চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন, আন্দেসকল্লা, চট্টগ্রাম
সিবা প্রদান প্রসিশ্রুসি(সিটিরেন চার্পাে)

1. ভিশন ও ভিশন

ভিশনঃ

ভিশনঃ

2. প্রভিশ্রুি সেবােিূহ

1

২.১) নাগভিক সেবা
ক) সেড লাইসেন্স শাখা
ক্রভিক

সেবাি নাি

সেবা প্রুদান পদ্ধভি

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রাভিস্থান

১

সেড লাইসেন্স

আসবদসনি িাধযসি

চট্টগ্রাম শস্িং কমরেক্স
(৩য় িলা), মুোদ্ুে,
চট্টগ্রাম
বহদ্দােহার্ ্শু
হাি্ািাল সবসডিং (৩য়
িলা)
আনিাে ক্লাব (৩য়
িলা),
সেল সোড, চট্টগ্রাম।
সিটি কর্পারেশন িু্াে
মারকপর্ (৪র্প িলা),
সেশন সোড, চট্টগ্রাম।
দাম্াড়া সিটি কর্পােশন
ভবন (৩য় িলা),
সিএনসে সেশরনে ্ারবপ
আবদুল আলী শস্িং
মারকপর্ (৩য় িলা)
িাগসেকা সোড, চট্টগ্রাম।
সিঙ্গা্ুে ব্ািংকক মারকপর্
(৫ম িলা), আগ্রাবাদ,
চট্টগ্রাম।
কর্পফুলী সিটি শস্িং
কমরেক্স (২য় ও ৩য়
িলা), সদওয়ানহার্,
চট্টগ্রাম।

আসবদসনি িাধযসি

আসবদসনি িাধযসি

আসবদসনি িাধযসি

আসবদসনি িাধযসি

আসবদসনি িাধযসি

আসবদসনি িাধযসি

আসবদসনি িাধযসি

২

অযাভিক যানবাহন কি

আসবদসনি িাধযসি

ক) িাইরকল সেক্সা (ভাড়া)

আসবদসনি িাধযসি

খ) িাইরকল সেক্সা (ব্সিগি)

আসবদসনি িাধযসি

োেস্ব সবভাগ, প্রর্ান
কার্পালয়
(নীচ িলা)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন

সেবািূলয
এবং
পভিসশাধ পদ্ধভি

২০০৪ইিং আদশপ কে
িফসশল এে আইরর্ম
অনুিারে সফ সনর্পাসেি
িেকােী ভারব অনুরমাসদি

২০০৪ইিং
আদশপ
কে
িফসশল
এে
আইরর্ম
অনুিারে সফ সনর্পাসেি

৭০.০০
৭০.০০

সেবা
েিয়েীিা

প্রদাসনি

দাভয়ত্বপ্রাি কিম কিমা(নাি,
পদবী, স ান ও ই-সিইল)

০২(দুই) সদন

সমাোঃ শাহ আলম
সমাবাইলোঃ ০১৮১৯৩৮৮৯৭৮

০২(দুই) সদন

সমাোঃ নুরুল আলম
সমাবাইলোঃ ০১৮১৯-৬৪১০৩৮

০২(দুই) সদন

কামরুল ইিলাম সচৌর্ুেী
সমাবাইলোঃ ০১৯৭১-৫৮৫১৯৫

০২(দুই) সদন

সমাোঃ আসনিুে েহমান
সমাবাইলোঃ ০১৮১৯-৯২৩৮৩০

০২(দুই) সদন

সমাোঃ োরন আলম
সমাবাইলোঃ ০১৭৫৯-৯৮১৩৭৯

০২(দুই) সদন

কৃ ষ্ণ প্রিাদ দাশ
সমাবাইলোঃ ০১৮১৯-৮০৭৩৪২

০২(দুই) সদন

সমাোঃ োরন আলম
সমাবাইলোঃ ০১৭১১-৪৪৩৮৭১

০২(দুই) সদন

সমাোঃ ইউিুফ
সমাবাইলোঃ ০১৮১৪-৯৫৮৫৯০

০১(এক) সদন

েয়নুল আরবদীন সচৌর্ুেী
সমাবাইলোঃ ০১৮১৮-৭৭০২৯৯
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গ) দুই চাকাসবসশে বাহন (রেলাগাড়ী)

আসবদসনি িাধযসি

ঘ)চাে চাকাসবসশে বাহন (ভ্ানগাড়ী)

আসবদসনি িাধযসি

ঙ)সিন চাকাসবসশে বাহন (ভ্ানগাড়ী)

আসবদসনি িাধযসি

চ) র্ালী গাড়ী

আসবদসনি িাধযসি

ছ) সঘাড়াে গাড়ী/গরুে গাড়ী

আসবদসনি িাধযসি

৭০.০০
২০০.০০
১৫০.০০
১০০.০০
১০০.০০

আসবদসনি িাধযসি

৫০০.০০

আসবদসনি িাধযসি

৫০০.০০

যাভিক যানবাহন
ক)
সকসেয়াে/কাভাডপ
সভসহকল/করেইনাে মুভাে
খ) ট্রাক/র্্ািংকাে
গ) বািোঃ

ভ্ান/লিং

আসবদসনি িাধযসি

৩০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
৩০০.০০
২০০.০০
১০০.০০
৭৫.০০
৭৫.০০

আসবদসনি িাধযসি
ঘ)সমসনবাি/সমসন ট্রাক/সহউম্ান হলাে

আসবদসনি িাধযসি

ঙ) মাইররাবাি

আসবদসনি িাধযসি

চ) র্্াসক্স ক্াব/কাে

আসবদসনি িাধযসি

ছ) সর্ম্পু

আসবদসনি িাধযসি

ে) সববী র্্াক্সী

আসবদসনি িাধযসি

ঝ) সমশুক

আসবদসনি িাধযসি

খ. এরিিরমে শাখা
ক্রভিক

সেবাি নাি

১
২
৩

সহাসডিং নম্বে প্রদান
সহাসডিং নম্বে ্সেবিপ ন
সহাসডিং কে ্ৃর্ককের্

৪

র্্াক্স কমারনা, সহাসডিং এে নাম খাসেে,
আরবদন ফেম

ক্রভিক
১
২

সেবাি নাি
সহাসডিং নম্বে প্রদান
সহাসডিং নম্বে ্সেবিপ ন

সেবা প্রদান পদ্ধভি
আসবদসনি
আসবদসনি
আসবদসনি
আসবদসনি

িাধযসি
িাধযসি
িাধযসি
িাধযসি

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র
ও প্রাভিস্থান

চট্টগ্রাম শস্িং কমরেক্স,
(৩য় িলা), মুোদ্ুে,
চট্টগ্রাম

সেবািূলয ও পভিসশাধ
পদ্ধভি

সেবা প্রদাসনি
েিয়েীিা

দাভয়ত্বপ্রাি কিম কিমা(নাি,
পদবী, স ান ও ই-সিইল)

নাই
নাই
নাই

প্রসি ত্রৈমাসিক সহিারব
৩ হরি ৪ মাি
৩ হরি ৪ মাি
সেসভউ সবাডপ এে
মার্্রম িিংসল্লে িারকপরল
িম্পূর্প হয়।

সমাোঃ শাহ আলম
সমাবাইলোঃ ০১৮১৯৩৮৮৯৭৮

১.০০

সেবা প্রদান পদ্ধভি

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র
ও প্রাভিস্থান

সেবািূলয ও পভিসশাধ
পদ্ধভি

সেবা প্রদাসনি
েিয়েীিা

দাভয়ত্বপ্রাি কিম কিমা(নাি,
পদবী, স ান ও ই-সিইল)

আসবদসনি িাধযসি
আসবদসনি িাধযসি

বহদ্দােহার্ ্শু
হাি্ািাল সবসডিং (৩য়

নাই
নাই

প্রসি ত্রৈমাসিক সহিারব
৩ হরি ৪ মাি

সমাোঃ নুরুল আলম
সমাবাইলোঃ ০১৮১৯-৬৪১০৩৮
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৩

সহাসডিং কে ্ৃর্ককের্

৪

র্্াক্স কমারনা, সহাসডিং এে নাম খাসেে,
আরবদন ফেম

ক্রভিক

সেবাি নাি

১
২
৩

সহাসডিং নম্বে প্রদান
সহাসডিং নম্বে ্সেবিপ ন
সহাসডিং কে ্ৃর্ককের্

৪

র্্াক্স কমারনা, সহাসডিং এে নাম খাসেে,
আরবদন ফেম

ক্রভিক

সেবাি নাি

১
২
৩

সহাসডিং নম্বে প্রদান
সহাসডিং নম্বে ্সেবিপ ন
সহাসডিং কে ্ৃর্ককের্

৪

র্্াক্স কমারনা, সহাসডিং এে নাম খাসেে,
আরবদন ফেম

ক্রভিক

সেবাি নাি

১
২
৩

সহাসডিং নম্বে প্রদান
সহাসডিং নম্বে ্সেবিপ ন
সহাসডিং কে ্ৃর্ককের্

৪

র্্াক্স কমারনা, সহাসডিং এে নাম খাসেে,
আরবদন ফেম

ক্রভিক

সেবাি নাি

আসবদসনি িাধযসি
আসবদসনি িাধযসি

িলা)

নাই
১.০০

সেবা প্রদান পদ্ধভি
আসবদসনি
আসবদসনি
আসবদসনি
আসবদসনি

িাধযসি
িাধযসি
িাধযসি
িাধযসি

সেবা প্রদান পদ্ধভি
আসবদসনি
আসবদসনি
আসবদসনি
আসবদসনি

িাধযসি
িাধযসি
িাধযসি
িাধযসি

সেবা প্রদান পদ্ধভি
আসবদসনি
আসবদসনি
আসবদসনি
আসবদসনি

িাধযসি
িাধযসি
িাধযসি
িাধযসি

সেবা প্রদান পদ্ধভি

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র
ও প্রাভিস্থান

আনিাে ক্লাব (৩য়
িলা), সেল সোড,
চট্টগ্রাম।

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র
ও প্রাভিস্থান

সিটি কর্পারেশন িু্াে
মারকপর্ (৪র্প িলা),
সেশন সোড, চট্টগ্রাম।

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র
ও প্রাভিস্থান

দাম্াড়া সিটি কর্পােশন
ভবন (৩য় িলা),
সিএনসে সেশরনে ্ারবপ

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র
ও প্রাভিস্থান

৩ হরি ৪ মাি
সেসভউ সবাডপ এে
মার্্রম িিংসল্লে িারকপরল
িম্পূর্প হয়।

সেবািূলয ও পভিসশাধ
পদ্ধভি

সেবা প্রদাসনি
েিয়েীিা

দাভয়ত্বপ্রাি কিম কিমা(নাি,
পদবী, স ান ও ই-সিইল)

নাই
নাই
নাই

প্রসি ত্রৈমাসিক সহিারব
৩ হরি ৪ মাি
৩ হরি ৪ মাি
সেসভউ সবাডপ এে
মার্্রম িিংসল্লে িারকপরল
িম্পূর্প হয়।

সমাোঃ েসিম উসদ্দন
সমাবাইলোঃ ০১৭১১-৩৯০৩১৬

সেবািূলয ও পভিসশাধ
পদ্ধভি

সেবা প্রদাসনি
েিয়েীিা

দাভয়ত্বপ্রাি কিম কিমা(নাি,
পদবী, স ান ও ই-সিইল)

নাই
নাই
নাই

প্রসি ত্রৈমাসিক সহিারব
৩ হরি ৪ মাি
৩ হরি ৪ মাি
সেসভউ সবাডপ এে
মার্্রম িিংসল্লে িারকপরল
িম্পূর্প হয়।

১.০০

১.০০

সেবািূলয ও পভিসশাধ
পদ্ধভি

সেবা প্রদাসনি
েিয়েীিা

নাই
নাই
নাই

প্রসি ত্রৈমাসিক সহিারব
৩ হরি ৪ মাি
৩ হরি ৪ মাি
সেসভউ সবাডপ এে
মার্্রম িিংসল্লে িারকপরল
িম্পূর্প হয়।

১.০০

সেবািূলয ও পভিসশাধ
পদ্ধভি

সিবা প্রদারনে
িময়িীমা

সমাোঃ আসনিুে েহমান
সমাবাইলোঃ ০১৮১৯-৯২৩৮৩০

দাভয়ত্বপ্রাি কিম কিমা(নাি,
পদবী, স ান ও ই-সিইল)

সমাোঃ োরন আলম
সমাবাইলোঃ ০১৭৫৯-৯৮১৩৭৯

দাভয়ত্বপ্রাি কিম কিমা(নাি,
পদবী, স ান ও ই-সিইল)
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১
২
৩

সহাসডিং নম্বে প্রদান
সহাসডিং নম্বে ্সেবিপ ন
সহাসডিং কে ্ৃর্ককের্

৪

র্্াক্স কমারনা, সহাসডিং এে নাম খাসেে,
আরবদন ফেম

রসমক
১.
২.
৩.

সেবাি নাি
সহাসডিং নম্বে প্রদান
সহাসডিং নাম ্সেবিপ ন
সহাসডিং কে ্ৃর্কীকের্
র্্াক্স কমারনা, সহাসডিং এে নাম খাসেে,
আরবদন ফেম্

আসবদসনি
আসবদসনি
আসবদসনি
আসবদসনি

িাধযসি
িাধযসি
িাধযসি
িাধযসি

সেবা প্রদান পদ্ধভি
আসবদসনি
আসবদসনি
আসবদসনি
আসবদসনি

িাধযসি
িাধযসি
িাধযসি
িাধযসি

৪.

রসমক

সেবাি নাি

১.
২.
৩.

সহাসডিং নম্বে প্রদান
সহাসডিং নাম ্সেবিপ ন
সহাসডিং কে ্ৃর্কীকের্

৪.

র্্াক্স কমারনা, সহাসডিং এে নাম খাসেে,
আরবদন ফেম্

সেবা প্রদান পদ্ধভি
আসবদসনি
আসবদসনি
আসবদসনি
আসবদসনি

িাধযসি
িাধযসি
িাধযসি
িাধযসি

আবদুল আলী শস্িং
মারকপর্ (৩য় িলা)
িাগসেকা সোড, চট্টগ্রাম।

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র
ও প্রাভিস্থান

সিঙ্গা্ুে ব্ািংকক মারকপর্
(৫ম িলা), আগ্রাবাদ,
চট্টগ্রাম।

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র
ও প্রাভিস্থান
কর্পফুলী সিটি শস্িং
কমরেক্স (২য় ও ৩য়
িলা), সদওয়ানহার্,
চট্টগ্রাম।

নাই
নাই
নাই
১.০০

প্রসি ত্রৈমাসিক সহিারব
৩ হরি ৪ মাি
৩ হরি ৪ মাি
সেসভউ সবাডপ এে
মার্্রম িিংসল্লে িারকপরল
িম্পূর্প হয়।

সেবািূলয ও পভিসশাধ
পদ্ধভি

সিবা প্রদারনে
িময়িীমা

নাই
নাই
নাই

প্রসি ত্রৈমাসিক সহিারব
৩ হরি ৪ মাি
৩ হরি ৪ মাি

১.০০

সেসভউ সবাডপ এে
মার্্রম িিংসল্লে িারকপরল
িম্পূর্প হয়।

এ.রক.এম িালাহ উদ্দীন
সমাবাইলোঃ ০১৭১১-১৫২৫৫৫

দাভয়ত্বপ্রাি কিম কিমা(নাি,
পদবী, স ান ও ই-সিইল)

সমাোঃ োরন আলম
সমাবাইলোঃ ০১৭১১-৪৪৩৮৭১

সেবািূলয ও পভিসশাধ
পদ্ধভি

সিবা প্রদারনে
িময়িীমা

দাভয়ত্বপ্রাি কিম কিমা(নাি,
পদবী, স ান ও ই-সিইল)

সফ নাই
সফ নাই
সফ নাই

প্রসি ত্রৈমাসিক সহিারব
৩ হরি ৪ মাি
৩ হরি ৪ মাি
সেসভউ সবাডপ এে
মার্্রম িিংসল্লে িারকপরল
িম্পূর্প হয়।

সমাোঃ ইউিুফ
সমাবাইলোঃ ০১৮১৪-৯৫৮৫৯০

১.০০

গ. কসপমাসিশন বাজাি শাখা
রসমক

সেবাি নাি

সেবা প্রদান পদ্ধভি

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র
ও প্রাভিস্থান

সেবািূলয ও পভিসশাধ
পদ্ধভি

সিবা প্রদারনে
িময়িীমা

দাভয়ত্বপ্রাি কিম কিমা(নাি,
পদবী, স ান ও ই-সিইল)

২য় িলা, কর্পারেশন
প্রর্ান কার্পালয়

স্থান অনুিারে প্রসি
বগপফুর্োঃ
িবপসনমর্- ১০,০০০/িরবপাচ্চ- ২০,০০০/-

প্ররয়ােন অনুিারে িরবপাচ্চ
২ মাি

েনাব আহমদুল হক,
প্রর্ান োেস্ব কমপকিপ া
সমাবাইল- ০১৮১৯-৬১৫৭৮১

আসবদসনি িাধযসি
১

সদাকান বোদ্ধ িিংরান্ত কার্পরম
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২

সদাকান হস্তামত্মে িিংরামত্ম

৩

বাোরেে সদাকান বোদ্দ

৪

হার্-বাোে ইোো

আসবদসনি িাধযসি

প্রসি সদাকান
৩৭,৫০০/১০,০০০/সর্ন্ডাে গ্রহরনে মার্্রম
িরবপাচ্চ দে দািারক
প্রদান কো হয়

আসবদসনি িাধযসি
আসবদসনি িাধযসি

সর্ন্ডারে প্রদত্ত িময়িীমা

ঘ. ভশক্ষা, েংস্কৃভি ও পাঠাগাি শাখা
রসমক
১
২

সেবাি নাি
োিীয় সদবি
বাসষপক অনুদান (সিসবও, দসেদ্র ছাৈ ক্লাব,
সশক্ষা ও র্মীয় প্রসিষ্ঠান)

সেবা প্রদান পদ্ধভি

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র
ও প্রাভিস্থান

সেবািূলয ও পভিসশাধ
পদ্ধভি

আসবদসনি িাধযসি
আসবদসনি িাধযসি

৪র্প িলা,
কর্পারেশন প্রর্ান
কার্পালয়

সফ নাই

সেবা প্রদান পদ্ধভি

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র ও
প্রাভিস্থান

সেবািূলয ও পভিসশাধ
পদ্ধভি

দাভয়ত্বপ্রাি কিম কিমা(নাি,
পদবী, স ান ও ই-সিইল)
০৪ (চাে) সদন

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
প্রর্ান সশক্ষা কমপকিপ া
সমাবাইলোঃ ০১৮১৯-৬২৫৪১২

সেবা প্রদাসনি
েিয়েীিা

দাভয়ত্বপ্রাি কিম কিমা(নাি,
পদবী, স ান ও ই-সিইল)

২ মাি

েনাব এয়াকুব নবী
প্ররকৌশল সবভারগে প্রর্ান
সমাবাইল- ০১৮১৯-৩৮৫২৬২

প্রসকৌশল ভবিাগ
ক. নগে ্সেকল্পনা/্ূিপ শাখা
রসমক

সেবাি নাি

১
২

ইমােরিে নকশা অনুরমাদন
ঠিকাদাে িাসলকাভূ সি

৩

ঠিকাদাে নবায়ন

৪
৫

ভূ সমে িীমানা সনর্পােন িনদ
অনা্সত্তে িনদ/্সেরবশগি ছাড়্ৈ

আসবদসনি িাধযসি
আসবদসনি িাধযসি

৩য় িলা, সিটি
কর্পারেশন প্রর্ান
কার্পালয়

প্ররর্াে্ নয়
৫,০০০/২,০০০/প্ররর্াে্ নয়
প্ররর্াে্ নয়

আসবদসনি িাধযসি
৬

োস্তা কিপ রনে অনুসমি (গ্াি, ্াসনে লাইন
ইি্াসদ)

আসবদসনি িাধযসি

৩য় িলা, সিটি
কর্পারেশন প্রর্ান
কার্পালয়

প্রসি বগপ ফু র্ ৩,৫০০/-

বষপাকাল ব্ািীি িাো
বৎিে কো হয়

েনাব আরনায়াে সহািাইন
সনবপাহী প্ররকৌশলী
সমাবাইলোঃ ০১৬৭৩-৯০৬০৮১
েনাব মাহফু েুল হক
সনবপাহী প্ররকৌশলী
সমাবাইলোঃ ০১৮১৯-৩৮৭৪৬৩
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আসবদসনি িাধযসি

েনাব েসফকুল ইিলাম
সনবপাহী প্ররকৌশলী
সমাবাইলোঃ ০১৮১৯-৩২৮০২৩
েনাব এয়াকুব নবী
সনবপাহী প্ররকৌশলী
সমাবাইলোঃ ০১৮১৯-৩৮৫২৬২
েনাব আবু ছারলহ
সনবপাহী প্ররকৌশলী
সমাবাইলোঃ ০১৮২৫-০০৩০২২
েনাব কামরুল ইিলাম
সচৌর্ুেী
সনবপাহী প্ররকৌশলী
সমাবাইলোঃ ০১৯১৪-৫৯৩৮০৪
েনাব মুনরুল হুদা
সনবপাহী প্ররকৌশলী (্োঃ ও
উোঃ)
সমাবাইলোঃ ০১৮১৯-৬১৮৭৫৮

আসবদসনি িাধযসি

আসবদসনি িাধযসি

আসবদসনি িাধযসি

আসবদসনি িাধযসি

৭

ভু সম উন্নয়ন ছাড়্ৈ িাটিপসফরকর্

প্ররর্াে্ নয়

খ. ভবদযযি / যাভিক শাখা
রসমক

১

সেবাি নাি

সেবা প্রদান পদ্ধভি

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র
ও প্রাভিস্থান
দাম্াড়া, সিটি
কর্পােরশন কার্পালয়

িড়কবাসি েক্ষনারবক্ষন

সেবািূলয ও পভিসশাধ
পদ্ধভি

সফ নাই

আসবদসনি িাধযসি
২

সোড সোলাে ভাড়া প্রদান

২,৫০০/- প্রসি সদন
আসবদসনি িাধযসি

৩

অিুস্থ সোগীরদে েন্ ্সেবহন/এ্াম্বুরলন্স
িেবোহ

৩য় িলা,
সিটি কর্পারেশন প্রর্ান
কার্প্ালয়
৪৫০/- প্রসি ঘোয়

সেবা প্রদাসনি
েিয়েীিা

দাভয়ত্বপ্রাি কিম কিমা(নাি,
পদবী, স ান ও ই-সিইল)
েনাব মাহফু েুল হক
িত্ত্বাবর্ায়ক প্ররকৌশলী
(সবদু্ৎ)
সমাবাইল- ০১৮১৯৩৮৭৪৬৩
েনাব এয়াকুব নবী
িত্ত্বাবর্ায়ক প্ররকৌশলী
(র্াসিক)
সমাবাইল- ০১৮১৯-৩৮৫২৬২
েনাব এয়াকুব নবী
িত্ত্বাবর্ায়ক প্ররকৌশলী
(র্াসিক)
সমাবাইল- ০১৮১৯-৩৮৫২৬২
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গ. ্াসন িেবোহ শাখা
রসমক
১
২

সেবাি নাি

সেবা প্রদান পদ্ধভি

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র
ও প্রাভিস্থান

আবাসিক/বাসনসে্ক ্াসন িেবোরহে িিংরর্াগ
হস্তচাসলি নলকূ্

সেবািূলয ও পভিসশাধ
পদ্ধভি

সেবা প্রদাসনি
েিয়েীিা

দাভয়ত্বপ্রাি কিম কিমা(নাি,
পদবী, স ান ও ই-সিইল)

সেবা প্রদাসনি
েিয়েীিা

দাভয়ত্বপ্রাি কিম কিমা(নাি,
পদবী, স ান ও ই-সিইল)

প্ররর্াে্ নয়
প্ররর্াে্ নয়

স্বাস্থয ভবিাগ
ক. স্বাস্থয, পভিবাি পভিকল্পনা শাখা
রসমক

সেবাি নাি

১

েন্ম/মৃিু্ িনদ

২

বয়ি িনদ

সেবা প্রদান পদ্ধভি

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র
ও প্রাভিস্থান

আসবদসনি িাধযসি

স্ব স্ব ওয়াডপ কার্পালয়,
িম্মাসনি কাউসন্সলেরদে
িাসলকা িিংর্ুি

আসবদসনি িাধযসি

স্বাস্থ্ সবভাগ
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন

সেবািূলয ও পভিসশাধ
পদ্ধভি

েন্ম বা মৃিু্ে িাসেখ
হরি দুই বছে ্র্পমত্ম
সবনা সফ’সি ও ্েবিী
প্রসি বছে হরি
১০(দশ) র্াকা সহরিরব

েন্ম িনদ- ৪১টি িার্ােন
ওয়ারডপে িম্মাসনি
কাউসন্সলেগর্
০১-০৩ সদন

প্ররর্াে্ নয়
সমমন ইস্আই সোন

৩

ইস্আই কার্পররমে আওিায় মা ও
শশুরদে টীকা দান

মৃিু্ িনদডাোঃ সিসলম আকিাে সচৌর্ুেী
প্রর্ান স্বাস্থ্ কমপকিপ া
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন
সমাবাইলোঃ ০১৮১৯৩১৯১৩৭

কা্ািরগালা ইস্আই
সোন
সদওয়ানবাোে ইস্আই
সোন
উত্তে কাট্টলী ইস্আই
সোন
বন্দে ইস্আই সোন
দসক্ষর্ আগ্রাবাদ ইস্আই

সফ নাই

ইস্আই সিসডউল
অনুর্ায়ী প্রা্্

ডাোঃ ইমাম সহারিন োনা
সমাবাইলোঃ ০১৮১৭-৭০৬০৫৫
ডাোঃ েসফকুল ইিলাম
সমাবাইলোঃ ০১৮১৯-৩১৪০২৭
ডাোঃ ি্ন কুমাে চরবিী
সমাবাইলোঃ ০১৮১৫-১৩১৬৪৭
ডাোঃ এইচ এম নসেরুল হক
সমাবাইলোঃ ০১৮১৮-৩৫৮১৫১
ডাোঃ সমাোঃ হািান মুোদ
সচৌর্ুেী
সমাবাইলোঃ ০১৮৮৪-৩২৯৬৭১
ডাোঃ িুমন িালুকদাে
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সোন

সমাবাইলোঃ ০১৭১১-১৬৮৪১৩
ডাোঃ মুসেবুল আলম সচৌর্ুেী
সমাবাইলোঃ ০১৮১৯-৩৫৫৫২৮

্াাঁচলাইশ ইস্আই সোন

৪

সহারর্ল/রেরস্তাোয় ্চা/বাসি খাবাে
্সেরবশন সোর্ কার্পরম

৫

্সেরবশ প্রি্য়ন ্ৈ প্রদান

স্বাস্থ্ সবভাগ
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন

সপ্রসমরিি লাইরিন্স
(ফেম-সড)
নিু ন- ২০০/-(দুইশি)
র্াকা
নবায়ন-১০০/(একশি) র্াকা
প্ররর্াে্ নয়

০১-০৩ সদন

ডাোঃ সিসলম আকিাে সচৌর্ুেী
প্রর্ান স্বাস্থ্ কমপকিপ া
সমাবাইলোঃ ০১৮১৯-৩১৯১৩৭

সেবা প্রদাসনি
েিয়েীিা

দাভয়ত্বপ্রাি কিম কিমা
(পদবী, স ান ও ইসিইল)

পভিচ্ছন্ন ভবিাগ
সেবা প্রদান পদ্ধভি
ক্রভিক সেবাি নাি

১

কর্পারেশন এলাকাে োস্তা,
হার্-বাোে, মাে ঝাড়ু
সদওয়া

২

নদপ মা ্সেস্কাে

৩

কঠিন আবেপনা ্সেস্কাে

৪
৫

মশক সনর্ন
সবওয়াসেশ কুকুে সনর্ন

প্রসয়াজনীয়
কাগজপত্র এবং
প্রাভিস্থান

সেবািূলয এবং
পভিসশাধ পদ্ধভি

৫ম িলা, সিটি
কর্পারেশন প্রর্ান
কার্পালয়

বাৎিসেক র্্াক্স/কে
কেোেরভন্সী- ৭%
নন-কনোেরভন্সী৪%
সফ নাই

চলমান প্রসরয়া

সশখ সমাোঃ শসফকুল
মান্নান সিসদ্দকী
প্রর্ান ্সেচ্ছন্ন কমপকিপ া
( িাসবপক দাসয়ত্বপ্রাপ্ত)
সমাবাইলোঃ ০১৭১২২৫২৬১৫

-

সফ নাই

৭ সদন

-

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রাভিস্থান

সেবািূলয এবং
পভিসশাধ পদ্ধভি

সেবা প্রদাসনি
েিয়েীিা

দাভয়ত্বপ্রাি কিম কিমা
(পদবী, স ান ও ই-সিইল)

েভিবালয় ভবিাগঃ
ক্রভিক

সেবাি নাি

সেবা প্রদান পদ্ধভি
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আসবদসনি িাধযসি
১

োিীয়িা িনদ
আসবদসনি িাধযসি

২

চাসেসৈক িনদ
আসবদসনি িাধযসি

৩

অসববাসহি িনদ
আসবদসনি িাধযসি

৪

সবকােত্ব িনদ

৫

ঠিকাদােী িাসলকাভূ সি আরবদন
ফেম

আসবদসনি িাধযসি
আসবদসনি িাধযসি

৬

আরয়ে িনদ

ওয়াডপ কাউসন্সলে অসফি/
কাউসন্সলে কার্পালয়
িিংর্ুিোঃ িম্মাসনি ওয়াডপ
কাউসন্সলেরদে িাসলকা
ওয়াডপ কাউসন্সলে অসফি/
কাউসন্সলে কার্পালয়
িিংর্ুিোঃ িম্মাসনি ওয়াডপ
কাউসন্সলেরদে িাসলকা
ওয়াডপ কাউসন্সলে অসফি/
কাউসন্সলে কার্পালয়
িিংর্ুিোঃ িম্মাসনি ওয়াডপ
কাউসন্সলেরদে িাসলকা
ওয়াডপ কাউসন্সলে অসফি/
কাউসন্সলে কার্পালয়
িিংর্ুিোঃ িম্মাসনি ওয়াডপ
কাউসন্সলেরদে িাসলকা
িত্ত্বাবর্ায়ক প্ররকৌশলী /
সনবপাহী প্ররকৌশলী
ওয়াডপ কাউসন্সলে অসফি/
কাউসন্সলে কার্পালয়
িিংর্ুিোঃ িম্মাসনি ওয়াডপ
কাউসন্সলেরদে িাসলকা

ওয়াডপ কাউসন্সলে
অসফি/ কাউসন্সলে
কার্পালয়

২০/-

২ সদন

ওয়াডপ কাউসন্সলে
অসফি/ কাউসন্সলে
কার্পালয়

২০/-

২ সদন

ওয়াডপ কাউসন্সলে
অসফি/ কাউসন্সলে
কার্পালয়

২০/-

২ সদন

ওয়াডপ কাউসন্সলে
অসফি/ কাউসন্সলে
কার্পালয়

২০/-

২ সদন

২য় িলা

৫০০/-

৭ সদন

ওয়াডপ কাউসন্সলে
অসফি/ কাউসন্সলে
কার্পালয়

২০/-

২ সদন

সেবািূলয এবং
পভিসশাধ পদ্ধভি

সেবা প্রদাসনি
েিয়েীিা

দাভয়ত্বপ্রাি কিম কিমা
(পদবী, স ান ও ই-সিইল)

খ. পাভিবাভিক আদালি শাখা/েংভিষ্ট ওয়াডম কাউভন্সলি/পযাসনল সিয়ি
ক্রভিক

সেবাি নাি

১

সকার্প হরি আগি সবসবর্ মামলা,
খাসেে হওয়া মামলা ্ুনোয় চালু
কো

২

িালাক িিংরান্ত

সেবা প্রদান পদ্ধভি

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রাভিস্থান

প্ররর্াে্ নয়

আসবদসনি িাধযসি

২য় িলা, সিটি
কর্পারেশন প্রর্ান
কার্পালয়

সফ নাই

৯০ (নববই) সদন

েনাব নূরে আলম ভূ ঞা,
সেশাল ম্াসেরের্
সমাবাইলোঃ ০১৮৪৬-৪৪৮৬৪৪

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র

সেবািূলয এবং

সেবা প্রদাসনি

দাভয়ত্বপ্রাি কিম কিমা

গ. অসভরর্াগ সনেসত্ত /অিরন্তাষ সনেিন সিল
ক্রভিক

সেবাি নাি

সেবা প্রদান পদ্ধভি
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১

সর্ সকান অসভরর্াগ অিরন্তাষ
সনেিন সিল কিৃপ ক বাছাই,
শুনাসনে সদন র্ার্প্,
অসভরর্াগকােীরক সলসখি সনাটিশ
প্রদান ও শুনাসন অনুষ্ঠারনে মার্্রম
অসভরর্াগ সনষ্পসত্ত করে
অসভরর্াগকােীরক অবসহি কো হয়

এবং প্রাভিস্থান

পভিসশাধ পদ্ধভি

েিয়েীিা

(পদবী, স ান ও ই-সিইল)

৩য় িলা

সফ নাই

প্ররয়ােন অনুিারে

সবগম নাসেয়া সশসেন,
সনবপাহী ম্াসেরের্
সমাবাইলোঃ ০১৭১৩-১০২৫৩৫

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রাভিস্থান

সেবািূলয এবং
পভিসশাধ পদ্ধভি

সেবা প্রদাসনি
েিয়েীিা

দাভয়ত্বপ্রাি কিম কিমা
(পদবী, স ান ও ই-সিইল)

আসবদসনি িাধযসি

২.২) দািভিক সেবা
ক্রভিক

সেবাি নাি

সেবা প্রদান পদ্ধভি

১

এসডস্ ও সর্রক বোদ্দভু ি প্রকরল্পে
দাসখলকৃ ি সবল ্সেরশার্

৬ষ্ঠ িলা

-

২

সনেস্ব িহসবলভু ি প্রকরল্পে
দাসখলকৃ ি সবল ্সেরশার্

৬ষ্ঠ িলা

-

৩

অন্ান্ সবল ্সেরশার্

৬ষ্ঠ িলা

-

৪
৫

বারের্ প্রর্য়ন
িম্পূেক বারের্

৬ষ্ঠ িলা
৬ষ্ঠ িলা

-

দাসখলকৃ ি সবল সনেীক্ষা
১ সদরনে মরর্্, সবল
অনুরমাদরনে েন্ ২
সদরনে মরর্্ সপ্রের্, সচক
প্রদান ১ সদরনে মরর্্
দাসখলকৃ ি সবল সনেীক্ষা
১ সদরনে মরর্্, সবল
অনুরমাদরনে েন্ ২
সদরনে মরর্্ সপ্রের্, সচক
প্রদান ১ সদরনে মরর্্
দাসখলকৃ ি সবল সনেীক্ষা
১ সদরনে মরর্্, সবল
অনুরমাদরনে েন্ ২
সদরনে মরর্্ সপ্রের্, সচক
প্রদান ১ সদরনে মরর্্
০৩ মাি
১৫ সদন

সনেীক্ষা শাখা/সবল শাখা,
সহিাব সবভাগ

সনেীক্ষা শাখা/সবল শাখা,
সহিাব সবভাগ

সনেীক্ষা শাখা/সবল শাখা,
সহিাব সবভাগ
বারের্ শাখা, সহিাব সবভাগ
বারের্ শাখা, সহিাব সবভাগ

২.৩) অিযিত্মিীন সেবা
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ক্রভিক
১

২

৩

৪
৫
৬
৭
৮
৯

সেবাি নাি
স্থায়ী কমপকিপ া/কমপচােীরদে মাসিক
সবিন প্রস্ত্ত্তিকের্
কমপকিপ া/ কমপচােীরদে আনুরিাসষক,
প্রসভরডে ফান্ড, ১২ মারিে েমা
ছু টিে সবিন, বরকয়া সবিন,
আরবদন ্াওয়াে ্ে কিপ ্ক্ষ
কিৃপ ক অনুরমাদরনে প্রস্তাবিহ নসর্
উ্স্থা্ন সবরবচ্্ৈ
কমপকিপ া/কমপচােীরদে
সচসকৎিা/অসেপি/ননসমসত্তক/ ঐসচ্ছক
ছু টি কিৃপ ্ক্ষ কিৃপ ক অনুরমাদরনে
ব্বস্থাকের্

সেবা প্রদান পদ্ধভি

সেবািূলয এবং
পভিসশাধ পদ্ধভি

সেবা প্রদাসনি
েিয়েীিা

দাভয়ত্বপ্রাি কিম কিমা
(পদবী, স ান ও ই-সিইল)

৬ষ্ঠ িলা

-

৭ সদন

িিংস্থা্ন শাখা, িসচবালয়
সবভাগ

৬ষ্ঠ িলা

-

৩ সদন

িিংস্থা্ন শাখা, িসচবালয়
সবভাগ

৬ষ্ঠ িলা

-

৩ সদন

িিংস্থা্ন শাখা, িসচবালয়
সবভাগ

৬ষ্ঠ িলা

-

সনর্পাসেি িমরয়ে মরর্্

িিংস্থা্ন শাখা, িসচবালয়
সবভাগ

৪র্প িলা

-

২ মাি

সশক্ষা সবভাগ

৬ষ্ঠ িলা

-

৩ সদন

স্.এফ শাখা, সহিাব সবভাগ

৩য় িলা

-

৩০

সদন

প্ররকৌশল সবভাগ

৩য় িলা

-

১৫

সদন

প্ররকৌশল সবভাগ

৩য় িলা

-

্েবিী ১৫ সদন

আসবদসনি িাধযসি

আসবদসনি িাধযসি

অসডর্ আ্সত্তে েবাব প্রদান
কর্পারেশন ্সেচাসলি স্কু ল/করলে
র্ুরগা্রর্াগী সশক্ষা কপার্রম প্রবপিন
সবসবর্/মৃি কপমকপিা/কপমচােীে
প্রসভরডে ফারন্ডে অপর্ প্রদান
অবকাোরমা ্সেকল্পনা প্রর্য়ন
কসমশনােরদে সনকর্ হরি প্রকল্প
আহবান
্ূিপ ও ইমােি োসন্ডিং কসমটিরি
অনুরমাদন

প্রসয়াজনীয় কাগজপত্র
এবং প্রাভিস্থান

আসবদসনি িাধযসি

১০

দাপ্তসেক কারে গাড়ী িেবোহ

্ুল শাখা, দাম্াড়া

-

প্রসি কার্প সদবরি িকাল
৮.০০ ঘটিকাে মরর্্

১১

গাড়ী িাসভসিিং

্ুল শাখা, দাম্াড়া

-

প্রসি ৩ মারি একবাে

১২

গাড়ীে ভােী সমোমি

্ুল শাখা, দাম্াড়া

-

৩য় িলা, প্ররকৌশল
সবভাগ

-

সনমপার্ িামগ্রী রয়
১৩

সকারর্শন/দে্ৈ ্দ্ধসিে
সনর্পাসেি িমরয়ে মরর্্
িোিসে/রকারর্শন/দে্ৈ
কসমটিে েন্ প্রসরয়া
কেরর্ সনর্পাসেি িমরয়ে
মরর্্

প্ররকৌশল সবভাগ ও িদি্িসচব, িিংসল্লে ে্াসন্ডিং কসমটি
্ুল অসফিাে-১, প্ররকৌশল
সবভাগ
সনবপাহী প্ররকৌশলী (র্াসিক ১), প্ররকৌশল সবভাগ
সনবপাহী প্ররকৌশলী (র্াসিক ২), প্ররকৌশল সবভাগ
িসচব ও িিংসল্লে সনবপাহী
প্ররকৌশলী
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র্ি্াসি/ িেঞ্জামাসদ রয়
৩য় িলা, প্ররকৌশল
সবভাগ

১৪

িোিসে/রকারর্শন/দে্ৈ
কসমটিে েন্ প্রসরয়া
কেরর্ সনর্পাসেি িমরয়ে
মরর্্

-

িসচব ও িিংসল্লে সনবপাহী
প্ররকৌশলী

২.৪) আওিার্ীন অসর্দপ্তে/িিংস্থা/অন্ান্ প্রসিষ্ঠান কিৃপ ক প্রদত্ত সিবাোঃ
3. আ্নাে কারছ আমারদে প্রি্াশাোঃ
রসমক
১
২
৩

প্রসিশ্রুি/কাসিি সিবা প্রাসপ্তে লক্ষ্ কের্ীয়
স্বয়িংিম্পূর্প আরবদন েমা প্রদান
র্র্ার্র্ প্রসরয়ায় প্ররয়ােনীয় সফি ্সেরশার্ কো
িাক্ষারিে েন্ সনর্পাসেি িমরয়ে ্ূরবপই উ্সস্থি র্াকা

4. অসভরর্াগ প্রসিকাে ব্বস্থা্নাোঃ
রসমক

কখন সর্াগারর্াগ কেরবন

কাে িরঙ্গ সর্াগারর্াগ কেরবন

সর্াগারর্ারগে ঠিকানা

সনষ্পসত্তে িময়িীমা

১

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কমপকিপ া িমার্ান সদরি না
্ােরল

িসচব, চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন

সিন মাি

২

অসভরর্াগ সনষ্পসত্ত কমপকিপ া সনসদপ ে
িমরয় িমার্ান সদরি না ্ােরল

প্রর্ান সনবপাহী কমপকিপ া, চট্টগ্রাম সিটি
কর্পারেশন

৩

আস্ল কমপকিপ া সনসদপ ে িমরয় িমার্ান
সদরি না ্ােরল

মাননীয় সময়ে,
চট্টগ্রাম সিটি কর্পারেশন

েনাব েসশদ আহমদ
িসচব
ই-সমইলোঃ
rashidahmadds@gmail.com
কােী সমাহাম্মদ শসফউল আলম
প্রর্ান সনবপাহী কমপকিপ া
ই-সমইলোঃ kasalamccc@gmail.com
েনাব আ.ে.ম নাসছে উদ্দীন
মাননীয় সময়ে
ওরয়বিাইর্োঃ www.ccc.org.bd

এক মাি

সিন মাি

কসি্য় গুরুত্ব্ূর্প সর্সলরফান নম্বে ও সিটি কের্ারেশরনে ওরয়বিাইর্
্দবী
সময়ে
প্রর্ান সনবপাহী কমপকিপ া

সর্সলরফান নম্বে
০৩১-৬২০৮০০, ০৩১-৬২০৮২২
০১৮১৭-৭২২৯৫০

্দবী
প্রর্ান সহিাবেক্ষর্ কমপকিপ া
প্রর্ান স্বাস্থ্ কমপকিপ া

সর্সলরফান নম্বে
০১৮১৯-৩৮৫০৪৬
০১৮১৯-৩১৯১৩৭
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সেবা প্রাভিি ভবস্তাভিি িথ্য এবং সেবাি িূলয
জানসি অনযগ্রহ পূবমক ভেটি কসপমাসিশন
অভ সে সযাগাসযাগ করুন
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