
সিটিজেন চার্ টার 

পিটিআই, কুপিগ্রাম।  

 

ক্রসিক 

নং 
প্রজেয় সিবা সিবাগ্রহীতা সিবাপ্রাসির েন্য করণীয় 

সিবা প্রোনকারীর করণীয় 

  

কার্ ট 

িম্পােজনর 

িিয়িীিা 

িন্তব্য 

  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 
র্াইিজেল-এর 

আজবেন সনষ্পসি 

কি টকতটা/কি টচারী ও 

পরীক্ষণ সবদ্যালজয়র 

সিক্ষক/সিসক্ষকা 

র্থািিজয় আজবেন করজত হজব। 

আজবেজনর িজে সবগত ৩-বছজরর 

এসিআর ও িাসভ টি বুক (হালনাগাে) েিা 

সেজত হজব। 

৬নং কলাজি বসণ টত িিজয়র িজে 

সবভাগীয় উপপসরচালক-এর সনকর্ 

সপ্ররণ এবং িংসিলষ্ট 

আজবেনকারীজক তা অবসহত করজত 

হজব। 

৭ (িাত) 

কার্ টসেবজির 

িজে 

  

  

২ 
েক্ষতািীিা-র 

আজবেন সনষ্পসি 

কি টকতটা/কি টচারী ও 

পরীক্ষণ সবদ্যালজয়র 

সিক্ষক/সিসক্ষকা 

র্থািিজয় আজবেন করজত হজব। 

আজবেজনর িজে সবগত ৩-বছজরর 

এসিআর ও িাসভ টি বুক (হালনাগাে) েিা 

সেজত হজব। 

৬নং কলাজি বসণ টত িিজয়র িজে 

সবভাগীয় উপপসরচালক-এর সনকর্ 

সপ্ররণ এবং িংসিষ্ট আজবেনকারীজক 

তা অবসহত করজত হজব। 

৭ (িাত) 

কার্ টসেবজির 

িজে 

  

৩ 

এলসপআর/ 

লাম্পগ্রান্ট-এর 

আজবেন সনষ্পসি 

  

কি টকতটা/কি টচারী ও 

পরীক্ষণ সবদ্যালজয়র 

সিক্ষক/সিসক্ষকা 

সনজনাক্ত কাগেপত্রিহ আজবেন োসিল 

করজত হজব : ১. এিএিসি/স্কুল তযাজগর 

িনে ২. এলসপসি ৩. প্রথি সনজয়াগপত্র ৪. 

চাকুসরর িসতয়ানবসহ ৫. ছুটি প্রাসির 

িনে। 

৬নং কলাজি বসণ টত িিজয়র িজে 

সবভাগীয় উপপসরচালক-এর সনকর্ 

সপ্ররণ এবং িংসিষ্ট আজবেনকারীজক 

তা অবসহত করজত হজব। 

৭ (িাত) 

কার্ টসেবজির 

িজে 

  

৪ 

সপনিন সকি/ 

আজবেজনর সনষ্পসি 

  

কি টকতটা/কি টচারী ও 

পরীক্ষণ সবদ্যালজয়র 

সিক্ষক/সিসক্ষকা 

  

সপনিন 

 সনজনাক্ত কাগেপত্র োসিল করজত হজব : 

১. সনর্ টাসরত ফরজি সপনিন প্রাসির েন্য 

আজবেনপত্র (৩ কসপ) ২. িকল সিক্ষাগত 

সর্াগ্যতার িনে ৩. চাকুসরর পূণ ট সববরণী 

৪. সনজয়াগপত্র ৫. পজোনড়বসতর পত্র 

(প্রজর্ােয সক্ষজত্র) ৬. উন্নয়ন িাজতর চাকুসর 

হজয় থাকজল রােস্বিাজত স্থানান্তজরর িকল 

আজেজির কসপ ৭. চাকুসরর িসতয়ানবসহ 

৮. পািজপার্ ট আকাজরর ৬ (ছয়) কসপ 

িতযাসয়ত ছসব ৯. নাগসরকত্ব িনে ১০. 

না-োসব পত্র ১১. সিষ সবতজনর 

প্রতযয়নপত্র (এলসপসি) ১২. হাজতর পাঁচ 

আঙ্গুজলর ছাপিম্বসলত প্রিাণপত্র ১৩. 

নমুনা স্বাক্ষর ১৪. ব্যাংক সহিাব নম্বর ১৫. 

চাকুসর স্থায়ীকরণ িংক্রান্ত আজেি ১৬. 

উল্টরাসর্কারী/ওয়াসরি সনব টাচজনর িনে 

১৭. ‘অসির্ আপসি’ ও ‘সবভাগীয় িািলা 

নাই’ িজি ট সুস্পষ্ট সলসিত িনে ১৮. 

অবির প্রস্ত্িসতেসনত ছুটি (এলসপআর)-

এর আজেজির কসপ। 

পাসরবাসরক সপনিন 

 সনজনাক্ত কাগেপত্র োসিল করজত হজব : 

১. সনর্ টাসরত ফরজি সপনিন প্রাসির 

আজবেন করজত হজব (৩ কসপ) ২. 

মৃত্যযিংক্রান্ত িনে ৩. সনজয়াগপত্র ৪. 

পজোনড়বসতর পত্র (প্রজর্ােয সক্ষজত্র) ৫. 

৬নং কলাজি বসণ টত িিজয়র িজে 

সবভাগীয় উপপসরচালক-এর সনকর্ 

সপ্ররণ এবং িংসিষ্ট আজবেনকারীজক 

তা অবসহত করজত হজব। 

৩০ (সত্রি) 

কার্ টসেবজির 

িজে 

  

  



সিক্ষাগত িনে ৬. উনড়বয়ন িাজতর 

চাকুসর হজয় থাকজল রােস্বিাজত 

স্থানান্তজরর িকল আজেজির কসপ ৭. 

চাকুসরর িসতয়ানবসহ ৮. চাকুসরর পূণ ট 

সববরণী ৯. নাগসরকত্ব িনে ১০. 

উিরাসর্কারী/ ওয়াসরি িনে ১১. মৃত্যযর 

সেন পর্ টন্ত সবতন প্রাসির িনে ১২. 

পািজপার্ ট আকাজরর ৬ (ছয়) কসপ 

িতযাসয়ত ছসব ১৩. নমুনা স্বাক্ষর ১৪. 

উিরাসর্কারী/ ওয়াসরিগজণর ক্ষিতাপত্র 

১৫. সবর্বা হজল পুনসব টবাহ না করার িনে 

১৬. না-োসব পত্র ১৭. সিষ সবতজনর 

প্রতযয়নপত্র (এলসপসি) ১৮. ব্যাংক সহিাব 

নম্বর।  

৫ 

সেসপএফ সথজক ঋণ 

গ্রহণিংক্রান্ত 

আজবেন সনষ্পসি 

  

কি টকতটা/কি টচারী ও 

পরীক্ষণ সবদ্যালজয়র 

সিক্ষক/সিসক্ষকা 

সনর্ টাসরত ফরজি হালনাগাে Account 

Slip-িহ আজবেন করজত হজব। 

  

৬নং কলাজি বসণ টত িিজয়র িজে 

সবভাগীয় উপপসরচালক-এর সনকর্ 

সপ্ররণ এবং িংসিষ্ট আজবেনকারীজক 

তা অবসহত করজত হজব। 

১০ (েি) 

কার্ টসেবজির 

িজে 

  

৬ 

সেসপএফ সথজক 

চূড়ান্ত উজিালজনর 

আজবেন সনষ্পসি 

কি টকতটা/কি টচারী ও 

পরীক্ষণ সবদ্যালজয়র 

সিক্ষক/সিসক্ষকা 

সনজনাক্ত কাগেপত্রিহ আজবেন োসিল 

করজত হজব : ১. ৬৬৩নং ‘অসির্ 

ম্যানুয়াল’ ফরি (অসফি প্রর্ানকর্তটক 

প্রসতস্বাক্ষসরত) ২. িংসিষ্ট সহিাব রক্ষণ 

অসফিার কর্তটক কর্তটত্ব/ Authority 

প্রোনিংক্রান্ত িনে ৩. এলসপআর িঞ্জুসরর 

আজেি ৪. মৃতব্যসক্তর সক্ষজত্র মৃত্যযিংক্রান্ত 

িনে ৫. প্রসতসনসর্/ Nominee িনে। 

৬. সবর্বা হজল পুনসব টবাহ না করার 

অেীকারনািা। 

৬নং কলাজি বসণ টত িিজয়র িজে 

সবভাগীয় উপপসরচালক-এর সনকর্ 

সপ্ররণ এবং িংসিষ্ট আজবেনকারীজক 

তা অবসহত করজত হজব। 

৭ (িাত) 

কার্ টসেবজির 

িজে 

  

  

৭ 

গৃহসনি টাণ ও অন্যান্য 

ঋজণর আজবেন 

সনষ্পসি 

কি টকতটা/কি টচারী ও 

পরীক্ষণ সবদ্যালজয়র 

সিক্ষক/সিসক্ষকা 

সনজনাক্ত কাগেপত্র োসিল করজত হজব : 

১. সনর্ টাসরত ফরজি আজবেনপত্র ২. 

বায়নাপত্র ৩. ইতঃপূজব ট ঋণ/ Loan 

গ্রহণ কজরন নাই িজি ট অেীকারনািা ৪. 

‘রােউক’ বা অনুরূপ/ িংসিষ্ট/ উপযুক্ত 

(সর্জক্ষজত্র সর্টি প্রজর্ােয) কর্তটপক্ষ কর্তটক 

সনর্ টাসরত ফরজি প্রতযয়নপত্র ৫. িরকাসর 

সক ৌঁসুসল/ উসকল-এর িতািত ৬. 

নািোসর/েিািাসরে (Mutation)-

এর িসতয়াজনর কসপ ৭. ভূসি উনড়বয়ন 

কর/ িােনা পসরজিাজর্র োসিলা/ রসিে।  

৬নং কলাজি বসণ টত িিজয়র িজে 

সবভাগীয় উপপসরচালক-এর সনকর্ 

সপ্ররণ এবং িংসিষ্ট আজবেনকারীজক 

তা অবসহত করজত হজব। 

৫ (পাঁচ) 

কার্ টসেবজির 

িজে 

  

  

৮ 

সবভাগীয় পরীক্ষায় 

অংিগ্রহজণরআজবেন 

সনষ্পসি 

ইন্সট্রাক্টর/িহকারী 

ইন্সট্রাক্টর 

  

সনয়িানুর্ায়ী সলসিত আজবেন করজত 

হজব। 

  

৬নং কলাজি বসণ টত িিজয়র িজে 

সবভাগীয় উপপসরচালক-এর সনকর্ 

সপ্ররণ এবং িংসিষ্ট আজবেনকারীজক 

তা অবসহত করজত হজব। 

৩ (সতন) 

কার্ টসেবজির 

িজে 

  

৯ 

ননসিসিক ছুটি 

ব্যতীত সবসভনড়ব 

প্রকার ছুটিিংক্রান্ত 

আজবেন সনষ্পসি 

কি টকতটা/কি টচারী ও 

পরীক্ষণ সবদ্যালজয়র 

সিক্ষক/সিসক্ষকা 

প্রজর্ােয সক্ষজত্র সনসে টষ্ট ফরজি ও অন্যান্য 

সক্ষজত্র সুপার, সপটিআই-এর সনকর্ সলসিত 

আজবেন করজত হজব। 

  

৬নং কলাজি বসণ টত িিজয়র িজে 

সবভাগীয় উপপসরচালক-এর সনকর্ 

সপ্ররণ এবং িংসিষ্ট আজবেনকারীজক 

তা অবসহত করজত হজব। 

৩ (সতন) 

কার্ টসেবজির 

িজে 

  

১০ 
সবজেি ভ্রিণ/গিন 

িংক্রান্ত আজবেন 

কি টকতটা/কি টচারী ও 

পরীক্ষণ সবদ্যালজয়র 

প্রজর্ােয সক্ষজত্র সনসে টষ্ট ফরজি ও অন্যান্য 

সক্ষজত্র সুপার, সপটিআই-এর সনকর্ সলসিত 

৬নং কলাজি বসণ টত িিজয়র িজে 

সবভাগীয় উপপসরচালক-এর সনকর্ 

৫ (পাঁচ) 

কার্ টসেবজির 
  



সনষ্পসি সিক্ষক/সিসক্ষকা আজবেন করজত হজব। 

  

সপ্ররণ এবং িংসিষ্ট আজবেনকারীজক 

তা অবসহত করজত হজব। 

িজে 

  

১১ 

বজকয়া সবল-এর 

আজবেন সনষ্পসি 

  

কি টকতটা/কি টচারী ও 

পরীক্ষণ সবদ্যালজয়র 

সিক্ষক/সিসক্ষকা 

প্রজয়ােনীয়/ আনুষসেক কাগেপত্রিহ 

সবল সুপার, সপটিআই বরাবর উপস্থাপন 

করজত হজব। 

  

৬নং কলাজি বসণ টত িিজয়র িজে 

সবভাগীয় উপপসরচালক-এর সনকর্ 

সপ্ররণ এবং িংসিষ্ট আজবেনকারীজক 

তা অবসহত করজত হজব। 

১০ (েি) 

কার্ টসেবজির 

িজে 

  

  

১২ 

বাসষ টক সগাপনীয় 

অনুজবেন/ 

প্রসতজবেন পূরণ/ 

সলিন (উপজেলা 

সরজিাি ট সিন্টার 

সথজক প্রাি)  

কি টকতটা/কি টচারী 

  

করণীয় নাই । 

  

৬নং কলাজি বসণ টত িিজয়র িজে 

প্রাি/পূরণকৃত ফরি প্রসতস্বাক্ষরাজন্ত 

এসিআর িািায় সপ্ররণ সনসিত ও 

িংসিষ্ট ব্যসক্তজক তা অবসহত 

করজবন । 

৩১সি িাজচ টর 

িজে 

  

িংস্থাপন 

িন্ত্রণালজয়র 

পসরপজত্রর 

সনজে টিানুর্ায়ী 

  

১৩ 

বাসষ টক সগাপনীয় 

অনুজবেন/ 

প্রসতজবেন পূরণ/ 

সলিন 

  

সনেস্ব েিজরর 

কি টকতটা/কি টচারী/ 

সিক্ষক/সিসক্ষকা 

  

র্থািিজয় সনর্ টাসরত ফরি পূরণ কজর 

সুপার, সপটিআই-এর সনকর্ উপস্থাপন 

করজত হজব। 

  

৬নং কলাজি বসণ টত িিজয়র িজে 

অনুস্বাক্ষর কজর প্রসতস্বাক্ষরকারী 

কি টকতটা-র সনকর্ সপ্ররণ সনসিত 

এবং িংসিষ্ট ব্যসক্তজক তা অবসহত 

করজত হজব।  

২৮সি 

সফব্রুয়াসরর 

িজে 

  

িংস্থাপন 

িন্ত্রণালজয়র 

পসরপজত্রর 

সনজে টিানুর্ায়ী 

  

১৪ 

তথ্য প্রোন/িরবরাহ 

  

োসয়ত্ববান সর্ সকান 

ব্যসক্ত/ 

অসভভাবক/ছাত্রছাত্রী 

  

অসফি প্রর্াজনর সনকর্ পূণ ট নাি-ঠিকানািহ 

সুস্পষ্ট কারণ উজেি কজর সলসিত 

আজবেন/ েরিাস্ত করজত হজব। 

  

৬নং কলাজি বসণ টত িিজয়র িজে 

প্রোনজর্াগ্য তথ্য প্রোন/িরবরাহ 

করজত হজব; তজব সনে 

এসক্তয়ারার্ীন সবষয় না হজল 

র্থাস্থাজন আজবেজনর পরািি ট প্রোন 

করজত হজব।  

িম্ভব হজল 

তাৎক্ষসণক; 

না হজল 

িজব টাচ্চ ৩ 

(সতন) 

কার্ টসেবি 

  

  

              

 

(মমাহাম্মদ শাহজাহান কবীর)  

সুিাপরনটেনটেন্ট  

পিটিআই, কুপিগ্রাম 


