয়র্ েসব 

৪। োর্ীয় পসরচয়পজত্রর 

ির্যাসয়র্ কসপ।  (ইউসনয়ন 

পসরষদ সচয়ারম্যান/ িদস্য 

কর্তটক ির্যাসয়র্) 

৫। সিসিল িােটন/ উপজেলা 

স্বাস্থয ও পসরবার 

পসরকল্পনা  কি টকর্টা কর্তটক 

প্রসর্বন্ধীর্ার িনদ 

infocom.gov.bd সবনামূজে 

 

৭ সথাক বরাদ্দ সবজশষ 

অনুদাজনর অথ ট োড়করণ 
৭-১৩ সদন 

িংসশস্নষ্ট প্রসর্ষ্ঠান/ ইউসপ 

সচয়ারম্যান/িদস্য কর্তটক 

প্রর্যয়নপত্র 

িংসিষ্ট ইউসনয়ন পসরষদ সবনামূজে 
 

৮ সিসেএি/ত্রাণ/ িানসবক 

িাহায্য সবর্রণ 
৩ িিাহ োর্ীয় পসরচয় পত্র 

infocom.gov.bd সবনামূজে  

৯ কৃসষ প্রজণাদনা সবর্রণ : ৭-১৩ সদন 
িংসশস্নষ্ট প্রসর্ষ্ঠান/ ইউসপ 

সচয়ারম্যান/িদস্য কর্তটক 

প্রর্যয়নপত্র 

ইউসনয়ন পসরষদ সবনামূজে  
 

১০ ঋণ কায টক্রি : 

যুব উন্নয়ন 

০৩(সর্ন) িাি 
িংসিষ্ঠ প্রসর্ষ্ঠান/ ইউসপ 

সচয়ারম্যান/িদস্য কর্তটক 

প্রর্যয়নপত্র 

  ৩০০ র্াকা  
 

১১ 

ঋণ কায টক্রি : 

একটি বাসড় একটি 

খািার  

(পল্লী িঞ্চয় ব্াংক) 

০৩(সর্ন) িাি 
িংসিষ্ঠ প্রসর্ষ্ঠান/ ইউসপ 

সচয়ারম্যান/িদস্য কর্তটক 

প্রর্যয়নপত্র 

infocom.gov.bd সবনামূজে 

উপজেলা সনব টাহী 

অসিিার, িার্কাসনয়া 

চট্টগ্রাি 

উপজেলা সকাড ১৫৮২ 

সিান ০৩০৩৬৫৬২৩২ 

 

১২ িািলা পসরচালনা : 

িাটি টসিজকর্ িািলা 

 
িংসিষ্ঠ প্রসর্ষ্ঠান কর্তটক পাওনার 

স্বপজি প্রিাণাসদ ৪ ও ৬ ধারারই 

দুই সেসনি 

১। এ কায টালয় 

২। forms.gov.bd 

িরকাসর পাওনা আদায় 

আইন, ১৯১৩ 

অনুযায়ী  সকার্ ট সি 

 



১৩ 

 সশিা িংক্রান্ত: 

সবিরকাসর িাধ্যসিক 

ও উচ্চ িাধ্যসিক 

সশিা প্রসর্ষ্ঠাজনর 

সশিক কি টচারীজদর 

সবর্ন প্রদান 

(স্কুল/কজলে িাদ্রািা) 

১/২ সদন প্রস্তুর্কৃর্ সবর্ন সবল ও এিসপও 

শীর্ 

স্ব স্ব প্রসর্ষ্ঠান সবনামূজে 

 

১৪ এনসেও কায টক্রজির 

প্রর্যয়ন পত্র প্রদান 

১৫ সদন 

এনসেও ব্যযজরার সরসেজেশজনর 

কসপ, এিসড-৬ এর কসপ, 

িরকাসর প্রসর্ষ্ঠানজক িম্পৃক্ত 

করার প্রিাণ ও অন্যান্য িংসিষ্ঠ 

কাগেপত্র। 

স্ব স্ব প্রসর্ষ্ঠান সবনামূজে 

 

১৫ 

প্রর্যয়ন : 

প্রবািী মৃর্ ব্সক্তর 

ওয়াসরশ/প্রবািী 

শ্রসিক ববধ নাগসরক 

সহজিজব 

১৫ সদন ওয়াসরশ িনদপত্র, োর্ীয় পসরচয় 

পত্র,  েসব ও অন্যান্য কাগেপত্র। 

িংসিষ্ট ইউসনয়ন পসরষদ সবনামূজে  

 

১৬ 

ইউসপ সচয়ারম্যান ও 

িদস্যজদর িরকাসর 

অংশ িম্মানী িার্া 

প্রদান 

১০-১৫ সদন - infocom.gov.bd 

১০ র্াকার সরসিসনও 

স্ট্যাম্প 
উপজেলা সনব টাহী অসিিার 

িার্কাসনয়া, চট্টগ্রাি 

উপজেলা সকাড ১৫৮২  

সিান ০৩০৩৬৫৬২৩২ 

সেলা প্রশািক 

১৭ 
গ্রাি-পুসলশজদর 

িরকাসর ও ইউসপ 

অংজশর সবর্ন প্রদান 

১৫ সদন - infocom.gov.bd সবনামূজে 

 


