
 

উপজেলা পরিষদ 

পাথিঘাটা, বিগুনা। 

http://pathorghata.barguna.gov.bd 

 

 

সফা প্রদান প্রতি    (Citizen’s Charter ) 

                 

               
                  

  য়           
  য়    য়        

  য়    য়         

                  

                   

                 

               য়              

                           

           য়              

      

                        

                  

            য়   

                 

  ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. 

তফতবন্ন ব্যতি/প্রতিষ্ঠাননয 

নুকূনর নুদান ফযাদ্দ প্রাতি 

াননে ংতিষ্ট উকাযনবাগীয 

তনকট উি নুদান স্তান্তয।
 

০৭-১০ কভ মতদফ 

 

ংতিষ্ট প্রতিষ্ঠান/আউত 

সেয়াযম্যন/নভম্বায কর্তমক প্রিযয়নত্র 

 

উনেরা তনফ মাী তপানযয কাম মারয়/ 

আউতনয়ন তযলদ/             

 

তফনামূনে 

 

উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

০২. 

"েতভ অনে, ঘয নআ" প্রকনেয 

ধীনন গৃীনন গৃীননয েন্য 

তনে েতভনি ঘয তনভ মান 

াধাযণি ৩-৪ ভা, িনফ 

ভন্ত্রণারনয়য নুনভাদননয উয 

তনব ময কনয 

 

১) অনফদনত্র 

২) েতভয বফধ কাগেত্র 

৩) োিীয় তযেয়ত্র 

৪) েতফ (ানাট ম       ) 

 

উনেরা তনফ মাী তপানযয কাম মারয়/ 

সেরা প্রানকয কাম মারয় 

তফনামূনে  উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

03. 

মুতিনমাদ্ধানদয দাপন-কাপন/ 

ৎকানযয তফর প্রদান 

০১ (এক) কভ মতদফ 

 

১) অনফদনত্র 

২) খযনেয বাউোয 

উনেরা তনফ মাী তপানযয কাম মারয় 

(াদা কাগনে অনফদন কযনি নফ) 

 

        উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

০৪. 

                       

     

ফযাদ্দ প্রাতিয য ০৫ (াঁে) কভ ম 

তদফ 

 

ফযাদ্দত্র উনেরা তনফ মাী তপানযয কাম মারয়। 

উনেরা ভােনফা তপানযয কাম মারয় 

 

        উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

০৫. 

                  ৩-৪ ভা 

 

১. তনধ মাতযি পযনভ অনফদন 

২. ৭ কত ানাট ম েতফ  

৩. োিীয় তযেয়নত্রয িযাতয়ি 

পনটাকত 

৪. েন্ তনফন্ধন নদ এফং নাগতযকনেয 

নদত্র 

৫. মুতিনমাদ্ধায দতররত্র ও 

িাতরকামূনয পনটাকত 

উনেরা তনফ মাী তপানযয কাম মারয়। 

উনেরা ভােনফা তপানযয কাম মারয় 

 

        উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

০৬. 
াধাযণ তবনমাগ িদন্ত ১৫ কভ ম তদফ তবনমাগ ংতিষ্ট প্রনয়ােনীয় 

কাগেত্রাতদ (মতদ থানক) 

-- তফনামূনে 

 

উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 
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unopatharghata@mopa.gov.bd dcbarguna@mopa.gov.bd 

০৭. 

িথ্য তধকায অআনানুমায়ী 

োতি িথ্য প্রদান 

 

অনফদননয ধযণ নুমায়ী নফ মাচ্চ 

২০ কভ মতদফ 

িথ্য তধকায তফতধভারায় তনধ মাতযি 

পযনভ অনফদন দাতখর। 

উনেরা তনফ মাী তপানযয কাম মারয়/ 

িথ্য কতভন 

িথ্য তধকায তফতধভারায় 

তনধ মাতযি তপ 

 

উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

০৮. 

এরতেআতড কর্তমক গৃীি ও 

ফাস্তফাতয়ি প্রকনেয (প্রনমােয 

সেনত্র) ঠিকাদানযয তফর/ প্রকে 

কতভটিয বাতিয তফর প্রদান। 

০৩ (   )         ১) স্কীভ  

২) প্রকে কতভটি 

৩) তফর-বাউোয 

৪) চুতিত্র 

উনেরা প্রনকৌরীয কাম মারয়/ উনেরা 

তনফ মাী তপানযয কাম মারয় ও প্রনমােয 

সেনত্র উনেরা তাফ যেণ তপ। 

তফনামূনে উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

০৯. 

       /                

   /                 

           

৩       য়            

            

 ) ৩                         

২)                    

               । 

উনেরা কতিউটায প্রতেন সকন্দ্র         উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 
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উপজেলা পরিষদ 

পাথিঘাটা, বিগুনা। 

http://pathorghata.barguna.gov.bd 

 

 

সফা প্রদান প্রতি    (Citizen’s Charter ) 

 ২                  
                                 

  য় 

  য়    য়          য়    য়         

          

        

           

                   

      

               য়              

                           

           য়              

      

                        

                  

            য়   

                 

  ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০ . তো প্রতিষ্ঠাননয ম্যাননতেং 

কতভটি তনফ মােননয েন্য 

তপ্রোআতডং তপায তননয়াগ 

০২ কভ ম তদফ ১) অনফদনত্র 

২)                     

                  

ংতিষ্ট প্রতিষ্ঠান 

        উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

০২. তো প্রতিষ্ঠাননয এডক 

কতভটিনি তববাফক দস্য 

ভননানয়ন 

০২ কভ ম তদফ ১) অনফদনত্র 

২)                     

                  

ংতিষ্ট প্রতিষ্ঠান 

তফনামূনে 

 

উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

০৩. তো প্রতিষ্ঠাননয (প্রনমােয 

সেনত্র) সফিন বািা তফনর 

প্রতিস্বােয প্রদান 

০২ কভ ম তদফ ১) সফিন তফর দাতখর 

 

ংতিষ্ট প্রতিষ্ঠান 

তফনামূনে 

 

উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

০৪.                       

     

০৭ কভ ম তদফ ১) অনফদনত্র 

 ংতিষ্ট প্রতিষ্ঠান 

তফনামূনে 

 

উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

০৫. আউতনয়ন তযলদ কর্তমক 

দাতখরকৃি এরতেএত প্রকে 

নুনভাদন 

১৫ কভ ম তদফ ১) ফযাদ্দ প্রাতি াননে প্রকে ও 

প্রকে কতভটি দাতখর 

 

ংতিষ্ট প্রতিষ্ঠান 

        উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

০৬.                          

                    

                      

  য়                    

                         

   । 

০৭ কভ ম তদফ                       

               

ংতিষ্ট প্রতিষ্ঠান        য়                    উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

০৭. আউতনয়ন  তযলনদয সেয়াযম্যান, 

সভম্বয ও গ্রাভ পুতরনদয 

যকাযী ংনয 

১০ কভ ম তদফ 

 

--- উনেরা তনফ মাী তপানযয 

কাম মারয় 

তফনামূনে 

 

উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 
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ম্মানী/নফিনবািা প্রদান  

০৮.                         

    /              

           

০১ ভা -- 

 

ংতিষ্ট প্রতিষ্ঠান                     

           

 

উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

০৯.                       

   য়         

০৭ কভ ম তদফ 

 

১) তনফন্ধন নদ  

২) কভ মসূতে নুনভাদন ডকুনভন্ট  

৩) কভ মসূতেয েন্য নুনভাতদি 

ফানেট 

৪) আউতনয়ন তযলদ সেয়াযম্যাননয 

প্রিযয়ণ (প্রনমােয সেনত্র) 

 

ংতিষ্ট প্রতিষ্ঠান 

তফনামূনে 

 

উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

 ০.     য়                   

      %      

প্রতি ৩ ভান ন্তিঃ একফায 

(ফযানদ্দয তিতি াননে)। 

১) প্রকে ও প্রকে কতভটি দাতখর 

 

উনেরা তনফ মাী তপানযয 

কাম মারয়/উনেরা প্রনকৌরীয 

কাম মারয় 

 

উনেরা তযলদ ম্যানুয়ার, 

তযত্র, থ ম ভন্ত্রণারনয়য 

োযীকৃি ফ মনল তননদ মনা। 

উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

11.                        

          য়        ঋ  

        

০৩ কভ ম তদফ 

 

১. তনধ মাতযি পযনভ অনফদন। 

২. অনফদনকাযীয েতফ 

৩. োিীয় তযেয়নত্রয 

পনটাকত/েন্ তনফন্ধন নদ 

৪. ভাঠ কভী, উনেরা 

ভন্বয়কাযী ংতিষ্টনদয 

প্রিযয়ণ/ সুাতয 

 

উনেরা তনফ মাী তপানযয 

কাম মারয়/ একটি ফাতি একটি 

খাভায প্রকে তপ 

 

        উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

 ২.                           

        

১০ কভ ম তদফ  .     য়            

                    

(                 

       )। 

২.          য়               

                    । 

    য়       / 

                য়  

               য় 

        উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

 ৩.             য়          

                   

      

            য়    য় 

                      

০           

                       য়  

       

                  উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 
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উপজেলা পরিষদ 

পাথিঘাটা, বিগুনা। 

http://pathorghata.barguna.gov.bd 
 

 

সফা প্রদান প্রতি    (Citizen’s Charter ) 

৩                
                                 

  য় 

  য়    য়          য়    য়         

          

        

           

             

            

               য়              

                           

           য়              

      

                        

                         

     য়              

      

  ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০ . কভ মোযীনদয শ্রাতন্ত তফননাদন/ 

তেতকৎা/ ফতঃ ফাংরানদ ছুটি 

আিযাতদ অনফদন গ্রায়ন। 

০২                              

উনেরা তনফ মাী তপানযয 

কাম মারয়/নেরা প্রানকয 

কাম মারয় 

        

উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

০২.                         

          

                য় 

                  

       ০২          

                    

উনেরা তনফ মাী তপানযয 

কাম মারয়/নেরা প্রানকয 

কাম মারয় 

        

উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

০৩.                    / 

         য়             

GPF              

         য় । 

০২                              

উনেরা তনফ মাী তপানযয 

কাম মারয়/নেরা প্রানকয 

কাম মারয় 

        

উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

০৪.                     , 

                    

   য় । 

০২                              

উনেরা তনফ মাী তপানযয 

কাম মারয়/নেরা প্রানকয 

কাম মারয় 

        

উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

০৫.                          

              ০      --- 
উনেরা তনফ মাী তপানযয 

কাম মারয় 
        

উনেরা তনফ মাী তপায  

সটতরনপান: 02478887014 

unopatharghata@mopa.gov.bd 

সেরা প্রাক, ফযগুনা 

সটতরনপান: - 02477762542 

dcbarguna@mopa.gov.bd 

 

 

                                                            য়      

                    য়                য়      । 

             য়   য়                           । 

              ,                    য়             য়     । 

             য়                          য়     ।  

       য়                       য়      য় । 

                               য় ।  
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