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সফা প্রদান প্রবতশ্রুবত (Citizen’s Charter) 

১. ববন (Vision) ও বভন (Mission): 

ববন (Vision): আইয়নয ান ও স্বল্প ব্যে ওস্বল্প ভয়ে ন্যােবফচায । 

বভন (Mission):                                                                                                     

২.                

২.১) নাগবযক সফা 

ক্র. নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবত 
প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফাং প্রাবিস্থান 

সফায মূল্য এফাং  

বযয়াধ দ্ধবত 

সফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাবেত্বপ্রাি কভ শকতশা 

(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও ইয়ভইর) 
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২.২)        সফা 

ক্র. নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবত 
প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফাং প্রাবিস্থান 

সফায মূল্য এফাং  

বযয়াধ দ্ধবত 

সফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাবেত্বপ্রাি কভ শকতশা 

(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও ইয়ভইর) 
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বফ.দ্র.  ১। যকাবয সম সকান প্রবতষ্ঠান, উন্নেন য়মাগী াংস্থা, সফাপ্রদানকাযী প্রবতষ্ঠায়নয আওতাধীন অবধদিয/দিয/াংস্থা এফাং দািবযকবায়ফ ম্পৃক্ত সদব/বফয়দব সফযকাবয প্রবতষ্ঠানয়ক প্রদত্ত সফা। উদাযণ: ফায়জে 

ফযাদ্দ/ বফবাজন, অথ শ ছাড়, ভতাভত গ্রণ।  

২। সফাগ্রণকাযী সফযকাবয প্রবতষ্ঠান end user না য়র অথফা সকান চুবক্তয আওতাে প্রদত্ত সফা প্রাবতষ্ঠাবনক সফায অন্তর্ভ শক্ত য়ফ। উদাযণ: বফটিআযব-এয বনকে সথয়ক ব্যান্ডউইডথ্  ক্রে। 
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২.৩) অবযন্তযীণ সফা 

ক্র. নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবত 
প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফাং প্রাবিস্থান 
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বফ.দ্র. অবযন্তযীণ জনফর (আওতাধীন অবধদিয/দিয/াংস্থা ) এফাং একই প্রবতষ্ঠায়নয অন্য াখা/অবধাখা/অনুবফবাগ-সক প্রদত্ত সফা। উদাযণ: রবজবিক, ছুটি, বজবএপ অবগ্রভ। 



ওয়েফাইয়ে প্রদ শয়নয জন্য 

২.৪) আওতাধীন অবধদিয/দিয/াংস্থা কর্তশক প্রদত্ত সফা 

 

আওতাধীন অবধদিয/দিয/াংস্থামূয়য বটিয়জন চাে শায বরঙ্ক আকায়য যুক্ত কযয়ত য়ফ। 

৩) আনায কায়ছ আভায়দয প্রতযাা 

ক্রবভক নাং প্রবতশ্রুত/কাবিত সফা প্রাবিয রয়যয কযণীে 

১) স্বোংম্পূণ শ আয়ফদন জভা প্রদান 

২) মথামথ প্রবক্রোে প্রয়োজনীে বপ বযয়াধ কযা 

৩) াযায়তয জন্য বনধ শাবযত ভয়েয পূয়ফ শই উবস্থত থাকা 

৪) অববয়মাগ ব্যফস্থানা দ্ধবত (GRS) 

সফা প্রাবিয়ত অন্তুষ্ট য়র দাবেত্বপ্রাি কভ শকতশায য়ে সমাগায়মাগ করুন। বতবন ভাধান বদয়ত ব্যথ শ য়র বনয়নাক্ত দ্ধবতয়ত সমাগায়মাগ কয়য আনায ভস্যা অফবত করুন। 

ক্রবভক কখন সমাগায়মাগ কযয়ফন কায য়ে সমাগায়মাগ কযয়ফন সমাগায়মায়গয ঠিকানা বনষ্পবত্তয ভেীভা 
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