
 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
জজলা সমবায় অফিসাদরর কার্যালয় 

গাইবান্ধা। 

সিটিজেন চার্ট ার 
১. সিশন ও সিশন 
ফিশন: কার্যকর সমবায় সফমফত গঠন 
ফমশন: ফনয়ফমত সফমফত পফরেশযন 
২. প্রসিশ্রুসি সিবািিুহ 
২.১) নাগসরক সিবাাঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রঃ 
নাং- 

জসবার 
নাম 

জসবা 
প্রোদন 
সদবযাচ্চ 
সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় 
কাগজপত্র/ 

আদবেন িরম 
প্রাফিস্থান 

জসবামূলয এবাং 
পফরদশাধ পদ্ধফত 
(র্ফে থাদক) 

শাখার নামসহ োফয়ত্বপ্রাি কমযকতয ার 
পেবী,রুম নম্বর, জজলা/উপদজলার 

জকাড, 
অফিফসয়াল জেফলদিান ও ই-জমইল 

উদ্ধয তন কমযকতয ার পেবী,রুম 
নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাড, 
অফিফসয়াল জেফলদিান ও ই-

জমইল 

১। 

প্রাথফমক 
সমবায় 
সফমফত 
ফনবন্ধন 

৬০ ফেন 

১। আদবেনপত্র  
২। ফনবন্ধন ফি  
৩। সকল কাগজপত্র  সতযাফয়ত হইদত হইদব। 
৪। সফমফতর সাংগঠদকর নাম ও ঠিকানা। 
৫। জাতীয় পফরচয়পদত্রর সতযাফয়ত িদোকফপ  
৬। সেদসযর ১ প্রস্থ সেয জতালা পাসদপােয  সাইদজর ছফব ও 
সেসযদের জমাবাইল/জিান নম্বর। 
৭। অঙ্গীকারনামা  
৮। জমা খরচ ফহসাব। 
৯। আগামী ০২ (েইু )।বাদজে বছদরর  

জজলা সমবায় 
কার্যালয় 

জেজারী চালান 
মূদল 

জজলা সমবায় অফিসার 
গাইবান্ধা। 

জিানঃ ০৫৪১-৫১৬৩৯ 
ই-জমইলঃ 

dco_gaibandha@yahoo.com 

র্ুগ্ম-ফনবন্ধক 
ফবিাগীয় সমবায় কার্যালয় 
রাংপুর ফবিাগ,রাংপুর। 
জিানঃ ০৫২১-৫৫৭৪২ 

ইদমইলঃ 
jr_rangpur@yahoo.com 



১০। একই এলাকায় এই নাদম অনয জকান সমবায়  সফমফত নাই 
বা অনয জকান সফমফতর সাদথ সাংঘাত হদব না মদময প্রতযয়ন পত্র 
থাফকদত হইদব।  সফমফত জকান প্রফতষ্ঠাদনর অাংগপ্রফতষ্ঠান বা 
সফমফতর জকান অাংগপ্রফতষ্ঠান থাফকদত পাফরদব না। 
১১। প্রস্তাফবত উপ-আইদনর ০৩(ফতন কফপ) 
১২। সাাংগঠফনক সিার কার্যফববরণী। 
১৩। জমা-খরচ ফববরণীর সাদথ জশয়ার ও সঞ্চয় খাদতর তাফলকা 
এবাং হদস্ত মজেু সাংরক্ষণ ফবষদয় প্রতযয়ন থাফকদত হইদব। 
১৪। জপশাজীবী সমবায় সফমফতর জক্ষদত্র সাংফশষ্ট জপশার সনে 
উপর্ুযক্ত কততয পক্ষ কততয ক প্রেত্ত  ।হইদব কফরদত োফখল  
১৫। সফমফত ফনবন্ধদনর পর ১ মাদসর মদধয জাতীয় সমবায় বযাাংক 
ফলঃ এর জকান শাখায় অথবা জর্ জকান তিফসফল বযাাংদক সফমফতর 
নামীয় ফহসাব জখালার অঙ্গীকার থাফকদত হইদব। 
১৬। সাাংগঠফনক পর্যাদয়র জমাখরচ বফহ, সেসয জরফজস্টার  , জশয়ার

।হইদব কফরদত সাংদর্াজন িদোকফপ জরফজস্টাদরর সঞ্চয় ও  

২.২) প্রাসিষ্ঠাসনক সিবাাঃ 
০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

ক্রঃ 
নাং- জসবার নাম জসবা প্রোদন 

সদবযাচ্চ সময় প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ 
আদবেন িরম প্রাফিস্থান 

জসবামূলয এবাং 
পফরদশাধ 
পদ্ধফত 

(র্ফে থাদক) 

শাখার নামসহ োফয়ত্বপ্রাি কমযকতয ার 
পেবী,রুম নম্বর, জজলা/উপদজলার 

জকাড, 
অফিফসয়াল জেফলদিান ও ই-জমইল 

উদ্ধয তন কমযকতয ার পেবী,রুম নম্বর, 
জজলা/উপদজলার জকাড, 

অফিফসয়াল জেফলদিান ও ই-জমইল 

১। 

প্রাথফমক 
সমবায় 
সফমফতর 
উপ-আইন 
সাংদশাধন 

সদবযাচ্চ 
১২০ ফেন 

১। আদবেন 
২। সিার জরজদুলশন 
৩। উপ-আইন সাংদশাধদনর 
ফনধযাফরত িরম 

জজলা সমবায় কার্যালয় - 

জজলা সমবায় অফিসার 
গাইবান্ধা। 

জিানঃ ০৫৪১-৫১৬৩৯ 
ই-জমইলঃ 

dco_gaibandha@yahoo.com 

র্ুগ্ম-ফনবন্ধক 
ফবিাগীয় সমবায় কার্যালয় 
রাংপুর ফবিাগ,রাংপুর। 
জিানঃ ০৫২১-৫৫৭৪২ 

ইদমইলঃ 
jr_rangpur@yahoo.com 

২। 

সমবায় 
সফমফতর 
বাফষযক 
ফনরীক্ষা 
সম্পােন 

অথয বছদরর 
জলুাই হদত 
মযাচ মাস 
পর্যন্ত 

ফনবন্ধক কততয ক ক্ষমতাপ্রাি জকান 
কমযচারী বা বযফক্ত দ্বারা সফমফতর 
বযবস্থাপনা ও আফথযক কার্যক্রদমর 
উপর বাৎসফরক ফনরীক্ষা সম্পােন 

করা হয়। 

জজলা সমবায় অফিসার 
গাইবান্ধা। 

জিানঃ ০৫৪১-৫১৬৩৯ 
ই-জমইলঃ 

dco_gaibandha@yahoo.com 

- - - 



৩। পফরেশযন 

পফরেশযনকারী 
কততয পদক্ষর 
ফনধযাফরত 
ভ্রমণসূচী 
জমাতাদবক 

সফমফতদত সাংগঠিত জর্ জকান অফনয়ম ফনবন্ধক পফরেশযন ফকাংবা তেদন্তর মাধযদম ফনস্পফত্ত 
কদরন। 

জজলা সমবায় অফিসার 
গাইবান্ধা। 

জিানঃ ০৫৪১-৫১৬৩৯ 
ই-জমইলঃ 

dco_gaibandha@yahoo.com 

র্ুগ্ম-ফনবন্ধক 
ফবিাগীয় সমবায় কার্যালয় 
রাংপুর ফবিাগ,রাংপুর। 
জিানঃ ০৫২১-৫৫৭৪২ 

jr_rangpur@yahoo.com 

৪। 
অন্তযবতী 
বযবস্থাপনা 
কফমটি 

০৩ দিন 
১। আবেিন 
২। সভার ররজবুেশন - - সাংফিষ্ট উপদজলা সমবায় অফিসার 

জজলা সমবায় অফিসার 
গাইবান্ধা। 

জিানঃ ০৫৪১-৫১৬৩৯ 
dco_gaibandha@yahoo.com 

৫। প্রফশক্ষণ 
সমবায় অফধেিদরর আওতাধীন বাাংলাদেশ সমবায় একাদডমী, জকােবাড়ী,  কুফমল্লা ও ১০টি আঞ্চফলক সমবায় ফশক্ষায়তদন সমবায়ীদের ফবফিন্ন জেদড )জসলাই 
প্রফশক্ষণ,কফম্পউোর এফিদকশন,জমাবাইল সাফিয ফসাং, ইদলকফেকযাল ও হাউজ ওয়াফরাং সহ ফবফিন্ন জেদড( প্রফশক্ষণ প্রোন করা হয়। এছাড়া জজলা সমবায় কার্যালদয়র একজন 
প্রফশক্ষক ও একজন সহকারী প্রফশক্ষক সমন্বদয় একটি ভ্রামযমান প্রফশক্ষণ ইউফনে সমবায় সফমফতদত ফগদয় সেসযদের সমবায় ফিফত্তক প্রফশক্ষণ ফেদয় থাদক। 

৬। অবসায়ন ০৬ েৎসর 

সফমফতর অকার্যকর হদল ফকাংবা 
সেসযগণ সফমফত পফরচালনায় 

অনাগ্রহী হদল ফনবন্ধক 
সফমফতদক অবসায়ন করদত 
পাদরন। আবার সেসযদের 
আগ্রদহর কারদণ অবসায়ন 
আদেশ প্রতযাহার করদত 

পাদরন। 

- - সাংফিষ্ট উপদজলা সমবায় অফিসার 

জজলা সমবায় অফিসার 
গাইবান্ধা। 

জিানঃ ০৫৪১-৫১৬৩৯ 
ই-জমইলঃ 

dco_gaibandha@yahoo.com 

৭। ফনবন্ধন 
বাফতল ৩০ফেন 

সফমফত কততয পদক্ষর 
আদবেন/সফমফতর অফডে 

প্রফতদবেন 
- - সাংফিষ্ট উপদজলা সমবায় অফিসার 

জজলা সমবায় অফিসার 
গাইবান্ধা। 

জিানঃ ০৫৪১-৫১৬৩৯ 
ই-জমইলঃ 

dco_gaibandha@yahoo.com 

৮। অফিদর্াগ ও 
ফনষ্পফত্ত 

ক( উপদজলা পর্যাদয়র অফিদর্াগ সমূহ উপদজলা সমবায় কমযকতয া বরাবদর োফখল করদত হদব। 
খ( জজলা পর্যাদয়র অফিদর্াগ সমূহ জজলা সমবায় কমযকতয া বরাবদর োফখল করদত হদব। 
গ( ফবিাগীয় পর্যাদয়র অফিদর্াগ সমূহ ফবিাগীয় সমবায় কমযকতয া বরাবদর োফখল করদত হদব। 
ঘ( সমবায় অফধেিদরর জকান অফিদর্াগ থাকদল তা ফনবন্ধক বরাবদর আফপল আদবেন করদত হদব। সফমফতর মদধয সতষ্ট জর্ জকান ফবদরাধ ফনবন্ধকদক জানাদনা হদল ফতফন 
সাফলশকারী ফনদয়াগ করদবন। সাফলশকারী নযায় ফবচার,সততা ও সু-ফবদবচনা প্রসুতিাদব ফনধযাফরত সমদয়র মদধয রায় প্রোন কদরন। রাদয় জকউ সাংকু্ষদ্ধ হদল আপীল করার 
সুদর্াগ থাদক। 

২.৩) অিযন্তরীণ সিবাাঃ 



০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

ক্রঃ 
নাং- জসবার নাম জসবা প্রোদন 

সদবযাচ্চ সময় প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

আদবেন িরম 
প্রাফিস্থান 

জসবামূলয এবাং 
পফরদশাধ পদ্ধফত 
(র্ফে থাদক) 

শাখার নামসহ োফয়ত্বপ্রাি কমযকতয ার 
পেবী,রুম নম্বর, জজলা/উপদজলার 

জকাড, 
অফিফসয়াল জেফলদিান ও ই-জমইল 

উদ্ধয তন কমযকতয ার পেবী,রুম নম্বর, 
জজলা/উপদজলার জকাড, 

অফিফসয়াল জেফলদিান ও ই-জমইল 

১। ফজফপএি 
অগ্রীম 

৭ হবে ১০ 
দিন 

১। দনর্ ধাদরে আবেিন ফরম 
২। দিদে পত্র 
৩। ৫২ েৎসর পূদে ধর সনি 

িানীয় রেশনারী/ 
উপবজো সমোয় 

কার্ ধােয়/ 
রজলা সমবায় 
কার্যালয় 

- 

জজলা সমবায় অফিসার 
গাইবান্ধা। 

জিানঃ ০৫৪১-৫১৬৩৯ 
dco_gaibandha@yahoo.com 

র্ুগ্ম-ফনবন্ধক 
ফবিাগীয় সমবায় কার্যালয় 
রাংপুর ফবিাগ,রাংপুর। 
জিানঃ ০৫২১-৫৫৭৪২ 

ইদমইলঃ jr_rangpur@yahoo.com 

২। ছুটি 

ছুটির 
প্রকার 
রভবি 
সময় 
দভন্নো 

হবে পাবর 

ননদমদিক ছুটির রেবত্র- 
আবেিন পত্র 
অনযানয ছুটির রেবত্র 
দেদর্ রমাোবেক অনযানয 
ফরম 

িানীয় রেশনারী/ 
উপবজো সমোয় 

কার্ ধােয়/ 
রজলা সমবায় 
কার্যালয় 

- ঐ ঐ 

৩। 
ভ্রমন সূচী ও 
ভ্রমন ফবল 
অনুদমােন 

৩ হবে 
৭দিন - 

িানীয় রেশনারী/ 
উপবজো সমোয় 

কার্ ধােয়/ 
রজলা সমবায় 
কার্যালয় 

- ঐ ঐ 

৪। জপনশন ১ হবে 
২০দিন 

দেদর্ রমাোবেক ফরম 
সংবর্াজনী ফরম-৭ 
এস এসদস সনি 
জােীয় পদরচয় পত্র ছদে 

িানীয় রেশনারী/ 
উপবজো সমোয় 

কার্ ধােয়/ 
রজলা সমবায় 
কার্যালয় 

- ঐ ঐ 

৩) আওিাধীন অনযানয প্রসিষ্ঠান কিতট ক প্রদত্ত সিবা 

সিটিজেন চার্ট ার সিন্ক: 

উপদজলা সমবায় কার্যালয়,গাইবান্ধা সের http://cooparative.gaibandhasadar.gaibandha.gov.bd 

উপদজলা সমবায় কার্যালয়,সােলু্লাপুর http://cooperative.sadullapur.gaibandha.gov.bd 

উপদজলা সমবায় কার্যালয়,পলাশবাড়ী http://cooperative.palashbari.gaibandha.gov.bd 



উপদজলা সমবায় কার্যালয়,সাঘাো http://cooparative.saghata.gaibandha.gov.bd 

উপদজলা সমবায় কার্যালয়,জগাফবন্দগঞ্জ http://cooperative.gobindaganj.gaibandha.gov.bd 

উপদজলা সমবায় কার্যালয়,সুন্দরগঞ্জ http://cooperative.sundarganj.gaibandha.gov.bd 

উপদজলা সমবায় কার্যালয়,িুলছফড় http://cooparative.phulchari.gaibandha.gov.bd 

৪) আপনার কাজে আিাজদর প্রিযাশা 
ক্রসিক 
নং- প্রসিশ্রুি/কাসিি সিবা প্রাসির িজযয করণীয় 

১। স্বয়ং িম্পণূট আজবদন েিা প্রদান 
২। যথাযথ প্রসক্রয়ায় প্রজয়ােনীয় সিি পসরজশাধ করা 
৩। িাযাজির েনয সনধটাসরি িিজয়র পজূবটই উপসিি থাকা 

 

৫) অসিজযাগ প্রসিকার বযবিাপনা(GRS) 

সিবা প্রাসিজি অিন্তুষ্ট হজি দাসয়ত্বপ্রাি কিটকিট ার িজে সযাগাজযাগ করুন। িার কাে সথজক িিাধান পাওয়া না সগজি সনজনাক্ত পদ্ধসিজি সযাগাজযাগ কজর 

আপনার িিিযা অবসহি করুন। 
ক্রসিক 
নং কখন সযাগাজযাগ করজবন কার িংজে সযাগাজযাগ 

করজবন সযাগাজযাজগর ঠিকানা সনষ্পসত্তর িিয়িীিা 

১। দাসয়ত্বপ্রাি কিটকিট া িিাধান সদজি 
বযথট হজি 

অসিজযাগ সনষ্পসত্ত 
কিটকিট া(অসনক) 

নাি ও পদসব: সিা: িসহদজু্জািান খন্দকার 
সেিা িিবায় অসিিার,গাইবান্ধা। 

সিানাঃ ০৫৪১-৫১৬৩৯ 
ই-সিইি: dco_gaibandha@yahoo.com 

ওজয়ব: www.coperative.gaibandha.gov.bd 

৩০ কাযটসদবি 



২। অসিজযাগ সনষ্পসত্ত কিটকিট া 
িিাধান সদজি বযথট হজি আসপি কিটকিট া 

নাম ও পেফব: জমাহাম্মে আমীর আর্ম 
র্ুগ্ম-ফনবন্ধক 

ফবিাগীয় সমবায় কার্যালয় 
রাংপুর ফবিাগ,রাংপুর। 
জিানঃ ০৫২১-৫৫৭৪২ 

ইদমইলঃ jr_rangpur@yahoo.com 
ওদয়ব: www.coop.rangpurdiv.gov.bd 

২০ কাযটসদবি 

৩। আসপি কিটকিট া সনসদট ষ্ট িিজয় 
িিাধান সদজি বযথট হজি 

িিবায় অসধদিজরর 
অসিজযাগ বযবিাপনা সিি 

ফনবন্ধক ও মহাপফরচালক, 
সমবায় অফধেির, 

এি -১০ , আগারগাাঁও ফসফিক জসক্টর, 
 জশর ই বাাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭ । 

জিান  :৯১৪১১৩১ ০২ ৮৮  
িযাক্স  :৯১৩৬৫৯৫ ০২ ৮৮  

ইদমইল coop_bangladesh@yahoo.com 

৬০ কাযটসদবি 

 

আিাজদর ঠিকানা 
জজলা সমবায় কার্যালয় 
বাসা নাং-১৪৫৮;.জরাড নাং:...........,ওয়ার্ধ নং -
০৪ 
কদলজ জরাড,থানা পাড়া,গাইবান্ধা-৫৭০০ 
জিানঃ ০৫৪১-৫১৬৩৯ 
ই-জমইলঃ dco_gaibandha@yahoo.com 
www.cooperative.gaibandha.gov.bd 


