
 
নাগিরক সনদ (Citizen Charter) 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

স্থানীয় সরকার েকৗশল aিধদপ্তর 
িনব র্াহী েকৗশলীর কায র্ালয়, মুিন্সগঞ্জেজলা। 

 
ভূিমকা 

স্থানীয় সরকার েকৗশল aিধদপ্তর (eলিজiিড) েদেশর aনয্তম বৃহৎ েকৗশল সংস্থা। 71 eর দশেক পল্লীপূতর্ কম র্সূিচ বাস্তবায়েনর মধয্িদেয় কায র্কর্ম শুরু করেলo সমেয়র পিরকর্মায় eর পিরিধ বয্াপকভােব িবস্তৃত হেয়েছ।েদেশর 
তয্ন্ত aঞ্চল েথেক শুরু কের শহেরর সীমানায়সড়ক েযাগােযাগ eবং হাট-বাজার o েগর্াথ েসন্টার uন্নয়েনর মাধয্েম গর্ামীণ aথ র্নীিতেক গিতশীল করেত eলিজiিড েয aবদান েরেখেছ তা আজ দৃশয্মান, পাশাপািশ eলিজiিড শহর o 
নগর aঞ্চেলo েভৗত aবকাঠােমা uন্নয়েন ভূিমকা রাখেছ eবং নগর স্থানীয় সরকার িতষ্ঠানসমূহেককািরগির সহায়তা দান o eসব িতষ্ঠােনর পিরচালন বয্বস্থা o দক্ষতা uন্নয়েনo eলিজiিড িবেশষ ভুিমকা রাখেছ।সারােদেশ 
ক্ষু াকার পািন সম্পদ uন্নয়ন কেল্পর মাধয্েমেদেশর কৃিষ o মৎসয্ uৎপাদন বৃিদ্ধেতo eলিজiিড িবেশষ ভূিমকা পালন করেছ।মানুেষর জীবনমান uন্নয়ন o দাির য্ িবেমাচেন পিল্লর eসব aবকাঠােমা বয্াপক ভূিমকা রাখেছ। 

 
eলিজiিডর িমশনoিভশন: 

 
eলিজiিডর িমশন: 
স্থানীয় aবকাঠােমা uন্নয়ন o বয্বস্থাপনার মাধয্েম কৃিষ o aকৃিষ খােত uৎপাদন বৃিদ্ধ, কম র্সংস্থান সৃিষ্ট, আথ র্-সামািজক aবস্থার uন্নয়ন, স্থানীয় সরকার িতষ্ঠােনর পিরচালন বয্বস্থা uন্নীতকরণ eবং স্থানীয় পয র্ােয় দাির য্ িবেমাচেন 
aনুঘটক িহেসেব কাজ করা। 
  
eলিজiিডর িভশন: 
eলিজiিড সরকাির সংস্থা িহেসেব েপশাদািরতব্, দক্ষতা o কায র্করভােব িনেম্নাক্ত পরষ্পরসম্পক ত o সহায়ক কায র্কর্মসমূহ বাস্তবায়েন ভূিমকা পালন করেব: 
2) সামািজক o পিরেবশগত িবষয়সমূহ িবেবচনায় িনেয় জনগণ o স্থানীয় সরকার িতষ্ঠােনর aংশগর্হণ িনিশ্চতকরেণর মাধয্েম পিরবহন, বয্বসা-বািণজয্ eবং ক্ষু াকার পািন সম্পদ uন্নয়ন, রক্ষণােবক্ষণ o বয্বস্থাপনায় কাজ করেব। 
3) কািরগির o ািতষ্ঠািনক সহায়তার মাধয্েম স্থানীয় সরকার িতষ্ঠানসমূেহর সক্ষমতা uন্নয়ন eবং স্থানীয় জনেগাষ্ঠী o aংশীজনেদর েসবা দান করেব। 

 
 
 

পল্লী o নগর aঞ্চেল aবকাঠােমা uন্নয়েনর লেক্ষয্ পিরকল্পনা ণয়ন o বাস্তবায়ন o পিরবীক্ষণ 
পল্লী aবকাঠােমা রক্ষণােবক্ষণ 
েগর্াথ েসন্টার o হাট -বাজার uন্ন য়েনর পিরকল্পনা ণয়ন বাস্তবায়ন o পিরবীক্ষণ 
iuিনয়ন, uপেজলা, েজলা পিরষদ o েপৗরসভােক কািরগির সহায়তা দান 
iuিনয়ন, uপেজলা o েপৗরসভার প্লান্টবুক ময্ািপং o সড়ক eবং সামািজক aবকাঠােমার 
ডাটােবজ স্ত্ততকরণ 

ক্ষু াকার পািন সম্পদ uন্নয়ন পিরকল্পনা বাস্তবায়ন o পিরবীক্ষণ 
িবিভন্ন ম ণালেয়র aবকাঠােমা uন্নয়ন কম র্সূিচ বাস্তবাযন় o পিরবীক্ষণ 
জন িতিনিধ, uপকারেভাগী, িঠকাদার চুিক্তবদ্ধ িমকদলসমূেহর সংিশ্লষ্ট uন্নয়ন কম র্কােণ্ড 
িশক্ষণিডজাiন o aনয্ানয্ কািরগরী মেডল ময্ানুেয়ল েস্পিসিফেকশন ণয়ন 

eলিজiিডর কম র্কতর্া -কম র্চারীেদর িশক্ষেণর মাধয্েম দক্ষতা বৃিদ্ধ  

 
 
 

কর্িমক 
নং 

েসবার নাম 

েসবা 
দােনর 
সেব র্াচ্চ 
সময় 

েযা়জনীয় কাগজপ  
েয়াজনীয় কাগজপ  
আেবদন ফরম 

ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ eবং 
পিরেশাধ পদ্ধিত (যিদ 

থােক) 

শাখার নাম সহ দািয়তব্ াপ্ত 
কম র্কতর্া কম র্চারীর পদবী 

aিফিশয়ালেফান o iেমiল 

ঊধব্র্তন কম র্কতর্ার পদবী েজলা 
েকাড সহ aিফিশয়াল েফান o 

iেমiল 
 

2 

িঠকাদারী 
লাiেসন্স 

জুলাi-
aেক্টাবর 

2.ে ড লাiেসন্স  
3. ভয্াট সনদ 
4. আয়কর সনদ 
5.বয্াংক েস্টটেমন্ট 
6.বয্বসািয়ক িনবন্ধন 
7.eিফেডিভট 
8.নাগিরক সনদ o চািরি ক 
সনদ 

শাসিনক শাখা,
িনব র্াহী েকৗশলীর 
কায র্ালয়। eলিজiিড, 
মুিন্সগঞ্জ। 

তািলকাভুিক্ত ী 
6111টাকা  
নবায়ন িফ 3111টাকা 
পিরেশাধ পদ্ধিত◌ঃ 
ে জারী চালােনর 
মাধয্েম 

uচ্চমান সহকাির, 
শাসিনক শাখা।  

িনব র্াহী েকৗশলী। eলিজiিড, 
মুিন্সগঞ্জ। 

 
 

iেমiল◌ঃxen.munshiganj@lg

ed.gov.bdoেয়বসাiট◌ঃ 
www.lged.gov.bd 
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সম্পািদত 
কােজর িবল 
দান (গুণগত 
মান 
সেন্তাষজনক 
থাকা 
সােপেক্ষ) 

 14 
(িতন) 
িদন 
(বরাদ্দ 
ািপ্ত 
সােপেক্ষ) 

িঠকাদার কতৃর্ক সম্পািদত 
কােজর িবল দািখল 
েয়াজনীয় কাগজপ  সহ 

িহসাবরক্ষণ শাখা, 
িনব র্াহী েকৗশলীর 
কায র্ালয়। eলিজiিড, 
মুিন্সগঞ্জ। 

েচক o েজলা 
িহসাবরক্ষণ দপ্তর eর 
মাধয্েম 

িহসাবরক্ষক, িহসাব 
শাখা। 
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িনম র্াণ কােজ 
বয্বহৃত 
মালামােলর 
গুণগতমান 
পরীক্ষা 

18 
(সাত)িদ
ন, িকছু 
িকছু 
েক্ষে  
39িদন 

আেবদনপ  o ফরoয়ািড র্ংসহ 
মালামােলর নমুনা িসল গালা 
aবস্থায় জমাদান 

লয্াবেরটরী বা 
পরীক্ষাগার শাখা, 
িনব র্াহী েকৗশলীর 
কায র্ালয়। eলিজiিড, 
মুিন্সগঞ্জ। 

ে জারী চালােনর 
মাধয্েম েয়াজনীয় 
লয্াবেরটরী েটষ্টিফ 
সরকাির েকাষাগাের 
জমাদান 

সহকারী েকৗশলী, 
লয্াবেরটরী 
েটকিনিশয়ান, 
লয্াবেরটরী শাখা। 
iেমiল◌ঃ 
aec.munshiganj 
@lged.gov.bd 
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eলিজiিডর 
aিফিশয়াল 
কােজ বয্বহৃত 
যানবাহন o 
িনম র্াণ কােজ 
বয্বহৃত 
েরাডেরালার 
সংরক্ষণ o 
সরবরাহ 

14 
(িতন) 
িদন 

আেবদনপ  যাি ক শাখা, 
িনব র্াহী েকৗশলীর 
কায র্ালয়। eলিজiিড, 
মুিন্সগঞ্জ। 

বয্বহৃত যানবাহেনর 
বয্য় ে জারী চালােনর 
মাধয্েম সরকাির 
েকাষাগাের জমাদান 

েমকািনকয্াল 
েফারময্ান, যাি ক 
শাখা। 
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eলিজiিড'র 
সড়ক কাটার 
aনুমিত 

26 
(পেনর)
িদন 

আেবদনপ  শাসিনক শাখা,
িনব র্াহী েকৗশলীর 
কায র্ালয়।eলিজiিড, 
মুিন্সগঞ্জ। 

আেবদনপ  ািপ্ত 
সােপেক্ষ সেরজিমেন 
যাচাiয়ােন্ত েয়াজনীয় 
ক্ষিতপূরন িফ 
জমাদানসােপেক্ষ 

িহসাবরক্ষক, িহসাব 
শাখা। 
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দরপ  
সংকর্ান্ত 

14 
(িতন) 
িদন 

Tender Document 
 
Vat Registration 
Income Tax Certificate 
Turnover 
Liquid Asset Certificate 
Update license photo copy 
Experience & Similar Work 

শাসিনক শাখা,িনব র্াহী 
েকৗশলীর 
কায র্ালয়।eলিজiিড, 
মুিন্সগঞ্জ। 

দরপ  সংকর্ান্ত 
তথয্কািরগির সহায়তা 
দাপ্তিরক সহায়তা 

িসিনয়র সহকারী 
েকৗশলী । 

iেমiল◌ঃ 
sr.ae.munshiganj 
@lged.gov.bd 
 

eলিজiিড'র মূখয্ দািযত়ব্াবলীঃ

নাগিরক সনদ (Citizen Charter)


