
 

উপজেলা পরিষদ 
কালুখালী, িােবাড়ী। 

 
ক্র: 
নং 

সেবাি নাম সেবা প্রদাজনি 
েময়েীমা 

সেবা প্রদাজনি পদ্ধতী সেবা প্রদাজনি স্থান 

1.  পাাঁচ োলা ও রবরিন্ন সময়াদী উন্নয়ন 
পরিকল্পনা ততিী 

- - উপজেলা রনব বাহী অরিোজিি 
কার্ বালয়। 

2.  পরিষজদি রনকট হস্তান্তরিত রবরিন্ন 
েিকারি দপ্তজিি কম বেূরচ বাস্তবায়ন 
এবং উক্ত দপ্তজিি কার্ বক্রম েমজূহি 
তত্ত্বাবধান ও েমন্বয় কিা  

স্ব-স্ব রবিাজেি 
পরিকল্পনা 
অনুর্ায়ী 

স্ব-স্ব রবিাজেি নােরিক 
েনদ অনুর্ায়ী 

- 

3.  আন্তঃ ইউরনয়ন েংজর্ােকািী িাস্তা 
রনম বাণ, সমিামত ও িক্ষাণাজবক্ষণ কিা  

বারষ বক 
পরিকল্পনা 
সমাতাজবক 

ইউরনয়ন পরিষদ বা 
উপজেলা করমটটি 
আজবদজনি  রিরিজত 

উপজেলা প্রজকৌশলীি 
কার্ বালয় 

4.  িূ-উপরিস্থ পারন েম্পদজি েজব বািম 
বযবহাি রনশ্চিত কিাি েনয 
েিকাজিি রনজদবশনা অনুোজি 
উপজেলা পরিষদ কু্ষদ্র সেচ প্রকল্প 
গ্রহণ ও বাস্তবায়ন 

বারষ বক 
পরিকল্পনা 
সমাতাজবক 

ইউরনয়ন পরিষদ বা 
উপজেলা 
করমটট/েংরিষ্ট রবিাজেি 
আজবদজনি  রিরিজত 

উপজেলা কৃরষ 
অরিোজিি কার্ বালয় 

5.  েনস্বাস্থয, পুটষ্ট ও পরিবাি পরিকল্পনা 
সেবা রনশ্চিতকিণ 

বারষ বক 
পরিকল্পনা 
সমাতাজবক 

উপজেলা 
করমটট/েংরিষ্ট রবিাজেি 
আজবদজনি  রিরিজত 

উপজেলা স্বাস্থয ও পরিবাি 
পরিকল্পনা কম বকতবাি 
কার্ বালয় 

6.  েযারনজটশন ও পয়ঃরনষ্কাশন বযবহাি 
উন্নরত োধন এবং েুজপয় পানীয় 
েজলি েিবিাহ বযবস্থা গ্রহণ। 

বারষ বক 
পরিকল্পনা 
সমাতাজবক 

ইউরনয়ন পরিষদ বা 
উপজেলা 
করমটট/েংরিষ্ট রবিাজেি 
আজবদজনি  রিরিজত 

উপজেলা েনস্বাস্থয 
প্রজকৌশল 

7.  (ক) উপজেলা পর্ বাজয় রশক্ষা প্রোজিি 
েনয উদ্বুদ্ধকিণ এবং েহায়তা 
প্রদান 

বারষ বক 
পরিকল্পনা 
সমাতাজবক 

উপজেলা 
করমটট/েংরিষ্ট রবিাজেি 
আজবদজনি  রিরিজত 

উপজেলা মাধযরমক রশক্ষা 
অরিে 

8.  (খ) মাধযরমক রশক্ষা এবং মাদ্রাো 
রশক্ষা কার্ বক্রজমি মান উন্নয়জনি 
লজক্ষয েংরিষ্ট প্ররতষ্ঠানগুরলি 
কার্ বক্রম তদািরক ও উহারদেজক 
েহায়তা পদ্রান 

বারষ বক 
পরিকল্পনা 
সমাতাজবক 

উপজেলা 
করমটট/েংরিষ্ট রবিাজেি 
আজবদজনি  রিরিজত 

উপজেলা মাধযরমক রশক্ষা 
অরিে 

9.  কুটটি ও কু্ষদ্র রশল্প স্থাপন ও 
রবকাজশি লজক্ষয কার্ বক্রম  গ্রহণ 

বারষ বক 
পরিকল্পনা 
সমাতাজবক 

উপজেলা 
করমটট/েংরিষ্ট রবিাজেি 
আজবদজনি  রিরিজত 

উপজেলা পল্লী উন্নয়ন 
অরিে 

10.  েমবায় েরমরত ও সবেিকারি  
সস্বচ্ছাজেবী প্ররতষ্ঠাজনি কাজে েহায়তা 
প্রদান এবং  উহাজদি কাজে েমন্বয় 
োধন 

বারষ বক 
পরিকল্পনা 
সমাতাজবক 

উপজেলা 
করমটট/সস্বচ্ছাজেবী 
প্ররতষ্ঠান/েংরিষ্ট 
রবিাজেি আজবদজনি  
রিরিজত 

উপজেলা েমবায় অরিে 

11.  মরহলা, রশশু, েমাে কলযাণ এবং রু্ব 
ক্রীড়া ও োংসৃ্করতক কার্ বক্রজম 
েহায়তা প্রদান এবং বাস্তবায়ন 

বারষ বক 
পরিকল্পনা 
সমাতাজবক 

ইউরনয়ন পরিষদ বা 
উপজেলা 
করমটট/েংরিষ্ট রবিাজেি 
আজবদজনি  রিরিজত 

উপজেলা রু্ব 
উন্নয়ন/েমােজেবা/ 
মরহলা রবষয়ক কম বকতবাি 
কার্ বালয় 

12.  কৃরষ, েবারদ পশু, মৎেয এবং বনে 
েম্পদ উন্নয়ন কার্ বক্রম গ্রহণ এবং 
বাস্তবায়ন  

বারষ বক 
পরিকল্পনা 
সমাতাজবক 

ইউরনয়ন পরিষদ বা 
উপজেলা 
করমটট/েংরিষ্ট রবিাজেি 
আজবদজনি  রিরিজত 

উপজেলা কৃরষ, 
প্রারণেম্পদ, মৎেয 
কম বকতবাি কার্ বালয় 

সিটিজেন 
চািটার 

 



13.  উপজেলা আইন-শঙৃ্খলা পরিরস্থরতি 
উন্নয়নেহ পুরলশ রবিাজেি কার্ বক্রম 
আজলাচনা এবং রনয়রমতিাজব উর্ধ্ বতন 
কতৃবপজক্ষি রনকট প্ররতজবদন সপ্রিণ 

েব েময় প্রজয়ােন োজপজক্ষ উপজেলা রনব বাহী 
অরিোজিি কার্ বালয়, 
েহকািী পুরলশ েুপাজিি 
কার্ বালয় 

14.  আত্ন কম বেংস্থান েৃটষ্ট এবং দারিদ্র রবজমাচজনি 
েনয রনে উজদযাজে কম বেূরচ গ্রহণ, বাস্তবায়ন 
এবং এতদ েম্পজকব  েিকারি কম বেূরচ 
বাস্তাবায়জন েিকািজক প্রজয়ােনীয় েহায়তা 
প্রদান। 

বারষ বক 
পরিকল্পনা 
সমাতাজবক  

ইউরনয়ন পরিষদ বা 
উপজেলা 
করমটট/েংরিষ্ট রবিাজেি 
আজবদজনি  রিরিজত 

উপজেলা রনব বাহী 
অরিোজিি কার্ বালয়, 

15.  ইউরনয়ন পরিষজদি উন্নয়ন 
কার্ বক্রজমি েমন্বয় োধণ ও পিীক্ষণ 
এবং প্রজয়ােনীয় েহায়তা প্রদান  

রবরধ 
সমাতাজবক 

রবরধ সমাতাজবক েংরিষ্ট 
েকল 

উপজেলা রনব বাহী 
অরিোজিি কার্ বালয়, 

16.  নািী ও রশশু রনর্ বাতন ইতযারদ 
অপিাধ েংঘটটত হওয়াি রবরুজদ্ধ 
েনমত েৃটষ্টেহ অনযানয 
প্ররতজিাধমলূক কার্ বক্রম গ্রহণ। 

েব েময় প্রজয়ােন োজপজক্ষ উপজেলা রনব বাহী 
অরিোজিি কার্ বালয়, 
েহকািী পুরলশ েুপাজিি 
কার্ বালয় 

17.  েন্ত্রাে, চুরি, ডাকারত, সচািাচালান, 
মাদকদ্রবয বযবহাি ইতযারদ অপিাধ 
েংঘটটত হওয়াি রবরুজদ্ধ েনমত 
েৃটষ্টেহ অনযানয প্ররতজিাধমূলক 
কার্ বক্রম গ্রহণ। 

েব েময় প্রজয়ােন োজপজক্ষ উপজেলা রনব বাহী 
অরিোজিি কার্ বালয়, 
েহকািী পুরলশ েুপাজিি 
কার্ বালয় 

18.  পরিজবশ েংিক্ষণ উন্নয়জনিি লজক্ষয 
োমাশ্চেক বনায়ন েহ অনযানয 
কার্ বক্রম গ্রহণ 

বারষ বক 
পরিকল্পনা 
সমাতাজবক 

ইউরনয়ন পরিষদ বা 
উপজেলা 
করমটট/েংরিষ্ট রবিাজেি 
আজবদজনি  রিরিজত 

উপজেলা রবট কম বকতবাি 
কার্ বালয় 

19.  েিকাি কতৃবক েমজয় েমজয় প্রদি 
অনযানয কার্ বাবলী 

প্রজয়ােন 
োজপজক্ষ 

রবরধজমাতাজবক উপজেলা রনব বাহী 
অরিোজিি কার্ বালয় 
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উপজেলা পরিষদ 
কালুখালী, িােবাড়ী। 

   
  
 

• পাাঁচ োলা ও রবরিন্ন সময়াদী উন্নয়ন 
পরিকল্পনা ততিী কিা 

• উপজেলা পরিষদ তহরবল েংক্রান্ত  েকল 
রবষয় 

• পরিষদ তহরবল বরহবিূত বযজয়ি ক্ষমতা 
প্রধান েংক্রান্ত 

• টযাক্স, সিইটে্, সটালে এবং রিে আজিাজপি 
প্রস্তাব 

• উপজেলা পরিষজদি বারষ বক বাজেট, বারষ বক 
রহোব রববিণী ও েংজশারধত বাজেট 

• উপজেলা পরিষজদি বযয় অরডট 
• পরিষজদি রনকট হস্তান্তরিত রবরিন্ন েিকারি 

দপ্তজিি কম বেূরচ বাস্তবায়ন এবং উক্ত 
দপ্তজিি কার্ বক্রম েমূজহি তত্ত্বাবধান ও 
েমন্বয় কিা 

• পরিষদ কতৃবক কাে বাস্তবায়জনি রবরিন্ন 
চুশ্চক্ত প্রশ্চক্রয়াকিণ 

• রবরিন্ন করমটটও উপকরমটট েঠন 
• উপজেলাি আইন-শঙৃ্খলা অবস্থা পর্ বাজলাচনা 
• উপজেলাি োণ ও পূণব বােন কাে 

পর্ বাজলাচনা 
• উপজেলা পরিষদ কতৃবক বাস্তবায়নতবয 

কাজেি পযান এবং এরিজমট অনুজমাদন 
• বাস্তবারয়ত েকলধিজন উন্নয়ন কাজেি 

অগ্রেরত পর্ বাজলাচনা, পরিবীক্ষণ ও মূলযায়ন 
• পরিষদ কতৃবক েহৃীত েকল রেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন পর্ বাজলাচনা 
• েনস্বাে ব েংরিষ্ট অনযানয রবষয়ারদ 
• আন্ত ইউরনয়ন েংজর্ােকািী িাস্তা রনম বাণ, 

সমিামত ও িক্ষনাজবক্ষণ কিা 

• উপজেলা পর্ বাজয় রশক্ষা প্রোজিি েনয 
উদ্বুদ্ধকিণ এবং েহায়তা প্রদান 

• মাধযরমক রশক্ষা এবং মাদ্রাো রশক্ষা 
কার্ বক্রজমি মান উন্নয়জনি লজক্ষয েংরিষ্ট 
প্ররতষ্ঠানগুজলাি কার্ বক্রম তদািরক ও 
উহারদেজক েহায়তা পদ্রান 

• কুটটি ও কু্ষদ্ররশল্প স্থাপন ও রবকাজশি 
লজক্ষয কার্ বক্রম গ্রহণ 

• েমবায় েরমরত ও সবেিকারি  সস্বচ্ছাজেবী 
প্ররতষ্ঠাজনি কাজে েহায়তা প্রদান এবং 
উহাজদি কাজে েমন্বয় োধন 

• মরহলা, রশশু, েমােকলযাণ এবং র্বু 
ক্রীড়া ও োংসৃ্করতক কার্ বক্রজম েহায়তা 
প্রদান এবং বাস্তবায়ন কিা 

• কৃরষ, েবারদ পশু, মৎেয এবং বনে 
েম্পদ উন্নয়জন কার্ বক্রম গ্রহণ ও 
বাস্তবায়ন কিা 

• আত্ন কম বেংস্থান েৃটষ্ট এবং দরিদ্র 
রবজমাচজনি েনয রনে উজদযাজে কম বেূরচ 
গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং এতদ েম্পজকব  
েিকারি কম বেূরচ বাস্তাবায়জন েিকািজক 
প্রজয়ােনীয় েহায়তা প্রদান। 

• েিকারি কম বেূরচ বাস্তবায়ন ও েিকািজক 
প্রজয়ােনীয় েহায়তা প্রদান 

• ইউরনয়ন পরিষজদি উন্নয়ন কার্ বক্রজমি 
েমন্বয় োধণ ও পিীক্ষণ এবং প্রজয়ােনীয় 
েহায়তা প্রদান 

• নািী ও রশশু রনর্ বাতন ইতযারদ অপিাধ 
েংঘটটত হওয়াি রবরুজদ্ধ েনমত েৃটষ্টেহ 
অনযানয প্ররতজিাধমূলক কার্ বক্রম গ্রহণ। 

সিটিজেন চািটার 
 



• িূ-উপরিস্থ পারন েম্পদজি েজব বািম বযবহাি 
রনশ্চিত কিাি েনয েিকাজিি রনজদবশনা 
অনুোজি উপজেলা পরিষদ কু্ষদ্র সেচ প্রকল্প 
গ্রহণ ও বাস্তবায়ন 

• েনস্বাে ব পুটষ্ট ও পরিবাি পরিকল্পনা সেবা 
রনশ্চিতকিণ 

• েযারনজটশন ও পয়ঃরনষ্কাশন বযবস্থাি উন্নরত 
োধন এবং েুজপয় পানীয় েজলি েিবিাহ 
বযবস্থা গ্রহণ 

• েন্ত্রাে, চুরি, ডাকারত, সচািাচালান, 
মাদকদ্রবয বযবহাি ইতযারদ অপিাধ 
েংঘটটত হওয়াি রবরুজদ্ধ েনমত েৃটষ্টেহ 
অনযানয প্ররতজিাধমূলক কার্ বক্রম গ্রহণ 

• পরিজবশ েংিক্ষণ উন্নয়জনিি লজক্ষয 
োমাশ্চেক বনায়ন েহ অনযানয কার্ বক্রম 
গ্রহণ 

• েিকাি কতৃবক েমজয় েমজয় প্রদি 
অনযানয কার্ বাবলী 

 
 
 উপজেলা পরিষদ মূলত: উপজেলা রনব বাহী অরিোজিি কার্ বালয় এবং অনযানয  অরিে সর্মন: উপজেলা রশক্ষা 

অরিে, কৃরষ অরিে, স্থানীয় েিকাি প্রজকৌশলী অরধদপ্তি, উপজেলা েমােজেবা অরধদপ্তি, উপজেলা রু্ব উন্নয়ন 

অরিে, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অরিে, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অরিে, উপজেলা মৎেয অরিে, উপজেলা মরহলা 

রবষয়ক অরধদপ্তি ইতযারদ অরিজেি মাধযজম প্রায় েকল ধিজনি নােরিক সেবা রদজয় োজক। 

 

 
 

নাগসরক সিবাাঃ 


