সিটিজেন চািট ার
নং

সিবার নাম

সিবা প্রদাজনর িময়িীমা

০১

সমউজিশান/নামোরী
মামলাাঃ েসম-েমা
হস্তান্তজরর প্রক্রিয়া

৭ সদন

০২

সরক্রেজেশন

১ সদন

০৩

সহডমোন/োরবারীগজণর
িম্মানী ভািা

১ সদন

০৪ স্থায়ী বাসিন্দার িনদপত্র

৭ সদন

সিবা প্রদাজনর পদ্ধসি
যথাসনয়জম আজবদনপত্র দাসিজলর
পর ৭ সদজনর মজযে দািা-গ্রহীিার
শুনানী গ্রহণ িাজপজেমামলা
অনুজমাদজনর েনে সেলা
প্রশািজের োযালজয়
ট
সপ্ররণ েরা
হয়।
আজবদনোরীজদর উপসস্থসিজি
শুনানী গ্রহণ িাপজেজরক্রেসে
িম্পাদন েরা হয়।
িরোরী বরাদ্দ প্রাসির পর
উপজেলায় সনজয়াক্রেি িেল
সহডমোন/োরবারীজে িবর সদয়া
হয়। িারা অসিজি উপসস্থি হজয়
ভািা পাওয়ার আজবদন দাসিজলর
িাজথ িাজথ িাজদরজে
িম্মানীভািা প্রদান েরা হয়।
সনযাসরি
ট
িরজম আজবদন
দাসিজলর পর প্রজয়ােনীয়
োগেপত্র যাচাই
িাজপজেচূ ড়ান্তবেবস্থার েনে
সেলা প্রশািজের োযালজয়
ট
সপ্ররণ েরা হয়।

সিবা প্রদাজনর
স্থান

িংরসেি শািা

িংরসেি শািা

িংরসেি শািা

িাযারণ শািা

প্রেল্প বাস্তবায়ন
অসিি,
উপজেলা
প্রেল্প বাস্তবায়ন েমেিট
ট ার
ত
ত্রাণ মন্ত্রণালয় েিে
ট
সনবাহী
ট
সনেি সথজে প্রস্তাব প্রাসির পর
প্রদত্ত বরাজদ্ধ গতহীি
প্রেল্প বাস্তবায়ন েমেিট
ট া
েমেিট
ট ার
িভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ েরিাঃ সেলা
০৫
প্রেল্প বাস্তবায়ন
হজি প্রস্তাব প্রাসির পর ২
োযালয়,
ট
সেলা
প্রশািে মজহাদজয়র োযালজয়
ট
োযিম
ট
(টি.আর, োসবিা,
(দুই) সদজনর মজযে।
প্রশািজের
অনুজমাদজনর েনে সপ্ররণ েরা
োসবিা ও ত্রাণ িামগ্রী)।
োযালয়
ট
ও
হয়।
প্রজযােে সেজত্র
উপজেলা সহিাব
রেণ অসিি।
ইউসনয়ন পসরষজদর
সচয়ারমোন, িদিে,
িরোরী বরাদ্ধ প্রাসির পর
উপজেলা
িদিোজদর িরোরী
িরোরী বরাদ্ধ প্রাসির ৭
িম্মানী ভািা বা সবিন ভািা
সনবাহী
ট
০৬ অংজশর িম্মানী ভািা
(িাি) সদজনর মজযে।
বোংে সথজে োজলেশান েজর
েমেিট
ট ার
প্রদান এবং িসচব ও গ্রাম
প্রদান েরা হয়।
োযালয়।
ট
পুসলশজদর সবিন ভািা
প্রদান।
বরাদ্ধ প্রাসির পর সবষয়টি
উপজেলা
ত
িুিলজভাগীজে অবসহি
িুিলজভাগী েিে
ট চাসহদা
সনবাহী
ট
যম মন্ত্রণালয়,
ট
সশো
েরা হয়। িুিলজভাগী
সমািাজবে োগে-পত্রাসদ
েমেিট
ট ার
মন্ত্রণালয়, সেলা পসরষদ,
০৭
েিতে
ট চাসহদা সমািাজবে দাসিজলর পর উপজেলা সনবাহী
ট
োযালয়,
ট
িংস্থা / সবভাগ েিতে
ট
ত
োগে-পত্রাসদ দাসিজলর অসিিার েিে
ট অথ প্রদান
ট
েরা উপজেলা সহিাব
সবসবয অনুদান সবিরণ।
পর ৩ (সিন) সদজনর মজযে
হয়।
রেণ অসিি,
অথ প্রদান
ট
েরা হয়।
প্রজযােে সেজত্র

০৮

সেনাজরল িাটিট সিজেি
মামলা।

সবসয সমািাজবে।

০৯

হজ্বব্রি পালজনর িরম
সবিরণ ও পরামশ প্রদান।
ট

আজবদজনর িাজথ িাজথ।

মন্ত্রণালয় /
সবভাগ / িংস্থা।
উপজেলা
সনবাহী
ট
P.D.R. Act, 1913 অনুযায়ী।
অসিিাজরর
োযালয়।
ট
উপজেলা
সনবাহী
ট অসিি
আজবদন সমািাজবে উপজেলা
ও সেলা
সনবাহী
ট অসিি হজি িরম, িথে
প্রশািে
ও পরামশ প্রদান
ট
েরা হয়।
মজহাদজয়র
োযালয়।
ট

এ ছাড়াও উপজেলা সনবাহী
ট অসিিার েিতে
ট উপজেলায় সনজনাক্ত োযাবলী
ট
িম্পাসদি হজয় থাজে:
✓ িামাক্রেে ও িাংস্কতসিে োযিম
ট
সোরদার েরণ।
✓ ইউসনয়ন পসরষজদর মজযে পত্র সযাগাজযাগ।
✓ প্রােতসিে দুজযাগ,
ট দুসভটে ও মহামারীর িময় ত্রাণ োজে িহায়িা প্রদান।
✓ আইন-শতংিলা রোয় প্রজয়ােনীয় িহায়িা প্রদান।
✓ িরোরী োযিজমর
ট
িহায়ে শক্রক্ত সহিাজব দাসয়ত্ব পালন।
✓ উপজেলা পযাজয়
ট উন্নয়ন ও প্রশািসনে োজের িদারসেেরণ।
✓ সবভাগীয় েমেিট
ট াজদর িাজথ িমন্বজয়র দাসয়ত্ব পালন।
✓ মন্ত্রণালজয়র িেল নীসিমালা মাঠ পযাজয়
ট বাস্তবায়ন।

