
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদশ সযকায 

উশজরা ননফবাহী অনপসাশযয কামবারয় 

নন্দীগ্রাভ, ফগুড়া। 

nondigram.bogra.gov.bd 

নাগনযক সনদ/সসফা প্রদান প্রতনিুনত 

(Citizen Charter)  
 

Visson (রূকল্প) : আত্মসাভানজক উন্নয়শনয জনয সসফা গ্রহীতাশক সসফা প্রদাশনয ভশধয নদশয় সুাসন নননিত কযা। 

Misson (অনবরক্ষ্য) : তথয প্রকা এফাং তথয প্রমুনি ফযফহাশযয ভাধযশভ সযকাযী নফনবন্ন ক্ষেত্রে জফাফনদনহতা, স্বচ্ছতা এফাং আইশনয াসন প্রনতষ্ঠা কযা। 

Strategic Objective (সকৌরগত উশেযসভূহ) : 

১। কভবকতবা-কভবচাযীশদয ভশধয সনতৃত্ব নফকা কযা। 

২। মবাপ্ত ও কামবকয প্রনক্ষ্ণ প্রদান। 

৩। দক্ষ্ কভবকতবা-কভবচাযীশদয উদু্বদ্ধকযণ এফাং যুস্কতৃ কযা। 

৪। TQM (Total Quality Management) ফাস্তফায়ন এফাং সসফা প্রনিয়া সহজীকযশণয (SPS-Service Process Simplification) ভাধযশভ জনভুখী সসফা প্রদান।  

৫। স্বচ্ছ প্রাসন নননিতকযণ। 

৬। গণশুনানী, সহল্পশেক্স/ওয়ানস্ট সানববস এয ভাধযশভ জনগণশক তাশদয অনধকায ও বফববন্ন ক্ষফা ম্পত্রকে ত্রেতন কযা। 

৭। অনবশমাগ প্রনতকায ফযফস্থানা (GRS-Frievance Redress System) নননিত কযা। 

৮। সসফা গ্রহীতায সভয়, অথব ও দবন (TCB) কভাশনা। 

µt bs ক্ষফায নাভ ক্ষফা 

প্রদাত্রনয 

ত্রফ োচ্চ 

ভয় 

প্রত্রয়াজনীয় কাগজে প্রত্রয়াজনীয় 

কাগজে/ 

আফত্রদন পযভ 

প্রাবিয স্থান 

ক্ষফামূল্য এফং বযত্রাধ দ্ধবত দাবয়ত্বপ্রাি কভ েকতোয 

দফী, রুভ নম্বয, উত্রজরা 

ক্ষকাড, ক্ষেবরত্রপান নম্বয ও 

ই-ক্ষভইর আইবড 

 উর্ধ্েতন কভ েকতোয 

দফী, রুভ নম্বয,  

ক্ষজরা ক্ষকাড, ক্ষেবরত্রপান 

নম্বয ও ই-ক্ষভইর আইবড 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01 াে-ফাজায ইজাযা প্রদান ১৪ বদন ১.পূযণকৃত ক্ষেন্ডায     

   ববডউর। 

২. বফবড/ত্র-অড োয। 

বডব/ইউএনও/ 

কাযী কবভনায 

(ভূবভ) 

অবপ/ব্াংক 

ইজাযা মূত্রল্যয উয ববডউর পযত্রভয 

মূল্য বনধ োযণ য় এফং োরাত্রনয ভাধ্যত্রভ 

বনধ োবযত ক্ষকাত্রড োকা জভা প্রদান। 

অনুত্রভাবদত াে-ফাজাত্রযয মূল্য 

উত্রজরা বনফ োী অবপায ফযাফয 

ব্াংক ড্রাপত্রেয ভাধ্যত্রভ জভা প্রদান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 জরভর ইজাযা প্রদান (২০ একত্রযয বনত্রেয) 

 

১৪ বদন ১.পূযণকৃত ক্ষেন্ডায ববডউর। 

২.বফবড/ত্র-অড োয। 

৩.ভৎজীবফ বভবতয বায কাম েবফফযণী। 

৪.ভফায় বফবাগ কর্তেক ভৎজীবফ 

বভবতয বফগত ২ ফছত্রযয অবডে বযত্রাে ে। 

৫.ব্াংক স্বচ্ছরতায নদ। 

৬.ভৎজীবফ বভবতয দস্যগণ প্রকৃত 

ভৎজীবফ ভত্রভ ে  উত্রজরা ভৎ অবপাত্রয 

প্রতয়য়ন। 

ইউএনও/ 

কাযী কবভনায 

(ভূবভ) 

অবপ/ব্াংক 

জরভর ইজাযায ববডউর পযত্রভয 

অত্রপযত্রমাগ্য মূল্য ৫০০ োকা এফং 

অনুত্রভাবদত জরভত্ররয মূল্য বনধ োবযত 

ক্ষকাত্রড োরাত্রনয ভাধ্যত্রভ জভা প্রদান।   

03 এনবজও কাম েক্রত্রভয নদে প্রদান  ৭ বদন ১.বরবিত আত্রফদন। 

২.এনবজও ক্ষযবজিঃ নদ। 

ইউএনও অবপ নাই 



৩.প্রক্প  অনুত্রভাদন কব। উত্রজরা বনফ োী অবপায, 

রুভ নম্বয-2০১, ২য় তরা, 

উত্রজরা বযলদ 

কভত্রেক্স, নন্দীগ্রাভ ফগুড়া। 

উত্রজরা ক্ষকাডিঃ ১০৬৭ 

ক্ষপানিঃ ০৫০২৭-৭৬০০১ 

ক্ষভাফাইরিঃ ০১৭৩৩-

৩৩৫৪৪৩ 

ই-ক্ষভইরিঃ 

unonandigram@m

opa.gov.bd 

ক্ষজরা প্রাক,, রুভ 

নম্বযিঃ ২০৭, ২য় তরা, 

ক্ষজরা প্রাত্রকয 

কাম োরয়, ফগুড়া। 

ক্ষজরা ক্ষকাডিঃ ১০০০ 

ক্ষপানিঃ ০৫১-৬৯১১০ 

ক্ষভাফাইরিঃ ০১৭১৩-

২০২৪৫৫ 

ই-ক্ষভইরিঃ 

dcbogra@mopa.g

ov.bd 

04 ওয়াজ ভাবপর অনুষ্ঠাত্রনয অনুত্রভাদন 

 

৭ বদন ১.বরবিত আত্রফদন। 

২.ফক্তায তাবরকা। 

ইউএনও অবপ ,, 

05 প্রয়াত মুবক্তত্রমাদ্ধাত্রদয দাপন কাপত্রনয অনুদান ০৩ বদন ১.বরবিত আত্রফদন। 

২.উত্রজরা কভান্ডাত্রযয সুাবয। 

ইউএনও অবপ ,, 

06 বো প্রবতষ্ঠাত্রনয রতযত্ব নদ প্রদানক ০৩ বদন ১.বরবিত আত্রফদন। ইউএনও অবপ ,, 

07 াংস্কৃবতক অনুষ্ঠান/ত্রভরায অনুত্রভাদন ০৩ বদন ১.বরবিত আত্রফদন। ইউএনও অবপ ,, 

08 মুবক্তত্রমাদ্ধাত্রদয নদ ও কল্যাণ অনুদান বফতযণ। ০৩ বদন ১.বরবিত আত্রফদন। ইউএনও অবপ ,, 

09 বফএবডব ক্ষে াম্পত্রয অনুত্রভাদন ০৩ বদন ১.বরবিত আত্রফদন। ইউএনও অবপ ,, 

10 দাতা ংস্থা কর্তেক ভবজদ/ধভীয় প্রবতষ্ঠান 

বনভ োত্রণ প্রতয়য়ণ প্রদান 

০৩ বদন ১.বরবিত আত্রফদন। ইউএনও অবপ ,, 

11 বফবফধ অববত্রমাত্রগয বফলত্রয় তদন্ত ও ব্ফস্থা গ্রণ ০৩ বদন ১.বরবিত আত্রফদন। ইউএনও অবপ ,, 

12 বফববন্ন াভাবজক/ধভীয়/ক্লাফ প্রবতষ্ঠান ফযাদ্দ 

অথ ে বফতযণ  

০৩ বদন ১.বরবিত আত্রফদন। ইউএনও অবপ ,, 

13 গ্রাভ পুবরত্রদয ক্ষফতন বাতা প্রদান ও 

ক্ষালাক/ব্বক্তয অনুকূত্রর ফযাদ্দ বফতযণ 

০৩ বদন ১.বরবিত আত্রফদন। ইউএনও অবপ ,, 

14 বফববন্ন ভন্ত্রণারয় ত্রত বফববন্ন প্রবতষ্ঠান/ব্বক্তয 

অনুকূত্রর ফযাদ্দ বফতযণ 

০৩ বদন ১.বরবিত আত্রফদন। ইউএনও অবপ ,, 

15 বফববন্ন ক্ষফযকাযী বো প্রবতষ্ঠাত্রনয ম্যাত্রনবজং 

কবভটি গঠন বফলয়ক কাজ 

০৩ বদন ১.বরবিত আত্রফদন। ইউএনও অবপ ,, 

16 বফববন্ন ধভীয় বদফ ও আোয অনুষ্ঠান ংক্রান্ত ০৩ বদন ১.বরবিত আত্রফদন। ইউএনও অবপ ,, 

17 উত্রজরায বফববন্ন তথ্য যফযা ংক্রান্ত ০৩ বদন ১.বরবিত আত্রফদন। ইউএনও অবপ ,, 

18 গণশুনানী ংক্রান্ত ০১ বদন ১.বরবিত আত্রফদন। ইউএনও অবপ ,, 

 

এ ছাড়াও উত্রজরা বনফ োী অবপায কর্তেক উত্রজরায় বনত্রোক্ত কাম োফরী ম্পাদবত ত্রয় থাত্রকিঃ 

* ইউবডব বযদ েন ও কাম েক্রভ তদাযকীকযণ                                                                                                                * যকাবয কাম েক্রত্রভয ায়ক ব্বক্ত বাত্রফ দাবয়ত্ব ারন। 

* াভাবজক ও াংস্কৃবতক কাম েক্রভ ক্ষজাযদাযকযণ।                                                                                                                     * উত্রজরা ম োত্রয় উন্নয়ন ও প্রাবনক কাত্রজয তদাযকীকযণ। 

* ইউবনয়ন বযলত্রদয াত্রথ ক্ষমাগাত্রমাগ।                                                                                                                      * বফবাগীয় কভ েকতোত্রদয াত্রথ ভন্বত্রয়য দাবয়ত্ব ারন।  

* প্রাকৃবতক রতত্রম োগ, র্দ েববে ও ভাভাযীয ভয় োণ কাত্রজ ায়তা প্রদান।                                                                                                                   * ভন্ত্রণারয়ত্রয কর নীবতভারা ভাঠ ম োত্রয় ফাস্তফায়ন। 

                                                                                                    

ক্ষপানিঃ ০৫০২-৭৭৬০০১                                                                                                                                                                                                        

ক্ষভাফাইরিঃ ০১৭৩৩-৩৩৫৪৪৩                                                                                                                                                                                              

 ই-সভইরঃ unonandigram@mopa.gov.bd                                                                                                                                                                                                                       প্রণয়ন, প্রোয ও ফাস্তফায়ত্রনিঃ 

ওত্রয়ফিঃ nondigram.bogra.gov.bd                                                                                                                                উত্রজরা বনফ োী অবপায, নন্দীগ্রাভ, ফগুড়া।         

mailto:unonandigram@mopa.gov.bd

