
সিটিজেন’ি চার্ টার 

(Citizen’s Charter) 

জেলা প্রাথসিক সিক্ষা অসিি, রােবাড়ী 

ক্রসিক 

নং 

জিবার নাি জিবা প্রদান পদ্ধসি প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং প্রাসিস্থান জিবার মূল্য 

এবং পসরজিাধ 

পদ্ধসি 

জিবা প্রদাজনর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি কি টকিটা (নাি, 

পদসব, জিান ও ইজিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. সবনামূজল্য বই সবিরণ উসিঅ প্রজয়ােনীয় চাসিদা িাচ ট িাজির িজে 

জেপ্রাসিঅ বরাবজর, জেপ্রাসিঅ যথািিজয় সিসপইজি 

প্রদান সনসিি করজবন। এনসিটিসব নজেম্বজরর িজে 

উপজেলায় বই জপৌছাজনা সনসিি করজব। 

১। সবদ্যালয় িজি চাসিদাপত্র; 

২। বাসষ টক পরীক্ষার িলািল িীর্; 

সবনা মূজল্য সিজিম্বজরর 

১ি িিাি 

 

২. সবএি/এিএি িংক্রান্ত 

প্রসিক্ষণাথীজদর নাজির 

প্রস্তাবনা 

উপজেলা িজি প্রাি প্রস্তাবনা যাচাই-বাছাই কজর  

এসপ্রল িাজির িজে িিাপসরচালক বরাবজর জপ্ররণ 

সনসিিকরণ।  

১। িংসিষ্ট সিক্ষজকর আজবদন; 

২। সিইনএি/সিসপএি পাজির িনদ; 

৩। সিক্ষাগি জযাগ্যিার িনদ; 

সবনা মূজল্য এসপ্রল িাজির 

িজে 

 

৩. উচ্চির পরীক্ষায় 

অংিগ্রিজণর অনুিসি 

প্রদান 

িংসিষ্ট দির িজি প্রাি আজবদন যাচাই-বাছাই কজর 

উর্ধ্টিন দিজর জপ্ররণ সনসিিকরণ এবং 

আজবদনকারীজক িা অবসিি করাজনা। 

১। সিক্ষজকর আজবদন; 

২। পূরণকৃি সনধ টাসরি আজবদন িরি 

৩। সিইনএি/সিসপএি পাজির িনদ 

৪। সিক্ষাগি জযাগ্যিার িনদ 

সবনা মূজল্য ৭ (িাি) 

কায টসদবজির 

িজে 

 

৪. র্াইিজেল/উচ্চির জেল-

এর আজবদন সনষ্পসি 

িংসিষ্ট দির িজি প্রস্তাব প্রাসির পর িিকারী 

সিক্ষকজদর অসিি আজদি প্রদান এবং প্রসিগজণর 

প্রস্তাব উর্ধ্টিন দিজর জপ্ররণ করা িয়।  

১। সিক্ষা কসিটির জরজুজলিন 

২। ৫/৩ বছজরর এসিআর 

৩। িাসে টি বসি 

৪। প্রস্তাব িরি 

সবনা মূজল্য ৭ (িাি) 

কায টসদবজির 

িজে 

 

৫. পজদান্নসি প্রদান িংসিষ্ট দিজরর প্রস্তাব প্রাসির পর যাচাই কজর 

উর্দ্টিন দিজর জপ্ররণ করা িয়। 

১। সনজয়াগপজত্রর কসপ; 

২। সনয়সিিকরজণর কসপ (প্রজযােযজক্ষজত্র) 

৩। স্থায়ীকরজণর কসপ; 

৪। এসিআর (৩বছর); 

৫। সবোগীয় িািলা িংক্রান্ত িথ্য; 

৬। পদসবন্যাি ছক; 

৭। িথ্য ছক; 

৮। শূণ্য পজদর িাসলকা; 

৯। জগ্রজিিন িাসলকা; 

১০। িংসিষ্ট ব্যসির আজবদন। 

সবনা মূজল্য ১৫ (পজনর) 

কায টসদবজির 

িজে 

 



ক্রসিক 

নং 

জিবার নাি জিবা প্রদান পদ্ধসি প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং প্রাসিস্থান জিবার মূল্য 

এবং পসরজিাধ 

পদ্ধসি 

জিবা প্রদাজনর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি কি টকিটা (নাি, 

পদসব, জিান ও ইজিইল) 
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৭. সপআরএল/লাম্পগ্রান্ট 

আজবদন সনষ্পসি 

িংসিষ্ট দির িজি প্রস্তাব প্রাসির পর যাচাই অজন্ত 

সপআরএল/ লাম্পগ্রান্ট িঞ্জুরীর আজদি োরীকরণ। 

প্রজযােয জক্ষজত্র প্রস্তাব যথাযথ কর্তটপক্ষ বরাবজর 

জপ্ররণ সনসিিকরণ। 

১। সনজয়াগপত্র; 

২। চাকুসরর খসিয়ান বসি; 

৩। ছুটির আজবদন িরি; 

৪। ছুটির সিিাব; 

৫। সনধ টাসরি িরজি আজবদন; 

৬। সবোগীয় িািলা িংক্রান্ত িথ্য; 

৭। দির কর্তটক সুপাসরিিি প্রস্তাব; 

প্রাসিস্থান: সিসপইও-এর ওজয়বিাইর্ 

সবনা মূজল্য ৭ (িাি) 

কায টসদবজির 

িজে 

 

৮. জপনিন জকি/আজবদজনর 

সনষ্পসি 

িংসিষ্ট দির িজি িাসে টি বসি এবং দাসখলকৃি 

কাগেপত্রাসদ যাচাই অজন্ত জপনিন আজদি 

োরীকরণ। প্রজযােয জক্ষজত্র প্রস্তাব যথাযথ কর্তটপক্ষ 

বরাবজর জপ্ররণ সনসিিকরণ। 

১। সনধ টাসরি আজবদন িরি; 

২। সনজয়াগপত্র; 

৩। এিএিসি পাজির িনদ; 

৪। চাকুসরর খসিয়ান বসি; 

৫। ববধ উিরাসধকারী জ াষণাপত্র; 

৬। নমুনা স্বাক্ষর; 

৭। পাঁচ আঙ্গুজলর ছাপ; 

৮। ইএলসপসি; 

৯। অসির্ িংক্রান্ত প্রিযয়ন; 

১০। না-দাবী প্রিযয়নপত্র; 

১১। অঙ্গীকার নািা। 

সবনা মূজল্য ১০ (দি) 

কায টসদবজির 

িজে 

 

৯. সেসপএি জথজক ঋণগ্রিণ 

িংক্রান্ত আজবদজনর 

সনষ্পসি 

আজবদন প্রাসির পর উপযুিিা যাচাই অজন্ত িঞ্জুরী 

আজদি োরীকরণ অথবা প্রজযােয জক্ষজত্র উর্ধ্টিন 

কর্তটপক্ষ বরাবজর জপ্ররণ সনসিিকরণ। 

১। সনধ টাসরি িরজি আজবদন; 

২। সিিাবরক্ষণ অসিজির সিপ; 

৩। সনয়ন্ত্রণকারী কি টকিটার প্রিযয়ন 

সবনা মূজল্য ৫ (পাঁচ) 

কায টসদবজির 

িজে 

 

১০. সেসপএি জথজক চুড়ান্ত 

উজিালন িংক্রান্ত 

আজবদজনর সনষ্পসি 

আজবদন প্রাসির পর যাচাই অজন্ত িঞ্জুরী আজদি 

োরীকরণ অথবা প্রজযােয জক্ষজত্র উর্ধ্টিন কর্তটপক্ষ 

বরাবজর জপ্ররণ সনসিিকরণ। 

১। সনধ টাসরি িরজি আজবদন; 

২। GPF এর চুড়ান্ত সিিাব; 

৩। সনয়ন্ত্রণকারী কি টকিটার প্রিযয়ন; 

৪। সপআরএল িঞ্জুরীর আজদি; 

সবনা মূজল্য ৭ (িাি) 

কায টসদবজির 

িজে 

 

১১. গৃিসনি টাণ ও অনুরূপ 

আজবদন সনষ্পসি 

প্রাি আজবদন যাচাই কজর উর্ধ্টিন কর্তটপক্ষ বরাবজর 

জপ্ররণ করা এবং িংসিষ্ট আজবদনকারীজক অবসিি 

করা িয়। 

১। আজবদনপত্র; 

২। দির/িংস্থা কর্তটক সুপাসরিিি 

প্রস্তাব। 

সবনা মূজল্য ৩ (সিন) 

কায টসদবজির 

িজে 

 



ক্রসিক 

নং 

জিবার নাি জিবা প্রদান পদ্ধসি প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং প্রাসিস্থান জিবার মূল্য 

এবং পসরজিাধ 

পদ্ধসি 

জিবা প্রদাজনর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি কি টকিটা (নাি, 

পদসব, জিান ও ইজিইল) 
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১২. পািজপার্ টকরজণর আজবদন 

সনষ্পসি 

িংসিষ্ট দির িজি প্রাি িথ্যাসদ যাচাই কজর NOC 

প্রদান এবং িংসিষ্ট আজবদনকারীজক অবসিিকরণ। 

১। আজবদনপত্র; 

২। পূরণকৃি NOC িরি; 

৩। পুসলি জিসরসেজকিন িথ্য; 

প্রাসিস্থান: সিসপইওর ওজয়বিাইর্। 

সবনা মূজল্য ৫ (পাঁচ) 

কায টসদবজির 

িজে 

 

১৩. সবজদি ভ্রিণ/গিন িংক্রান্ত 

আজবদন সনষ্পসি 

িংসিষ্ট দির িজি প্রাি আজবদন ও প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র যাচাই কজর উর্ধ্টিন দিজর জপ্ররণ 

সনসিিকরণ। 

১। সনধ টাসরি আজবদন িরি; 

২। ছুটির সিিাব; 

৩। পািজপাজর্ টর কসপ; 

প্রাসিস্থান: সিসপইর ওজয়বিাইর্। 

সবনা মূজল্য ৫ (পাঁচ) 

কায টসদবজির 

িজে 

 

১৪. বনসিসিক ছুটি ব্যিীি 

সবসেন্ন প্রকার ছুটি িংক্রান্ত 

আজবদন সনষ্পসি 

িংসিষ্ট দির িজি প্রাি আজবদন ও প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র যাচাই কজর প্রস্তাব সিএি বরাবজর/উর্ধ্টিন 

দিজর জপ্ররণ সনসিিকরণ। 

১। সনধ টাসরি আজবদন িরি; 

২। িািারী িনদ; 

৩। ছুটির সিিাব; 

৪। পূব টবিী আজদজির কসপ; 

৫। িংসিষ্ট দির প্রধাজনর সুপাসরি; 

সবনা মূজল্য ৭ (িাি) 

কায টসদবজির 

িজে 

 

১৫. সিক্ষকজদর বদসলর 

আজবদন সনষ্পসি (জেলার 

িজে/আন্ত:উপজেলা) 

উপজেলা িজি প্রাি প্রস্তাবনা যাচাই করি বদসলর 

িব টজিষ ‘নীসিিালা’ অনুিাজর বদসলর আজদি 

োরীকরণ; জকান কারজণ িা িম্ভব না িজল জিটি 

আজবদনকারীজক অবসিি করজি িজব। 

১। আজবদজনর কসপ; 

২। সনজয়াগপত্র; 

৩। সিক্ষাগি জযাগ্যিা িনদ; 

৪। ট্যাক্স/খােনা পসরজিাজধর রসিদ; 

৫। ভূসি উন্নয়নকর পসরজিাজধর রসিদ; 

৬। িাসিক সরর্াজন টর কসপ; 

৭। স্বািী/স্ত্রীর নাগসরক িনদ; 

৮। বিিবাসড়র দসলল; 

৯। কি টস্থজলর প্রিযয়ন; 

১০। কাসবননাি/জনার্ারী িনদ; 

১১। িংসিষ্ট দির প্রধান কর্তটক 

সুপাসরিিি বদসলর প্রস্তাব। 

সবনা মূজল্য ৭ (িাি) 

কায টসদবজির 

িজে 

 

১৬. বজকয়া সবল-এর আজবদন 

সনষ্পসি 

সবল স্বাক্ষর/প্রসিস্বাক্ষর করি স্থানীয় সিিাবরক্ষণ 

অসিজি জপ্ররণ এবং আজবদনকারীজক অবসিিকরণ। 

১। আজবদন; 

২। আজদজির কসপ; 

৩। বজকয়া অজথ টর সিিাবসববরণী; 

৪। নন ড্রয়াল িনদ (প্রজযােয জক্ষজত্র); 

সবনা মূজল্য ৩০ (সত্রি) 

কায টসদবজির 

িজে 

 



ক্রসিক 

নং 

জিবার নাি জিবা প্রদান পদ্ধসি প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র এবং প্রাসিস্থান জিবার মূল্য 

এবং পসরজিাধ 

পদ্ধসি 

জিবা প্রদাজনর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি কি টকিটা (নাি, 

পদসব, জিান ও ইজিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৭. বাসষ টক জগাপনীয় 

অনুজবদন/ প্রসিজবদন 

পূরণ/সলখন (অধস্তন 

অসিি জথজক প্রাি) 

িংসিষ্ট দির িজি প্রাি/পূরণকৃি িরি 

প্রসিস্বাক্ষরাজন্ত এসিআর িাখায় জপ্ররণ সনসিিকরণ 

ও িংসিষ্ট ব্যসিজক িা অবসিিকরণ করা িয়। 

যথাযথ পূরণকৃি এসিআর িরি সবনা মূজল্য ৩১ িাচ ট 

িাসরজখর 

িজে 

 

১৮. বাসষ টক জগাপনীয় 

অনুজবদন/ প্রসিজবদন 

পূরণ/সলখন 

৩১ োনুয়াসরর িজে যথাযথোজব সনধ টাসরি িরি 

পূরণ ও প্রসিস্বাক্ষজরর েন্য উদ্ধটিন দিজর জপ্ররণ 

এবং িংসিষ্ট ব্যসিজক িা অবসিিকরণ করা িয়। 

এসিআর িরি সবনা মূজল্য ২৮ জিব্রুয়াসর  

১৯. িথ্য প্রদান/িরবরাি সনধ টাসরি ছক-এ প্রাি আজবদন(িমূি) প্রাসির পর 

দাসয়ত্বপ্রাি িথ্য কি টকিটা িথ্য অসধকার আইন 

২০০৯ অনুযায়ী প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রিণ করজবন। 

১। সনধ টাসরি িরি-এ আজবদন; 

২। প্রাসি স্বীকারপত্র; 

সবনা মূজল্য/ 

প্রজযােয জক্ষজত্র 

পসরজিাধজযাগ্য 

িাৎক্ষসণক/ 

১৫ কায টসদবি 

জিা: আসিরুল ইিলাি 

এসিসপইও 

0641-65857 

dpeorajba@gmail. 

com 

 


