
নাগরিক সনদ 

( Citizen’s Charter)  

ক্ররি

ক 

নং 

সসবাি নাি সসবাসম্পরকিত 

সিৌরিক তথ্যাবিী 

সসবা প্রদান পদ্ধরত প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র ও 

প্রারি স্থান 

সসবািিূয ও 

পরিয় ায়েি 

পদ্ধরত 

সসবা প্রদায়নি 

সয়বিাচ্চ 

সিয়সীিা 

দারয়ত্বপ্রাি কিিকতিাি নাি,  

পদরব,  স ান নম্বি ও ই- সিইি 

নম্বি 

০১ স াগায় াগ অবকাঠায়িা,  

র ক্ষা,  েিিীয়,  

সাংস্করৃতক,  সািারজক,  

জনস্বাস্থয ইতযারদ 

উন্নয়নিিূক প্রকল্প গ্রহণ  

সজিা পরিষয়দি 

িারিকানােীন িাস্তা-

ঘাট,  এি. রপ. ও 

ভুক্ত র ক্ষা 

প্ররতষ্ঠান,  িসরজদ,  

িরিি,  িাদ্রাসা 

ইতযারদ 

উন্নয়ন/ সংস্কাি/ সিিা

িতকিণ 

িাননীয় সংসদ 

সদসযগয়ণি সুপারি  

ও রনবিারিত পরিষয়দি 

িােযয়ি প্রকল্প 

গ্রহণপূবিক স্থানীয় 

সিকাি রবভায়গ 

সপ্রিণ। অনুয়িাদন 

প্রারি সায়পয়ক্ষ 

সটন্ডাি/ রসরপরপরস’ ি 

িােযয়ি প্রকল্পসিূহ 

বাস্তবায়ন 

সিয়ািিযান/ প্রো

ন রনবিাহী 

কিিকতিা বিাবি 

সাদা কাগয়জ 

আয়বদন পত্র 

অত্রার য়সি 

সহল্প সেয়ে 

জিা প্রদান 

রবনািূয়িয রনবিারিত 

পরিষয়দ গৃহীত 

এবং স্থানীয় 

সিকাি 

রবভায়গি 

অনুয়িাদন 

প্রারি সায়পয়ক্ষ 

পত্র িাি ত 

জানায়না হয়ব 

 সিা:  রিজানুি িহিান 

সহকািী প্রয়কৌ িী 

সিাবাইি:  ০১৭২১- ৬০৬০৫৭ 

ই- সিইি:  

ae@zpkurigram.gov.bd   

০২ ক্রীড়া,  র ক্ষা- সংস্করৃত,  

জাতীয় কিিসিূী,  েিিীয় ও 

সিাজ কিযাণিিূক কায়জ 

আরথ্িক সহায়তা প্রদান 

রবরভন্ন বযরক্ত ও 

প্ররতষ্ঠায়নি 

আয়বদয়নি সপ্ররক্ষয়ত 

ক্রীড়া,  র ক্ষা-

সংস্কৃরত,  জাতীয় 

কিিসূিী,  েিিীয় ও 

সিাজকিযাণিূিক 

আয়বদন প্রারিি পি 

সজিা পরিষয়দি 

সভায় অনুয়িাদন 

সায়পয়ক্ষ সিয়কি 

িােযয়ি অনুদায়নি 

অথ্ি প্রদান  

সাদা কাগয়জ 

রিরিত আয়বদন 

পয়ত্রি সায়থ্ 

প্রিাণক রহয়সয়ব 

প্রয় াজয 

কাগজপয়ত্রি 

 য়টাকরপ 

রবনািূয়িয ১ িাস জনাব সিা:  র বিী সারদক 

সহকািী রহসাব িক্ষক 

সিাবাইি:  ০১৭১৯- ৪২১৯৫২ 

ই- সিইি:  

singer.sibli@gmail.com 



কায়জ সিয়কি 

িােযয়ি আরথ্িক 

অনুদান প্রদান 

সং ুক্ত এবং 

সক্ষত্র রবয় য়ষ 

জনপ্ররতরনরে/ কিি

কতিাি সুপারি  

০৩ এককািীন র ক্ষাবরৃি 

প্রদান 

গিীব ও সিোবী 

ছাত্র- ছাত্রীয়দি 

সিিাপড়ায় সহায়তা 

রহয়সয়ব এককািীন 

র ক্ষা বৃরি প্রদান  

উচ্চিােযরিক/ সিিান 

পিীক্ষায় পায়সি পি 

উচ্চ র ক্ষাি জনয 

িারসক রভরক্তক 

সিয়কি িােযয়ি 

অনুদান প্রদান। 

সাদা কাগয়জ 

আয়বদন পত্র 

এবং গিীব ও 

সিোবী রহয়সয়ব 

প্রিাণক সং ুক্ত 

কিয়ত হয়ব। 

রবনািূয়িয ১ িাস জনাব সিা:  ছাই ুি ইসিাি 

রনম্নিান সহকািী- কাি- করম্পউটাি 

িুদ্রাক্ষরিক 

সিাবাইি:  ০১৭১৬- ৪৭৯২৯৫ 

ই- সিইি:  saifulzpk@gmail.com 

০৪ িরুক্তরভরিক বকৃ্ষ সিাপণ সজিা পরিষয়দি 

িারিকানােীন িাস্তায় 

রবরভন্ন 

বযরক্ত/ সরিরতি 

িােযয়ি িুরক্তরভরিক 

বৃক্ষ সিাপণ এবং 

িভযাং  প্রদান 

িাস্তাি নাি 

উয়েিপূবিক 

বযরক্ত/ সরিরতি 

কাগজপত্র সং ুক্ত 

কয়ি িুরক্ত সম্পাদন 

সাদা কাগয়জ 

আয়বদন। 

এছাড়া সরিরতি 

সকি সদয়সযি 

প্রয়য়াজনীয় 

কাগজপত্র 

রবনািূয়িয ১ িাস জনাব সিা:  ছাই ুি ইসিাি 

রনম্নিান সহকািী- কাি- করম্পউটাি 

িুদ্রাক্ষরিক 

সিাবাইি:  ০১৭১৬- ৪৭৯২৯৫ 

ই- সিইি:  saifulzpk@gmail.com 

০৫ রিিনায়তন ভাড়া প্রদান সজিা পরিষদ 

অর য়স অবরস্থত ২রট 

রিিনায়তন সিকারি 

ও সবসিকারি 

প্ররতষ্ঠায়নি অনুষ্ঠায়নি 

রনরদিষ্ট রদন 

উয়েিপূবিক সিয়ািিযান 

/ প্রোন রনবিাহী 

কিিকতিা বিাবি 

আয়বদয়নি িােযয়ি 

প্ররতষ্ঠায়নি 

রনজস্ব পযায়ে 

আয়বদনপত্র 

সজিা 

পরিষদ 

কতৃিক  

রনেিারিত 

িূিয ির য়দি 

৩ রদন সিা:  িাজু আহয়িদ 

রনম্নিান সহকািী- কাি- করম্পউটাি 

িুদ্রাক্ষরিক 

সিাবাইি:  ০১৭১০- ৭২৮৪৩০ 

ই- সিইি:  rajuzpk16@gmail.com 



জনয ভাড়ায় বযবহাি 

প্রদান  

ভাড়া প্রদান কিা হয় িােযয়ি 

প্রদান কিয়ত 

হয়ব 

০৬ োকবাংয়িায় রসট বিাদ্দ সজিা পরিষয়দি ৯রট 

উপয়জিায় অবরস্থত 

৯রট োকবাংয়িা 

সিকারি ও 

সবসিকারি কায়জি 

জনয ভাড়ায় বযবহাি 

প্রদান  

রনরদিষ্ট রদন 

উয়েিপূবিক সিয়ািিযান 

/ প্রোন রনবিাহী 

কিিকতিা বিাবি 

আয়বদয়নি িােযয়ি 

ভাড়া প্রদান কিা হয় 

প্ররতষ্ঠায়নি 

রনজস্ব পযায়ে 

আয়বদন/ সিাবাই

ি স ায়নি 

িােযয়ি রসট 

বুরকং 

সজিা 

পরিষদ 

কতৃিক  

রনেিারিত 

ভাড়া 

পরিয় াে 

এবং 

োকবাংয়িা 

সিরজষ্টায়ি 

স্বাক্ষি ও 

অনযানয তথ্য 

প্রদান 

১ রদন সিা:  রিজানুি িহিান 

সহকািী প্রয়কৌ িী 

সিাবাইি:  ০১৭২১- ৬০৬০৫৭ 

ই- সিইি:  

ae@zpkurigram.gov.bd   

এছাড়া প্রয়তযক োকবাংয়িাি 

সকয়ািয়টকাি গয়ণি িােযয়ি রসট 

বিাদ্দ সম্পয়কি সারবিক 

সহয় ারগতা পাওয়া  ায়ব। 

সকয়ািয়টকািগয়ণি সিাবাইি 

নম্বি এই ওয়য়ব সাইয়টি সংরিষ্ট 

সপয়জ পাওয়া  ায়ব।  

০৭ জায়গা-জরিি িীজ 

প্রদান  

সজিা পরিষয়দি 

িারিকানােীন সম্পরি 

িীজ প্রদান 

জায়গাি ত  ীি 

উয়েিপূবিক রনরদিষ্ট 

 িিযায়ট আয়বদনপত্র 

কিয়ত হয়ব 

আয়বদন পয়ত্রি 

রনয়দি না 

সিাতায়বক 

জাতীয় পরিিয় 

পয়ত্রি  য়টাকরপ 

সং ুক্ত কিয়ত 

হয়ব 

সিকাি 

রনেিারিত 

িূিয  

১ িাস জনাব সিা:  ছাই ুি ইসিাি 

রনম্নিান সহকািী- কাি- করম্পউটাি 

িুদ্রাক্ষরিক 

সিাবাইি:  ০১৭১৬- ৪৭৯২৯৫ 

ই- সিইি:  saifulzpk@gmail.com 



০৮ িায়কিয়টি সদাকান বিাদ্দ 

ও ভাড়া প্রদান 

সজিা পরিষয়দি 

রনয়ন্ত্রণােীন 

িায়কিটসিূয়হ সদাকান 

বিাদ্দ ও ভাড়া 

প্রদান  

সদাকান িারি থ্াকা 

সায়পয়ক্ষ আয়বদয়নি 

িােযয়ি বিাদ্দ প্রদান 

কিা হয়। ভাড়াি 

সক্ষয়ত্র প্ররত িায়স 

আদায় সহকািীি 

রনকট জিা প্রদান 

কিয়ত হয়। নতুন 

দ োকোন বরোদ্দের 

দেদ্দে সো ো কোগদ্দে 

আদ্দব ন করদ্দত হয় ।  

বিায়দ্দ সক্ষয়ত্র 

সাদা কাগয়জ 

আয়বদন এবং 

ভাড়াি সক্ষয়ত্র 

ির য়দি িােযয়ি 

প্রদান 

প্ররতরট 

সদাকায়নি 

জনয আিাদা 

আিাদা 

জািানত ও 

ভাড়া 

রনেিারিত 

িয়য়য়ছ 

বিাদ্দ প্রদায়নি 

জনয ১িাস 

এবং ভাড়া 

প্রদায়নি জনয 

তাৎক্ষরণক  

জনাব সিা:  ছাই ুি ইসিাি 

রনম্নিান সহকািী- কাি- করম্পউটাি 

িুদ্রাক্ষরিক 

সিাবাইি:  ০১৭১৬- ৪৭৯২৯৫ 

ই- সিইি:  saifulzpk@gmail.com 

০৯ সিয়া/ স িীঘাট ইজািা 

প্রদান 

প্ররত অথ্ি বছয়িি 

শুরুয়ত সজিা 

পরিষয়দি 

িারিকানেীন 

সিয়া/ স িীঘাটসিূহ 

১ বৎসয়িি জনয 

ইজািা প্রদান কিা 

হয় 

দিপত্র রবজ্ঞরি 

সিাতায়বক রসরেউি 

ক্রয় কয়ি দিপয়ত্র 

অং গ্রহণ কিয়ত হয়ব 

রসরেউি,  

বযাংক ড্রা ট,  

জাতীয় পরিিয় 

পয়ত্রি  য়টাকরপ 

রনেিারিত 

িূিয 

রসরেউি ক্রয় 

ও বযাংক 

ড্রা ট এি 

িােযয়ি 

সয়বিাচ্চ 

ইজািািূিয 

প্রদান 

সয়বিাচ্চ 

দিদাতাি 

অনুকূয়ি ১ 

িায়সি িয়েয 

িুরক্ত সম্পাদন 

কয়ি কা িায়দ  

প্রদান কিা হয় 

সিা:  রিনহাজুি ইসিাি িন্ডি 

সাাঁটরিরপকাি 

সিাবাইি:  ০১৭১৭- ৫৯১৭৯৪ 

ই- সিইি:  

minhajulzpk@gmail.com 

১০ পকুিু ইজািা প্রদান প্ররত ৩ বৎসি 

অন্তি সজিা 

দিপত্র রবজ্ঞরি 

সিাতায়বক রসরেউি 

রসরেউি,  

বযাংক ড্রা ট,  

রনেিারিত 

িূিয 

সয়বিাচ্চ 

দিদাতাি 

সিা:  রিনহাজুি ইসিাি িন্ডি 

সাাঁটরিরপকাি 



পরিষয়দি 

িারিকানেীন 

পুকুিসিুহ ৩ 

বৎসয়িি জনয 

ইজািা প্রদান কিা 

হয় 

ক্রয় কয়ি দিপয়ত্র 

অং গ্রহণ কিয়ত হয়ব 

জাতীয় পরিিয় 

পয়ত্রি  য়টাকরপ 

রসরেউি ক্রয় 

ও বযাংক 

ড্রা ট এি 

িােযয়ি 

সয়বিাচ্চ 

ইজািািূিয 

প্রদান 

অনুকূয়ি ১ 

িায়সি িয়েয 

িুরক্ত সম্পাদন 

কয়ি কা িায়দ  

প্রদান কিা হয় 

সিাবাইি:  ০১৭১৭- ৫৯১৭৯৪ 

ই- সিইি:  

minhajulzpk@gmail.com 

১১ রঠকাদািী িাইয়সন্স প্রদান 

ও নবায়ন 

প্ররত বৎসি জুিাই 

িায়স নতুন 

িাইয়সন্স প্রদান 

এবং জুিাই –

সসয়েম্বি িায়স 

িাইয়সন্স নবায়ন 

কিা হয় 

রবজ্ঞরিি  তি 

সিাতায়বক নতুন 

িাইয়সন্স এি জনয 

 িি ক্র  কিয়ত হয়  

এবং নবায়য়নি জনয 

রনরদিষ্ট পরিিাণ সপ-

অেিাি ও রট. আি.  

িািান জিা প্রদান 

কিয়ত হয়ব 

িাইয়সন্স  িয়ি 

উরেরিত 

কাগজপত্র  

িাইয়সন্স 

 িি এবং 

নবায়ন র  

অত্রার য়সি 

রবজ্ঞরিয়ত 

রনরদিষ্ট  

থ্ায়ক  

নতুন িাইয়সন্স 

১িাস এবং 

নবায়ন ৩রদন 

সিা:  আয়নায়ারূি করবি 

উচ্চিান সহকািী  

সিাবাইি:  ০১৭১৭- ১৪২২২৯ 

ই- সিইি:  kabir8653@gmail.com 

১২ রঠকাদািী রবি পরিয় াে সজিা পরিষদ কতৃিক 

আহ্বানকতৃ দিপয়ত্রি 

কাজসিুয়হি রবি 

প্রদান   

রবি সিয়য় আয়বদন 

কিয়ত হয়ব। রবি 

প্রস্তুতপূবিক সয়িজরিন 

পরিদ িন সায়পক্ষ রবি 

প্রদান কিা হয়ব। 

সাদা কাগয়জ 

আয়বদন পত্র 

রবনািূয়িয ১৫ রদন সিা:  আয়নায়ারূি করবি 

উচ্চিান সহকািী  

সিাবাইি:  ০১৭১৭- ১৪২২২৯ 

ই- সিইি:  kabir8653@gmail.com 

১৩ রসরপরপরস প্রকয়ল্পি অথ্ি িন্ত্রণািয় কতৃিক অনুয়িারদত প্রকয়ল্পি বিাদ্দ পয়ত্র রবনািূূ্য়িয ১৫( পয়নি)  ১। সক,  এি,  সগািাি িব্বানী 



ছাড়কিণ অনুয়িারদত প্রকয়ল্পি 

অনুকূয়ি ২ রকরস্তয়ত 

অথ্ি ছাড় কিা হয় 

বিাদ্দ পত্র এবং 

বিাদ্দ পয়ত্র উয়েরিত 

কাগজপত্র সহ 

অত্রার য়স এয়স সহল্প 

সেয়ে জিা রদয়ত 

হয়ব। সিক প্রস্তুত হয়ি 

সিাবাইি স ায়ন 

জানায়না হয়।  

প্রয়য়াজনীয় 

সকি কাগয়জি 

রনয়দি না সদয়া 

থ্ায়ক 

রদন উচ্চিান সহকািী 

সিাবাইি:  ০১৭১৬৫০৭৪৫১ 

ই- সিইি:  

kmgrabbani@gmail.com 

২। সিা:  ছাই ুি ইসিাি 

রনম্নিান সহকািী- কাি- করম্পউটাি 

িুদ্রাক্ষরিক 

সিাবাইি:  ০১৭১৬- ৪৭৯২৯৫ 

ই- সিইি:  saifulzpk@gmail.com 

৩। সিা:  িাজু আহয়িদ 

রনম্নিান সহকািী- কাি- করম্পউটাি 

িুদ্রাক্ষরিক 

সিাবাইি:  ০১৭১০- ৭২৮৪৩০ 

ই- সিইি:  rajuzpk16@gmail.com 

১৪ রবরভন্ন দিপয়ত্রি রসরেউি 

রবক্রয় 

সজিা পরিষয়দি 

গাছ/ পরিতযাক্ত 

সম্পরি রনিাি,  

সিয়া/ স িীঘাট 

ইজািা ইতযারদ 

দিপয়ত্রি রসরেউি 

দিপত্র িিাকািীন 

অর স সিয়য় 

অত্রার য়স এয়স 

দিপত্র রসরেউি ক্রয় 

কিয়ত হয়ব  

দিদাতাি নাি 

ও রঠকানা  

রবজ্ঞরিয়ত 

উয়েরিত 

িূিয 

ঐ রদনই জনাব সিা:  ছাই ুি ইসিাি 

রনম্নিান সহকািী- কাি- করম্পউটাি 

িুদ্রাক্ষরিক 

সিাবাইি:  ০১৭১৬- ৪৭৯২৯৫ 

ই- সিইি:  saifulzpk@gmail.com 

১৫ রবরবে উপরিউক্ত সসবাসিূহ 

ছাড়াও অত্রার য়সি 

অত্রার য়সি নীিতিায় 

স্থারপত সহল্প সেয়েি 

-  রবনািূয়িয তাৎক্ষরণকভোব 

দারয়ত্বপ্রাি 

জনাব সিা:  িায় দুি ইসিাি 

সিাবাইি:  ০১৭১৫- ৩৫৫০২৫ 



অনয স য়কান সসবা িােযয়ি  সংরিষ্ট 

কর্মকতমো/ কিিিা

িীি সায়থ্ 

স াগায় ায়গি 

বযবস্থাকিণ 

 

 


