
 সিটিজেন চািটার 
 

ক্রসি

ক 
সিবার নাি সিবা প্রদান পদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

এবং প্রাসিস্থান 

সিবািূল্য এবং  

পসরজ াধ পদ্ধসি 

সিবা 

প্রদাজনর 

িিয়িী

িা 

দাসয়ত্বপ্রাি কি টকিটা 

(নাি, পদসব, স ান ও 

ইজিইল্) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ পানির উৎস 

স্থাপনির 

মাধ্যনম 

পানি 

সরবরাহ 

• ওয়াটসাি 

কনমটট কর্ত কৃ 

সরকানর বরাদ্দ 

মমার্ানবক 

র্ানিকা 

অিুনমাদি। 

• সংনিষ্ট মেিার 

নিব ৃাহী 

প্রনকৌশিী 

কর্ত কৃ 

অিুনমানদর্ 

র্ানিকা 

অিুযায়ী পানির 

উৎস স্থাপি। 

  

• মসবা 

গ্রহণকারীর 

আনবদিপত্র 

• প্রানি স্থাি: 

ওনয়বসাইট / 

অনধ্দিরীয় 

সংনিষ্ট 

উৃপনেিা 

কায ৃািয়। 

  

• অগভীর িিকূপ (৬িং 

পাম্পযুক্ত)- ১৫০০/- 

• গভীর িিকূপ (৬িং 

পাম্পযুক্ত)-৭০০০/- 

• র্ারা অগভীর িিকূপ-

২৫০০/- 

• র্ারা গভীর িিকূপ-

৭০০০/- 

• সাবমানসবৃি পাম্পযুক্ত 

গভীর িিকূপ-

১০০০০/- 

 

• সাবমানসবৃি পাম্পযুক্ত 

অগভীর িিকূপ-

৭০০০/- 

 

• নরংওনয়ি-৩৫০০/- 

• পন্ড সযান্ড নিল্টার-

৪৫০০/- 

• এসএসটট/নভএসএসটট

-২৫০০/- 

• পনরনশাধ্ পদ্ধনর্-

বযাংক ড্রািট/ মপ-

অর্াৃর/চািানির 

মাধ্যনম । 

• পাঠানিার টঠকািাাঃ 

নিব ৃাহী প্রনকৌশিী, 

েিস্বাস্থয প্রনকৌশি 

অনধ্দির, কুনমল্লা 

নবভাগ, কুনমল্লা। 

• বযাংক এর িামাঃ 

মসািািী বযাংক নিাঃ, 

কনপ ৃানরট শাখা, 

কুনমল্লা। 

অর্ ৃ 

বৎসর 
• সংনিষ্ট 

মেিার 

নিব ৃাহী 

প্রনকৌশিী 

(www.dphe.

gov.bd) 

• সংনিষ্ট 

উপনেিার 

        সহকারী 

প্রনকৌশিী/ 

        উপসহকারী 

প্রনকৌশিী 

২ পাইপ 

িাইনির 

মাধ্যনম 

পানি 

সরবরাহ 

• পাইপিাইি 

স্থাপনির পর 

মসবা গ্রহণ 

করনর্ ইচু্ছক 

িাগনরক কর্তকৃ 

সংনিষ্ট 

মপৌরসভা/উপ

মেিা পনরষদ/ 

ইউনিয়ি 

পনরষদ/পনরচা

িিা কনমটটর 

নিকট গতহ 

সংনযানগর েিয 

আনবদি 

দানখি। 

• মসবা 

গ্রহিকারীর 

আনবদিপত্র 

  

  

গতহ সংনযানগর েিয সংনিষ্ট 

মপৌরসভা/উপনেিা পনরষদ/ 

ইউনিয়ি পনরষদ/পনরচািিা 

কনমটট কর্ত কৃ নিধ্ ৃানরর্ নি প্রদাি। 

০৩ 

(নর্ি) 

মাস 

  

• সংনিষ্ট 

মপৌরসভা 

মময়র 

• উপনেিা/ 

ইউনিয়ি 

পনরষদ 

মচয়ারমযাি 

• পনরচািিা 

কনমটটর 

সভাপনর্ 

  



৩ সযানিনটশি 

মসবা 
• সুনিনদৃষ্ট প্রকনে 

সংস্থাপি র্াকা 

সানপনে 

হর্দনরদ্র 

েিনগাষ্ঠী 

কর্ত কৃ িযাটিি 

স্থাপনির 

আনবদি 

ইউনিয়ি/উপ

মেিা ওয়াটসাি 

কনমটটর নিকট 

দানখি। 

• ওয়াটসাি 

কনমটট কর্ত কৃ 

সরকানর বরাদ্দ 

মমার্ানবক 

র্ানিকা 

অিুনমাদি। 

• সংনিষ্ট মেিার 

নিব ৃাহী 

প্রনকৌশিী 

কর্ত কৃ 

অিুনমানদর্ 

র্ানিকা 

অিুযায়ী 

সযানিটারী 

িযাটিি স্থাপি। 

  

• মসবা 

গ্রহিকারীর 

আনবদিপত্র 

• প্রানি স্থাি: 

সংনিষ্ট 

উপনেিা/ইউ

নিয়ি পনরষদ  

সরকার কর্ত কৃ নিধ্ ৃানরর্ মনূিয অর্ ৃ 

বৎসর 

  

• সংনিষ্ট 

মেিার 

নিব ৃাহী 

প্রনকৌশিী 

• সংনিষ্ট 

উপনেিার 

সহকারী প্রনকৌশিী/ 

উপসহকারী প্রনকৌশিী 

৪ পানির 

গুণগর্মাি 

পরীো 

• মসবা গ্রহনি 

ইচু্ছক িাগনরক 

সরকার কর্ত কৃ 

নিধ্ ৃানরর্ নি সহ 

সংনিষ্ট 

আঞ্চনিক পানি 

পরীোগানর  

আনবদি । 

• নিধ্ ৃানরর্ নিসহ 

আনবদি 

প্রানির পর 

আঞ্চনিক 

পরীোগানর 

দানয়ত্বপ্রাি 

কমকৃর্াৃ  পানি 

পরীোকরনণ 

বযবস্থা গ্রহি । 

• নিধ্ ৃানরর্ 

সমনয়র মনধ্য 

মসবা 

গ্রহিকারীর 

নিকট পানি 

পরীোর 

প্রনর্নবদি 

প্রদাি। 

• প্রানি স্থাি: 

স্থািীয় েিস্বাস্থয 

প্রনকৌশি 

অনধ্দির এর 

আঞ্চনিক 

পরীোগার 

  

সরকার কর্ত কৃ নিধ্ ৃানরর্ মনূিয ১০ (দশ) 

কম ৃনদবস 

  

• সংনিষ্ট 

আঞ্চনিক 

পরীোগানর 

দানয়ত্বপ্রাি 

কমকৃর্াৃ 

  (www.dph

e.gov.bd) 

৫ পানি 

সরবরাহ ও 

সযানিনটশি 

সংক্রান্ত 

র্র্যনসবা   

• পানি সরবরাহ 

ও সযানিনটশি 

নবষয়ক র্নর্যর 

েিয প্রধ্াি 

কায ৃািয়/নবভা

গীয়/ মেিার 

দ্বানয়ত্বপ্রাি 

কমকৃর্াৃর 

নিকট র্র্য 

প্রদানির 

আনবদি। 

   

• প্রধ্াি 

/নবভাগীয়/মে

িার কায ৃািয় 

• ওনয়বসাইট 

সরকার কর্ত কৃ নিধ্ ৃানরর্ মনূিয ০৭ 

(সার্) 

কম ৃনদবস 

• সংনিষ্ট 

কায ৃািনয়র 

দানয়ত্বপ্রাি 

কমকৃর্াৃ 

(www.dphe.

gov.bd)      



• সংনিষ্ট 

কমকৃর্াৃ কর্ত কৃ 

র্র্য প্রদাি। 

৬ ক্রয় 

সংক্রান্ত 

র্র্য মসবা 

• ক্রয় সংক্রান্ত 

র্র্য চাইনি 

সংনিষ্ট মেিার 

নিব ৃাহী 

প্রনকৌশিী 

কর্ত কৃ র্া প্রদাি 

।   

• সংনিষ্ট নিব ৃাহী 

প্রনকৌশিীর 

কায ৃািয় 

• ওনয়বসাইট 

 নবিামনূিয ০৭ 

(সার্) 

কম ৃনদবস 

  

• সংনিষ্ট 

মেিার 

নিব ৃাহী 

প্রনকৌশিী 

(www.dphe.

gov.bd)       

  

৭ প্রাকত নর্ক 

দনূয ৃাগ ও 

দনূয ৃাগ 

পরবর্ীকা

িীি মসবা 

• প্রাকত নর্ক 

দনূয ৃাগ ও 

দনূয ৃাগ 

পরবর্ীকািীি 

সমনয় সংনিষ্ট 

নবভাগীয়/মেিা

/উপনেিা 

পয ৃানয়র 

দ্বানয়ত্বপ্রাি 

কমকৃর্াৃ কর্ত কৃ 

র্াৎেনণকভানব 

েয়েনর্র 

নববরণ ও 

করণীয় নবষনয় 

প্রধ্াি 

কায ৃািনয়র 

ভান্ডার 

সানকিৃনক 

অবনহর্করণ। 

• প্রধ্াি কায ৃািয় 

কর্ত কৃ সম্পনদর 

প্রাপযর্া 

অিুযায়ী র্নিৎ 

বযবস্থা গ্রহণ ও 

সংনিষ্ট 

কমকৃর্াৃনদর 

অবনহর্করণ। 

• সংনিষ্ট 

নবভাগীয়/মেিা

/উপনেিা 

কায ৃািয় 

নবিামূনিয র্াৎেনণ

ক 
• র্ত্ত্বাবধ্ায়ক 

প্রনকৌশিী(ভা

ন্ডার সানকিৃ) 

• সংনিষ্ট 

নিব ৃাহী 

প্রনকৌশিী 

 


