শর র প ী িব ৎ সিমিত
ভাতশালা, শর র।
মাঠ পযােয় সবা দান িত িত (Citizen’s Charter)
০১. িভশন ও িমশন
Vision:

২০১৯ সােলর সে বর মােসর মে

শর র প ী িব ৎ সিমিতর ভৗেগািলক এলাকা

Mission:

শর র প ী িব ৎ সিমিতরেভৗেগািলক এলাকা
িজেরা টলাের নীিতমালা বা বায়ন।

সকল জনগণেক হয়রািন

সকল াহক াে মানস ত ও িনরবি

ও ণগত মােনর িব ৎ সরবরাহ িনি ত করা।

িব ৎ সরবরাহ, ততম সমেয় অিভেযাগ িনরসন ও াহক সবা িনি ত করণ, দালাল ও ন িত

ভােব িব ত সরবরােহর মা েম সরকােরর

০২. িত ত সবাস হ
২.১) নাগিরক সবা:
০১

০২
িমক

০১

সবার নাম

আেলার ফিরওয়ালা ােমর
মা েম াহেকর বািড় বািড় িগেয়
ন ন িব ৎ সংেযাগ দান ও
যেকােনা ধরেণর অিভেযাগ িনরসন

০৩
সবা দােন সেবা
সময়

০৪

তাৎ িনক (১০
িমিনট)

০১) আেবদন ফরম
০২) ০২ কিপ পাসেপাট
আকােরর ছিব,
০৩) জাতীয় পিরচয়
প /পাসেপাট এর
ফেটাকিপ
০৪) জিমর মািলকানা
দিলল

েয়াজনীয় কাগজপ

০৫
েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন
ফরম াি ান

০৬
সবা এবং পিরেশাধ
প িত (যিদ থােক)

০৭
শাখার নামসহ দািয় া কমকতার
পদিব, ম ন রর, জলা/উপেজলা কাড,
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল

০৮
উ তন কমকতার পদিব ম
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ
অিফিসয়াল টিলেফান ও
ইেমইল

আেলার ফিরওয়ালা েমর
কােছ/ ওেয়বসাইেট

সবা ঃ
আেবদন িফঃ াহক নী
অ যায়ী BERC
িনধািরত হাের
সদ িফঃ-৫০/জামানতঃ াহক নী
অ যায়ী BERC
িনধািরত হাের

সদর দ রঃ
শাখাঃ সদ সবা (২য় তলা)
পদবীঃ এিজএম (এমএস)
মাবাইলঃ০১৭৬৯৪০০৭৭৩
০১৭৬৯৪০০৭৭৩
ইেমইলঃ
sherpurpbs@yahoo.com

ড
জনােরল ােনজার
(কািরগরী),
মঃ ৩য় তলা
মাবাইলঃ ০১৭৬৯৪০২২২৬
ইেমইলঃ

পিরেশাধ প িতঃ
সদরদ র/ জানাল/
সাবেজানাল অিফেসর ক াশ
শাখায় অথবা মাবাইল
াংিকং“রেকট”(িবলার
আইিড-৪৭৭) এর মা েম।

০১

০২
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০৩

০৪

০৫

০৬

sherpurpbs@yaho
o.com

নকলা সাব- জানাল অিফসঃ
শাখাঃ সদ সবা
পদবীঃ ওয়ািরং
য়ািরং পিরদশক
মাবাইল:
naklasubzonal@gmail.c
naklasubzonal@gmail.com

নকলা সাব- জানাল অিফসঃ
পদবীঃ এিজএম (ওএ এম) ২য়তলা
মাবাইল:০১৭৬৯৪০২৬৭৯
naklasubzonal@gmai
l.com

০৭

০৮

িমক

০২

০৩

০৪

সবার নাম

সবা দােন সেবা
সময়

অনলাইেল ন ন িব ৎ সংেযাগ
দান

খা উৎপাদান ি কে
িবধা িনি ত করণ

িশ সংেযাগ
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সচ

০৭িদন

০৭ িদন

২৮ িদন

েয়াজনীয় কাগজপ

েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন
ফরম াি ান

সবা এবং পিরেশাধ
প িত (যিদ থােক)

০১) আেবদন ফরম
০২) ০২ কিপ পাসেপাট
আকােরর ছিব,
০৩) জাতীয় পিরচয়
প /পাসেপাট এর
ফেটাকিপ
০৪) াহক নী অ যায়ী
BERC ক ক
িনধািরত ড েম স হ

ওেয়ববাইটঃ
pbs.sherpur.gov.bd

সবা ঃ
আেবদন িফঃ াহক নী
অ যায়ী BERC
িনধািরত হাের
সদ িফঃ-৫০/জামানতঃ াহক নী
অ যায়ী BERC

০১) আেবদন ফরম
০২) ০২ কিপ পাসেপাট
আকােরর ছিব,
০৩) জাতীয় পিরচয়
প /পাসেপাট এর
ফেটাকিপ
০৪) সচ কিম র ক ক
দ ছাড়প ।

ওেয়ববাইটঃ
pbs.sherpur.gov.bd

০১) আেবদন ফরম
০২) ০২ কিপ পাসেপাট
আকােরর ছিব,
০৩) জাতীয় পিরচয়
প /পাসেপাট এর
ফেটাকিপ
০৪) াহক নী অ যায়ী
BERC ক ক
িনধািরত ড েম স হ

ওেয়ববাইটঃ
pbs.sherpur.gov.bd

পিরেশাধ প িতঃ
সদরদ র/ জানাল/
সাবেজানাল অিফেসর ক াশ
শাখায় অথবা মাবাইল
াংিকং “রেকট” (িবলার
আইিড-৪৭৭) এর মা েম।
সবা ঃ
আেবদন িফঃ াহক নী
অ যায়ী BERC
িনধািরত হাের
সদ িফঃ-৫০/জামানতঃ াহক নী
অ যায়ী BERC
পিরেশাধ প িতঃ
সদরদ র/ জানাল/
সাবেজানাল অিফেসর ক াশ
শাখায় অথবা মাবাইল
াংিকং “রেকট” (িবলার
আইিড-৪৭৭) এর মা েম।
সবা ঃ
আেবদন িফঃ াহক নী
অ যায়ী BERC
িনধািরত হাের
সদ িফঃ-৫০/জামানতঃ াহক নী
অ যায়ী BERC
পিরেশাধ প িতঃ
সদরদ র/ জানাল/
সাবেজানাল অিফেসর ক াশ
শাখায় অথবা মাবাইল
াংিকং “রেকট” (িবলার
আইিড-৪৭৭) এর মা েম।

শাখার নামসহ দািয় া কমকতার
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলা কাড,
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল

উ তন কমকতার পদিব ম
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ
অিফিসয়াল টিলেফান ও
ইেমইল
জনােরল ােনজার,
মঃ ২য় তলা
টিলেফানঃ

ঐ

মাবাইলঃ ০১৭৬৯৪০০০৭৩
ইেমইলঃ

sherpurpbs@yaho
o.com

শাখাঃ সদ সবা (২য় তলা)
পদবীঃ এিজএম (এমএস)
মাবাইলঃ০১৭৬৯৪০০৭৭৩
sherpurpbs@yahoo.com

জনােরল ােনজার
মাবাইলঃ ০১৭৬৯৪০০০৭৩
ইেমইলঃ

সদর দ রঃ
শাখাঃ সদ সবা (২য় তলা)
পদবীঃ এিজএম (এমএস)
মাবাইলঃ০১৭৬৯৪০০৭৭৩
ইেমইলঃ
sherpurpbs@yahoo.com

জনােরল ােনজার
মাবাইলঃ০১৭৬৯৪০০০৭৩
ইেমইলঃ

ড
জনােরল ােনজার,
মঃ ২য় তলা
মাবাইলঃ০১৭৬৯৪০২২২৬
ইেমইলঃ sherpurpbs@yahoo.com
নকলা সাব- জানাল অিফসঃ
পদবীঃ এিজএম (ওএ এম) ২য়তলা
মাবাইল:০১৭৬৯৪০২৬৭৯
naklasubzonal@gmail.com

sherpurpbs@yaho
o.com

sherpurpbs@yaho
o.com
৫০০ িকঃওঃ পয
পিরচালক
এসইিড, বাপিবেবা, ঢাকা
৫০১-১০০০ িকঃওঃ

ধান েকৗশলী (পঃওপঃ)

বাপিবেবা, ঢাকা
১০০১-২০০০ িকঃওঃ

সদ , িপএ িড
বাপিবেবা, ঢাকা

২০০১-৫০০০ িকঃওঃ
চয়ার ান, বাপিবেবা, ঢাকা
৫০০০ িকঃওঃ এর উে

০৫

০৬

০৭

িমটার পিরবতন

০২ িদন

িমটার নঃ সংেযাগ

০২ িদন

িমটার িরেমাভ

০৮

অিভেযাগ হণ ও িনরসন

০৯

ওয়াকসপ ক ক িবন
মরামত

ািত ািনক সবা:
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০৭ িদন

২৪ ঘ া

া ফরমার

ততম সমেয়

এক অব ান সবা ফম

এক অব ান সবা ফম

সদরদ র/ জানাল/ সাবেজানাল
অিফেসর এক অব ান সবা
ক ।

সদরদ র/ জানাল/ সাবেজানাল
অিফেসর এক অব ান সবা
ক ।

াহক আেবদন ও
সবেশষ িব ৎ িবেলর
পিরেশািধত কাগজ

সদরদ র/ জানাল/ সাবেজানাল
অিফেসর এক অব ান সবা
ক ।

অিভেযাগ কে র ফান
ন ের এবং অিফেস এেস

ইেমইল/ সদরদ র/ জানাল/
সাবেজানাল অিফেসর এক
অব ান সবা ক /অিভেযাগ
ক

চািহদা প

সদর দ র সিমিত

াের

সবা ঃ
াহক নী অ যায়ী
BERC িনধািরত হাের
পিরেশাধ প িতঃ
সংি অিফেসর ক াশ
শাখায়।
সবা ঃ
াহক নী অ যায়ী
BERC িনধািরত হাের
পিরেশাধ প িতঃ
সংি অিফেসর ক াশ
শাখায়।
সবা ঃ
াহক নী অ যায়ী
BERC িনধািরত হাের
পিরেশাধ প িতঃ
সংি অিফেসর ক াশ
শাখায়।
িবনা ে

ওয়াকশপ হেত া
মরামত

ত

ঐ

জনােরল ােনজার
মাবাইলঃ ০১৭৬৯৪০০০৭৩
ইেমইলঃ

sherpurpbs@yaho
o.com

ঐ

জনােরল ােনজার
মাবাইলঃ০১৭৬৯৪০০০৭৩
ইেমইলঃ
sherpurpbs@yaho
o.com

ঐ

জনােরল ােনজার
মাবাইলঃ০১৭৬৯৪০০০৭৩
ইেমইলঃ
sherpurpbs@yaho
o.com

শাখার নাম: ওএ এম
পদিব: িনয়র/সহকারী িনয়র
ইি িনয়ার/অিভেযাগ কে র ইনচাজ
সদরঃ
০১৭৬৯৪০১৮২৭
মহা :
০১৭৬৯৪০১৮২৮
নািলতাবািড: ০১৭৬৯৪০১৮৩২
বরদী:
০১৭৬৯৪০১৮২৯
নী:
০১৭৬৯৪০১৮৩১
িঝনাইগািত: ০১৭৬৯৪০১৮৩০
বারমারী:
০১৭৬৯৪০১৮৩৪
নকলা:
০১৭৬৯৪০১৮৩৩
গাজীরখামার ০১৭৬৯৪০২১৮১
শাখার নাম: ইএ িস (৩য় তলা)
পদিব: এিজএম (ইএ িস)
ইেমইলঃ
sherpurpbs@yahoo.com

সহকারী জনােরল ােনজার
(ওএ এম) সংি অিফস
সদরঃ
০১৭৬৯৪০০৭৭১
নকলা
০১৭৬৯৪০২৬৭৯

জনােরল ােনজার
মাবাইলঃ০১৭৬৯৪০০০৬১
ইেমইলঃ
sherpurpbs@yaho
o.com

০১

০২
সবার নাম

০৩
সবা দােন
সেবা সময়

০৪
েয়াজনীয়
কাগজপ

০৫
েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন
ফরম াি ান

০৬
সবা এবং
পিরেশাধ প িত (যিদ
থােক)

০৭
শাখার নামসহ দািয় া কমকতার
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলা কাড,
অিফিসয়াল টিলেফান ও ইেমইল

০৮
উ তন কমকতার পদিব ম ন র,
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমইল

িশ ণ
০১. ইেলি িশয়ান
০২. কাদার িত ােনর লাকবল
০৩. ভােকশনাল ই
উট এর
ই াি য়াল িশ ণ

চািহদা অ যায়ী

িশ ণ সংি
কাগজপ

সদর দ র

০১. ইেলি িশয়ানঃ
জন িত ৪০০০/০২. কাদার
িত ােনর লাকবলঃ
জন িত ৪০০০/০৩. ভােকশনাল
ই
উট এর
ই াি য়াল িশ ণঃ
িবনা ে

ড
জনােরল ােনজার (কািরগরী),
মঃ ৩য় তলা
মাবাইলঃ০১৭৬৯৪০২১২১
ইেমইলঃ

জনােরল ােনজার
মাবাইলঃ০১৭৬৯৪০০০৭৩
ইেমইলঃ
sherpurpbs@yahoo.com

িম
ক
০১

sherpurpbs@yahoo.com

অভ রীণ সবা:
িমক

সবার নাম

িমক
০১

সবার নাম
কমকতা/ কমচারী গেণর একা েয়াজেন নীিতমালা অ যায়ী
িবিভ ধরেণর
দান/ নগদায়ন

০২

বতনভাতা সহ িবিভ আিথক িবধািদ ও অি ম, অ দান
দান

০৩

িনেয়াগ/পেদা িত/ বদলী/ র ার/শাি

০৪

পির ার-পির
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তা/ সৗ য বধন

দান

সবা দােন
সেবা সময়

েয়াজনীয়
কাগজপ

ক পে র
তাৎ িণক
অ েমাদন
সােপে
িত ােনর
িনজ
নীিতমালা
অ যায়ী

িনধািরত
আেবদন
ফরম

িত ােনর
িনজ
নীিতমালা
অ যায়ী
ক প ীয়
িনেদশনা
অ যায়ী

িনধািরত
ফরম/
যথাযথ
ক পে র
অ েমািদত
আেবদন
িনধািরত
ফরম/
যথাযথ
ক পে র
অ েমািদত
আেবদন

েয়াজনীয়
কাগজপ /
আেবদন ফরম
াি ান
- িবভাগ

সবা এবং
পিরেশাধ
প িত (যিদ
থােক)
চক/ াংক
এডভাইস

শাখার নামসহ দািয় া কমকতার পদিব, ম
ন র, জলা/উপেজলা কাড, অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমইল
- িবভাগ/দ র ধান

উ তন কমকতার পদিব ম ন র,
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল
টিলেফান ও ইেমইল

অথ িবভাগ

চক/ াংক
এডভাইস

শাখাঃ অথ িবভাগ
পদবীঃ এিজএম (অথ)
ইেমইলঃ
sherpurpbs@yahoo.com

জনােরল ােনজার
মাবাইলঃ০১৭৬৯৪০০০৭৩
ইেমইলঃ
sherpurpbs@yahoo.com
জনােরল ােনজার
মাবাইলঃ০১৭৬৯৪০০০৭৩
ইেমইলঃ
sherpurpbs@yahoo.com

শাসন
িবভাগ

চক/ াংক
এডভাইস

শাখাঃ শাসন িবভাগ
পদবীঃ এিজএম ( শাসন)
ইেমইলঃ
sherpurpbs@yahoo.com

জনােরল ােনজার
মাবাইলঃ০১৭৬৯৪০০০৭৩
ইেমইলঃ
sherpurpbs@yahoo.com

শাসন
িবভাগ

িত ােনর
িনজ তহিবল

শাখাঃ শাসন িবভাগ
পদবীঃ এিজএম ( শাসন)
ইেমইলঃ

জনােরল ােনজার
মাবাইলঃ০১৭৬৯৪০০০৭৩
ইেমইলঃ

০৫

যানবাহন (িজপ, িপকআপ, মটরসাইেকল ), হলেমট ইত ািদ
দান

চািহবা মা

০৬

কমচারীেদর ইউিনফম,শীেতর পাশাক, লাইন ান ট তা, ,
গাম ট, রইন কাট, ছাতা সরবরাহ

া তা
নীিতমালা
অ যায়ী
দান

০৭

সকল ধরেণর আসবাব প ,ইেলকি ক ও ইেলক িন সাম ী,
টিবল, চয়ার,িবিলং র াক াইন ান লস ও লাইন লস
সরবরাহ

০৮

যাবতীয় ি ি ং ও শনারী সাম ী চািহদার আেলােক দান

অ েমািদত
া তার
আেলােক
দান
চািহবা মা

অ েমািদত
যানবাহন
চািহদা ফম
ও ালািন
ি প এবং
লগ বই
অ েমািদত
চািহদা প

- দ র/
িবভাগ

ালানী
চেকর মা েম
অিফস ক ক
পিরেশাধ করা
হয়

শাসন
িবভাগ

িত ান ক ক
য় িনবাহ

ক প
ক ক
অ েমািদত
চািহদা প
অ েমািদত
ির ইিজশন
ফম

শাসন
িবভাগ

িত ানেনর
িনজ অথায়েন
য় িনবাহ

অ েমািদত
ির ইিজশন
ফম

অিফস ক ক
য় িনবাহ

sherpurpbs@yahoo.com
শাখাঃ শাসন িবভাগ
পদবীঃ এিজএম ( শাসন)
ইেমইলঃ
sherpurpbs@yahoo.com

sherpurpbs@yahoo.com
জনােরল ােনজার
মাবাইলঃ০১৭৬৯৪০০০৭৩
ইেমইলঃ
sherpurpbs@yahoo.com

শাখাঃ শাসন িবভাগ
পদবীঃ এিজএম ( শাসন)
ইেমইলঃsherpurpbs@yahoo.com

জনােরল ােনজার
মাবাইলঃ০১৭৬৯৪০০০৭৩
ইেমইলঃ
sherpurpbs@yahoo.com

শাখাঃ শাসন িবভাগ
পদবীঃ এিজএম ( শাসন)
ইেমইলঃ
sherpurpbs@yahoo.com
শাখাঃ শাসন িবভাগ
পদবীঃ এিজএম ( শাসন)
ইেমইলঃ
sherpurpbs@yahoo.com

জনােরল ােনজার
মাবাইলঃ০১৭৬৯৪০০০৭৩
ইেমইলঃ
sherpurpbs@yahoo.com
জনােরল ােনজার
মাবাইলঃ০১৭৬৯৪০০০৭৩
ইেমইলঃ
sherpurpbs@yahoo.com

আপনার কােছ আমােদর ত াশা:
িমক
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭

০৫) অিভেযাগ িতকার ব াপনা ()
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িত িত/কাি ত সবা াি র লে করণীয়
যথাসমেয় িব ৎ িবেলর অথ পিরেশাধ করা।
িব ৎ আইন মেন চলা ও পিরিমত িব ৎ বহার িনি ত
আেবদেনর সময় স ক কাগজপ দান এবং ১৩০ পাল হেত ১৩০ েটর মে িনয়মেমেন ন ন িব ৎ সংেযােগর আেবদন ।
উ য়ন লক কমকাে িব ৎ বহার
অৈবধ িব ৎ বহারকারীেদরেক যথাযথ ক পে র কােছ সাপদ করা।
ব িতক লাইেনর আেশপােশর গাছপালার ডালপালা কতন কােজ সহায়তা করা।
ব িতক লাইেনর িনেছ গাছপালা না লাগােনা এবং াপনা িনমাণ না করা।

িমক
০১

কখন যাগােযাগ করেবন
দািয় া কমকতা
সমাধান িদেত
থ হেল

কার সে যাগােযাগ করেবন
অিভেযাগ িন ি কমকতা

০২

অভেযাগ িন ি কমকতা
িনিদ সমেয় সমাধঅন িদেত
থ হেল।

আিপল কমকতা

০৩

আিপল কমকতা িনিদ
সমেয় সমাধান িদেত থ
হেল

ম ীপিরষদ িবভােগর অিভেযাগ ব াপনা সল
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যাগােযােগর কানা
নাম ও পদিবঃ
জনােরল ােনজার
ইেমইল: sherpurpbs@yahoo.com
ওেয়ব:pbs.sherpur.gov.bd
নাম ও পদিবঃ পিরচালক, পিবস পিরচালন ও ব াপনা
(উঃঅঃ)
ইেমইল:dmo.northbreb@gmail.com,
ওেয়ব: www.reb.gov.bd
িব ৎ িবভাগ, িব ৎ ালানী ও খিনজ স দ ম নালয়

িন ি সময়সীমা
৩০ কাযিদবস

২০ কাযিদবস

৬০ কায িদবস

