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সিটিজেন চার্ টার/নাগসরক িনদ বা সিবা প্রদান প্রসিশ্রুসি 

 

ক্রসিক প্রদানকৃি সিবার নাি িিয় কাল প্রজয়ােনীয় কাগেপত্রাসদ প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্রাসিস্থান 

সি/চাজেটি দাসয়ত্বপ্রাি কg©কিটা উর্ধ্টিন কg©কিটা 

যার কাজে আপীল 

বা অসিজযাগ করা 

যাজব 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01। স্থায়ী বাসিন্দা িনদ 07 সদন 1।  আজবদন (উপজেলা সনব টাহী অসিিার) 

2।  িিযাসয়ি েসব-01 কসপ  

3।  েম্ম সনবন্ধন িনদ 

4।  সিৌো প্রধান কর্তটক প্রদত্ত নাগসরকত্ব িনদ 

5।  ইউসপ সচয়ারম্যান কর্তটক প্রদত্ত োিীয়িা  িনদ 

6।  োিীয় পসরচয় পত্র-01 কসপ (যসদ থাজক) 

7।  সরকর্ডীয়  ভূসির হালিনদ েিাবন্দী নকল 

8।  সরকর্ডীয় ভূসি না থাকজল সিৌো প্রধান ও ইউসপ 

     সচয়ারম্যানর কর্তটক  আলাদা প্রিযয়ন পত্র। 

1।   সনে 

2।   সনে 

3।  ইউসপ সচয়ারম্যান 

4।  সিৌো সহর্ডম্যান 

5।  ইউসপ সচয়ারম্যান 

6।  সনব টাচন অসিি 

7 ।  ভূসি অসিি 

8।   ইউসপ সচয়ারম্যান ও  

     সিৌো প্রধান 

সকার্ ট সি- 

20 র্াকা, 

হাসেরা সকার্ ট 

সি-20 

উপজেলা সনব টাহী অসিিার 

পানেসি, 

খাগিােসি পাব টিয সেলা 

সেলা প্রশািক 

খাগিােসি পাব টিয 

সেলা। 

02। উত্তরাসধকার িনদপত্র 07 সদন 1।  আজবদন ( সেলা প্রশািক) 

2। সিৌো প্রধাজনর প্রসিজবদন 

3। ইউসপ সচয়ারম্যাজনর প্রসিজবদন 

4।  িিযাসয়ি েসব( প্রজিযজকর) 

5।  োিীয় পসরচয় পত্র (প্রজিযজকর) 

1।  সনে 

2।  সিৌো সহর্ডম্যান 

3।  সনে 

4।  ইউসপ সচয়ারম্যান 

5।  সনব টাচন অসিি 

শুনানী সকার্ ট  

সি-20 র্াকা 

উপজেলা সনব টাহী অসিিার 

পানেসি, 

খাগিােসি পাব টিয সেলা 

সেলা প্রশািক 

খাগিােসি পাব টিয 

সেলা। 

03। সোি পারসির্ 07 সদন 1।  আজবদন  (সেলা প্রশািক) 

2।  িহকারী কসিশনার ভূসির প্রসিজবদন 

3। সরঞ্জ কি টকিটার প্রসিজবদন। 

4।  সোি িাসলক, সরঞ্জ কি টকিটার, িহকারী  

     কসিশনার (ভূসি) ও  উপজেলা সনব টাহী   

     অসিিাজরর উপসস্থসিজি িজরেসিজন িদন্ত  

     প্রসিজবদন 

1।  সনে 

2।  িহকারী কসিশনার  

     (ভূসি) 

3।  বন সবিাগ 

4।  সোি িাসলক 

 

শুনানী সকার্ ট  

সি-20 র্াকা 

উপজেলা সনব টাহী অসিিার 

পানেসি, 

খাগিােসি পাব টিয সেলা 

সেলা প্রশািক 

খাগিােসি পাব টিয 

সেলা। 
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ক্রসিক প্রদানকৃি সিবার নাি িিয় কাল প্রজয়ােনীয় কাগেপত্রাসদ প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্রাসিস্থান 

সি/চাজেটি দাসয়ত্বপ্রাি কg©কিটা উর্ধ্টিন কg©কিটা 

যার কাজে আপীল 

বা অসিজযাগ করা 

যাজব 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

04। গুচ্ছগ্রাি সরশন কার্ড ট 01 িাি 1।  আজবদন (সেলা প্রশািক) 

2।  ওয়াসরশ সূজত্র হজল ওয়াসরশ নািা 

3।  মৃত্যয িনদ 

4।   নাদাবী নািা 

5।  আজবদনকারীর োিীয়িা িনদ 

6।  আজবদনকারীর েম্ম সনবন্ধন িনদ 

7।  আজবদনকারীর োিীয় পসরচয় পত্র 

8।  িদন্ত কি টকিটার প্রসিজবদন 

9।   উপজেলা গুচ্ছগ্রাি কসিটির িিার অনুজিাদন 

10।  সেলা প্রশািক হজি বরাদ্দ প্রাসির িাজপজে  

       প্রকল্প সচয়ারম্যাজনর িাধ্যজি সরশন সবিরণ।  

1।  সনে 

2।  সনে 

3।  িংসিষ্ট ইউসনয়ন  

      পসরষদ 

4।  সনে 

5।  ইউসপ সচয়ারম্যান 

6।  ইউসপ সচয়ারম্যান 

7।  সনব টাচন অসিি 

8। িংসিষ্ট িদারসক  

     কg©কিটা 

9।  এ অসিি 

10। সেলা প্রশািক   

    ,খাগিােসি 

আজবদজনর 

িাজথ সকার্ ট   

 সি-20 

র্াকা  

উপজেলা সনব টাহী অসিিার 

পানেসি, 

খাগিােসি পাব টিয সেলা 

সেলা প্রশািক 

খাগিােসি পাব টিয 

সেলা। 

05। কg©কিটা /কি টচারীজদর 

সপনশন িংক্রান্ত 

01  িাি 1।  যথাযথিাজব পূরণকৃি  আজবদন পত্র (পািজপ টার্ িাইজের  

     িিযাসয়ি েসবিহ) 

2।  ব্াংক সহিাব নং ( সয ব্াংক সহিাজব যাবিীয় র্াকা সপজি  

     ইচ্ছুক) 

3। আজবদনকারীর োিীয় পসরচয়  পজত্রর িিযাসয়ি িজর্াকসপ 

4।  সহিাব রেণ কি টকিটার প্রসিস্বােসরি সশষ সবিজনর  

     প্রিযায়নপত্র 

5। িাসি টি বুজকর প্রথি সিন পািার িিযাসয়ি িজর্াকসপ 

6। চাকরী স্থায়ী  করজণর আজদজশর কসপ 

7। কি টকিটা কি টচারী সেজলন িজি ট যথাযথ কর্তটপজের প্রিযায়নপত্র 

8। হািপািাল কর্তটপে/স্থানীয় িরকার কর্তটক প্রদত্ত মৃি কg©কিটা/  

     কg©চারীর মৃত্যয িনদ 

9। ববধ ওয়াসরশগণ কর্তটক আজবদনকারীজক প্রদত্ত েিিা অপণ 

    পত্র (েিিাপজত্র ওয়াসরশ গজণর েসব এবং স্বাের / টিপিই  

    আবশ্যক) 

10। আজবদনকারীর পুনরায় সববাহ বন্ধজন আবদ্ধ হনসন িজি ট  

      যথাযথ  কর্তটপজের প্রিযায়নপত্র ( স্বািী/স্ত্রীর সেজত্র এবং) 

11। উত্তরাসধকার িনদপত্র 

1। সনে 

2। িংসিষ্ট ব্াংক 

3। সনে 

4। সহিাব রেণ কি টকিটা 

5। সনে 

6। সনে 

7। সনে 

8। হািপািাল কর্তটপে 

9। সনে 

10। সনে 

11। সেলা প্রশািন 

আজবদজনর 

িাজথ সকার্ ট 

সি- 20 

র্াকা 

উপজেলা সনব টাহী অসিিার 

পানেসি, 

খাগিােসি পাব টিয সেলা 

সেলা প্রশািক 

খাগিােসি পাব টিয 

সেলা। 

 

 

 

 



 

ক্রসিক প্রদানকৃি সিবার নাি িিয় কাল প্রজয়ােনীয় কাগেপত্রাসদ প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র প্রাসিস্থান সি/চাজেটি দাসয়ত্বপ্রাি কg©কিটা উর্ধ্টিন কg©কিটা 

যার কাজে আপীল 

বা অসিজযাগ করা 

যাজব 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

06। িারি প্রিযাগি 

উপোিীয় শরণাথীজদর 

সরশন সবিরণ 

07 িাি 1। সেলা প্রশািক হজি বরাদ্দ প্রাসির পত্র প্রকল্প সচয়ারম্যাজনর 

    িাধ্যজি সবিরণ 

1। সেলা প্রশািক , খাগিােসি আজবদজনর 

িাজথ সকার্ ট 

সি-20 র্াকা 

উপজেলা সনব টাহী অসিিার 

পানেসি, 

খাগিােসি পাব টিয সেলা 

সেলা প্রশািক 

খাগিােসি পাব টিয 

সেলা। 

07। সে .এি.এি িদস্যজদর 

সরশন  সবিরণ 

07 িাি 1। সেলা প্রশািক হজি বরাদ্দ প্রাসির পত্র প্রকল্প সচয়ারম্যাজনর 

    িাধ্যজি সবিরণ 

1। সেলা প্রশািক , খাগিােসি আজবদজনর 

িাজথ সকার্ ট 

সি -20 

র্াকা 

উপজেলা সনব টাহী অসিিার 

পানেসি, 

খাগিােসি পাব টিয সেলা 

সেলা প্রশািক 

খাগিােসি পাব টিয 

সেলা। 

08। রাবার লাইজিন্স 01 িাি 1। আজবদন ( সেলা প্রশািক) 

2। প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

1। সনে 

2। সনে 

আজবদজনর 

িাজথ সকার্ ট 

সি- 20 

র্াকা 

উপজেলা সনব টাহী অসিিার 

পানেসি, 

খাগিােসি পাব টিয সেলা 

সেলা প্রশািক 

খাগিােসি পাব টিয 

সেলা। 

09। িাwU©সিজকর্ িািলা 

িংক্রান্ত/িরকাসর 

পাওনা আদায় িংক্রান্ত 

03-06 

িাি 

1। আজবদজন দাসবীর পসরিাণ (আিল, সুদ) ও প্রজয়ােনীয়  

    িথ্যাসদ থাকজি হজব। 

উপজেলা সনব টাহী অসিিাজরর 

কায টালয় 

িরকাসর 

দাসব 

অনুযায়ী 

স্ট্যাম্প/ 

সকার্ ট সি 

উপজেলা সনব টাহী অসিিার 

পানেসি, 

খাগিােসি পাব টিয সেলা 

সেলা প্রশািক 

খাগিােসি পাব টিয 

সেলা। 

10। এনসেও কায টক্রজির 

প্রিযয়ন প্রদান 

08-10 

সদন 

1। আজবদজন এনসেও কায টক্রি এবং প্রজয়ােনীয় িথ্যাসদ 

থাকজি 

    হজব 

উপজেলা সনব টাহী অসিিাজরর 

কায টালয় 

সবনামূজে উপজেলা সনব টাহী অসিিার 

পানেসি, 

খাগিােসি পাব টিয সেলা 

সেলা প্রশািক 

খাগিােসি পাব টিয 

সেলা। 

11। িাধারণ অসিজযাগ 

িদন্ত ও সনষ্পসত্ত 

10-15 সদন 1। আজবদজন সুসনসদ টষ্ট সবষয় ও প্রজয়ােনীয় িথ্যাসদ থাকজি 

হজব 

উপজেলা সনব টাহী অসিিাজরর 

কায টালয় 

সবনামূজে উপজেলা সনব টাহী অসিিার 

পানেসি, 

খাগিােসি পাব টিয সেলা 

সেলা প্রশািক 

খাগিােসি পাব টিয 

সেলা। 

 

 

 

 

 

 

 



 

ক্রসিক প্রদানকৃি সিবার নাি িিয় কাল প্রজয়ােনীয় কাগেপত্রাসদ প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র প্রাসিস্থান সি/চাজেটি দাসয়ত্বপ্রাি কg©কিটা উর্ধ্টিন কg©কিটা 

যার কাজে আপীল 

বা অসিজযাগ করা 

যাজব 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

12। গ্রািীণ অবকাঠাজিা 

সনি টাণ 

02-06 

িাি 

1। সিসর্ডউল মূজে ব্াংক ড্রাির্  

    িহ প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র  

    থাকজি হজব 

উপজেলা সনব টাহী অসিিাজরর কায টালয়/ উপজেলা 

প্রজকৌশলীর কায টালয়/ প্রকল্প বাস্তবায়ন কg©কিটার 

কায টালয় 

সনধ টাসরি সি সদজয় 

সিসর্ডউল ক্রয় এবং 

প্রজযােয সেজত্র 

িযার্ ও আয়কর 

প্রদান 

উপজেলা সনব টাহী অসিিার 

পানেসি, 

খাগিােসি পাব টিয সেলা 

সেলা প্রশািক 

খাগিােসি পাব টিয 

সেলা। 

13। নারী সনয টািন 

প্রসিজরাধ ও সশশু 

পাচার িম্পসকটি 

10-15 সদন 1। আজবদজন সুসনসদ টষ্ট সবষয় ও  

    প্রজয়ােনীয় িথ্যাসদ থাকজি  

    হজব 

উপজেলা সনব টাহী অসিিাজরর কায টালয়/ উপজেলা 

িসহলা সবষয়ক কg©কিটার কায টালয় 

সবনামূজে উপজেলা সনব টাহী অসিিার 

পানেসি, 

খাগিােসি পাব টিয সেলা 

সেলা প্রশািক 

খাগিােসি পাব টিয 

সেলা। 

14। বীর মুসিজযাদ্ধা িম্মানী 

িািা কায টক্রি 

03 িাি 1। প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র িহ 

    সনধ টাসরি িরজি আজবদন  

    করজি হজব 

উপজেলা সনব টাহী অসিিাজরর কায টালয়/িিােজিবা 

কg©কিটার কায টালয় 
10 র্াকা সদজয় 

ব্াংক সহিাব 

খুলজি হজব 

উপজেলা সনব টাহী অসিিার 

পানেসি, 

খাগিােসি পাব টিয সেলা 

সেলা প্রশািক 

খাগিােসি পাব টিয 

সেলা। 

   

স্বাক্ষরিত 
(iæevBqv Avd‡ivR) 

উপজেলা নির্ বাহী অনিসার 

পািছনি, খাগিাছনি পার্ বত্য জেলা। 

জিাি -০২৩৩৩৩৪৪৪৮০১ 

E-mail- unopanchhari@mopa.gov.bd 
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