পাইকগাছা উপজেলা পরিষজেি রিটিজেন চার্টাি

ক্র.নং
১

০১

সিবাি নাম
২

সিবা প্রোজনি িংরিপ্ত পদ্ধরত/
সিবা গ্রহীতা িজবট াচ্চ িময়িীমা/ িংরিষ্ট আইনরবরি
৩

৪

সংক্ষিপ্ত পদ্ধক্ষ িঃ সরকারী প্রক্ষ ষ্ঠান/ স্থানীয়
সরকার প্রক্ষ ষ্ঠান/ ব্াংক ক্ষনর্ধাক্ষর ফর্মধ ককার্ধ
ক্ষফ সংযুক্ত কর্র ার্ের োবী সম্বক্ষি
ক্ষরকুইক্ষিশন UNO'র ক্ষনকর্ োক্ষিি কর্র।
সঠিক ক্ষরকুইক্ষিশন-এর ক্ষিক্ষির্ সার্টধক্ষফর্কর্
মামিা রুিু করা হয়।

িিকািী ও
িিকািী
স্থানীয় িিকাি
পাওনা আোয়
প্ররতষ্ঠান; ব্াংক িময়িীমাাঃ সর্বধাচ্চ ৬ মার্স ক্ষনষ্পক্ষি।

সিবা িংরিষ্ট কমট কতটা/
কমট চািী
৫

UNO; OC; সার্টধক্ষফর্কর্
সহকারী; প্রর্সস সািধ ার।

িংরিষ্ট আইন-রবরিাঃ Public Demand
Recovery Act, 1913; Boards
Instructions under the Public Demand
Recovery Act
িংরিপ্ত পদ্ধরতাঃ AC(Land)-এি রনকর্ সেজক
প্রাপ্ত িঠিক ও স্বয়ংিম্পূর্ট প্রস্তাব অনুজমােন এবং
তাি রনবর্ নরে সেিত সপ্রির্।

০২

অরপট ত িম্পরিি
রলে নবায়ন/
রলরে পরিবতটন

রলরে; ব্রি বা
িময়িীমাাঃ িজবট াচ্চ ৩ রেন।
প্ররতষ্ঠান

UNO; িংরিষ্ট অরেি
িহকািী।

িংরিষ্ট আইন-রবরিাঃ ভূ রম ব্বস্থাপনা ম্ানুয়াল,
১৯৯০; ভূ রম প্রশািন ম্ানুয়াল; অন্ান্
পরিপত্র।

০৩

িংরিপ্ত পদ্ধরতাঃ ক্ষনর্ধাক্ষর ফর্মধ িূ ক্ষমহীন
কৃ ষক পক্ষরবার্রর ক্ষনকর্ কের্ক আর্বেন গ্রহণ।
উপর্িিা কৃ ক্ষষ িাসিক্ষম ব্বস্থাপনা ও
বর্দাবস্ত কক্ষমর্ট ক ৃধ ক িূ ক্ষমহীন কৃ ষক
UNO; AC(Land);
পক্ষরবার্রর অগ্রাক্ষর্কার াক্ষিকা প্রণয়ন, যার কানুনর্ া; সার্িধ য়ার; সংক্ষিষ্ট
কৃরষ খািেরম ভূরমহীন কৃষক ক্ষিক্ষির্ বর্দাবস্ত ককসনক্ষে সৃিন। সৃক্ষি
অক্ষফস সহকারী।
ককসনক্ষে কিিা প্রশাসক মর্হােয় বরাবর
বজদাবস্ত
পরিবাি
কপ্ররণ।র্িিা কৃ ক্ষষ িাসিক্ষম ব্বস্থাপনা ও
বর্দাবস্ত কক্ষমর্ট ক ৃধ ক অনুর্মাক্ষে ককসনক্ষে
প্রাক্ষপ্তর পর কবুক্ষিয় সম্পােন, নামিাক্ষর ও
েিি হস্তান্তর্রর কাযধক্রম গ্রহণ কর্রন।

িময়িীমাাঃ সম্পূণধ প্রক্ষক্রয়া কশষ হর্ ২-৩
সময় িা র্ পার্র।
িংরিষ্ট আইন-রবরিাঃ কৃ ক্ষষ িাসিক্ষম
ব্বস্থাপনা ও বর্দাবস্ত নীক্ষ মািা, ১৯৯৭।

০৪

অকৃরষ
খািেরম
েীর্ট জময়ােী
বজদাবস্ত

সংক্ষিপ্ত পদ্ধক্ষ : প্রাপ্ত যোযে আর্বের্নর
ক্ষিক্ষির্ ক্ষবক্ষর্ অনুযায়ী প্রস্তাব/ প্রক্ষ র্বেন
কিিা প্রশাসক মর্হােয় বরাবর কপ্ররণ করা
হয়। কিিা প্রশাসক মর্হােয় এবং/ অেবা িূ ক্ষম
UNO; AC(Land);
উপযুি ব্রি; মন্ত্রণাির্য়র ক্ষসদ্ধান্ত কমা ার্বক পরব ী
কানুনর্ া; সার্িধ য়ার; সংক্ষিষ্ট
িিকািী ও কাযধক্রম গ্রহণ করা হয়।
অক্ষফস সহকারী।

সবিিকািী
প্ররতষ্ঠান

সময়সীমািঃ আর্বের্নরসঠিক া এবং
স্বয়ংসম্পূণধ া সার্পর্ি সর্বধাচ্চ ৩০ ক্ষেন।
সংক্ষিষ্ট আইন-ক্ষবক্ষর্িঃ অকৃ ক্ষষ িাসিক্ষম
ব্বস্থাপনা ও বর্দাবস্ত নীক্ষ মািা, ১৯৯৫।

০৫

০৬

িংরিপ্ত পদ্ধরতাঃ সেলা প্রশািক
মজহােজয়ি কাযট ালয় সেজক বিাদ্দ প্রারপ্ত;
ইউরপ
সচয়ািম্ান ও ইউরপ সচয়ািম্ান ও উপজেলা UNO-এি রহিাজব ক্াশকির্
িেি্গর্
িেি্জেি িম্মানী
এবং অতপি: অেট রবতির্।
প্রোন
িময়িীমাাঃ িজবট াচ্চ ২ রেন।

ইউরনয়ন
পরিষজে ভূরম
হস্তান্তি কজিি
১% প্রোন

ইউরনয়ন
পরিষে

সংক্ষিপ্ত পদ্ধক্ষ িঃ ইউক্ষনয়ন পক্ষরষে কের্ক প্রাপ্ত
প্রকল্প প্রস্তাব এবং উপর্িিা প্রর্কৌশিীর
প্রস্তার্বর ক্ষিক্ষির্ ইউক্ষনয়নসমূর্হর আয় ন ও
িনসংি্ার অনুপার্ প্রাপ্ত অেধ ক্ষবিািন ও
ছাড়করণ।

UNO; িংরিষ্ট অরেি
িহকািী।

UNO; উপর্িিা প্রর্কৌশিী;
সংক্ষিষ্ট অক্ষফস সহকারী।

সময়সীমািঃ প্রক্ষ ৩ মার্স অন্ত িঃ একবার।
সংক্ষিষ্ট আইন-ক্ষবক্ষর্িঃ অেধ মন্ত্রণাির্য়র
িারীকৃ সবধর্শষ ক্ষনর্েধ শনা।

০৭

হার্-বাোি
ইোিা প্রোন

সংক্ষিপ্ত পদ্ধক্ষ িঃ প্রক্ষ বাঙিা বছর্রর ৩০
UZP কৈয়ারম্ান; UNO;
চৈর্ের কমপর্ি ৩ সপ্তাহ পূর্বধ পক্ষেকায় কর্ন্ডার AC(Land); সংক্ষিষ্ট অক্ষফস
ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত প্রকাশ। েরপে মূি্ায়ন কক্ষমর্ট ক ৃধ ক
সহকারী।
ইোিা গ্রহজর্চ্ছু ব্রি প্রাপ্ত েরপে মূি্ায়ন এবং সুপাক্ষরশ উপর্িিা
আক্ষপি ক ৃধ পিিঃ
পক্ষরষে কৈয়ারম্ান-এর ক্ষনকর্ উপস্থাপন।
ৈূ ড়ান্তিার্ব ক্ষনবধাক্ষৈ েরো ার সার্ে ৈু ক্ষক্ত
কিিা প্রশাসক
সম্পােনসহ ইিারা প্রোন কাযধক্রম (এক

বাঙিা বছর্রর িন্) সম্পন্নকরণ।
সময়সীমািঃ প্রক্ষ বাঙিা বছর ৩০ চৈর্ের
মর্র্্।
সংক্ষিষ্ট আইন-ক্ষবক্ষর্িঃ হার্-বািার ব্বস্থাপনা ও
বর্দাবস্ত নীক্ষ মািা (স্থানীয় সরকার ক্ষবিা
ক ৃধ ক ২১.০৯.২০১১ াক্ষরর্ির ৮৭০ নং
স্মারর্ক িারীকৃ )।

০৮

েলমহাল
ইোিা প্রোন

সংক্ষিপ্ত পদ্ধক্ষ িঃ প্রক্ষ বাঙিা বছর্রর ৩০
চৈর্ের কমপর্ি ৩ সপ্তাহ পূর্বধ পক্ষেকায় কর্ন্ডার
ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত প্রকাশ। েরপে মূি্ায়ন কক্ষমর্ট ক ৃধ ক
প্রাপ্ত েরপে মূি্ায়ন এবং ৈূ ড়ান্তিার্ব
UZP কৈয়ারম্ান; UNO;
ক্ষনবধাক্ষৈ েরো ার সার্ে ৈু ক্ষক্ত সম্পােনসহ
AC(Land); সংক্ষিষ্ট অক্ষফস
ইোিা গ্রহজর্চ্ছু ইিারা প্রোন কাযধক্রম (ক্ষ ন বাঙিা বছর্রর
সহকারী।
িন্) সম্পন্নকরণ।

মৎি্েীবী
িমবায় িরমরত সময়সীমািঃ প্রক্ষ ক্ষ ন বাঙিা বছর অন্তর ৩০
চৈর্ের মর্র্্ ইিারা প্রোন কাযধক্রম সম্পন্ন
করর্ হয়।

আক্ষপি ক ৃধ পিিঃ
কিিা প্রশাসক

সংক্ষিষ্ট আইন-ক্ষবক্ষর্িঃ সরকারী িিমহাি নীক্ষ ,
২০০৯।

০৯

রবল/ রিও
ছাড়কির্/
অনুজমােন

ঠিকাোি/
রপআরি'ি
িভাপরত

িংরিপ্ত পদ্ধরতাঃ উপজেলা প্রজকৌশলী,
PIO, অরেি িুপাি বা অন্ সকান
রবভাগীয় প্রিান কতৃট ক রবল উপস্থাপন;
কাজেি মান ও পরিমার্ এবং রবজলি
রবরিগত িঠিকতা যাচাই।
িময়িীমাাঃ িজন্তাষেনক রবজবরচত হজল
নরে উপস্থাপজনি িাজে িাজে।

১০

িংরিপ্ত পদ্ধরতাঃ প্রারপ্তি িাজে িাজে নরে
উপস্থাপন; রবরিগত যোেট তািহ
প্রাপজকি বা বিাদ্দ গ্রহীতাি িঠিকতা
যাচাই।

অনুোন/ ত্রার্
িুরবিাজভাগী
বিাদ্দ
েনজগাষ্ঠী/
ছাড়কির্/
ব্রি/ প্ররতষ্ঠান
প্রোন
িময়িীমাাঃ িজন্তাষেনক রবজবরচত হজল
নরে উপস্থাপজনি িাজে িাজে।
িংরিপ্ত পদ্ধরতাঃ আজবেন, অনুজিাি,

১১

তেন্ত প্ররতজবেন
িিকািীঅরিযাচন, আজেশ প্রারপ্তি অব্বরহত
সপ্রির্/ প্রত্য়র্ সবিিকািী পজিই প্রজয়ােনীয় তে্ িংগ্রহ অেবা
প্রোন
ব্রি/ প্ররতষ্ঠান তেন্ত িম্পােন।

UZP সচয়ািম্ান
(প্রজযাে্ হজল); UNO;
িংরিষ্ট রবভাগীয় প্রিান;
অরেি িুপাি; িংরিষ্ট
অরেি িহকািী।

UZP সচয়ািম্ান
(প্রজযাে্ হজল); UNO;
িংরিষ্ট রবভাগীয় প্রিান;
অরেি িুপাি; িংরিষ্ট
অরেি িহকািী।
UZP সচয়ািম্ান
(প্রজযাে্ হজল); UNO;
িংরিষ্ট রবভাগীয় প্রিান;
অরেি িুপাি; িংরিষ্ট
অরেি িহকািী।

িময়িীমাাঃ তেন্ত/ তে্ িংগ্রহ িম্পন্ন
হওয়াি িাজে িাজে প্রত্াশী ব্রি বা
প্ররতষ্ঠানজক প্ররতজবেন/ প্রত্য়র্ প্রোন।
উপজেলা রনবট াহী অরেিাি
পাইকগাছা, খুলনা।

অরভজযাগ গ্রহর্ ও তে্ প্রোনকািীাঃ

সোনাঃ ০৪০২৭-৫৬০০১
সমাবাইলাঃ ০১৭৯১-১৬৫৫৫৭
ই-সমইলাঃ unopaikgacha@mopa.gov.bd

সেলা প্রশািক, খুলনা

অরভজযাগ গ্রহর্/ আরপল কতৃট পিাঃ

সোনাঃ ০৪১-৭২১১১৪১
সমাবাইলাঃ ০১৭১৩-৪০১০১০
ই-সমইলাঃ dckhulna@mopa.gov.bd

