
 
                                                            গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার                                                   (হালনাগাদকৃত) 

খাগড়াছিড় পাব র্তয্ েজলা পিরষদ 
www.khdc.gov.bd  

েসবা দান িত িত ( Citizen’s Charter) 

2 .  িভশন o িমশন: 
িভশন:   uন্নত-সমৃদ্ধ  খাগড়াছিড় ।  

িমশন:   কলয্াণমুখী কায র্কর্ম  গর্হন o বাস্তবায়েনর মাধয্েম খাগড়াছিড় পাব র্তয্ েজলার  সকল নাগিরেকর  আথ র্সামািজক aবস্থার uন্নয়ন । 

3.  েসবা দান িত িত 
3.2 নাগিরক েসবা 

কর্. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত 
েয়াজনীয় কাগজপ  
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ eবং  
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া 
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o iেমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2 
বয্িক্তগত ভূিম হস্তান্তেরর েক্ষে   
aনাপিত্ত দান । 

 
েজলা শাসেকর কায র্ালয় েথেক সব্য়ং 
সম্পূণ র্ o যথাযথ  স্তাব পাoয়ার পর  
পিরষদ সভায় aনুেমাদন সােপেক্ষ 
aনাপিত্ত দান করা হয় । 

আiন aনুযায়ী ভূিম হস্তান্তর 
সম্পিকর্ত  সকল কাগজ প  । 
 

িবনামূেলয্ 
aনিধক 46 িদন  
(পিরষেদর মািসক 
সভার aনুেমাদনসহ )

জনাব িটটন খীসা 
িনব র্াহী কম র্কতর্া 
েফান: 13444454৯47 
েমাবাiল:  12829964125 
iেমiল:eokhdc@gmail.com 

3 
পিরষেদর েরষ্ট হাuজ o হলরুম ভাড়া 
দান । 

সংিশ্লষ্ট আগর্হী বয্িক্তর  িলিখত 
আেবদেনর পিরে িক্ষেত বরাদ্দ/ভাড়া 
দান করা হয় । 

িলিখত আেবদন । 
 

েরষ্ট হাuজ-611/- 
হলরুম-4111/- 

 নগদ  পিরেশাধ । 
2-3 কায র্িদবস । 

2। জনাব িটটন খীসা
    িনব র্াহী কম র্কতর্া 
    েফান: 13444454৯47 
    েমাবাiল: 12829964125 
    েমiল: eokhdc@gmail.com 
3।  জনাব েমাঃ সাiফুল্লাহ 
     শাসিনক কমকর্তর্া 
     েফান: 13444454533 
     েমাবাiল: 12667651112 
  iেমiল: khdcsaiful@gmail.com 



 
কর্. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত 
েয়াজনীয় কাগজপ  
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ eবং  
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া 
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o iেমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

4 িঠকাদাির  লাiেসন্স দান o  নবায়ন  

সরকারী o পিরষেদর িবধান aনুযায়ী 
েয়াজনীয় কাগজ প সহ আেবদন 
সােপেক্ষ লাiেসন্স দান/নবায়ন করা 
হয়। 

ে ড লাiেসন্স, আয়কর 
সািট র্িফেকট, ভয্াট েরিজে শন 
সািট র্িফেকট, বয্াংেকর আিথ র্ক 
সব্চ্ছলতা সািট র্িফেকট 
,জাতীয় পিরচয় প , বয্াংক 
াফ্ট/েপ-aড র্ার । 

িতিট কয্াটাগির (e, িব, িস ) 
লাiেসেন্সর জনয্ েজলা পিরষেদর 
পূবালী বয্াংেকর সঞ্চয়ী িহসাব নং 
-2553/4 —e 3111/-(দুi হাজার 
টাকা জমা দান পূব র্ক জমার 
স্লীপ আেবদেনর সােথ জমা িদেত 
হেব।  

2-3 সপ্তাহ 
2। জনাব তৃিপ্ত শংকর চাকমা 
    িনব র্াহী েকৗশলী 
   েফান:  13444454142 
   েমাবাiল: 12661716562 
iেমiল: exnkhdc@gmail.com 

5 
রাস্তা, েসতু, কালভাট র্,ভবন,ে ন, 
িতষ্ঠান iতয্ািদ িনম র্াণ 

িলিখত আেবদেনর পিরে িক্ষেত িনম র্াণ 
করা হয় । 

িলিখত আেবদন । 
 

িবনামূেলয্ 

খাগড়াছিড় পাব র্তয্ 
েজলা পিরষদ  o  
পাব র্তয্ চট্টগর্াম 

িবষয়ক ম ণালেয়র 
aনুেমাদেনর পর 41 

কায র্িদবস । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(3.3) ািতষ্ঠািনক েসবা 

কর্. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত 
েয়াজনীয় কাগজপ  
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ 
eবং  

পিরেশাধ 
পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সেব র্াচ্চ সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া 
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o iেমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2 

হস্তান্তিরত িবভােগর কম র্কতর্া 
কমচ র্ারী  িনেয়াগ o পেদান্নিত 
সম্পর্িকত কায র্ািদ । 

সংিশ্লষ্ট হস্তান্তিরত িবভােগর িনকট 
েথেক েয়াজনীয় কাগজ প সহ  
আiন সম্মত স্তাব পাoয়ার পর 
পিরষেদর িবধান o  সরকারী 
িনয়ম aনুযায়ী িনেয়াগ িবজ্ঞিপ্ত 
দান/ যাচাi-বাছাi/ াথ েদর 
পরীক্ষা গর্হেনর  পর 
িনেয়াগ/পেদান্নিত আেদশ জারী 
করা হয় । 

িনেয়াগ : িবজ্ঞিপ্ত aনুযায়ী াথ েদর আেবদন প  
পেদান্নিত :  আেবদন,  ACR, চাকিরর বয়স o 
েযাগয্তা সংকর্ান্ত কাগজপ ,  েটকিনকয্াল সনদ, 
সেন্তাষজনক চাকিরর েরকড র্ । 

িনেয়াগ : 
িবিধ 
েমাতােবক 
িনধ র্ািরত িফ  
বয্াংক 
ােফ্টর 
মাধয্েম 
সংিশ্লষ্ট 
বয্াংক 
িহসােব দান 
পেদান্নিত:  
িবনামূেলয্  

 িনেয়ােগর েক্ষে   
aনিধক 5 মাস 
eবং পেদান্নিতর 
েক্ষে   aনিধক 2 

মাস । 

 2। জনাব িটটন খীসা, 
মুখয্ িনব র্াহী কম র্কতর্া (ভাঃ) 
েফান: 13444454942 
েমাবাiল :  12829964125 
iেমiল:ceokhdc@gmail.com 
 
 

3 
হস্তান্তিরত িবভােগর কম র্কতর্া 
কমচ র্ারী  বদলী, শৃংখলা eবং ছুিট 
সম্পর্িকত কায র্ািদ  

 
 
কম র্কতর্া/ কমচ র্ারীেদর 
আেবদন/ স্তাব ে িক্ষেত  
িবিধেমাতােবক আেদশ জারী করা 
হয়  
 

িবিধ েমাতােবক  সংিশ্লষ্ট হস্তান্তিরত িবভাগ েয়াজনীয় 
কাগজপ  দািখল করেব  । 

িবনামূেলয্ 

আiন সম্মত 
স্তাব/আেবদন 
পাoয়ার পর 5 
কায র্িদবেসর মেধয্ 

। 

2।  জনাব িটটন খীসা 
    িনব র্াহী কম র্কতর্া 
   েফান: 13444454৯47 
   েমাবাiল: 12829964125 
   েমiল:eokhdc@gmail.com 
3।  জনাব েমাঃ সাiফুল্লাহ 
     শাসিনক কমকর্তর্া 
     েফান: 13444454533 
     েমাবাiল: 12667651112 
   iেমiল: khdcsaiful@gmail.com 

4 

হস্তান্তিরত িবভােগর কম র্কতর্া 
কমচ র্ারী  পাসেপাট র্ নবায়ন/নতুন 
দান o বিহ: বাংলােদশ মেন 

aনাপিত্ত দান o aিফস আেদশ 
জারী 

কম র্কতর্া কমচ র্ারীেদর আেবদেনর 
পিরে িক্ষেত িবিধেমাতােবক 
aনাপিত্ত দান o aিফস আেদশ 
জারী করা হয়।  
 

আেবদনপ , পূরণকৃত িনধ র্ািরত ফরম 
সংিশ্লষ্ট িবভাগ/দপ্তর হেত aনুমিত প ,  
 ািপ্তস্থান: শাসিনক শাখা/ 
http://khdc.gov.bd/Page/read/280 

িবনামূেলয্ 
সব্য়ংসম্পূণ র্ 

আেবদন পাoয়ার 
পর  4 কায র্িদবস 



 

কর্. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত 
েয়াজনীয় কাগজপ  
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ 
eবং  

পিরেশাধ 
পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সেব র্াচ্চ সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া 
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o iেমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

5 
হস্তান্তিরত িবভােগর কম র্কতর্া o 
কম র্চারীেদর  েগাপনীয় িরেপাট র্  
সম্পিকর্ত কায র্ািদ । 

েগাপনীয় িরেপাট র্ (ACR) 
দােনর পর জন শাসন 
ম ণালেয়র িনধ র্ািরত সমেয়র 
মেধয্ িনস্পিত্ত করা হয় ।  

   িলিখত আেবদন, 
   ACR ফরম 
ািপ্তস্থান:  সংিশ্লষ্ট িবভাগ/ aিধদপ্তর 

িবনামূেলয্ 

সব্য়ংসম্পূণ র্ 
আেবদন/ স্তাব 
পাoয়ার পর  8 
কায র্িদবস । 

2। জনাব িটটন খীসা
   িনব র্াহী কম র্কতর্া 
  েফান: 13444454৯47 
  েমাবাiল:  12829964125 
  iেমiল:eokhdc@gmail.com 
3। জনাব েমাঃ সাiফুল্লাহ 
     শাসিনক কমকর্তর্া 
     েফান: 13444454533 
    েমাবাiল: 12667651112 
   iেমiল: khdcsaiful@gmail.com 

6 

 

 

 

ম নালয়/aনয্ানয্ িবভােগর িবিভন্ন 
িতেবদন ে রণ । 

তথয্ািদ সংগর্হপূব র্ক িতেবদন 
ৈতির কের   ম নালয়/aনয্ানয্ 
িবভােগ িতেবদন ে রণ করা হয় 
। 

িনধ র্ািরত ছক/ িতেবদন িবনামূেলয্ 

 চািহত 
ম ণালয়/িবভােগর 
িনধ র্ািরত সময় 
সীমার মেধয্ । 

2। জনাব িটটন খীসা,
     মুখয্ িনব র্াহী কম র্কতর্া(ভাঃ) 
      েফান: 13444454942 
      েমাবাiল :  12829964125  
iেমiল:ceokhdc@gmail.com 
3। জনাব িটটন খীসা 
    িনব র্াহী কম র্কতর্া 
    েফান: 13444454৯47 
    েমাবাiল: 12829964125   
iেমiল:eokhdc@gmail.com 
4। জনাব তৃিপ্ত শংকর চাকমা 
     িনব র্াহী েকৗশলী 
     েফান:  13444454142 
     েমাবাiল: 12661716562 
iেমiল: exnkhdc@gmail.com 

7 

 

হস্তান্তিরত িবভােগর কম র্কতর্া o 
কম র্চারীেদর েবতন-ভাতািদসহ িবিভন্ন 

িবল ািপ্তর পর িহসাব শাখা কতৃর্ক 
যথাযথ িনরীক্ষণ পূব র্ক েচেকর 
মাধয্েম পিরেশাধ করা হয় । 

সংিশ্লষ্ট িবল-ভাuচার 
 

িবনামূেলয্ 
িবল দািখেলর পর 
aনিধক 5 
কায র্িদবস   

জনাব েমাঃ বিদuল আলম 
িহসাব o িনরীক্ষা কমকতর্া 
েফান: 13444454534 
েমাবাiল: 12823656463 
iেমiল:aaoalamkhdc@gmail.com 



 

কর্. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত 
েয়াজনীয় কাগজপ  
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ 
eবং  

পিরেশাধ 
পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সেব র্াচ্চ সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া 
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o iেমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
িবল পিরেশাধ । 

(3.4) aভয্ন্তরীণ েসবা 

কর্. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত 
েয়াজনীয় কাগজপ  
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্
eবং  

পিরেশাধ 
পদ্ধিত 

েসবা 
দােনর 
সেব র্াচ্চ 

সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া 
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o iেমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2  aিজর্ত ছুিট   । 
আেবদন পাoয়ার পর িনধ র্ািরত ছুিট 
িবিধমালা aনুযায়ী aিফস আেদশ 
জাির করা হয় । 

aিজর্ত ছুিটর সরকারী ফম র্,  আেবদন প  ।  
ািপ্তস্থান: শাসিনক শাখা/ 

http://khdc.gov.bd/Page/read/280
িবনামূেলয্ 

  14 
কায র্িদবস 

 2। জনাব িটটন খীসা 
   িনব র্াহী কম র্কতর্া 
   েফান: 13444454৯47 
  েমাবাiল: 12829964125 
   iেমiল:eokhdc@gmail.com 
3। জনাব েমাঃ সাiফুল্লাহ 
    শাসিনক কমকর্তর্া 
    েফান: 13444454533 
    েমাবাiল: 12667651112 
    iেমiল: khdcsaiful@gmail.com 

3 aিজর্ত ছুিট   (বিহ:বাংলােদশ)  । 
আেবদন পাoয়ার পর িনধ র্ািরত ছুিট 
িবিধমালা aনুযায়ী aিফস আেদশ 
জাির করা হয় । 

aিজর্ত ছুিটর (বিহ:বাংলােদশ)  সরকারী ফম র্,     
আেবদন প , পাসেপাট র্ নং, eনoিস ।  
ািপ্তস্থান: শাসিনক শাখা / 

http://khdc.gov.bd/Page/read/280

িবনামূেলয্ 
14 

কায র্িদবস 

4 ািন্ত, িবেনাদন ছুিট  o ভাতা । 
আেবদন পাoয়ার পর িনধ র্ািরত ছুিট 
িবিধমালা aনুযায়ী aিফস আেদশ 
জাির করা হয় । 

ািন্ত o িবেনাদন  ছুিটর সরকারী ফম র্, আেবদন প  ।  
ািপ্তস্থান: শাসিনক শাখা/ 

http://khdc.gov.bd/Page/read/280
িবনামূেলয্ 

14 
কায র্িদবস 



 

কর্. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত 
েয়াজনীয় কাগজপ  
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্
eবং  

পিরেশাধ 
পদ্ধিত 

েসবা 
দােনর 
সেব র্াচ্চ 

সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া 
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o iেমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 
5 

 
মাতৃতব্কালীন ছুিট । 

 
আেবদন o ডাক্তারী সনদ পাoয়ার পর 
aিফস আেদশ জাির করা হয় । 

 
আেবদন প  o ডাক্তারী সনদ । 
ািপ্তস্থান: শাসিনক শাখা/ 

http://khdc.gov.bd/Page/read/280

 
িবনামূেলয্ 

 
13-14 
কায র্িদবস 
 

 
 
 
 
 
 
2। জনাব িটটন খীসা 
    িনব র্াহী কম র্কতর্া 
   েফান: 13444454৯47 
  েমাবাiল: 12829964125 
   iেমiল:eokhdc@gmail.com 
3।  জনাব েমাঃ সাiফুল্লাহ 
     শাসিনক কমকর্তর্া 
     েফান: 13444454533 
     েমাবাiল: 12667651112 
     iেমiল: khdcsaiful@gmail.com 

6 িসিপeফ/িজিপeফ  হেত aিগর্ম  মঞ্জুর  াপতা mvেপেক্ষ দান করা হয় । 

আেবদন প  
ািপ্তস্থান: শাসিনক শাখা/ 

http://khdc.gov.bd/Page/read/280 
 

িবনামূেলয্ 
14 

কায র্িদবস 

7 গৃহ িনম র্াণ aিগর্ম । াপতা mvেপেক্ষ দান করা হয় । 
আেবদন প  
ািপ্তস্থান: শাসিনক শাখা/ 

http://khdc.gov.bd/Page/read/280
িবনামূেলয্ 

18 
কায র্িদবস 



 

কর্. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত 
েয়াজনীয় কাগজপ  
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্
eবং  

পিরেশাধ 
পদ্ধিত 

েসবা 
দােনর 
সেব র্াচ্চ 

সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া 
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o iেমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

8 েমাটরযান কর্য় aিগর্ম । াপয্তা mvেপেক্ষ দান করা হয় । 
আেবদন প  । 
ািপ্তস্থান: শাসিনক শাখা/ 

http://khdc.gov.bd/Page/read/280
িবনামূেলয্ 

18 
কায র্িদবস 

2। জনাব িটটন খীসা 
    িনব র্াহী কম র্কতর্া 
    েফান: 13444454৯47 
    েমাবাiল:12829964125 
    iেমiল:eokhdc@gmail.com 
3।  জনাব েমাঃ সাiফুল্লাহ 
     শাসিনক কমকর্তর্া 
     েফান: 13444454533 
     েমাবাiল: 12667651112 
     iেমiল: khdcsaiful@gmail.com 

9 কিম্পuটার কর্য় aিগর্ম । 

 

 

াপতা mvেপেক্ষ দান করা হয় 

আেবদন প  । 
 
 

িবনামূেলয্ 
18 

কায র্িদবেসর 
মেধয্ 

৯ 
পিরষেদর কম র্কতর্া কম র্চারীদের 
গর্য্াচুিয়িট  সম্পিকর্ত কায র্ািদ । 

 

আেবদন ািপ্তর পর িহসাব শাখা 
কতৃর্ক িনরীক্ষণ পূব র্ক মন্জুরী 
আেদশ জারী করা হয় eবং  
েচেকর মাধয্েম দান করা হয় । 

িনধ র্ািরত ফেম র্ আেবদন প , াপয্তার সনদ, চাকুরী 
খিতয়ান (সািভ র্স বi), জম্ম সনদ, জাতীয় পিরচয় প , 
ছিব, নিমনী, িশক্ষাগত েযাগয্তার সনদ,  কতৃর্পেক্ষর 
aনুেমাদন প  । 
ািপ্তস্থান: শাসিনক শাখা/ 

http://khdc.gov.bd/Page/read/280

িবনামূেলয্ 
12 মােসর 
মেধয্ 



 

কর্. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত 
েয়াজনীয় কাগজপ  
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্
eবং  

পিরেশাধ 
পদ্ধিত 

েসবা 
দােনর 
সেব র্াচ্চ 

সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া 
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o iেমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

21 
পিরষেদর কম র্কতর্া কম র্চারীেদর  
বািষ র্ক েবতন বৃিদ্ধকরণ। 

 

 

আেবদন ািপ্তর পর াপয্তা সােপেক্ষ 
দান করা হয় । 

আেবদন, মূল েবতন িববরণী, 
পূব র্বত  বছেরর েবতন বৃিদ্ধর আেদশ  
 
ািপ্ত স্থান : িহসাব শাখা  

  

িবনামূেলয্ 
13-14 
কায র্িদবস 

2। জনাব িটটন খীসা
    িনব র্াহী কম র্কতর্া 
    েফান: 13444454৯47 
   েমাবাiল: 12829964125 
    iেমiল:eokhdc@gmail.com 
3।  জনাব েমাঃ সাiফুল্লাহ 
     শাসিনক কমকর্তর্া 
     েফান: 13444454533 
     েমাবাiল: 12667651112 
     iেমiল: khdcsaiful@gmail.com 

22 
পিরষেদর  কম র্কতর্া, কম র্চারীেদর 
েগাপনীয় িরেপাট র্ iতয্ািদ সম্পিকর্ত 
কায র্ািদ । 

িবিধ েমাতােবক িনস্পিত্ত করা হয় । 
বািষ র্ক েগাপনীয় িতেবদন ফম র্  । 
ািপ্তস্থান:  শাসন শাখা/ 

http://khdc.gov.bd/Page/read/280
িবনামূেলয্ 

12-13 
কায র্িদবস 

2। জনাব মংসুi  েচৗধুরী, েচয়ারময্ান, 
  েফান:13444454989,13444454৯45    
  েমাবাiল: 12834461977 
  iেমiল:khdcbd@gmail.com 
3।  জনাব িটটন খীসা , 
    মুখয্ িনব র্াহী কম র্কতর্া (ভাঃ) 
েফান: 13444454942 
েমাবাiল :  12829964125 
iেমiল:ceokhdc@gmail.com 

23   কম র্কলয্ান তহিবল েথেক ঋণ মন্জুর  

 

 

 

ফান্ড িস্থিতর সােপেক্ষ ঋণ মন্জুর করা 
হয় । 

িলিখত আেবদন 
ািপ্তস্থান : শাসন শাখা/ 

http://khdc.gov.bd/Page/read/280
িবনামূেলয্ 

14 
কায র্িদবস 

2। জনাব িটটন খীসা
    িনব র্াহী কম র্কতর্া 
    েফান: 13444454৯47 
    েমাবাiল: 12829964125 
    iেমiল:eokhdc@gmail.com 
3।   জনাব েমাঃ সাiফুল্লাহ 
     শাসিনক কমকর্তর্া 
     েফান: 13444454533 
     েমাবাiল: 12667651112 
     iেমiল: khdcsaiful@gmail.com  
4। জনাব েমাঃ বিদuল আলম 
     িহসাব o িনরীক্ষা কম র্কতর্া 
     েফান: 13444454534 
     েমাবাiল: 12823656463 
    iেমiল: aaoalamkhdc@gmail.com 



 

কর্. 
নং 

েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত 
েয়াজনীয় কাগজপ  
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্
eবং  

পিরেশাধ 
পদ্ধিত 

েসবা 
দােনর 
সেব র্াচ্চ 

সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া 
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o iেমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

24 

 
 
 
পিরষেদর  কম র্কতর্া o কম র্চারীেদর  
েবতন-ভাতািদসহ িবিভন্ন িবল পিরেশাধ  

 
 
 
িহসাব শাখা কতৃর্ক  িনরীক্ষা পূব র্ক 
িবল পাশ কের  েচেকর মাধয্েম িবল 
পিরেশাধ করা হয় । 
 

 
 
সংিশ্লষ্ট িবল-ভাuচার 
ািপ্তস্থান : িহসাব শাখা 

 
 
 

িবনামূেলয্ 

 
 
 

16 
কায র্িদবস 

2। জনাব িটটন খীসা
     িনব র্াহী কম র্কতর্া 
    েফান: 13444454৯47 
    েমাবাiল: 12829964125 
     iেমiল: eokhdc@gmail.com 
3।  জনাব েমাঃ বিদuল আলম 
     িহসাব o িনরীক্ষা কম র্কতর্া 
     েফান: 13444454534 
     েমাবাiল: 12823656463 
 iেমiল: aaoalamkhdc@gmail.com    

 
4) aিভেযাগ বয্বস্থাপনা পদ্ধিত (GRS)               
 েসবা ািপ্তেত aসন্তুষ্ট হেল দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্ার সেঙ্গ েযাগােযাগ করুন। িতিন সমাধান িদেত বয্থ র্ হেল িনেম্নাক্ত পদ্ধিতেত েযাগােযাগ কের আপনার সমসয্া aবিহত করুন। 

 

 

কর্. 
নং কখন েযাগােযাগ করেবন কার সেঙ্গ েযাগােযাগ করেবন েযাগােযােগর িঠকানা িনষ্পিত্তর সময়সীমা 

2 দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া সমাধান 
িদেত না পারেল aিভেযাগ িনষ্পিত্ত কম র্কতর্া (aিনক) 

2। জনাব িটটন খীসা , মুখয্ িনব র্াহী কম র্কতর্া (ভাঃ)
েফান: 13444454942 
েমাবাiল :  12829964125 
iেমiল:ceokhdc@gmail.com 
oেয়ব:  www.khdc.gov.bd 

41 কায র্িদবস 

3 
aিভেযাগ িনষ্পিত্ত কম র্কতর্া 
িনিদ র্ষ্ট সমেয় সমাধান িদেত না 
পারেল 

আিপল কম র্কতর্া 

জনাব মংসুi  েচৗধুরী, েচয়ারময্ান 
েফান: 13444454989,13444454৯45    
েমাবাiল: 12834461977 
iেমiল: khdcbd@gmail.com 
oেয়ব:  www.khdc.gov.bd 

31 কায র্িদবস 

4 আিপল কম র্কতর্া িনিদ র্ষ্ট সমেয় 
সমাধান িদেত না পারেল 

পাবতর্য্ চট্টগর্াম িবষয়ক ম ণালেয়র 
aিভেযাগ বয্বস্থাপনা েসল পাবতর্য্ চট্টগর্াম িবষয়ক ম ণালয় 71 কায র্িদবস 



 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 


