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সিলেট সিটি কল্পোলেশন
নগে ভবন, সিলেট।
www.scc.gov.bd

সিটিলেন চোট পোে
১) সভশন ও সিশনঃ
সভশনঃ েনপ্রসিসনসিত্বশীে প্রসিষ্ঠোলনে িোধ্যলি উন্নি নোগসেক সিবো প্রদোন।
সিশনঃ নগলেে অবকোঠোলিো উন্নয়ন, েনগলনে েীবনযোত্রোে িোন উন্নয়ন িলব পো্সে স্থোনীয় িেকোে ব্যবস্থো সেোেদোেকেন।
২) প্রসিশ্রি সিবোিমূহঃ
২.১) নোগসেক সিবো, অভযন্তেীন সিবো, প্রোসিষ্ঠোসনক সিবোঃ
িসচবোেয় সবভোগঃ
ক্রসিক
নং
১

সিবোে নোি
২

প্রলয়োেনীয় কোে্ত্র এবং
প্রোসিস্থোন

সিবোে মূল্য এবং
্সেলশোি ্দ্ধসি

সিবো প্রদোলনে
িিয়িীিো

দোসয়ত্বপ্রোি কিপকিপো (নোি,
্দসব, স োন. নম্বে ও ইসিইে)
৭

৩

৪

৫

৬

১. আলবদন ্ত্র।
(প্রশোিসনক শোখো)

সবনোমূলল্য সিবো
প্রদোন কেো হয়।

একসদলনে িলধ্য

প্রশোিসনক শোখো

ঐ

৭ সদন

অভযন্তেীন সিবো

িোননীয় সিয়ে িলহোদয়/প্রিোন সনব পোহী কিপকিপো
বেোবলেে নগেবোিীে চোসহদোে/অসভলযোলগে
আলবদন গ্রহণ ও িংসিষ্ট শোখোয় সবিেণ
িংক্রোন্ত কোয পোসদ।
িোিোেণ িভোে আলয়োেন এবং িোিোেণ িভোয়
িম্মোসনি কোউসিেেবৃন্দলক উ্সস্থি থোকোে
েন্য ্ত্র দ্বোেো আিন্ত্রণ।
িোিোেণ িভোে কোয পসববেণী প্রস্তুিকেণ।

প্রশোিসনক শোখো

ঐ

৭ সদন

প্রোসিষ্ঠোসনক সিবো

সবভোগীয় িিন্বয় িভোে ব্যবস্থোকেণ।

প্রশোিসনক শোখো

ঐ

২ সদন

প্রলিযক িভোয় আপ্যোয়লনে ব্যবস্থোকেণ।

প্রশোিসনক শোখো

ঐ

িিলয় িিলয়

০১

নোগসেক সিবো

০২

প্রোসিষ্ঠোসনক সিবো

০৩
০৪
০৫

সিবো প্রদোন ্দ্ধসি

অভযন্তেীন সিবো

েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
প্রশোিসনক কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫
েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
প্রশোিসনক কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫
েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
প্রশোিসনক কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫
েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
প্রশোিসনক কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫
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০৬

অভযন্তেীন সিবো

কোউসিেেবৃলন্দে সবসভন্ন সুলযোগ-সুসবিো প্রদোন,
ছুটি ও সষ্টশনোসে প্রদোলনে ব্যবস্থোকেণ।

প্রশোিসনক শোখো

ঐ

িিলয় িিলয়

০৭

অভযন্তেীনলিবো

কিপকিপো/কিপচোেীলদে সনলয়োগ/্লদোন্নসি/বদেী
ও অবিে প্রদোন িংক্রোন্ত কোয পোসদ।

প্রশোিসনক শোখো

ঐ

সনলদ পসশি িিলয়ে
িলধ্য

০৮

অভযন্তেীন সিবো

কিপকিপো/কিপচোেীলদে সচসকৎিো/অসেপি/
ননসিসিক/ ঐসচক ছুটিে ব্যবস্থোকেণ।

প্রশোিসনক শোখো

ঐ

িলব পোচ্চ ৩ সদলনে
িলধ্য

০৯

অভযন্তেীন সিবো

প্রশোিসনক শোখো

ঐ

সনলদ পসশি িিলয়ে
িলধ্য

১০

নোগসেক সিবো

কিপকিপো/কিপচোেীলদে চোকুসেচ্যযসি, কোেণ
দ পশোলনো, িোিসয়ক বেখোস্তকেণ ও সবভোগীয়
িোিেোে কোয পোসদ িম্পোদনকেণ।
প্রোকৃসিক দুলয পোলগে িিয় কল্পোলেশন কর্তপক
েনগলনে সনকট ত্রোণ সবিেণ।

প্রশোিসনক শোখো

সবনোমূলল্য ত্রোণ
প্রদোন কেো হয়।

িোৎক্ষসণক

১১

নোগসেক সিবো

প্রলিযক সবভোগ ও শোখোে চোসহদোে সপ্রসক্ষলি
িোেোিোে িেবেোহকেণ।

প্রশোিসনক শোখো

১ সদলনে িলধ্য

১২

নোগসেক সিবো

নগেবোিীে হোেোলনো দসেলেে নকে
প্রদোন/সবসভন্ন প্রকোে িথ্য প্রদোনকেণ।

১৩

নোগসেক সিবো

িোেোক িংক্রোন্ত সবষয়োসদ িোসেসশ ্সেষলদে
িোধ্যলি িম্পন্নকেণ।

১. হোেোলনো দসেলেে লটোকস্।
২. কল্পোলেশন কর্তপক িেবেোহকৃি
সনিোসেি আলবদন েি
(প্রশোিসনক শোখো)
১. কল্পোলেশন কর্তপক িেবেোহকৃি
সনি পোসেি িোেোলকে আলবদন
েি।
(প্রশোিসনক শোখো)

েরুেী সভসিলি
চোসহদো সিোিোলবক
িেবেোহ কেো হয়।
সবনোমূলল্য সিবো
প্রদোন কেো হয়।

১৪

নোগসেক সিবো

সববোহ িনদ/্োসেবোসেক িনদ প্রদোন।

১. কল্পোলেশন কর্তপক িেবেোহকৃি
সনি পোসেি সববোলহে আলবদন েি।
২. মুিসেি নোগসেক হলে সবলয়ে
কোসবন নোিোে লটোকস্।
৩. িনোিন িিপোেম্বীলদে পুলেোসহি
প্রিযোয়ন ্ত্র।
৪. ্োিল্পোট িোইে ছসব-০২ কস্।
৫. কোউসিেে কর্তপক প্রিযয়ন ্ত্র।
৬. সববোলহে ছসব
(প্রশোিসনক শোখো)

১৫

অভযন্তেীন সিবো

প্রলিযক সবভোগ ও শোখোে কিপকিপো/কিপচোেীলদে
হোসেেো ্সেদশপন।

১৬

অভযন্তেীন সিবো

সবসভন্ন সবভোগ/শোখোে অস সিয়োে সচঠি
কসম্পউটোে এে িলধ্য নিসেকেণ।

৩ সদলনে িলধ্য

েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
প্রশোিসনক কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫
েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
প্রশোিসনক কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫
েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
প্রশোিসনক কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫
েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
প্রশোিসনক কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫
েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
প্রশোিসনক কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫
েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
প্রশোিসনক কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫
েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
প্রশোিসনক কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫

িোেোক কোয পকে
এে েন্য ৫,০০০/টোকো স ি সনয়ো
হয়।
িদন ্ত্র প্রদোলনে
েন্য ১,০০০/- টোকো
স ি সনয়ো হয়।

৯০ সদলনে িলধ্য

েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
প্রশোিসনক কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫

৩ সদলনে িলধ্য

েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
প্রশোিসনক কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫

প্রশোিসনক শোখো

সবনোমূলল্য সিবো
প্রদোন কেো হয়।

সন পিোসেি িিলয়ে
িলধ্য

প্রশোিসনক শোখো

ঐ

িোৎক্ষসণক

েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
প্রশোিসনক কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫
েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
প্রশোিসনক কিপকিপো
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১৭

অভযন্তেীন সিবো

কল্পোলেশলনে সবসভন্ন সবভোগ/শোখোে েসক্ষি
কসম্পউটোে, সপ্রন্টোে সদখোশুনো কেো।

প্রশোিসনক শোখো

ঐ

িোৎক্ষসণক

১৮

অভযন্তেীন সিবো

েোিীয় ও িিীয় অনুষ্ঠোলন ভবন আলেোকোয়ন

প্রশোিসনক শোখো

ঐ

সনি পোসেি িিলয়ে
িলধ্য

১৯

অভযন্তেীন সিবো

েোিীয় ও িিীয় অনুষ্ঠোন/গুনীেন িংবি পনোে
আলয়োেন কেো।

প্রশোিসনক শোখো

ঐ

িিলয় িিলয়

২০

অভযন্তেীন সিবো

েনিংলযোগ শোখো

ঐ

িোৎক্ষসণক

২১

প্রোসিষ্ঠোসনক সিবো

সিটি কল্পোলেশলনে উন্নয়নমূেক,
িলচিনিোমূেক ও প্রচোেমূেক সবসভন্ন
কিপকোলেে সনউে, ছসব সষ্টে কযোলিেো ও
সভসিও কযোলিেোয় িোেণপূব পক সপ্রন্ট সিসিয়োলি
ও ইলেক্ট্রসনক সিসিয়োলি প্রচোে কেো।
কল্পোলেশন ্সেচোসেি সকেোে গোলি পন,
প্রোথসিক ও িোধ্যসিক সবদ্যোেলয় যুলগো্লযোগী
সশক্ষো কোয পক্রি প্রবিপন।

সশক্ষো, িোংস্কৃসি, ্োঠোগোে,
িিোেকল্যোন শোখো

ঐ

২২

প্রোসিষ্ঠোসনক সিবো

সবসভন্ন েোিীয় সদবি উদযো্ন।

সশক্ষো, িোংস্কৃসি, ্োঠোগোে,
িিোেকল্যোন শোখো

ঐ

সশক্ষো বছে শুরুে
পূলব প প্রলয়োেনীয়
সশক্ষো কোয পক্রি
প্রণয়ন।
স ব্রুয়োেী-িোচ প
সিলিম্বে

২৩

প্রোসিষ্ঠোসনক সিবো

কল্পোলেশন ্সেচোসেি সশক্ষো-প্রসিষ্ঠোন িমূলহ
আন্তঃ ক্রীড়ো প্রসিলযোসগিো ও পুেষ্কোে সবিেণী।

সশক্ষো, িোংস্কৃসি, ্োঠোগোে,
িিোেকল্যোন শোখো

ঐ

েোনুয়োেী/স ব্রম্ন
য়োেী িোলিে িলধ্য

২৪

প্রোসিষ্ঠোসনক সিবো

সশক্ষো কিপকিপো কর্তপক সশক্ষো প্রসিষ্ঠোন
্সেদশপন।

সশক্ষো, িোংস্কৃসি, ্োঠোগোে,
িিোেকল্যোন শোখো

ঐ

প্রসিিোলি অন্তিঃ
২টি

২৫

প্রোসিষ্ঠোসনক সিবো

সশক্ষো প্রসিষ্ঠোলন আিবোব্ত্র, ল্যোবলেটেী
িেঞ্জোিোসদ, অস ি যন্ত্র্োসি ইিযোসদ ক্রয় এবং
িেবেোলহে ব্যবস্থোকেণ।

সশক্ষো, িোংস্কৃসি, ্োঠোগোে,
িিোেকল্যোন শোখো

ঐ

সশক্ষো প্রসিষ্ঠোন
কর্তপ্লক্ষে
চোসহদোে সপ্রসক্ষলি

২৬

অভযন্তেীন সিবো

সিটি কল্পোলেশলনে সবসভন্ন িোিেো িমূহ
্সেচোেনো কেো।

আইন শোখো

ঐ

আইনোনুগ িিলয়ে
িলধ্য

সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫
েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
প্রশোিসনক কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫
েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
প্রশোিসনক কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫
েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
প্রশোিসনক কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫
েনোব শোহোব উসিন সশহোব
েনিংলযোগ কিপকিপো
সিোবোইে নং-০১৭১৮১৬৮৩৭১
েনোব সনহোেেঞ্জন পুেকোয়স্থ
সশক্ষো, িোংস্কৃসি, ্োঠোগোে ও
িিোেকল্যোন কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৬১২১৭৭৭১৩
েনোব সনহোেেঞ্জন পুেকোয়স্থ
সশক্ষো, িোংস্কৃসি, ্োঠোগোে ও
িিোেকল্যোন কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৬১২১৭৭৭১৩
েনোব সনহোেেঞ্জন পুেকোয়স্থ
সশক্ষো, িোংস্কৃসি, ্োঠোগোে ও
িিোেকল্যোন কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৬১২১৭৭৭১৩
েনোব সনহোেেঞ্জন পুেকোয়স্থ
সশক্ষো, িোংস্কৃসি, ্োঠোগোে ও
িিোেকল্যোন কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৬১২১৭৭৭১৩
েনোব সনহোেেঞ্জন পুেকোয়স্থ
সশক্ষো, িোংস্কৃসি, ্োঠোগোে ও
িিোেকল্যোন কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৬১২১৭৭৭১৩
েনোব শ্যোিে েঞ্জন পুেকোয়স্থ
আইক িহকোেী
সিোবোইে নং- ০১৭১৬২২০৩০৭

3
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২৭

অভযন্তেীন সিবো

আইনোনুগ সবষলয়ে কোয পোসদ/সবচোে িংক্রোন্ত
কোয পোসদ িম্পোদনকেণ।

আইন শোখো

ঐ

আইনোনুগ িিলয়ে
িলধ্য

২৮

অভযন্তেীন সিবো

সনেো্িো শোখো

ঐ

িোব পক্ষসণক

২৯

অভযন্তেীন সিবো

ম্যোসেলেসি শোখো

ঐ

সনি পোসেি িিলয়

--

৩০

অভযন্তেীন সিবো

িম্পসি শোখো

ঐ

সনিোসেি
িিয়িীিোে িলধ্য

৩১

অভযন্তেীন সিবো

সিটি কল্পোলেশলনে স্থো্নো িমূলহে সনেো্িো
প্রদোন কেো।
সিটি কল্পোলেশলনে আইন অনুয়োয়ী েোেস্ব
আদোলয়ে েলক্ষ সবসভন্ন ভ্রোম্যিোন আদোেি
্সেচোেনো কেো।
সিটি কল্পোলেশলনে স্থোবে অস্থোবে িম্পসি িমূহ
িংেক্ষণ, েক্ষণোলবক্ষণ, হস্তোন্তে ও ভোড়ো
আদোলয়ে ব্যবস্থো গ্রহণ।
স্থোয়ী কিপকিপো/কিপচোেীলদে িোসিক সবিন
প্রস্তুিকেণ ও প্রদোন।

েনোব শ্যোিে েঞ্জন পুেকোয়স্থ
আইক িহকোেী
সিোবোইে নং- ০১৭১৬২২০৩০৭
--

সহিোব শোখো

ঐ

৭ সদলনে িলধ্য

৩২

অভযন্তেীন সিবো

কিপকিপো/কিপচোেীলদে আনুলিোসষক প্রসভলিন্ট
োে, ১২ িোলিে েিো ছুটিে সবিন, বলকয়ো
সবিন, প্রদোলনে ব্যবস্থোকেণ।

সহিোব শোখো

ঐ

৩৩

অভযন্তেীন সিবো

সহিোব শোখো

ঐ

৩৪

অভযন্তেীন সিবো

চ্যসিসভসিক সনি পোসেি সবিন/নদসনক সভসিক
কিপকিপো/কিপচোেী ও শ্রসিকলদে িোসিক সবিন
প্রস্তুকেণ।
িম্মসনি কোউসিেেবৃলন্দে িম্মোসনভোিো প্রদোলনে
ব্যবস্থোকেণ।

আলবদন্ত্র
্োওয়োে িলবোচ্চপ ৩
সদলনে িলধ্য প্রস্তোব
িহ নসথ উ্স্থো্ন
৫ সদলনে িলধ্য
সবিন সবে প্রস্তুি
কলে উ্স্থো্ন।

েনোব নূে আসেজুে েহিোন
প্রিোন প্রলকৌশেী
সিোবোইে নং- ০১৭১৩-৩১১৫২৬
েনোব আ. ন. ি িনছু
সহিোব েক্ষণ কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৪৬১৭১২
েনোব আ. ন. ি িনছু
সহিোব েক্ষণ কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৪৬১৭১২

সহিোব শোখো

ঐ

২ সদলনে িলধ্য

৩৫

অভযন্তেীন সিবো

সহিোব শোখো

ঐ

২ সদলনে িলধ্য

৩৬

অভযন্তেীন সিবো

প্রলিযক সবভোলগে নদসনক/চ্যসিসভসিক/স্থোয়ী
কিপকিপো/কিপচোেীলদে িোসিক সবিলনে সবে
‘স্-সেোে’ ি টওয়োলেে িোধ্যলি কসম্পউটোলে
নিসেকেণ।
েোেস্ব আদোলয়ে নদনসন্দন আলয়ে সহিোব
কর্তপ্ক্ষ বেোবে উ্স্থো্লনে ব্যবস্থোকেণ।

সহিোব শোখো

ঐ

প্রসিসদন

৩৭

অভযন্তেীন সিবো

সহিোব শোখো

ঐ

৩ সদলনে িলধ্য

৩৮

অভযন্তেীন সিবো

কল্পোলেশলনে িকে সবভোলগে
নদসনক/চ্যসিসভসিক স্থোয়ী কিপকিপো/কিপচোেীলদে
বোৎিসেক উৎিব সবোনোি নিসেকেণ।
কিপকিপো/কিপচোেীলদে বোসষ পক সবিলনে বোলেট
প্রণয়ন।

সহিোব শোখো

ঐ

৭ সদলনে িলধ্য

৩৯

অভযন্তেীন সিবো

অসিট আ্সিে েবোব প্রদোন।

সহিোব শোখো

ঐ

সনিোসেি িিলয়ে
িলধ্য

েনোব আ. ন. ি িনছু
সহিোব েক্ষণ কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৪৬১৭১২
েনোব আ. ন. ি িনছু
সহিোব েক্ষণ কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৪৬১৭১২
েনোব আ. ন. ি িনছু
সহিোব েক্ষণ কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৪৬১৭১২
েনোব আ. ন. ি িনছু
সহিোব েক্ষণ কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৪৬১৭১২
েনোব আ. ন. ি িনছু
সহিোব েক্ষণ কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৪৬১৭১২
েনোব আ. ন. ি িনছু
সহিোব েক্ষণ কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৪৬১৭১২
েনোব আ. ন. ি িনছু
সহিোব েক্ষণ কিপকিপো

Citizencharter

৪০

অভযন্তেীন সিবো

বদেীকৃি সপ্রষলণ সনলয়োসেি কিপকিপোলদে
সবিন প্রস্তুিকেণ।

সহিোব শোখো

ঐ

১ সদলনে িলধ্য

৪১

অভযন্তেীন সিবো

মৃি কিপকিপো/কিপচোেীলদে
আনুলিোসষক/প্রসভলিন্ট োলেে অথ প প্রদোন।

সহিোব শোখো

ঐ

আলবদন প্রোসিে ৩
সদলনে িলধ্য

৪২

অভযন্তেীন সিবো

বদসেকৃি সপ্রষলণ সনলয়োসেি
কিপকিপো/কিপচোেীলদে এেস্সি প্রদোন।

সহিোব শোখো

ঐ

১ সদলনে িলধ্য

৪৩

অভযন্তেীন সিবো

এসিস্ সথলক বেোিভুি প্রকলেে দোসখেকৃি
সবে ্সেলশোি।

সহিোব শোখো

ঐ

১ সদলনে িলধ্য

৪৪

অভযন্তেীন সিবো

সনেস্ব িহসবেভুি প্রকলেে দোসখেকৃি সবে
্সেলশোি।

সহিোব শোখো

ঐ

১ সদলনে িলধ্য

৪৫

অভযন্তেীন সিবো

অন্যোন্য সবে ্সেলশোি।

সহিোব শোখো

ঐ

১ সদলনে িলধ্য

৪৬

অভযন্তেীন সিবো

সবসভন্ন সবভোগ কর্তপক দোসখেকৃি সবে ্সক্রয়োয়
অিঙ্গসি/অসনয়ি থোকলে আ্সি উত্থো্ন।

সহিোব শোখো

ঐ

১ সদলনে িলধ্য

৪৭

অভযন্তেীন সিবো

উত্থোস্ি আ্সি িংসিষ্ট সবভোগ কর্তপক েবোব
প্রদোলনে ্ে সনষ্পসিকেণ।

সহিোব শোখো

ঐ

২ সদলনে িলধ্য

৪৮

অভযন্তেীন সিবো

খোিওয়োেী সবসভন্ন িহসবে িংক্রোন্ত সেল্পোট
প্রদোন।

সহিোব শোখো

ঐ

প্রসি িোলিে প্রথি
কোয পসদবলি

৪৯

অভযন্তেীন সিবো

অথ প বছেসভসিক উত্থোস্ি অসিট আ্সিে
সনষ্পসিকেণ।

সহিোব শোখো

ঐ

সনেীক্ষো কর্তপ্ক্ষ
কর্তপক সনি পোসেি
িিয়িীিোে িলধ্য

৫০

অভযন্তেীন সিবো

বোলেট প্রণয়ন

সহিোব শোখো

ঐ

৩ িোি

৫১

অভযন্তেীন সিবো

িম্পূেক বোলেট

সহিোব শোখো

ঐ

১৫ সদন

সিোবোইে নং- ০১৭১১৪৬১৭১২
েনোব আ. ন. ি িনছু
সহিোব েক্ষণ কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৪৬১৭১২
েনোব আ. ন. ি িনছু
সহিোব েক্ষণ কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৪৬১৭১২
েনোব আ. ন. ি িনছু
সহিোব েক্ষণ কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৪৬১৭১২
েনোব আ. ন. ি িনছু
সহিোব েক্ষণ কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৪৬১৭১২
েনোব আ. ন. ি িনছু
সহিোব েক্ষণ কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৪৬১৭১২
েনোব আ. ন. ি িনছু
সহিোব েক্ষণ কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৪৬১৭১২
েনোব আ. ন. ি িনছু
সহিোব েক্ষণ কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৪৬১৭১২
েনোব আ. ন. ি িনছু
সহিোব েক্ষণ কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৪৬১৭১২
েনোব আ. ন. ি িনছু
সহিোব েক্ষণ কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৪৬১৭১২
েনোব আ. ন. ি িনছু
সহিোব েক্ষণ কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৪৬১৭১২
েনোব আ. ন. ি িনছু
সহিোব েক্ষণ কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৪৬১৭১২
েনোব আ. ন. ি িনছু
সহিোব েক্ষণ কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৪৬১৭১২
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েোেস্ব সবভোগঃ
৫ বছে সিয়োসদ কল্পোলেশনক্ি কে সনি পোেণ/
পুণ পঃ সনি পোেণ। এছোড়ো নবসনসিপি ভবন/গৃলহ
সনয়সিি কে সনি পোেণ/পুণ পঃসনি পোেণ
কে পুনঃ সনি পোেণ/সনি পোেলণে সক্ষলত্র উত্থোস্ি
আ্সি সনষ্পসিকেণ।

কল্পোলেশন কর্তপক িেবেোহকৃি
সনিোসেি আলবদন েি।
(কে িোর্য্প শোখো)
কল্পোলেশন কর্তপক িেবেোহকৃি
সনিোসেি আলবদন েি।
(কে িোর্য্প শোখো)

ঐ

২০০৬-২০০৭ ১ি
সকোয়োট পোে

ঐ

ট্যোলেশন রুেি ১৯৮৬
এে ৭ (১) িোেো
অনুযোয়ী সনোটিশ
গ্রহলণে ৩০ সদলনে
িলধ্য আস্ে দোলয়ে
কেলি হলব। ট্যোলেশন
রুেি ১৯৮৬ এে ৭(৪)
এযোলিিলিন্ট সেসভউ
সবোলি পে িলধ্যলি (প্রথি
শুনোনীে িোসেখ হলি ৪
িোলিে িলধ্য)
দোলয়েকৃি আস্ে
সনষ্পসি কেো হয়।

অভযন্তেীন সিবো

কে িংক্রোন্ত সকোন ব্যসি বো প্রসিষ্ঠোন কর্তপক
উত্থোস্ি আ্সি সনষ্পসিকেণ।

কল্পোলেশন কর্তপক িেবেোহকৃি
সনিোসেি আলবদন েি।
(কে িোর্য্প শোখো)

ঐ

৫৫

প্রসিষ্ঠোসনক সিবো

িোইলবোি প িংক্রোন্ত দোলয়েকৃি আ্সি
সনষ্পসিকেণ।

কে আদোয় শোখো।

ঐ

৫৬

অভযন্তেীন সিবো

অববি সবে সবোি প, িোইনলবোি প, ব্যোনোে, স স্টুন
অ্িোেণ।

কে আদোয় শোখো।

ঐ

ট্যোলেশন রুেি
১৯৮৬-এে ২৬
িোেো অনুযোয়ী
কর্তপক্ষ কর্তপক
গঠিি কসিটিে
সনি পোসেি িিলয়।
িোইনলবোি প িংক্রোন্ত
আ্সি উদ্ধপিন
কর্তপ্লক্ষে সনকট
উ্স্থো্ কেোে ্ে
উদ্ধপিন র্তপ্লক্ষে
সিদ্ধোন্ত অনুযোয়ী
ব্যবস্থো গ্রহণ হয়।
িিলয় িিলয়

৫৭

নগসেক সিবো

কল্পোলেশলনে সবসভন্ন সখয়োঘোট/বোি টোসিপনোে/
্োবসেক টয়লেট ইিযোসদ সথলক সটোে আদোয়
ইেোেো প্রদোন।

কল্পোলেশন কর্তপক িেবেোহকৃি
সনি পোসেি আলবদন েি।
(কে িোর্য্প শোখো)

ঐ

৫২

অভযন্তেীন সিবো

৫৩

অভযন্তেীন সিবো

৫৪

স েীঘোট নীসিিোেো
অনুিোলে ্সত্রকো
সবজ্ঞসিে িোধ্যলি
সখয়োঘোট প্রসিবছে
১েো নবশোখ-৩১ নচত্র
সিয়োলদ ও বোি
টোসিপনোে/্োবসেক
টয়লেট ১েো জুেোই

েনোব চন্দন দোশ
এলিিে
সিোবোইে নং- ০১৭১৪০০১৮৭৩
েনোব চন্দন দোশ
এলিিে
সিোবোইে নং- ০১৭১৪০০১৮৭৩

েনোব চন্দন দোশ
এলিিে
সিোবোইে নং- ০১৭১৪০০১৮৭৩

েনোব সিোঃ েসিে সিয়ো
কে কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৮১৮৭৭২

েনোব সিোঃ েসিে সিয়ো
কে কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৮১৮৭৭২
েনোব চন্দন দোশ
এলিিে
সিোবোইে নং- ০১৭১৪০০১৮৭৩
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৩০ জুন সিয়োলদ
ইেোেো প্রদোন কেো
হয়।

৫৮

অভযন্তেীন সিবো

কে আদোয় শোখো

ঐ

অভযন্তেীন সিবো

এযোলিিলিন্ট এে ্ে িকে সহোসডং িমূলহে
সব্েীলি সন পিোসেি কে দোবীপূব পক সনোটিশ বো
সবে প্রদোন।
কে আদোলয়ে িোসিক েক্ষিোত্রো সনি পোেণ।

৫৯

ট্যোলেশন রুেি
১৯৮৬-এে ২৪(২)
িোেো অনুযোয়ী।
কর্তপ্লক্ষে সনলদ পশ
অনুিোলে।

েনোব সিোঃ েসিে সিয়ো
কে কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৮১৮৭৭২
েনোব সিোঃ েসিে সিয়ো
কে কিপকিপো
সিোবোইে নং- ০১৭১১৮১৮৭৭২
েনোব েোহোঙ্গীে
েোইলিি অস িোে
সিোবোইে নং- ০১৭১১৭০০২৬৬

কে আদোয় শোখো

ঐ

৬০

নোগসেক সিবো

সেি েোইলিি নতুন ইসুয।

১. সনি পোসেি আলবদন েি
২. সভোটোে আইসি কোি প।
৩. সিন কস্ ্োিল্পোট িোইে
ছসব।
৪. সদোকোলনে অথবো ব্যবিোে
চ্যসিনোিো
৫. ব্যোংক চোেোলনে কস্।
(েোইলিি শোখো)

সবে ব্যোংলক েিো
্ে ৫ কোয পসদবলিে
িলধ্য নতুন সেি
েোইলিি ইসুয কেো
হয়।

৬১

নোগসেক সিবো

সেি েোইলিি নবোয়ন কেো।

১. পুেোিন েোইলিি এে কস্।
২. নবোয়ন েি।
(েোইলিি শোখো)

সিবো গ্রহনকোেী অত্র
শোখো হলি সেি
েোইলিি েি
গ্রহণক্রলি িোসেকোনো
িংক্রোন্ত কোগেোি,
ভোড়োটিয়ো চ্যসি্ত্র,
েোিীয় ্সেচয় ্লত্রে
ছোয়োসেস্ ও ্োিল্পোট
িোইলেে ২ কস্ ছসব
িহ দোসখেক্রলি
িেেসিন িদলিত্মে
প্রসিলবদন ্োওয়োে ্ে
িেকোেী সগলেট
অনুযোয়ী স ি প্রদোন
কেো েোলগ।
িেকোেী সগলেট
অনুযোয়ী নবোয়ন েি
গ্রহণ, পূলব পে েোইলিি
এে ছোয়োসেস্, অগ্রীি
আয়কে চোেোন দোসখে
এবং স ি সিটি
কল্পোলেশন সিোনোেী
ব্যোংলক েিো কেোে
্ে।

৩ কোয প সদবলিে
িলধ্য সেি
েোইলিি নবোয়ন
কেো হয়।

েনোব েোহোঙ্গীে
েোইলিি অস িোে
সিোবোইে নং- ০১৭১১৭০০২৬৬

৬২

নোগসেক সিবো

সহোলটে/সেষ্টুলেন্ট িঞ্জুেীকৃি েোইলিি ইিযোসদ
নতুন ইসুয।

িেকোেী সগলেট
অনুযোয়ী িদলন্তে
প্রসিলবদন ্োওয়োে
্ে সবে ব্যোংলক
েিোে সনওয়ো হয়।

৫ কয পসদবলিে িলধ্য
নতুন েোইলিি ইসুয
কেো হয়।

েনোব েোহোঙ্গীে
েোইলিি অস িোে
সিোবোইে নং- ০১৭১১৭০০২৬৬

৬৩

নোগসেক সিবো

সহোলটে/সেষ্টুলেন্ট িঞ্জুেীকৃি েোইলিি ইিযোসদ
নবোয়ন।

১. িোসেকোনো িংক্রোন্ত কোগেোি
২. ভোড়োটিয়ো চ্যসি্ত্র
৩. েোিীয় ্সেচয় ্লত্রে
ছোয়োসেস্ ও ্োিল্পোট িোইলেে
২ কস্ ছসব
(েোইলিি শোখো)
১. িোসেকোনো িংক্রোন্ত কোগেোি
২. ভোড়োটিয়ো চ্যসি্ত্র
৩. েোিীয় ্সেচয় ্লত্রে
ছোয়োসেস্ ও ্োিল্পোট

িহকোেী সগলেট
অনুযোয়ী িদলন্তে
প্রসিলবদন ্োওয়োে
্ে সবে ব্যোংলক

৩ কোয পসদবলিে িলধ্য
েোইলিি নবোয়ন
কেো হয়

েনোব েোহোঙ্গীে
েোইলিি অস িোে
সিোবোইে নং- ০১৭১১৭০০২৬৬
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িোইলেে২ কস্ ছসব
(েোইলিি শোখো)
আলবদনকোেী িংসিষ্ট শোখো হলি
নুিন ড্রোইসভং েোইলিি েি
গ্রহণক্রলি ্োিল্পোট িোইলেে
ছসব ২ কস্ এবং েোিীয়
্সেচয় ্লত্রে ছোয়োসেস্
(েোইলিি শোখো)
েোইলিি শোখো
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েিোে সনওয়ো হয়।

৬৪

নোগসেক সিবো

সেেোে ড্রোইসভং েোইলিি নতুন/নবোয়ন প্রদোন
িংক্রোন্ত।

িেকোেী সগলেট
অনুযোয়ী িেেসিন
িদিলন্তে
প্রসিলবদন ্োওয়োে
্ে সবে ব্যোংক
েিোে সনওয়ো হয়।
সবনোমূলল্য সিবো
প্রদোন কেো হয়।

১ সদলনে িলধ্য
েোইলিি ইসুয কেো
হয়।

েনোব েোহোঙ্গীে
েোইলিি অস িোে
সিোবোইে নং- ০১৭১১৭০০২৬৬

৬৫

নোগসেক সিবো

কল্পোলেশনক্ি সেেো, সঠেোগোড়ী ও ভযোন
ইিযোসদ অযসন্ত্রক যোনবোহলনে সেসেলেশন
নবোয়ন।

প্রসি আসথ পক
বৎিলে ১েো জুেোই
হলি আেম্ভ কেো
হয়।
সনি পোসেি সকোন
িিয় সনই।

েনোব েোহোঙ্গীে
েোইলিি অস িোে
সিোবোইে নং- ০১৭১১৭০০২৬৬

৬৬

অভযন্তেীন সিবো

অববি সেেো, ভযোন ও সঠেোগোড়ী ইিযোসদ
উলেদকেণ।

েোইলিি শোখো

ঐ

৬৭

নোগসেক সিবো

সিটি কল্পোলেশলনে িোসেকোনোিীন হোটবোেোে
ইেোেো প্রদোন।

দে্ত্র আহবোন কলে হোটবোেোে
ইেোেো প্রদোন কেো হয়।
(বোেোে শোখো)

হোট বোেোে
নীসিিোেো অনুিোলে
্সত্রকো সবজ্ঞসিে
িোধ্যলি প্রসিবছে
১েো নবশোখ- ৩১
নচত্র সিয়োলদ ইেোেো
প্রদোন কেো হয়।

৩০ সদলনে িলধ্য
ইেোেো প্রসক্রয়ো
িম্পন্ন কেো হয়।

৬৮

প্রসিষ্ঠোসনক সিবো

সিটি কল্পোলেশন িোসেকোনোিীন িোলকপট/প্লট
িমূহ বেোি গ্রহীিো সথলক ভোড়ো আদোয়কেণ।

বোেোে শোখো

ভোড়ো বেোি গ্রহীিো
েসশদ িোধ্যলি
কল্পোলেশন সনি পোসেি
ব্যোংলক ভোড়ো েিো
সদওয়ো হয়।

প্রসিিোলিে ভোড়ো
্েবিী িোলিে ১
হলি ৭ িোসেলখে
িলধ্য ্সেলশোি
কেোে সনয়ি েলয়লছ।

েনোব েোহোঙ্গীে
েোইলিি অস িোে
সিোবোইে নং- ০১৭১১৭০০২৬৬
েনোব সিোঃ য়জুে েহিোন
বোেোে িত্ত্বোবিোয়ক
সিোবোইে নং- ০১৭১১০১৩২১৯

েনোব সিোঃ য়জুে েহিোন
বোেোে িত্ত্বোবিোয়ক
সিোবোইে নং- ০১৭১১০১৩২১৯

প্রলকৌশে সবভোগঃ
৬৯

নগসেক সিবো

ইিোেি সনিপোন (আবোসিক/বোসণসেযক),
িীিোনো প্রোচীে সনিপোন এে নেো অনুলিোদন।

পূিপ শোখো

কস্ িংযুি

৬০ সদন।

৭০

নগসেক সিবো

পূিপ শোখো

প্রসিষ্ঠোসনক সিবো

প্রোক্কেন অনুযোয়ী
দে্লত্রে িোধ্যলি
কেো হয়।
কস্ িংযুি

কোয পোলদশ বসণ পি িিয়।

৭১

ভোঙ্গো িড়ক, সড্রন, কোেভপোট সিেোিি, নতুন
েোস্তো সড্রন, কোেভপোট, ্োবসেক টয়লেট,
িোষ্টসবন ইিযোসদ সনিপোন।
টিকোদোে িোসেকোক্সি কেণ।

পূিপ শোখো

িলব পোচ্চ ১৫ সদন

েনোব অেসবন্দ সদব
িহকোেী প্রলকৌশেী (সিসভে)
সিোবোইে নং- ০১৭১২২৬১০০২
েনোব নুে আসেজুে েহিোন
প্রিোন প্রলকৌশেী
সিোবোইে নং- ০১৭১৩৩১১৫২৬
েনোব আবুে েে মুলশপদ
ব্যসিগি িহকোেী
সিোবোইে নং- ০১৭১১১৯৫৫২৮

Citizencharter

৭২

প্রসিষ্ঠোসনক সিবো

ঠিকোদোেী েোইলিি নবোয়ন।

পূিপ শোখো

ঐ

িলব পোচ্চ ১৫ সদন

৭৩

নোগসেক সিবো

Road Cutting এে অনুলিোদন।

পূিপ শোখো

ঐ

৭ সদলনে িলধ্য

৭৪

নোগসেক সিবো

ইিোেি নেো অনুলিোদন।

পূিপ শোখো

ঐ

৩০ সদলনে িলধ্য

৭৫

নোগসেক সিবো

িহোনগেীে িড়ক িমূলহ নবদুযসিক বোসি
স্থো্ন/িংলযোগ।

নবদুযসিক শোখো

সবনোমূলল্য সিবো
প্রদোন কেো হয়।

অসভলযোগ িদোেসকে
সভসিলি প্রসিসদন

৭৬

নোগসেক সিবো

সবসভন্ন েোিীয় ও িিীয় উৎিব উ্েলক্ষ
ভবন আলেোকোয়লনে ব্যবস্থোকেণ।

নবদুযসিক শোখো

ঐ

সনি পোসেি িিলয়ে িলধ্য
েরুেী সভসিলি

৭৭

প্রসিষ্ঠসনক সিবো

সেোি সিন্টোে অ্োলেট কেোে িোধ্যলি সবদুযৎ
অ্চলয়ে ্সেিোন কিোলনো।

নবদুযসিক শোখো

ঐ

েরুেী সভসিলি প্রসিসদন

৭৮

প্রসিষ্ঠসনক সিবো

এে.ই.সি েোইট স্থো্লনে িোধ্যলি সবদুযৎ
অ্চয় ্সেিোন কিোলনো।

নবদুযসিক শোখো

ঐ

সনি পোসেি িিলয় েরুেী
সভসিলি

৭৯

নোগসেক সিবো

নবদুযসিক শোখো

ঐ

সবলশষ সবলশষ িিলয়

৮০

নোগসেক সিবো

সিটি কল্পোলেশন এেোকোক্ি সবসভন্ন
গুরুত্বপূণ প ্লয়লন্ট সিৌন্দর্য্প বি পন ও
আলেোকিজ্জ্বোে ব্যবস্থোকেণ।
্োই্ েোইন সথলক চোসহদো সিোিোলবক গৃহ
িংলযোগ প্রদোন

্োসন শোখো

ঐ

৭ সদলনে িলধ্য

৮১

নোগসেক সিবো

্োসন িংক্রোন্ত সবসভন্ন অসভলযোগ

্োসন শোখো

ঐ

০৩ সদন

৮২

নোগসেক সিবো

্োসনে সবে িংক্রোন্ত অসভলযোগ

্োসন শোখো

ঐ

িোৎক্ষসণক

৮৩

নোগসেক সিবো

নেকু্ সিেোিি

্সন শোখো

ঐ

িোৎক্ষসণক

৮৪

নোগসেক সিবো

নেকু্ স্থো্ন

্োসন শোখো

ঐ

সনিোসেি িিলয় েরুেী
সভসিলি

9

েনোব আবুে েে মুলশপদ
ব্যসিগি িহকোেী
সিোবোইে নং- ০১৭১১১৯৫৫২৮
েনোব সিোঃ শেী উল্লোহ
সিোবোইে নং- ০১৭১৫১৯৫৯৯৩
েনোব নুে আসেজুে েহিোন
প্রিোন প্রলকৌশেী
সিোবোইে নং- ০১৭১৩৩১১৫২৬
েনোব সিোঃ রুহুে আেি
সনব পোহী প্রলকৌশেী (সবদুযৎ)
সিোবোইেো নং- ০১৯১১২৪৯৬৯৯
েনোব সিোঃ রুহুে আেি
সনব পোহী প্রলকৌশেী (সবদুযৎ)
সিোবোইেো নং- ০১৯১১২৪৯৬৯৯
েনোব সিোঃ রুহুে আেি
সনব পোহী প্রলকৌশেী (সবদুযৎ)
সিোবোইেো নং- ০১৯১১২৪৯৬৯৯
েনোব সিোঃ রুহুে আেি
সনব পোহী প্রলকৌশেী (সবদুযৎ)
সিোবোইেো নং- ০১৯১১২৪৯৬৯৯
েনোব সিোঃ রুহুে আেি
সনব পোহী প্রলকৌশেী (সবদুযৎ)
সিোবোইেো নং- ০১৯১১২৪৯৬৯৯
েনোব আেী আকবে
সনব পোহী প্রলকৌশেী (্োসন)
সিোবোইে নং- ০১৭১১৯০৬৬৪৭
েনোব সুনীে িজুিদোে
অসভলযোগ িদন্তকোেী
সিোবোইে নং-০১৭১২১০২৩৮১
েনোব সিন্টু সিংহ
অসভলযোগ িদন্তকোেী
সিোবোইে নং- ০১৯১৯৭৪৪৬৭২
েনোব প্রদী্ েঞ্জন
অসভলযোগ িদন্তকোেী
সিোবোইে নং- ০১৭৩৭৫৭৬১০৬
েনোব এনোমুে হক ি্োদোে
উ্-িহকোেী প্রলকৌশেী (্োসন)
সিোবোইে নং- ০১৭১১১৮৪৮১১
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েনস্বোস্থয সবভোগঃ

৮৫

নোগসেক সিবো

নতুন ্োসনে েোইন স্থো্ন

্োসন শোখো

ঐ

সনি পোসেি িিলয় েরুেী
সভসিলি

৮৬

নোগসেক সিবো

পুেোিন ্োসনে েোইন সিেোিি

্োসন শোখো

ঐ

সনি পোসেি িিলয় েরুেী
সভসিলি

৮৭

নোগসেক সিবো

সপ্রোিোকশন টিউবওলয়ে স্থো্ন

্োসন শোখো

ঐ

সনি পোসেি িিলয় েরুেী
সভসিলি

৮৮

নোগসেক সিবো

সপ্রোিোকশন টিউবওলয়ে সিেোিি

্োসন শোখো

ঐ

সনি পোসেি িিলয় েরুেী
সভসিলি

৮৯

অভযন্তেীন সিবো

দোিসেক কোলে গোড়ী িেবেোহ

্সেবহন শোখো

ঐ

প্রসি কোয প সদবলি িকোে
৯.০০ ঘটিকোে িলধ্য

৯০

অভযন্তেীন সিবো

গোড়ী ্সেষ্কোেকেণ

্সেবহন শোখো

ঐ

৯১

অভযন্তেীন সিবো

গোড়ী িোসভপসিং

্সেবহন শোখো

ঐ

প্রসিসদন িকোে ৯.০০
টো হলি ৫.০০ ঘটিকোে
িলধ্য
প্রসি িোলি একবোে
(প্রলয়োেন সবোলি)

৯২

অভযন্তেীন সিবো

গোড়ীে হোল্কো সিেোিি

্সেবহন শোখো

দে্ত্র আহবোন
িোধ্যলি

অসভলযোলগে ১/২ সদলনে
িলধ্য

৯৩

অভযন্তেীন সিবো

গোড়ীে ভোেী সিেোিি

্সেবহন শোখো

ঐ

৯৪

অভযন্তেীন সিবো

যোনবোহন/যন্ত্র্োসি ক্রয়

্সেবহন শোখো

ঐ

৯৫

অভযন্তেীন সিবো

ইসঞ্জন/প্লোন্ট/সেনোলেটে/সে ট সিেোিি

্সেবহন শোখো

ঐ

৯৬

নোগসেক সিবো

সেোি সেোে/স্-সেোিোে/এলেলভটোে ভোড়ো

্সেবহন শোখো

ঐ

সকোলটশন/দে্ত্র
্দ্ধসিে সনি পোসেি
িিলয়ে িলধ্য
িেকোসে/সকোলটশন/দে
্ত্র কসিটিে েন্য
প্রসক্রয়ো কেলণ সনি পোসেি
িিলয়ে িলধ্য
সকোলটশন/দে্ত্র
্দ্ধসিে সনিোসেি
িিলয়ে িলধ্য
সনি পোসেি িিলয়ে িলধ্য

েনোব এনোমুে হক ি্োদোে
উ্-িহকোেী প্রলকৌশেী (্োসন)
সিোবোইে নং- ০১৭১১১৮৪৮১১
েনোব এনোমুে হক ি্োদোে
উ্-িহকোেী প্রলকৌশেী (্োসন)
সিোবোইে নং- ০১৭১১১৮৪৮১১
েনোব এনোমুে হক ি্োদোে
উ্-িহকোেী প্রলকৌশেী (্োসন)
সিোবোইে নং- ০১৭১১১৮৪৮১১
েনোব এনোমুে হক ি্োদোে
উ্-িহকোেী প্রলকৌশেী (্োসন)
সিোবোইে নং- ০১৭১১১৮৪৮১১
েনোব সিোঃ েোলবরুে ইিেোি
উ্-িহকোেী প্রলকৌশেী (যোসন্ত্রক)
সিোবোইে নং- ০১৭১২৮১৭২২০
েনোব সিোঃ েোলবরুে ইিেোি
উ্-িহকোেী প্রলকৌশেী (যোসন্ত্রক)
সিোবোইে নং- ০১৭১২৮১৭২২০
েনোব সিোঃ েোলবরুে ইিেোি
উ্-িহকোেী প্রলকৌশেী (যোসন্ত্রক)
সিোবোইে নং- ০১৭১২৮১৭২২০
েনোব সিোঃ েোলবরুে ইিেোি
উ্-িহকোেী প্রলকৌশেী (যোসন্ত্রক)
সিোবোইে নং- ০১৭১২৮১৭২২০
েনোব সিোঃ েোলবরুে ইিেোি
উ্-িহকোেী প্রলকৌশেী (যোসন্ত্রক)
সিোবোইে নং- ০১৭১২৮১৭২২০
েনোব সিোঃ েোলবরুে ইিেোি
উ্-িহকোেী প্রলকৌশেী (যোসন্ত্রক)
সিোবোইে নং- ০১৭১২৮১৭২২০
েনোব সিোঃ েোলবরুে ইিেোি
উ্-িহকোেী প্রলকৌশেী (যোসন্ত্রক)
সিোবোইে নং- ০১৭১২৮১৭২২০
েনোব সিোঃ েোলবরুে ইিেোি
উ্-িহকোেী প্রলকৌশেী (যোসন্ত্রক)
সিোবোইে নং- ০১৭১২৮১৭২২০

Citizencharter

৯৭

নোগসেক সিবো

সিটি কল্পোলেশন এেোকোক্ি নোগসেকবৃলন্দে
েন্ম ও মৃতুয সনবন্ধলনে িনদ অন-েোইলন ইসুয
কেো হয়।

৯৮

নোগসেক সিবো

৯৯

নোগসেক সিবো

১০০

নোগসেক সিবো

১০১

নোগসেক সিবো

১০২

নোগসেক সিবো

১০৩

নোগসেক সিবো

সিটি কল্পোলেশন এেোকোয় স্থোয়ী/অস্থোয়ী
টিকোদোন সকলেে িোধ্যলি ০-১৮ িোি বয়িী
িকে সশশুলদে ১০ টি সেোলগে প্রসিলষিক
এবং ১৫-৪৯ বছে বয়িী িকে িিত্মোন
িোেণক্রি িোলয়লদেলক টি.টি টিকো প্রদোন কেো
হলয় থোলক।
সিটি কল্পোলেশন ্সেচোসেি সিটি সবলনোসদনী
নগে িোর্ত িনদ সকলে দ্রসেদ্র নোগসেকলদে
প্রোথসিক সচসকৎিো সিবো প্রদোন কেো হলয়
থোলক।
স্বোস্থয িম্মি খোবোে ্সেলবশলনে েলক্ষ সিটি
কল্পোলেশন এেোকোক্ি সহোলটে, সেস্টুলেন্ট,
সিসষ্ট বো সিসষ্টেোি দ্রব্য প্রস্তুিকোেী
প্রসিষ্ঠোন/ োস্টফুি প্রস্তুিকোেী প্রসিষ্ঠোন িমূহ
্সেদ পশন/অসভযোন ্সেচোেনো ও সনোটিশ
প্রদোলনে ব্যবস্থোকেণ।
সহোলটে, সেস্টুলেন্ট, সিসষ্ট বো সিসষ্টেোি দ্রব্য
প্রস্তুিকোেী প্রসিষ্ঠোন/ োস্টফুি প্রস্তুিকোেক
প্রসিষ্ঠোন িমূলহ কিপেি কিচোেীলদে স্বোস্থয
্েীক্ষো কলে স্বোস্থয িনদ প্রদোন।
সিটি কল্পোলেশন এেোকোয় সবসভন্ন ব্যবস্থো
প্রসিষ্ঠোন সথলক িলন্দহেনক খোলদ্যে নমুনো
িংগ্রহ কলে েোিয়সনক ্েীক্ষোে েন্য
িংগ্রহীি নমুনো ল্যোবলেটসেলি সপ্রেণ কেো
হয়।
অস্বোস্থযকে ল্যোসেন অ্িোেলণে ব্যবস্থো সনয়ো।

১. সনি পোসেি আলবদন েি।
২. স্থোনীয় ওয়োি প কোউসিেে
প্রিযোয়ন ্ত্র।
(স্বোস্থয ও ্সেবোে ্সেকেনো
শোখো এবং ওয়োি প কোউসিেে
অস ি)
স্বোস্থয ও ্সেবোে ্সেকেনো
শোখো
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১০ টোকো হোলে।

(েরুেী সক্ষলত্র ১-৩
সদলনে িলধ্য)

েনোব আব্দুে েোজ্জোক
স্বোস্থয ্সেদশপক
সিোবোইে নং- ০১৭১২৩২৯২২৯

সবনোমূলল্য সিবো
প্রদোন কেো হয়।

ইস্আই
নীসিিোেো/সিসিউে
অনুযোয়ী

েনোব আব্দুে েোজ্জোক
স্বোস্থয ্সেদশপক
সিোবোইে নং- ০১৭১২৩২৯২২৯

স্বোস্থয ও ্সেবোে ্সেকেনো
শোখো

ঐ

িেকোেী ছুটি ব্যিীি
প্রসিসদন ৯-৫ টো ্য পন্ত

েনোব আব্দুে েোজ্জোক
স্বোস্থয ্সেদশপক
সিোবোইে নং- ০১৭১২৩২৯২২৯

স্বোস্থয ও ্সেবোে ্সেকেনো
শোখো

ঐ

িিলয় িিলয়

েনোব আব্দুে েোজ্জোক
স্বোস্থয ্সেদশপক
সিোবোইে নং- ০১৭১২৩২৯২২৯

স্বোস্থয ও ্সেবোে ্সেকেনো
শোখো

৩০ টোকো হোলে
ব্যোংক চোেোলন
েিো সদলি হয়।

৩ সদলনে িলধ্য

েনোব আব্দুে েোজ্জোক
স্বোস্থয ্সেদশপক
সিোবোইে নং- ০১৭১২৩২৯২২৯

স্বোস্থয ও ্সেবোে ্সেকেনো
শোখো

সবনোমূলল্য সিবো
প্রদোন কেো হয়।

িিলয় িিলয়

েনোব আব্দুে েোজ্জোক
স্বোস্থয ্সেদশপক
সিোবোইে নং- ০১৭১২৩২৯২২৯

স্বোস্থয ও ্সেবোে ্সেকেনো
শোখো

নগেীলি সখোেো
অস্বোস্থযকে ল্যোসেন
সযিনঃ সি্টিক
ট্যোংকসবহীন
ল্যোসেন, সি্টিক
ট্যোংলকে িয়েো
প
িেোিসে সনগিলনে
েন্য ্োই্দ্বোেো

(সযিনঃ ৭ সদন, ৪৮
ঘন্টো, ২৪ ঘন্টো
সিয়োলদ।)

েনোব আব্দুে েোজ্জোক
স্বোস্থয ্সেদশপক
সিোবোইে নং- ০১৭১২৩২৯২২৯

Citizencharter

১০৪

নোগসেক সিবো

অস্বোস্থযকে ল্যোসেন অ্িোেণ কলে স্বোস্থয
িম্মি সেং ল্যোসেন সবিেলণে ব্যবস্থো
সনসিিকেণ।

স্বোস্থয ও ্সেবোে ্সেকেনো
শোখো

১০৫

নোগসেক সিবো

সিটি কল্পোলেশন এেোকোে সব-ওয়োসেশ কুকুে
সনিন কোয পক্রি ্সেচোেনো কেো হয়।

স্বোস্থয ও ্সেবোে ্সেকেনো
শোখো

১০৬

নোগসেক সিবো

১০৭

নোগসেক সিবো

সিটি কল্পোলেশন ্সেচোসেি হযেি
িোসনক্ীে (েঃ) টিেোয় এবং চোসেবন্দেস্থ
িহোশশ্মোন ঘোলট সব-ওয়োসেশ েোশ
দো ন/িৎকোে এে ব্যবস্থো কেো হয়।
সিটি কল্পোলেশন এেোকোয় েেোিঙ্ক সেোলগ
আক্রোন্ত নোগসেকবৃন্দলক সবনোমূলল্য কুকুলেে
কোিলড়ে প্রসিলষোিক টিকো প্রদোন কেো হয়।

১০৮

নোগসেক সিবো

১০৯

নোগসেক সিবো

সিটি কল্পোলেশন এেোকোয় দসেদ্র ও হিদসেদ্র নোগসেকলদে প্রোথসিক স্বোস্থযলিবো
সনসিিকেলণে েলক্ষ সবসভন্ন এনসেও
প্রসিষ্ঠোলনে িোধ্যলি স্বোস্থয সিবো প্রদোন।
সিটি কল্পোলেশন ্সেচোসেি ্শু েবোই
খোনোয় ্শু েবোই এে পূলব প েবোইকৃি ্শুে
সভলটসেনোেী িোেপলনে িোধ্যলি স্বোস্থয ্েীক্ষো

নোেো বো খোে
ইিযোসদলি
িংলযোগ সদয়ো
ল্যোসেন
ব্যবহোেকোসে
িোসেক অথবো
ব্যবহোেকোেীলদে
সবরুলদ্ধ যথোযথ
িদিত্ম অথবো
অসভলযোগকোেীে
আলবদলনে
সপ্রসক্ষলি সিটি
কল্পোলেশলনে
প্রচসেি সবসি
অনুযোয়ী সনোটিশ
প্রদোন কেো হয়।
সবনোমূলল্য সিবো
প্রদোন কেো হয়।
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১ িোি (েরুেী সভসিলি
৭ সদন)

েনোব আব্দুে েোজ্জোক
স্বোস্থয ্সেদশপক
সিোবোইে নং- ০১৭১২৩২৯২২৯

ঐ

আলবদলনে সপ্রসক্ষলি
ব্যবস্থো গ্রহণ কেো হয়

েনোব আব্দুে েোজ্জোক
স্বোস্থয ্সেদশপক
সিোবোইে নং- ০১৭১২৩২৯২২৯

স্বোস্থয ও ্সেবোে ্সেকেনো
শোখো

ঐ

িোৎক্ষসণক

েনোব আব্দুে েোজ্জোক
স্বোস্থয ্সেদশপক
সিোবোইে নং- ০১৭১২৩২৯২২৯

স্বোস্থয ও ্সেবোে ্সেকেনো
শোখো

ঐ

িোৎক্ষসণক

েনোব আব্দুে েোজ্জোক
স্বোস্থয ্সেদশপক
সিোবোইে নং- ০১৭১২৩২৯২২৯

স্বোস্থয ও ্সেবোে ্সেকেনো
শোখো িসনটসেং এবং
সু্োেসভশন কলে থোলক।

ঐ

প্রসিসনয়ি

েনোব আব্দুে েোজ্জোক
স্বোস্থয ্সেদশপক
সিোবোইে নং- ০১৭১২৩২৯২২৯

স্বোস্থয ও ্সেবোে ্সেকেনো
শোখো

স ি- গরু/িসহষ১০০/- টোকো
স ি- খোসি/সভড়ো-

েসববোে ব্যসিি
প্রসিসদন

েনোব আব্দুে েোজ্জোক
স্বোস্থয ্সেদশপক
সিোবোইে নং- ০১৭১২৩২৯২২৯
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Citizencharter

১১০

নোগসেক সিবো

১১১

নোগসেক সিবো

১১২

এবং সিৌেভীে উ্সস্থসিলি িিীয় সবিোন
সিলন যিোযি স ি আদোয়ক্রলি ্শু েবোই
কেো হয়।
ট্যোংসক দ্বোেো সবশুদ্ধ খোবোে ্োসন িেবোহ
কেো।

১৫০/- টোকো
্সেেন্ন শোখো

সবনোমূলল্য সিবো
প্রদোন কেো হয়।

িোৎক্ষসণক

সবলশষ ্সেষ্কোে-্সেেন্ন অসভযোন ্সেচোেনো

্সেেন্ন শোখো

সবনোমূলল্য সিবো
প্রদোন কেো হয়।

নোগসেক সিবো

িড়ক, ফুট্োি, সেইনি বোই-সেইনিমূহ
্সেষ্কোে কেো।

্সেেন্ন শোখো

সবনোমূলল্য সিবো
প্রদোন কেো হয়।

১১৩

সড্রন ্সেষ্কোে

নোেো-নদ পিো ও সছোটলছোট খোে ্সেষ্কোে কেো।

্সেেন্ন শোখো

সবনোমূলল্য সিবো
প্রদোন কেো হয়।

১১৪

রুটিন িোস ক সশ লট
বেপয অ্িোেন

িোষ্টসবন হলি িয়েো-আবেপনো অ্িোেণ।

্সেেন্ন শোখো

ঐ

১১৫

নোগসেক সিবো

ভযোনগোড়ী দ্বোেো আবেপনো অ্িোেণ।

্সেেন্ন শোখো

ঐ

প্রলয়োেনীয়িো
সবলবচনোয় বছলে ১টি
অথবো ২টি সবলশষ
্সেষ্কোে-্সেেন্নিো
অসভযোন (িোিব্য্ী)
্সেচোেনো কেো হয়।
সনি পোসেি িিয় অনুযোয়ী
প্রিযহ রূটিন িোস ক
ঝোড়ু দ্বোেো ্সেষ্কোে
কেো।
সনি পোসেি িিয় অনুযোয়ী
প্রিযহ রূটিন িোস ক
নোেো-নদ পিো ও
সছোটলছোট খোে হলি
িয়েো-আবেপনো
উলিোেন/্সেষ্কোে কেো।
সনি পোসেি িিয় অনুযোয়ী
প্রিযহ রূটিন িোস ক ৩
সশলে (প্রলয়োেনোনুযোয়ী)
অথ পোৎ িকোেলবেো,
সবকোেলবেো, ও
েোসত্রলবেোয় িোস্টসবন
হলি িয়েো-আবেপনো
অ্িোেণিহ সবসভন্ন
বসস্তে সৃসষ্ট বেপযোসদ
িোস্টসবন বো সনি পোসেি
স্থোলন স েো হলে িোও
অ্িোেলণে ব্যবস্থো
কেো।
সকছু সকছু ওয়োলি প বোড়ী
বোড়ী সযলয় ভযোনগোড়ী
দ্বোেো আবেপনো
িংগ্রহ/অ্িোেলণে

েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
্সেেন্ন কিপকিপো (অঃদোঃ)
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫
েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
্সেেন্ন কিপকিপো (অঃদোঃ)
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫

েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
্সেেন্ন কিপকিপো (অঃদোঃ)
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫
েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
্সেেন্ন কিপকিপো (অঃদোঃ)
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫

েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
্সেেন্ন কিপকিপো (অঃদোঃ)
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫

েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
্সেেন্ন কিপকিপো (অঃদোঃ)
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫
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১১৬

নোগসেক সিবো

্সবত্র ঈদ-উে-আযহো উদযো্ন।

্সেেন্ন শোখো

ঐ

১১৭

নোগসেক সিবো

্সবত্র ঈদ-উে-আযহো উদযো্ন।

্সেেন্ন শোখো

ঐ

১১৮

নোগসেক সিবো

সি্টিক ট্যোংলকে িয়েো অ্িোেণ কেো।

্সেেন্ন শোখো

ঐ

১১৯

নোগসেক সিবো

িবুেোয়ন ও বোগোন ্সেচয পো।

্সেেন্ন শোখো

ঐ

১২০

রুটিন আবেপনো
্সেষ্কোে

্সেলবশ দূষণকোেীলদে সবরুলদ্ধ ব্যবস্থো গ্রহণ
কেো।

্সেেন্ন শোখো/প্রলয়োেনীয়
িংসিষ্ট শোখো িমূলহে িোসব পক
িহলযোসগিো গ্রহন কেো হয়।

ঐ

কোে কেো হয়।
প্রসি বছে ঈদ-উেআযহো উদযো্লনে
েলক্ষ পূলব পে সদন ও
ঈলদে সদন িহ দুই সদন
ঈদ েোিোলিে স্থোনিমূহ
সবলশষ ্সেষ্কোে কেো।
প্রসি বছে ৫ সদন িলে
অথ পোৎ ঈলদে পূলব পে সদন
ঈদ েোিোলিে স্থোন
িমূহ সবলশষ ্সেষ্কোে
কেো এবং ঈলদে সদন
হলি ৪ সদন
সবেোিহীনভঅলব
িেকোেী বন্ধ সভোগ নো
কলে নগেীে
সকোেবোনীকৃি ্শুে
নোড়ীক্সড় ও অন্যোন্য
সৃসষ্ট বেপযোসদ দ্রুি
অ্িোেন ও িোসম্পং
কোলে ্সেেন্ন সবভোলগ
িকে কিপকিপোকিপচোেী-শ্রসিকগণ সেি
থোলক।
নগেবোিী আলবদলনে
সপ্রসক্ষলি সিটি
কল্পোলেশলনে সনয়ি
অনুযোয়ী ২-৩ সদলনে
িলধ্য সি্টিক ট্যোংলকে
িয়েো-আবেপনো
্সেস্কোে কেো হয়।
চেিোন প্রসক্রয়ো
নগেীলি গৃহস্থোেী বো
অন্যোন্য বেপযোসদ
সনি পোসেি িিলয়
কল্পোলেশলনে
িোস্টসবন/কলন্টননোে বো

েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
্সেেন্ন কিপকিপো (অঃদোঃ)
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫

েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
্সেেন্ন কিপকিপো (অঃদোঃ)
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫

েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
্সেেন্ন কিপকিপো (অঃদোঃ)
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫

েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
্সেেন্ন কিপকিপো (অঃদোঃ)
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫
েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
্সেেন্ন কিপকিপো (অঃদোঃ)
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫
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সনসদ পষ্ট িয়েো স েোে
স্থোলন নো স লে যত্রিত্র
নোেো-নদ পিো, িড়ক,
সেন, বোই-সেন,
ফুট্োি,
উন্মুি/্সেিযি স্থোলন,
খোে ইিযোসদলি
স েো,&্োইসেংকৃি
কোদোিোটি নোেোয়
প্রবোসহি কেো,
সবনোনুিসিলি মুেগী বো
্শু্োেন কলে ্সেলবশ
দূষণ কেো, যত্রিত্র
ব্যোনোে, সচকো, স্োষ্টোে
েোসগলয় সিৌন্দয পহোনী
ঘাঁলনো, নোেো-খোে,
িড়ক- ফুট্োি
দখেকলে সিোেণ সনিপোণ
কেো, গৃহ সনিপোণ বো
সবভন্ন িিস্য
সৃসষ্টকোেীলদে সবরুলদ্ধ
্চসেি আইনোনুযোয়ী
ব্যবস্থো গ্রহণ কেো
প্রলয়োেন ভ্রোম্যিোন
আদোেি ্সেচোেনো
কেো।
১২১

নোগসেক সিবো

িশক সনয়ন্ত্রণ কেো।

িশক সনিন শোখো

ঐ

১২২

নোগসেক সিবো

িশক সনিন শোখো

ঐ

১২৩

নোগসেক সিবো

সবসভন্ন েোিীয় ও িিীয় অনুষ্ঠোলন, িিীয়
প্রসিষ্ঠোলন এবং গুরুত্বপূণ প স্থো্নোিমূলহ িশোে
ঔষি সছটোলনো হয়।
্সবত্র েিেোন িোি উদযো্ন।

িশক সনিন শোখো

ঐ

সনি পোসেি িিয় অনুযোয়ী
রূটিন িোস ক িশোে
েন্ম স্থোলন ঔষি
সছটোলনো িহ প্রলয়োেলন
সবলশষ ক্রোশ সপ্রোগ্রোি
চোেোলনো হয়।
িিলয় িিলয়
প্রসিবছে ্সবত্র েিেোন
িোলি িম্মোসনি মুিসল্লেো
যোলি িশোে অিযোচোে

েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
্সেেন্ন কিপকিপো (অঃদোঃ)
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫

েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
্সেেন্ন কিপকিপো (অঃদোঃ)
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫
েনোব সিোঃ হোসনফুে েহিোন
্সেেন্ন কিপকিপো (অঃদোঃ)
সিোবোইে নং- ০১৬৭০৬০৩০৫৫
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১২৪

নোগসেক সিবো

্সবত্র শব-ই-বেোি উদযো্ন।

িশক সনিন শোখো

ঐ

হলি েক্ষো স্লয়
িোেোবীে নোিোে ্ড়লি
্োলেন সিলক্ষলত্র ্সবত্র
েিেোন িোি শুরুে
অন্তি: ১ িিোহ পূলব প
হলি নগেীে প্রোয় িকে
িিসেদ, িোদ্রোিো,
এসিিখোনো বো এবোদি
খোনোয় সনিোসেি
্সেিোলন িশোে ঔষি
সছটোলনো হয়।
প্রসি বছে ্সবত্র শলব
বেোলিে পূলব পে সদন ও
শলব বেোলিে েোলত্র এই
দুইসদন নগেীে প্রোয়
িকে িিসেদ, িোদ্রোিো,
এসিিখোনোব এবোদি
খোনোয় ব্যো্কভোলব
িশোে ঔষি সছটোলনো
হয়।

