
 
 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

আটিয়া ইউনিয়ি পনিষদ, উপজেলাাঃ দদলদুয়াি, দেলাাঃ িাঙ্গাইল 

বসটিজেন চািটার / নাগবরক সনদ 
 

লক্ষ্য: মািসম্মত দসবা েিগজিি কাজে স্বল্প সমজয়, অল্প খিজে দপ ৌঁজে দদওয়া ও সামাজেক নিিাপত্তা নবধাি কিা। 
 

দসবাি নববিণ দসবা পাওয়াি মূলয দসবা পাওয়াি সময় দসবা পাওয়াি দ াগযতা 
ও প্রজিয়া 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত বযজি 

সামাজেক সুিক্ষ্া কম মসূেী 
(বয়স্ক, নবধবা, প্রনতবন্ধী, 
মাতৃত্বকালীি ভাতা, নভজেনি, 
নভজেএফ প্রভৃনত) 

নবিামূজলয  

 
সাধািিত: বয়স্ক, নবধবা, প্রনতবন্ধী ভাতাি 
তানলকা োিয়ুািী-দফব্রয়ািীজত, 
মাতৃত্বকালীি ভাতা েলুাই মাজস কিা হয়। 
নভজেনি-২ বেজিি েি শুরুি আজগ, 
নভজেএফ ধমীয় উৎসজবি পূজব ম ও 
প্রাকৃনতক দুজ মাগ পিবতী সমজয় দদওয়া 
হয়। 

বয়স্ক, নবধবা, প্রনতবন্ধী 
ও নভজেনি ভাতাি েিয 
োতীয় পনিেয়পত্রসহ  
আজবদি, মাতৃত্বকালীি 
ভাতাি েিয সিকািী 

 ্এমনবনবএস িািাি 
কতৃমক গভমবতী 
প্রমাজণি সাটিমনফজকি। 

সংনিষ্ট ওয় মাি 
কনমটিি সদসযজদি  
সুপানিজে 
দেয়ািমযাি। 

উন্নয়ি প্রকল্প বাস্তবায়ি 
(নিেস্ব তহনবল, এলজেএসনপ, 
টিআি, কানবিা ও অিযািয) 

নবিামূজলয নিেস্ব তহনবল, এলজেএসনপ, টিআি, 
কানবিা নিজদমেিা অিু ায়ী এবং কম মসংস্থাি 
কম মসূেী বেজি দুইবাি মােম-এনপ্রল, 
িজভম্বি- নিজসম্বি মাজস। 

ওয় মাি সভাি মাধযজম সদসয, দেয়ািমযাি 
ও সনেব 

কৃনষ, প্রজিাদণা দসবা; মৎসয ও 
প্রানণসম্পদ, কৃজত্রম প্রেিি 

নবিামূজলয, দকাি দকাি 
দক্ষ্জত্র সিকাি কতৃমক 
নিধ মানিত মূজলয 

কৃনষ প্রজিাদণা দসবা বেজি দুইবাি েলুাই-
আগস্ট, িজভম্বি- নিজসম্বি মাজস সিকািী 
নিজদমেিা অিু ায়ী। 

আজবদজিি মাধযজম, 
সংনিষ্ট ওয় মাি সদজসযি 
সুপানিজে 

উপ সহকািী কৃনষ 
কম মকতমা, মৎসয 
কম মকতমা, কৃজত্রম 
প্রেিি 
দিকনিনেয়াি, 
দেয়ািমযাি 

পানি ও পয়:নিষ্কােি সুনবধা # টিউবওজয়ল (েিস্বাস্থয 
প্রজক েল নবভাগ)- সিকাি 
নিধ মানিত মূজলয  
#টিউবওজয়ল/সযানিিানি 
লযাটিি (স্থািীয় সিকাি 
নবভাগ)-অনতদনিদ্রজদি 
েিয নবিামূজলয 

 

বিাদ্দ সাজপজক্ষ্ আজবদজিি মাধযজম, 
সংনিষ্ট ওয় মাি সদজসযি 
সুপানিজে 

সদসয, দেয়ািমযাি 
ও সনেব 



দসবাি নববিণ দসবা পাওয়াি মূলয দসবা পাওয়াি সময় দসবা পাওয়াি দ াগযতা 
ও প্রজিয়া 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত বযজি 

টিউবওজয়ল দমিামত, 
আজস মনিক পিীক্ষ্া 

আজস মনিক পিীক্ষ্া 
(নবিামূজলয) 

সপ্তাজহ প্রনতনদি টিউবওজয়ল দমকানিক 
নিজিত হওয়া সাজপজক্ষ্ 

টিউবওজয়ল 
দমকানিক 

িাগনিক/ োনিজত্রক/ 
পনিেয়পত্র 

নবিামূজলয সপ্তাজহ িনব- বৃহস্পনতবাি,  ১০িা - ৩িা 
প র্ন্ম 

সংনিষ্ট ওয় মাি সদজসযি 
সুপানিজে 

দেয়ািমযাি 

েন্ম/মতৃয য নিবন্ধি সিদ # বয়স ০-৪৫ নদি 
(নবিামূজলয); েন্ম বা মতৃয যি 
৪৫ নদি পি হজত ৫ বৎসি 
প র্ন্ম - ২৫ িাকা  
# েন্ম তানিখ বা নপতা 
/মাতাি িাম ইতযানদ 
সংজোধজিি েিয আজবদি 
নফ ৫০ িাকা 

০১-০৭ নদি নেশুি টিকা কািম, সু্কল 
সাটিমনফজকি বা 
দমনিজকল 
সাটিমনফজকিসহ 
উজদযািা মািফত 
অিলাইজি আজবদজিি 
মাধযজম 

সদসয, দেয়ািমযাি 
ও সনেব 

তথ্য প্রানপ্তি দসবা আজবদি নবিামূজলয। 
প্রনত পৃষ্টা ফজিাকনপ ২ 
িাকা হাজি। 

সপ্তাজহ িনব- বৃহস্পনতবাি সকাল ১০িা 
দথ্জক নবকাল ৪ িা প র্ন্ম 

তথ্য অনধকাি আইি 
এি ফিজম আজবদি 
অিু ায়ী 

সদসয, দেয়ািমযাি,  
সনেব, উজদযািা 

তথ্য প্র ুজি দসবা তথ্য দকজেি নিধ মানিত মূলয 
তানলকা অিু ায়ী। 

সপ্তাজহ িনব- বৃহস্পনতবাি সকাল ১০িা 
দথ্জক নবকাল ৪ িা প মর্ন্ 

স্ব- েিীজি উপনস্থত, 
প্রজ ােযজক্ষ্জত্র 
প্রমািসহ উপনস্থত 
হওয়া 

উজদযািা 

 

 

বি.দ্র. সকল সসিা প্রাবির েনয ইউবি কর হালনাগাদ িবরজ াধ করা আি যক।  
 

সকান অবভজ াগ িা িরামজ টর েনয নীজচর নম্বজর স াগাজ াগ করুনঃ 
 

 সনেব,  দমাবাইল িস্বিাঃ  ০১৩১৮২৫৫৪৮৯                                                              দেয়ািমযাি,  দমাবাইল িস্বিাঃ  ০১৭১১০১২৩০৫ 


