
সিটিজেন চার্ টার 

ভুসিকাাঃ স্থানীয় িরকার, পল্লী উন্নয়ন ও িিবায় িন্ত্রণালয় স্থানীয় িরকার সবভাজের অধীন স্থানীয় িরকার প্রজকৌশল 

অসধদপ্তর (এলসেইসি) স্থানীয় িরকার প্রসিষ্ঠান িমুহজক কাসরেরী িহায়িা প্রদান, পল্লী ও শহরাঞ্চজলর অবকাঠাজিা 

উন্নয়ন ও রক্ষণাজবক্ষণিহ ক্ষুদ্রাকার পাসন িম্পদ উন্নয়জনর িাধ্যজি দদজশর আর্ টিািাসেক অবস্থার উন্নয়ন ও 

কি টিংস্থাজনর সুজ াে সৃসিজি গুরুত্বপূন ট অবদান রাখজে। একর্া িিয় সেল  খন বাংলাজদজশ গ্রািীন এলাকার 

দ াোজ াে অবকাঠাজিা সেল অিযন্ত নাজুক। আে এলসেইসির িাধ্যজি ব্যাপক উন্নয়ন কি টকাজের িাধ্যজি দদজশর 

িবর্ত্ ট গ্রািীণ দ াোজ াজের দক্ষদর্ত্ এক ববপ্লসবক পসরবিটন এজিজে। আে গ্রাজির উৎপাসদি ফিল বাোরোি করণ ও 

পসরবহন সুসবধা বৃসি দপজয় কৃষকজদর উৎপাসদি পজের োয্য মূজে প্রাসপ্ত সনসিি হজে। এোড়াও পসরজবজশর 

ভারিাম্য িংরক্ষণ ও দাসরদ্র সবজিাচজনর লজক্ষয িরকাজরর োিীয় কি টসূসচ বাস্তবায়জন ও এলসেইসি গুরুত্বপূন ট ভুসিকা 

পালন করজে। বাংলাজদশ িরকাজরর সনেস্ব অর্ টয়জন ও উন্নয়ন িহজ ােী িংস্থার িহায়িায় এলসেইসি সবসভন্ন প্রকল্প ও 

কি টসূসচ বাস্তবায়ন করজে। 

সিটিজেন চার্ টার হল েনেজণর দিবা পাওয়ার অসধকাজরর সলসখি িনদ। এর িাধ্যজি েনিাধারজণর আশা আকাঙ্খার 

প্রসিফলন ঘটিজয় সবদ্যিান দিবািমুজহর িান উন্নয়জনর সুজ াে সৃসি হয়। সিটিজেন চার্ টাজরর িাধ্যজি দিবা 

গ্রহনকাসরজদর  র্ািিজয় দিবা প্রদান সনসিি করা হয়। দিবাপ্রদানকারী কর্তটপজক্ষর কি টকাজের স্বেিা, েবাবসদসহিা 

ও প্রশািজনর েসিশীলিা বৃসি পায়। সিটিজেন চার্ টাজরর িাধ্যজি দিবাগ্রহণকারী ও প্রদানকারীর িজধ্য পারস্পসরক 

আস্হা বৃসি পায়। 

দিবা কা টক্রি 

দিবার নাি দিবা গ্রহণকারী দিবা প্রদাজনর পিসি 

গ্রামীণ অবকাঠাজিা 

রক্ষণাজবক্ষণ 

উপকারজভােী েনেণ/স্হানীয় িরকার 

প্রসিষ্ঠান িমূহ 

উপজেলার অন্তে টি িকল উপজেলা ও ইউসনয়ন 

িড়জকর বাস্তব অবস্থা,  ানবাহন চলাচজলর িংখ্যা 

এবং িড়জকর দিতু/কালভার্ ট এর অবস্হা প জবক্ষটণ 

কজর উপজেলা িার্াজবে হালনাোদ কজর উপজেলা 

প্রজকৌশলী দেলার সনবাহী প্রজকৌশলীর কা াল টজয় 

দপ্ররণ করজব৷ সন টবাহী প্রজকৌশলী িার আওিাধীন িকল 

উপজেলার িার্াজবে হালনাোদ কজর আঞ্চসলক 

িত্বাবধায়ক প্রজকৌশলীর অসফজি দপ্ররন করজব৷ িদর 

দপ্তর রক্ষণাজবক্ষণ ইউসনর্ প্রাপ্ত হালনাোদ িার্াজবজের 

আজলাজক িফর্ওয়যাজরর িাহাজয্য দেলাওয়ারী 

রক্ষণাজবক্ষণ চাসহদা সনরুপণ করজব এবং িাজর্ িাজর্ 

প্রার্সিক স্কীি িাসলকা প্রণয়ন করজব। িংসিষ্ঠ দেলার 

সনবাহী প্রজকৌশলীর  প্রার্সিক স্কীিগুসল উপজেলা 

প্রজকৌশলীর িাধ্যজি িজরেসিজন  াচাই-বাোই কজর 

িম্ভাব্য প্রাক্কলন প্রণয়ন করজব৷ দেলা রক্ষণাজবক্ষণ 

কসিটি দেলার বাসষ টক বরাদ্দকৃি বাজের্ অনুয়ায়ী স্কীি 

িাসলকা চূড়ান্তকরিাঃ বাসষ টক ক্রয় পসরকল্পনাজি 

(Annual Procurement Plan) অন্তর্ভূ ট্ত 

কজর অনুজিাদজনর েে আঞ্চসলক িত্ত্বাবধায়ক 

প্রজকৌশলীর সনকর্ দপ্ররণ করজব- া  াচাই বাোই দশজষ 



অনুজিাদজনর পর িংসিি দেলার সনবাহী প্রজকৌশলী 

দরপর্ত্ আহবান কজর রক্ষণাজবক্ষণ সনজদ টসশকার 

আজলাজক রক্ষণাজবক্ষণ কাে বাস্তবায়ন করজব। 

সবজ্ঞাপন বা দরপর্ত্ 

সবজ্ঞসপ্ত প্রকাশ৷ 

ঠিকাদার/িরবরাহকারী/পরািশ টক/ 

আগ্রহী দরপর্ত্দািা প্রসিষ্ঠান 

সপসপআর-২০০৮ এর সবসধ অনু ায়ী দরপর্ত্ সবজ্ঞসপ্ত 

প্রকাশ করা হজয় র্াজক। 

প্রাক-দরপর্ত্ িভা 

আহবান 
-ঐ- 

দরপর্ত্দািােজনর দরপর্ত্ দসলল বা দরপর্ত্ িংসিি 

দকান প্রশ্ন বা ব্যখ্যা প্রদাজনর লজক্ষয প্রাে-দরপর্ত্ িভা 

আহবান করা হজয় র্াজক। উ্ত িভার কা টসববরণী 

দরপর্ত্ ক্রয়কারী িকল দরপর্ত্ দািাজদর সনকর্ প্রদান 

করা হজয় র্াজক। 

দরপর্ত্ িংক্রান্ত 

অসভজ াে দাসখল ও 

সনষ্পসিকরণ 

-ঐ- 
সপসপআর-২০০৮ এর সবসধর আজলাজক অসভজ াে গ্রহণ 

এবং সনষ্পসিকরজনর ব্যবস্থাকরা হয়। 

এলসেইসি’র িড়ক 

কার্ার অনুিসিপর্ত্। 

িরকারী বা দবিরকারী বা স্বায়ত্বশাসিি 

িংস্থা অর্বা স্থানীয় িরকার প্রসিষ্ঠান 

বা আগ্রহী ব্যস্ত 

অপসরহার্যট নােসরক দিবা প্রদাজনর লজক্ষয এলসেইসির 

িড়ক কার্ার আবশ্যকিা দদখা সদজল িংসিি দেলার 

সনব টাহী প্রজকৌশলীর সনকর্ আগ্রহী প্রসিষ্ঠান বা ব্যস্ত 

আজবদন করজবন। উ্ত আজবদন পাওয়ার পর 

িজরেসিজন  াচাইকরিাঃ ক্ষসিপূরন সফ সনধ টারণ কজর 

িংসিি আজবদকারীজক অবসহি করা হজব। ক্ষসিপূরন 

সফ েিা দদয়ার পর রাস্তা কার্ার অনুিসি দদয়া হয়। 

সেআইএি ম্যাপ 

িরবরাহ। 

িরকারী/দব-িরকারী িংস্থা/স্থানীয় 

িরকার প্রসিষ্ঠান। 

উন্নয়ন মূলক কি টকাজের পসরকল্পনা প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়জনর সুসবধাজর্ ট অনুজিাসদি সফ িাসলকা 

অনু ায়ী সফ প্রদান করজল দেলা ও উপজেলা ম্যাপ 

িরবরাহ করা হজয় র্াজক। 

কৃসষ কাজে র্ভূ-

উপসরস্থ ক্ষুদ্রাকার 

পাসন িম্পদ ও 

দর্কিই 

ব্যবস্থাপনার দক্ষজর্ত্ 

সবসভন্ন িিস্যার 

িিাধান। 

স্থানীয় স্বার্ টিংসিি েনেণ/ইউসনয়ন 

পসরষদ 

গ্রািীণ এলাকায় অনুধ ট ১০০০ দহক্টর বা ২৫০০ একর 

েসিজি কৃসষ উৎপাদন বৃসির লজক্ষয পাসন িংক্রান্ত দ  

দকান িিস্যা দ িন দিচ এলাকা বৃসি, পাসন িংরক্ষণ, 

বো ব্যবস্থাপনা ও েলাবিািা দূরীকরজণর েে 

স্বার্ টিংসিি েনেণ িংসিি ইউসনয়ন পসরষজদর 

িাধ্যজি অর্বা িরািসর এলসেইসি’র উপজেলা 

প্রজকৌশলী/সনব টাহী প্রজকৌশলী/প্রকল্প পসরচালক এর 

সনকর্ আজবদন করজি পাজরন। আজবদজনর ৬ িাজির 

িজধ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নজ াগ্য সকনা দি ব্যাপাজর 

অবসহি হজবন। বাস্তবায়নজ াগ্য হজল দদড় দর্জক দুই 

বেজরর িজধ্য প্রকজল্পর সুফল পাজবন। 

িথ্য অসধকার আইজনর 

আজলাজক এলসেইসির 

কি টকাে িম্পজকট িথ্য 

প্রদান। 

আইনানুেভাজব দ াগ্য আজবদনকারী 

দকান ব্যস্ত বা প্রসিষ্ঠাজনর আজবদজনর দপ্রসক্ষজি িথ্য 

অসধকার আইজনর আজলাজক প্রকাশজ াগ্য িথ্য প্রদান 

করা হজয় র্াজক। 

 



কী দিবা কীভাজব পাজবন 

০১। অর্ত্ সদর উপজেলাধীন উপজেলা ম্যাপ পাওয়া  াজব। 

০২। অর্ত্ উপজেলার Basic Information of Road পাওয়া  াজব। 

০৩। অর্ত্ সদর উপজেলাধীন চলিান িকল উন্নয়নমূলক কাজের সবষজয় প্রজয়ােনীয় িথ্য পাওয়া  াজব। 

০৪। অর্ত্ সদর উপজেলাধীন প্রার্সিক সবদ্যালজয়র অবকাঠাজিা িংক্রান্ত প্রজয়ােনীয় িথ্য পাওয়া  াজব। 

০৫। অত্র সদর উপজেলাধীন সকল ইউননয়ন পনিষদ ভবন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাজব। 

০৬। অর্ত্ সদর উপজেলাধীন বাস্তবাসয়ি দিচ প্রকল্প িংক্রান্ত িথ্য পাওয়া  াজব। 

০৭। অর্ত্ সদর উপজেলাধীন এলসেইসি কর্তটক বাস্তবাসয়ি দগ্রার্জিন্টার ও হার্ বাোজরর িথ্য পাওয়া  াজব। 

০৮। নতুন দকান উন্নয়ন মূলক কাে/পুনাঃসনি টাণ কাে/জিরািি কাে বাস্তবায়ন িংক্রান্ত সনয়িাবলী িম্পজকট 

প্রজয়ােনীয় পরািশ ট প্রদান করা িংক্রান্ত িথ্য পাওয়া  াজব। 

 

 সদর উপজেলা প্রজকৌশলী, এলসেইসি, নারায়ণেঞ্জ এর দপ্তজর অনলাইজন প্রাপ্ত দিবা িমূহ সনম্নরূপাঃ  

০১। e-GP পদ্ধতিতি দরপত্র আহ্বান। 

০২। (www.lged.gov.bd) এলতিইতি এর ওতেব সাইতে জিলা ও উপতিলা সমূতের তিতিোল মযাপ পাওো যাে। 

০৩। এলতিইতি এর ওতেব সাইতে এলতিইতির তবতিন্ন ইউতনতের িথ্য, এলতিইতির কমমকান্ড জযমন গ্রামীণ উন্নেন, পাতন 

সম্পদ উন্নেন ও নগর উন্নেন সম্পতকম  প্রতোিনীে িথ্য পাওো যাে। 

০৪। ওতেব সাইতে এলতিইতির সকল সড়ক, জসিু, কালিােম , জগ্রাথ্তসন্টার ও ইউতনেন কমতেক্স এর িথ্য পাওো যাে। 

০৫। CPTUএর ওতেব সাইতে ১ জকাটি োকার ঊজবের কাতির দরপত্র তবজ্ঞতি ও চুতির িথ্য পাওো যাে। 

০৬। এলতিইতির সংতিষ্ট অতিস সমূতের মতযয তচঠি ও অনযানয িকুতমন্টস অন লাইতনর মাযযতম আদান প্রদান করা েতে 

থ্াতক। 

০৭। এলতিইতির ওতেব সাইতে সকল কমমকিম া ও কমমচারীতদর িথ্য পাওো যাে। 


