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মাঠ পর্ যায়য়ি জেবা প্রদান প্ররিশ্রুরি (Citizen’s Charter) 

 

১. রিশন ও রমশন 

 Vision (রুপকল্প): েন অংশগ্রহয়ে কার্যকযি জেলা পরিষদ  

 Mission (অরিলক্ষ্য): জেলাি আর্থয-োমারেক ও অবকাঠায়মাগি উন্নয়ন কর্ময কান্ড বাস্তবায়য়নি মাধ্যয়ম  

   েনগয়েি  েীবের্াত্রাি মান উন্নয়ন 

২. প্ররিশ্রুি জেবােমূহ 

২.১) নাগরিক জেবা: 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্ররমক জেবাি নাম জেবা 

প্রদায়নি 

েয়ব যাচ্চ 

েময় 

প্রয়য়ােনীয় 

কাগেপত্র 

প্রয়য়ােনীয় 

কাগেপত্র/ 

আয়বদন 

ফিম 

প্রারিস্থান 

জেবামূল্য এবং 

পরিয়শাধ পদ্ধরি 

(র্রদ থায়ক) 

শাখাি নামেহ 

দারয়ত্বপ্রাি কমকিযাি 

পদরব রুম নম্বি, 

জেলা/উপয়েলাি জকাড, 

অরফরেয়াল জেরলয়ফান 

ও ই-জমইল 

উদ্ধযিন কমকিযাি 

পদরব, রুম নম্বি, 

জেলা/উপয়েলাি 

জকাডেহ, অরফরেয়াল 

জেরলয়ফান ও ই-জমইল 

০১ ডাকবাংয়লা ব্যবহাি 

জেবা 

(অবস্থান/ডাকবাংয়লাস্থ 

কম্যযরনটি জেন্টাি 

ব্যবহাি) 

০৩ রদন িথ্য-েমৃদ্ধ 

আয়বদনপত্র 

অরফে ফ্রন্ট 

জডক্স 

জেবামূল্য: 

ডাকবাংয়লা রুয়ম 

প্রদরশ যি িাড়াি 

হাি অনুর্ায়ী 

পরিয়শাধ পদ্ধরি: 

কযাশ জপয়মন্ট ও 

জিরেস্টায়ি 

স্বাক্ষ্ি/কযাশ 

জপয়মন্ট ও িরশদ 

গ্রহে/ 

ব্যাংকড্রাফে-

জপ-অড যাি 

শাখাি নাম: প্রশােরনক 

শাখা  

দারয়ত্বপ্রাি কমচািীি 

নাম ও পদবী: েনাব 

জমা: আব্দুল হাই, 

উচ্চমান েহকািী 

রুম নং: ০১ 

জেলা জকাড:৭৩০০ 

জমাবাইল: 

০১৭১৪৫৫৮১৫৮ 

ই-জমইল: uda1@ 

zpnilphamari. 

gov.bd 

 

উদ্ধযিন কমকিযাি নাম 

ও পদবী: েনাব জমা: 

িরবউল ইেলাম, 

েহকািী প্রয়কৌশলী 

জেলা জকাড: ৭৩০০ 

অরফরেয়াল জফান: 

০১৭১২৮৮৪৩০৬  

ই-জমইল: ae@ 

zpnilphamari. 

gov.bd 

 

০২ জর্াগায়র্াগ 

অবকাঠায়মা, রশক্ষ্া, 

ধমীয়, োংস্কৃরিক, 

োমারেক, েনস্বাস্থয 

ইিযারদ উন্নয়নমূলক 

প্রকল্প এি আয়বদন 

০৩ মাে 

(বিাদ্দ 

প্রারি 

োয়পয়ক্ষ্) 

পরিষদ 

জচয়ািম্যান/স্থানীয় 

েনপ্ররিরনরধি 

সুপারিশ 

অরফে ফ্রন্ট 

জডক্স 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

েংক্রান্ত 

রপরপআি 

অনুর্ায়ী 

শাখাি নাম: প্রশােরনক 

শাখা  

দারয়ত্বপ্রাি কমচািীি 

নাম ও পদবী: েনাব 

জমা: আব্দুল হাই, 

উচ্চমান েহকািী 

রুম নং: ০১ 

জেলা জকাড:৭৩০০ 

জমাবাইল: 

০১৭১৪৫৫৮১৫৮ 

ই-জমইল: uda1@ 

zpnilphamari. 

gov.bd 

উদ্ধযিন কমকিযাি নাম 

ও পদবী: েনাব জমা: 

িরবউল ইেলাম, 

েহকািী প্রয়কৌশলী 

জেলা জকাড: ৭৩০০ 

অরফরেয়াল জফান: 

০১৭১২৮৮৪৩০৬  

ই-জমইল: ae@ 

zpnilphamari. 

gov.bd 

 

উন্নয়য়নি গেিন্ত্র 

জশখ হারেনাি মূলমন্ত্র 

 



 

০৩ ঠিকাদািী লাইয়েন্স 

প্রদান/নবায়ন 

০১ মাে জেড লাইয়েন্স, 

িযাে-আইটি 

োটি যরফয়কে 

ইিযারদ অন্যান্য 

অরফে ফ্রন্ট 

জডক্স 

এলরেরড’ি 

চারহদা ও 

পরিপত্র অনুর্ায়ী 

শাখাি নাম: প্রশােরনক 

শাখা  

দারয়ত্বপ্রাি কমচািীি 

নাম ও পদবী: েনাব 

জমা: আব্দুল হাই, 

উচ্চমান েহকািী 

রুম নং: ০১ 

জেলা জকাড:৭৩০০ 

জমাবাইল: 

০১৭১৪৫৫৮১৫৮ 

ই-জমইল: uda1@ 

zpnilphamari. 

gov.bd 

 

উদ্ধযিন কমকিযাি নাম 

ও পদবী: েনাব জমা: 

িরবউল ইেলাম, 

েহকািী প্রয়কৌশলী 

জেলা জকাড: ৭৩০০ 

অরফরেয়াল জফান: 

০১৭১২৮৮৪৩০৬  

ই-জমইল: ae@ 

zpnilphamari. 

gov.bd 

 

০৪ ঠিকাদািী রবল 

পরিয়শাধ 

১৫ রদন প্রাক্কলন অনুর্ায়ী 

কৃি কায়েি রবল-

িাউচাি, 

সুরবধায়িাগীি 

প্রিযয়ন 

কারিগরি 

শাখা 

িযাে-আই 

কিয়নি পি 

দিপয়ত্র বরে যি 

মূল্য অনুর্ায়ী, 

ব্যাংক জচক 

মািফি 

শাখাি নাম: কারিগিী 

শাখা  

দারয়ত্বপ্রাি কমচািীি 

নাম ও পদবী: েনাব 

জমা: আমোদ জহায়েন, 

উচ্চমান েহকািী 

রুম নং: ০২ 

জেলা জকাড:৭৩০০ 

জমাবাইল: 

০১৭১০৮৬৮৯৪৫ 

ই-জমইল: uda2@ 

zpnilphamari. 

gov.bd 

 

উদ্ধযিন কমকিযাি নাম 

ও পদবী: েনাব জমা: 

িরবউল ইেলাম, 

েহকািী প্রয়কৌশলী 

জেলা জকাড: ৭৩০০ 

অরফরেয়াল জফান: 

০১৭১২৮৮৪৩০৬  

ই-জমইল: ae@ 

zpnilphamari. 

gov.bd 

 

 

 

২.২)    প্রারিষ্ঠারনক জেবা: 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্ররমক জেবাি নাম জেবা 

প্রদায়নি 

েয়ব যাচ্চ 

েময় 

প্রয়য়ােনীয় 

কাগেপত্র 

প্রয়য়ােনীয় 

কাগেপত্র/ 

আয়বদন 

ফিম 

প্রারিস্থান 

জেবামূল্য এবং 

পরিয়শাধ পদ্ধরি 

(র্রদ থায়ক) 

শাখাি নামেহ দারয়ত্বপ্রাি 

কমকিযাি 

পদরব রুম নম্বি, 

জেলা/উপয়েলাি জকাড, 

অরফরেয়াল জেরলয়ফান ও 

ই-জমইল 

উদ্ধযিন কমকিযাি 

পদরব, রুম নম্বি, 

জেলা/উপয়েলাি 

জকাডেহ, অরফরেয়াল 

জেরলয়ফান ও ই-জমইল 

০১ উর্ধ্যিন অথবা জেলা বা 

উপয়েলা পর্ যায়য়ি 

অরফে হয়ি রনয়দ যরশি 

বা চারহি জেবাি 

ব্যাপায়ি ব্যবস্থা গ্রহে 

পয়ত্র 

উয়েরখি 

েময়-েীমা 

বা ৭-কর্ময 

রদবে 

প্রাপ্যিা/ 

চারহদা 

অনুর্ায়ী 

েংরিস্ট জডস্ক জেবামূল্য 

প্রয়র্ােয 

নয়/রনখিচায় 

শাখাি নাম: প্রশােরনক 

শাখা  

দারয়ত্বপ্রাি কমচািীি নাম 

ও পদবী: েনাব জমা: 

আব্দুল হাই, উচ্চমান 

েহকািী 

রুম নং: ০১ 

জেলা জকাড:৭৩০০ 

জমাবাইল: 

০১৭১৪৫৫৮১৫৮ 

ই-জমইল: uda1@ 

zpnilphamari. 

gov.bd 

উদ্ধযিন কমকিযাি নাম 

ও পদবী: েনাব জমা: 

িরবউল ইেলাম, 

েহকািী প্রয়কৌশলী 

জেলা জকাড: ৭৩০০ 

অরফরেয়াল জফান: 

০১৭১২৮৮৪৩০৬  

ই-জমইল: ae@ 

zpnilphamari. 

gov.bd 

 



 

০২ জেলা পরিষয়দি 

রমলনায়িন/ 

অরডেরিয়াম িাড়া 

০৩ রদন িথ্য-েমৃদ্ধ 

আয়বদনপত্র 

অরফে ফ্রন্ট 

জডক্স 

জেবামূল্য: 

ডাকবাংয়লা 

রুয়ম প্রদরশ যি 

িাড়াি হাি 

অনুর্ায়ী 

পরিয়শাধ 

পদ্ধরি: কযাশ 

জপয়মন্ট ও 

জিরেস্টায়ি 

স্বাক্ষ্ি/কযাশ 

জপয়মন্ট ও 

িরশদ গ্রহে/ 

ব্যাংকড্রাফে-

জপ-অড যাি 

শাখাি নাম: প্রশােরনক 

শাখা  

দারয়ত্বপ্রাি কমচািীি নাম 

ও পদবী: েনাব জমা: 

আব্দুল হাই, উচ্চমান 

েহকািী 

রুম নং: ০১ 

জেলা জকাড:৭৩০০ 

জমাবাইল: 

০১৭১৪৫৫৮১৫৮ 

ই-জমইল: uda1@ 

zpnilphamari. 

gov.bd 

 

উদ্ধযিন কমকিযাি নাম 

ও পদবী: েনাব জমা: 

িরবউল ইেলাম, 

েহকািী প্রয়কৌশলী 

জেলা জকাড: ৭৩০০ 

অরফরেয়াল জফান: 

০১৭১২৮৮৪৩০৬  

ই-জমইল: ae@ 

zpnilphamari. 

gov.bd 

 

০৩ ভূরম উন্নয়ন কি/ 

জপৌিকি পরিয়শাধ 

পয়ত্র 

উয়েরখি 

েময়-েীমা 

বা ৭-কর্ময 

রদবে 

প্রাপ্যিা/ 

চারহদা 

অনুর্ায়ী 

ও রডমান্ড 

জলোি 

েংরিস্ট জডস্ক েিকািীিায়ব 

ধার্য্যকৃি কি 

জপয়মন্ট: জচয়কি 

মাধ্যয়ম 

শাখাি নাম: প্রশােরনক 

শাখা  

দারয়ত্বপ্রাি কমচািীি নাম 

ও পদবী: েনাব জমা: 

আব্দুল হাই, উচ্চমান 

েহকািী 

রুম নং: ০১ 

জেলা জকাড:৭৩০০ 

জমাবাইল: 

০১৭১৪৫৫৮১৫৮ 

ই-জমইল: uda1@ 

zpnilphamari. 

gov.bd 

 

উদ্ধযিন কমকিযাি নাম 

ও পদবী: েনাব জমা: 

িরবউল ইেলাম, 

েহকািী প্রয়কৌশলী 

জেলা জকাড: ৭৩০০ 

অরফরেয়াল জফান: 

০১৭১২৮৮৪৩০৬  

ই-জমইল: ae@ 

zpnilphamari. 

gov.bd 

 

 

 

২.৩)    অিযন্তিীে জেবা: 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্ররমক জেবাি নাম জেবা 

প্রদায়নি 

েয়ব যাচ্চ 

েময় 

প্রয়য়ােনীয় 

কাগেপত্র 

প্রয়য়ােনীয় 

কাগেপত্র/ 

আয়বদন 

ফিম 

প্রারিস্থান 

জেবামূল্য এবং 

পরিয়শাধ 

পদ্ধরি 

(র্রদ থায়ক) 

শাখাি নামেহ দারয়ত্বপ্রাি 

কমকিযাি 

পদরব রুম নম্বি, 

জেলা/উপয়েলাি জকাড, 

অরফরেয়াল জেরলয়ফান ও 

ই-জমইল 

উদ্ধযিন কমকিযাি 

পদরব, রুম নম্বি, 

জেলা/উপয়েলাি 

জকাডেহ, অরফরেয়াল 

জেরলয়ফান ও ই-জমইল 

০১ ছুটি ০৩ রিন ছুটিি রহোব েংস্থাপন 

শাথা 

জেবামূল্য এবং 

পরিয়শাধ 

পদ্ধরি 

প্রয়র্ােয নয় 

শাখাি নাম: প্রশােরনক 

শাখা  

দারয়ত্বপ্রাি কমচািীি নাম 

ও পদবী: েনাব জমা: 

আব্দুল হাই, উচ্চমান 

েহকািী 

রুম নং: ০১ 

জেলা জকাড:৭৩০০ 

জমাবাইল: ০১৭১৪৫৫৮১৫৮ 

ই-জমইল: uda1@ 

zpnilphamari. 

gov.bd 

উদ্ধযিন কমকিযাি নাম 

ও পদবী: েনাব জমা: 

িরবউল ইেলাম, 

েহকািী প্রয়কৌশলী 

জেলা জকাড: ৭৩০০ 

অরফরেয়াল জফান: 

০১৭১২৮৮৪৩০৬  

ই-জমইল: ae@ 

zpnilphamari. 

gov.bd 

 



 

০২ রেরপএফ অরগ্রম ০৭ রদন রনধ যারিি 

ফয়ম য রস্থরিি 

রহোব, 

সুপারিশ 

রহোব শাখা জেবামূল্য এবং 

পরিয়শাধ 

পদ্ধরি 

প্রয়র্ােয নয় 

শাখাি নাম: প্রশােরনক 

শাখা  

দারয়ত্বপ্রাি কমচািীি নাম 

ও পদবী: েনাব জমা: 

আরেজুল ইেলাম, 

রহোবিক্ষ্ক 

রুম নং: ০৩ 

জেলা জকাড:৭৩০০ 

জমাবাইল: ০১৭১৬৭৫২৭৯৯ 

ই-জমইল: acct@ 

zpnilphamari. 

gov.bd 

 

উদ্ধযিন কমকিযাি নাম 

ও পদবী: েনাব জমা: 

িরবউল ইেলাম, 

েহকািী প্রয়কৌশলী 

জেলা জকাড: ৭৩০০ 

অরফরেয়াল জফান: 

০১৭১২৮৮৪৩০৬  

ই-জমইল: ae@ 

zpnilphamari. 

gov.bd 

 

০৩ লরেরস্টকে ০৭ রদন িথ্য-েমৃদ্ধ 

আয়বদন 

রহোব শাখা জেবামূল্য এবং 

পরিয়শাধ 

পদ্ধরি 

প্রয়র্ােয নয় 

শাখাি নাম: প্রশােরনক 

শাখা  

দারয়ত্বপ্রাি কমচািীি নাম 

ও পদবী: েনাব জমা: 

আরেজুল ইেলাম, 

রহোবিক্ষ্ক 

রুম নং: ০৩ 

জেলা জকাড:৭৩০০ 

জমাবাইল: ০১৭১৬৭৫২৭৯৯ 

ই-জমইল: acct@ 

zpnilphamari. 

gov.bd 

 

উদ্ধযিন কমকিযাি নাম 

ও পদবী: েনাব জমা: 

িরবউল ইেলাম, 

েহকািী প্রয়কৌশলী 

জেলা জকাড: ৭৩০০ 

অরফরেয়াল জফান: 

০১৭১২৮৮৪৩০৬  

ই-জমইল: ae@ 

zpnilphamari. 

gov.bd 

 

 

 

৩)  অরিয়র্াগ প্ররিকাি ব্যবস্থাপনা (GRS) 

 

   জেবা প্রারিয়ি অেন্তষ্ট হয়ল দারয়ত্বপ্রাি কমকিযাি েয়ে জর্াগায়র্াগ করুন। িাি কাছ জথয়ক েমাধান পাওয়া না জগয়ল রনয়নাক্ত 

পদ্ধরিয়ি জর্াগায়র্াগ কয়ি আপনাি েমস্যা অবরহি করুন। 

 

ক্ররমক কখন জর্াগায়র্াগ 

কিয়বন 

কাি েয়ে জর্াগায়র্াগ কিয়বন জর্াগায়র্ায়গি ঠিকানা রনস্পরিি েময়েীমা 

১ দারয়ত্বপ্রাি 

কমকিযা েমাধান 

রদয়ি ব্যর্থয হয়ে্। 

অরিয়র্াগ রনস্পরি কমকিযা 

(অরনক) 

নাম ও পদবী: ড. জমা: োইফুল আলম 

                 েরচব 

                 জেলা পরিষদ, নীলফামািী 

জফান: ০১৯১০০৮৮২৪৬ 

ইয়মইল: mdsaifulal@gmail.com 

ওয়য়ব: zpnilphamari.gov.bd 

৩০ কার্ যরদবে 

২ অরিয়র্াগ রনস্পরি 

কমকিযা রনরদ যষ্ট 

েময়য় েমাধান 

রদয়ি ব্যর্থয হয়ল। 

আরপল কমকিযা নাম ও পদবী: ড. জমা: োইফুল আলম 

                 প্রধান রনব যাহী কমকিযা  

                 জেলা পরিষদ, নীলফামািী 

জফান: ০১৯১০০৮৮২৪৬ 

ইয়মইল: mdsaifulal@gmail.com 

ওয়য়ব: zpnilphamari.gov.bd 

২০ কার্ যরদবে 

৩ আরপল কমকিযা 

রনরদ যষ্ট েময়য় 

েমাধান রদয়ি 

ব্যর্থয হয়ল। 

মরন্ত্রপরিষদ রবিায়গি অরিয়র্াগ 

ব্যবস্থাপনা জেল 

মরন্ত্রপরিষদ রবিাগ ৬০ কার্ যরদবে 

 


