
Citizen charter 

 

াাংাদ ভদেরৌার কাউরি 

 

রৗটিদজৌ চাে টা  

 

কাউরিদ উদেশ্য (Mission of council): 

ভদেরৌার রক্ষা ও ভ্া াৌ রৌয়ন্ত্রদে াধ্যদ া কারগর জ্ঞাৌৗম্পন্ন ক্ষ ভদেরৌার ভ্াজীী তৈর,  

্রচাৌা এাং াৌৗম্পন্ন প্রারেস্বাস্থ্য ভৗা রৌরিৈ কা।  
 

কাউরিদ ক্ষয  (Vision of council): 

ক্ষ ভ্াজীী দ্বাা তৃে মূ chv©‡q াৌৗম্মৈ প্রারেস্বাস্থ্য ভৗা (ভদেরৌার mvwf©m) প্রাদৌ াধ্যদ রৌা্ প্রারেজ ভপ্রাটিৌ (াছ, াাংৗ, দুো ও রি) উৎ্াৌ,  

প্রােী স্বাস্থ্য ৗাংক্ষে, ভাগৌ ও কল্যাে ৗাোৌ এাং  জৌস্বাস্থ্য রৌরিৈ কা।  

 

ক্ররক 

ৌাং 
ভৗা  নাম ভৗা প্রাদৌ ্দ্ধরৈ প্রদয়াজৌীয় কাগজ্ত্র এাং প্রারি স্থ্াৌ 

ভৗামূল্য এাং ্রদাো 

্দ্ধরৈ 

ভৗাপ্রাদৌ 

ৗয় ৗীা 

ারয়ত্বপ্রাি ক টকৈটা (ৌা. ্র, 

ভৎাৌ ও াআ-ভাআ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ভরজদৗট্রৌ প্রাৌ ারিকৃৈ ৈথ্য ও ৗাটি টরৎদকে াচাাআ 

াছাাআ কদ। 

ক) ডডডিএম,  ডিএসডস ভিট. সায়েন্স এন্ড 

এএইচ পায়ের ৗাটিরৎদকে। 
খ) ৎাৎদ প্রকাদ ৈারি ৗম্বরৈ 

প্রৈযয়ৌ ্ত্র। 
গ) ৬ কডপ পাসয়পাে ট ৗাাআদজ ছর। 

১৫০/ 

ৌগ গ্রে 

(রদ াধ্যদ) 

২-৩ রৌ িাাঃ ভাাঃ াআাৌ ভাদৗৌ িাৌ 

ভরজস্ট্রা 

ভৎাৌ ও ফ্যাক্স : ৭৩৪৩২৬০ 

(ারৎৗ) 

ভমািাইল নং : ০১৭১১১০১৪০৪ 

ই-ভমইল : info@bvc.gov.bd 

২. মূ ৗাটি টরৎদকে প্রাৌ ৗারয়ক ভরজদস্ট্রৌ প্রাদৌ 

ভপ্ররক্ষদৈ 

ভরজদস্ট্রৌ প্রাদৌ ারৎৗ াঅদদ 

কর্ 

রি ৩ াৗ " 

৩. ভদেরৌার রয়ক 

রক্ষাগৈ ভাগ্যৈা স্বীকৃরৈ 

প্রাৌ 

ৈন্ত ৗাদ্দক্ষ ক) ভদেৌার রয়ক রক্ষা ভাগ্যৈা  ও 

রিগ্রী স্বীকৃরৈ প্রা টৌা কদ াঅদৌ ্ত্র 

ি) SER (Self Evaluation Report) 

গ) ্র টক  কতৃটক ৗম্মরৈ্ত্র 

রি ৬াৗ " 

৪. রক্ষা প্ররৈষ্ঠাৌ  ্র টৌ ভৌৈ াকাঠাদাগৈ ও একাদিরক 

স্ট্যান্ডাি ট ৗদজরদৌ াচাাআ াছাাআ 

কদ। 

ক) SER(Self Evaluation Report)  

 

রি ১ াৗ " 

৫. প্র্যাকটিস ভকন্দ্র পডরদে শন 

 

সয়রজডময়ন প্র্যাকটিস ভকয়ন্দ্রর 

অিকাঠায়মা ও ভসিার মান মূল্যােন 

ক) SER(Self Evaluation Report)  

 

রি ১ াৗ " 
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৬. ্রচয় ্ত্র প্রাৌ ৈথ্য াচাাআ াছাাআ কদ ক) ভরজদস্ট্রৌ ৗাটি টরৎদকে  

ি)  ২ কর্ ্াৗদ্াে ট ৗাাআদজ ছর। 

১৫০/ ৌগ গ্রে 

(রদ াধ্যদ) 

 

১ মাস " 

৭. ারৈরক্ত রক্ষাগৈ ভাগ্যৈা 

অর্ন্শভুডি 

ারিকৃৈ ৈথ্য ও ৗাটি টরৎদকে 

াচাাআ াছাাআ কদ 

ক) ারৈরক্ত ভাগ্যৈা ৗাটি টরৎৈকে  

ি)  ২ কর্ ্াৗদ্াে ট ৗাাআদজ ছর।- 

- ২রৌ " 

 

 
৮. ভ্াগৈ ক্ষৈা বৃরদ্ধ ক টাা / ভসডমনার / প্র্ডেক্ষণ - ভরডজস্টাি ট ভিয়টডরনাডর 

প্র্যাকটিেনার ৫০০/- 

ৌগ গ্রে 

(রদ াধ্যদ) 

প্র্য় াজয নে  

" 

৯. শৃঙ্খা ৗাংক্রান্ত কাজ ারদাদগ ভপ্ররক্ষদৈ ৈন্ত ৗাদ্দক্ষ ক) ারদাগ্ত্র 

খ) প্রাৌক 

রি ১ াৗ " 

১০. ভদেরৌার রক্ষা,ভ্া ও 

ভৗা রয়ক জৌ ৗদচৈৌৈা 

গে ও ৗাারজক াধ্যদ প্রচা / 

ভ্াস্ট্া/ রৎভে / াাংাদ 

ভদেরৌার কাউরি াঅাআদৌ 

রজ্ঞরি াআ-ভাআ / এৗএএৗ । 

- কাউডন্সয়লর প্র্চার ও 

ডিজ্ঞাপন খাত ভথয়ক 

প্র্য় াজয নে " 

১১. প্রৈযয়ৌ ্ত্র প্রাৌ 

 

াঅদদৌ ভপ্ররক্ষদৈ ভরজদস্ট্রৌ ৗাটি টরৎদকদে ৎদোকর্। ১০০০/- ৌগ গ্রে 

(রদ াধ্যদ) 

২রৌ " 

১২. রৌরিৈ ভদেরৌারয়াৌদ 

ৈারকা ভগদজে প্রকা 

িই আকায়র ভগয়জট প্র্কাে ও 

ডাটায়িজ সংয় াজন 

 

 কাউডন্সয়ল রডক্ষত তয়ের ডিডিয়ত  ডি প্র্ভ াজয নে " 

 

 

 

 

 

িাাঃ ভাাঃ াআাৌ ভাদৗৌ িাৌ 

ভরজস্ট্রা 

াাংাদ ভদেরৌার কাউরি, 

ঢাকা। 

 

 

 

 


