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                              সিলেট সিটি কল্ পোলেশন                           

নগে ভবন, সিলেট 

www.scc.gov.bd                     
  

 

সিটিজেন চার্ টার 
 

১) সিশন ও সিশন: 

    সিশন: েনপ্রসিসনসিত্বশীল প্রসিষ্ঠাজনর িাধ্যজি উন্নি নাগসরক সিবা প্রদান।  

    সিশন: নগজরর অবকাঠাজিা উন্নয়ন, েনগজনর েীবনযাত্রার িান উন্নয়ন, িজব টাপসর স্থানীয় িরকার ব্যবস্থা সোরদারকরণ।  

২) প্রসিশ্রুি সিবািমূহ: 

২.১) নাগসরক সিবা, অিযন্তরীন সিবা, প্রাসিষ্ঠাসনক সিবা: 
 

িসচবালয় সবিাগ: 

 

ক্র: 

নং  

সিবোে নোম সিবো 

প্রদোলনে 

িল্পোচ্চ 

িময় 

প্রলয়োজনীয় কোগজ্ত্র প্রলয়োজনীয় কোগজ্ত্র/ 

আলবদন ফেম প্রোসিে 

স্থোন 

সিবোমূল্য এবং 

্সেলশোধ 

্দ্ধসি (যসদ 

থোলক) 

শোখোে নোমিহ দোসয়ত্বপ্রোি 

কম পকিপোে ্দবী, অসফসিয়োে 

সটসেলফোন/লমোবোইে ও 

ইলমইে 

ঊর্ধ্পিন কম পকিপোে ্দবী, 

কক্ষ, অসফসিয়োে 

সটসেলফোন/লমোবোইে ও 

ইলমইে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ িাননীয় সিয়র িজহাদয়/প্রিান সনব টাহী 

কি টকিটা বরাবজর নগরবািীর 

চাসহদা/অসিজযাজগর আজবদন গ্রহণ ও 

িংসিষ্ট শাখায় সবিরণ িংক্রান্ত কায টাসদ 

এক সদন আজবদন পত্র 

 

 প্রশািসনক শাখা সবনামূজে সিবা 

প্রদান করা হয় 

 সিাহাম্মদ হাসনফুর রহিান 

প্রশািসনক কি টকিটা 

কক্ষ নম্বর: ২০১ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৫৭০৭২৭ 

ই-সিইল: hfbmbd.2021@yahoo.com 

িসিব  

কক্ষ নম্বে: ৩১১/১ 

সটসেলফোন: ৭২৬০০৯ 

সমোবোইে: ০১৯৩৮৮৭৯০১৯ 

ই-সমইে: secretary@scc.gov.bd 

২ সববাহ িনদ/পাসরবাসরক িনদ প্রদান ৩ সদজনর 

িজধ্য 

১. কজপ টাজরশন কর্তটক িরবরাহকৃি 

সনি টাসরি সববাজহর আজবদন ফরি 

২. মুিসলি নাগসরক হজল সবজয়র 

কাসবন নািার ফজর্াকসপ 

৩. িনািন িি টালম্বীজদর পুজরাসহি 

প্রিযায়ন পত্র 

৪. পািজপ টার্ িাইে ছসব দুই কসপ 

৫. কাউসিলর কর্তটক প্রিযয়ন পত্র 

৬. সববাজহর ছসব (4R size) 

 

প্রশািসনক শাখা িদন পত্র প্রদান 

বাবদ সফ 

১,০০০/- (এক 

হাোর) র্াকা ও 

১৫% িযার্ 

সিাহাম্মদ হাসনফুর রহিান 

প্রশািসনক কি টকিটা 

কক্ষ নম্বর: ২০১ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৫৭০৭২৭ 

ই-সিইল: hfbmbd.2021@yahoo.com 

িসিব  

কক্ষ নম্বে: ৩১১/১ 

সটসেলফোন: ৭২৬০০৯ 

সমোবোইে: ০১৯৩৮৮৭৯০১৯ 

ই-সমইে: secretary@scc.gov.bd 

৩ িথ্য অসিকার আইজন সবসিন্ন প্রকার িথ্য 

প্রদান 

১৫ সদজনর 

িজধ্য 

১. হারাজনা দসলজলর 

ফজর্াকসপ। 

২. কজপ টাজরশন কর্তটক 

িরবরাহকৃি সনিাসরি 

আজবদন ফরি 

 িরকার কর্তক 

সনি টাসরি সফ    

েয়জদব সবশ্বাি 

িথ্য প্রদান কি টকিটা 

কক্ষ নম্বর: ৫০২ 

সিাবাইল: ০১৭১৭-০৭৫৫৫৫ 

ই-সিইল: biswasjoy78@yahoo.com 

িসিব  

কক্ষ নম্বে: ৩১১/১ 

সটসেলফোন: ৭২৬০০৯ 

সমোবোইে: ০১৯৩৮৮৭৯০১৯ 

ই-সমইে: secretary@scc.gov.bd 

সশখ হোসিনোে মুেনীসি 

গ্রোম শহলেে উন্নসি 
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৪ িোেোক িংক্রোন্ত ৯০ ( ন্ই) 

সদন 

িোসেশ সবোলড পে 

সিয়োেম্যোন, সময়ে 

মলহোদয় বেোবে িোদো 

কোগলজ আলবদন 

০১. আলবদলনে িসহি সনকোহ 

নোমোে ফলটোকস্ িংযুক্ত ও 

িোসেশী সবোলড পে িভোয় 

সবোলড পে সিয়োেম্যোন, সময়ে 

মলহোদয়লক মূে কস্ প্রদশ পণ 

কেলি হলব। 

০২. িোসেশ সবোলড পে শুনোনী 

কোয পক্রলম প্রসিসনসধ মলনোনয়ন 

ও হোসজেো প্রদোলনে জন্য প্রসি 

মোলি বোদী ও সববোদী বেোবে 

সিলেট সিটি কল্ পোলেশন 

সথলক সপ্রসেি সনোটিশ প্রোসি 

িোল্লক্ষ ০৭ (িোি) 

কোয পসদবলিে মলে কক্ষ নম্বে- 

৫১৯, ৫ম িেো, নগে ভবলন 

স্ব-শেীলে উ্সস্থি হলয় 

আলবদন ফেম িংগ্রহক্রলম 

সময়ে মলহোদয় বেোবে 

প্রসিসনসধ মলনোনয়ন ও শুনোনী 

কোয পক্রলমে হোসজেো সনসিি 

কেলি হলব। 

 

িোেোক কোয পকেী 

কেণ িনদ্লত্রে 

জন্য কক্ষ নম্বে 

৫১৯ (৫ম িেো), 

নগে ভবন হলি 

িোেোন িংগ্রহ 

ক্রলম সফ- 

৫,০০০/- (্াঁি 

হোজোে) টোকো,  

১৫% ভযোট 

৭৫০/- (িোিশি 

্ঞ্চোশ) টোকো িহ 

িব পলমোট  

৫,৭৫০/- (্াঁি 

হোজোে িোিশি 

্ঞ্চোশ) টোকো, 

সিোনোেী ব্োংক, 

সিলেট সিটি 

কল্ পোলেশন 

শোখোয় জমো সদলয় 

িোেোক কোয পকেী 

কেণ িনদ ্ত্র 

গ্রহণ কেলি হলব 

শ্যোমে েঞ্জন সদব 

আইন িহকোেী, আইন শোখো 

সিলেট সিটি কল্ পোলেশন। 

কক্ষ নম্বে: ৫১৯, ৫ম িেো 

নগে ভবন 

সমোবোইে: ০১৭১৬-২২০৩০৭ 

ই-সমইে: 

shemolranjondeb@gmail.com 

িসিব  

কক্ষ নম্বে: ৩১১/১ 

সটসেলফোন: ৭২৬০০৯ 

সমোবোইে: ০১৯৩৮৮৭৯০১৯ 

ই-সমইে: secretary@scc.gov.bd 

৫ সনেস্ব স্থাবর িম্পসি এবং প্রজয়ােনীয় 

কাগোি রক্ষনাজবক্ষণ ও িংরক্ষণ- 

 

সদাকান আবাসিক প্লর্/ষ্টাফ সকায়ার্ টার 

বরাদ্দ প্রদান- 

৩০(সত্রশ) 

কায ট সদবি 

১।পচ টা/নক্সা/এি,এ/সব,এি 

পচ টা িংগ্রহ।  

২। সনি টাসরি ফরজি আজবদন 

করণ এবং প্রজয়ােনীয় 

কাগোি িংগ্রহ। 

৩। োিীয় পসরচয়পত্র/েন্ম 

সনবন্ধন/পািজপাজর্ টর 

ফজর্াকসপ ও ২ কসপ ছসব। 

১। সেলা প্রশািক কায টালয় 

এবং স্থাণীয় ভূসি অসফি 

২। সিটি কজপ টাজরশজনর 

কায টালয় 

ব্যাংক চালান/ 

সপ-অর্ টার 

িাধ্যজি সফি 

েিা 

 

 

সিা. আব্দুল আসেে 

িম্পসি কি টকিটা 

কক্ষ নম্বর:২০২  

সিবাইল : ০১৭১১-৭০০২৬৬ 

ই-সিইল : 

mdabdulaziz66p@gmail.com 

 

িসিব  

কক্ষ নম্বে: ৩১১/১ 

সটসেলফোন: ৭২৬০০৯ 

সমোবোইে: ০১৯৩৮৮৭৯০১৯ 

ই-সমইে: secretary@scc.gov.bd 

৬ সখয়াঘার্/বাি ও ট্রাক র্াসি টনাল/যাত্রী 

ছাউনী/র্য়জলর্ এবং হার্ বাোর ইোরা 

প্রদান 

৩০(সত্রশ) 

কায ট সদবি 

১। সিসর্উল গ্রহণ 

২। যথাযথ প্রসক্রয়া গ্রহণ 

৩। সট্রর্ লাইজিি এর 

ফজর্াকসপ 

িম্পসি শাখা 

নগর িবন 

সিজলর্ সিটি কজপ টাজরশন 

১। প্রাক্কসলি 

সবষজয় বাোর 

মূে। 

২। সবগি ৩ 

বৎিজরর গড় 

মূজের উপর 

উজধট 

দর/িরকারী 

িাজব িার্য্ট দর। 

সিা. আব্দুল আসেে 

িম্পসি কি টকিটা 

কক্ষ নম্বর:২০২  

সিবাইল : ০১৭১১-৭০০২৬৬ 

ই-সিইল : 

mdabdulaziz66p@gmail.com 

 

িসিব  

কক্ষ নম্বে: ৩১১/১ 

সটসেলফোন: ৭২৬০০৯ 

সমোবোইে: ০১৯৩৮৮৭৯০১৯ 

ই-সমইে: secretary@scc.gov.bd 
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৭ ১। বরাদ্দকৃি সদাকাজনর নবায়ন কায টক্রি 

২। নবায়ন/বরাদ্দ চুসিপত্র দসলল িম্পাদন 

কায টক্রি 

৩। সদাকান/আবাসিক প্লজর্র নাি পসরবিটন 

কায টক্রি 

 

৩০(সত্রশ) 

কায ট সদবি 

১। আজবদন ফরি 

২। নবায়ন সফ গ্রহণ 

৩। দসলল িম্পাদজন 

প্রজয়ােনীয় কাগোি 

প্রদান 

৪। িাসলকানা িংক্রান্ত 

প্রজয়ােনীয় কাগোি 

প্রদান 

িম্পসি শাখা 

নগর িবন 

সিজলর্ সিটি কজপ টাজরশন। 

১। িায টকৃি 

নবায়ন সফ েিা 

করণ। 

২। নন-

জুসর্সশয়াল 

 ষ্টাজম্প বরাদ্দ 

 চুসিপত্র দসলল 

 িম্পাদন। 

৩। সবল ইস্যযর  

িাধ্যজি ব্যাংজক  

েিাকরণ। 

সিা. আব্দুল আসেে 

িম্পসি কি টকিটা 

কক্ষ নম্বর:২০২  

সিবাইল : ০১৭১১-৭০০২৬৬ 

ই-সিইল : 

mdabdulaziz66p@gmail.com 

 

িসিব  

কক্ষ নম্বে: ৩১১/১ 

সটসেলফোন: ৭২৬০০৯ 

সমোবোইে: ০১৯৩৮৮৭৯০১৯ 

ই-সমইে: secretary@scc.gov.bd 

 

েোজস্ব সবভোগঃ 

[ 

১ নতুন সহোসডং নম্বে প্রদোন ১৫ সদন ১। সিলেট সিটি 

কল্ পোলেশন কর্তপক ভবন 

অনুলমোদলনে কস্ 

২। িোফ কোবোেো দসেে, 

সহবো দসেে, দোন্ত্র, 

ভোয়ো দসেে 

৩। এিএ/সবএি ্ি পো 

৪। নোমজোেী ্ি পো 

 (িকে কোগলজে 

িিযোসয়ি কস্) 

কক্ষ: ৫০২ 

সব-ফেম 

নোই িন্দন দোশ 

প্রধোন এলিিে 

কক্ষ নম্বর: ৫০১ 

সিাবাইল: ০১৭১৪-০০১৮৭৩ 

ইলমইে: 

chandandas.syl.@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

cro@scc.gov.bd 

 

২ কে হ্রোি িংক্রোন্ত আলবদন ৭ সদন ১। আলবদন্ত্র/ 

আ্সি্ত্র 

২। সহোসডং ট্যোক্স এে সবলেে 

কস্ 

৩। কে আলেোল্ে সনোটিলশে 

কস্ 

কক্ষ নম্বে: ৫০২ 

ঘ-ফেম 

নোই িন্দন দোশ 

প্রধোন এলিিে 

কক্ষ নম্বর: ৫০১ 

সিাবাইল: ০১৭১৪-০০১৮৭৩ 

ইলমইে: 

chandandas.syl.@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 

৩ সহোসডং এে মোসেকোনো ্সেবিপন িংক্রোন্ত 

আলবদন 

১৫ সদন ১। িোফ কোবোেো, দোন্ত্র, 

সহবো দসেে, ভোয়ো দসেে 

২। নোমজোেী ্ি পো 

৩। সবএি ্ি পো 

৪। খোজনোে েসশদ 

৫। পুেোিন সহোসডং এে 

কোগজ 

(িকে কোগলজে 

িিযোসয়ি কস্) 

কক্ষ নম্বে: ৫০২ 

 

নোই িন্দন দোশ 

প্রধোন এলিিে 

কক্ষ নম্বর: ৫০১ 

সিাবাইল: ০১৭১৪-০০১৮৭৩ 

ইলমইে: 

chandandas.syl.@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 
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৪ সহোসডং সবলুসি/বোসিে িংক্রোন্ত ১৫ সদন ১। আলবদন্ত্র (িোদো 

কোগলজ) 

২। সক কোেলণ বোসিে 

িোহোে প্রমোন্ত্র 

(প্রলযোজয সক্ষলত্র) 

কক্ষ নম্বে: ৫০২ 

 

নোই িন্দন দোশ 

প্রধোন এলিিে 

কক্ষ নম্বর: ৫০১ 

সিাবাইল: ০১৭১৪-০০১৮৭৩ 

ইলমইে: 

chandandas.syl.@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 

৫ সহোসডং পৃথকীকেণ ১৫ সদন ১। আলবদন্ত্র (িোদো 

কোগলজ) 

২। সেসজ: বোলটোয়োেোনোমো 

৩। নোমজোেী ্ি পো 

কক্ষ নম্বে: ৫০২ 

 

 িন্দন দোশ 

প্রধোন এলিিে 

কক্ষ নম্বর: ৫০১ 

সিাবাইল: ০১৭১৪-০০১৮৭৩ 

ইলমইে: 

chandandas.syl.@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 

৬ 

সহোসডং ট্যোলক্সে সবে প্রদোন 

 

 

 

িোৎক্ষসণক 

 

 

 

 

১. পূব পবিী সবলেে 

্সেলশোসধি কস্ 

২. সহোসডং নম্বে 

৩. নোম ও ঠিকোনো 

প্রলযোজয নয়  

 

 

 

 

সবনোমূলল্য 

 

 

 

 

সমো. েসমজ সময়ো 

কে কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫২০ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৮১৮৭২২ 

ইলমইে: 

ramijuddin70@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 

৭ 

বলকয়ো কে িংক্রোন্ত আলবদন 

 

 

 

০৩ সদন 

 

 

 

 

১. িোদো কোগজ/প্যোলড 

আলবদন 

২. সহোসডং ট্যোলক্সে 

সবলেে কস্   

৩. সহোসডং ট্যোলক্সে 

সনোটিলশে কস্ 

প্রলযোজয নয় 

 

 

 

 

প্রলযোজয নয় 

 

 

 

সমো. েসমজ সময়ো 

কে কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫২০ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৮১৮৭২২ 

ইলমইে: 

ramijuddin70@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 

৮ 

বোি/ট্রোক টোসম পনোে ইজোেো ৩০ সদন 

১. সিসডউে িংগ্রহ 

২. সময়ে, সিলেট সিটি 

কল্ পোলেশন এে অনুকূলে 

ইজোেো মূলল্যে ১০০% 

ব্োংক ড্রোফট প্রদোন 

৩. ইজোেো মূলল্যে ১৫% 

ভযোট এবং ৫% আয়কে 

িেকোসে সকোষোগোলে জমো 

প্রদোন 

৪. টোসম পনোলেে মোসিক 

সবদ্যযৎ সবলেে সব্েীলি 

সিটি কল্ পোলেশন 

সনধ পোসেি জোমোনি প্রদোন 

 

 

কে আদোয় শোখো 

সিলেট সিটি কল্ পোলেশন 

কক্ষ নম্বে: ৫২০, ৫২১ 

প্রলযোজয নয় 

সমো. েসমজ সময়ো 

কে কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫২০ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৮১৮৭২২ 

ইলমইে: 

ramijuddin70@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 
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৯ 

সখয়োঘোট ইজোেো ৩০ সদন 

১. সিসডউে িংগ্রহ 

২. সময়ে, সিলেট সিটি 

কল্ পোলেশন এে অনুকূলে 

ইজোেো মূলল্যে ২৫% 

ব্োংক ড্রোফট প্রদোন 

৩. ইজোেো মূলল্যে ১৫% 

ভযোট এবং ৫% আয়কে 

িেকোসে সকোষোগোলে জমো 

প্রদোন 

কে আদোয় শোখো 

সিলেট সিটি কল্ পোলেশন 

কক্ষ নম্বে: ৫২০, ৫২১ 

প্রলযোজয নয় 

সমো. েসমজ সময়ো 

কে কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫২০ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৮১৮৭২২ 

ইলমইে: 

ramijuddin70@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 

১০ 

্োবসেক টয়লেট ইজোেো ৩০ সদন 

১. সিসডউে িংগ্রহ 

২. সময়ে, সিলেট সিটি 

কল্ পোলেশন এে অনুকূলে 

ইজোেো মূলল্যে  ১০০% 

ব্োংক ড্রোফট প্রদোন 

৩. ইজোেো মূলল্যে ১৫% 

ভযোট এবং ৫% আয়কে 

িেকোসে সকোষোগোলে জমো 

প্রদোন। 

৪. ্োবসেক টয়লেলটে 

মোসিক সবদ্যযৎ সবলেে 

সব্েীলি সিটি কল্ পোলেশন 

সনধ পোসেি জোমোনি প্রদোন 

কে আদোয় শোখো 

সিলেট সিটি কল্ পোলেশন 

কক্ষ নম্বে: ৫২০, ৫২১ 

প্রলযোজয নয় 

সমো. েসমজ সময়ো 

কে কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫২০ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৮১৮৭২২ 

ইলমইে: 

ramijuddin70@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 

১১ 

পুকুে/সদঘী ইজোেো ৩০ সদন 

১. সিসডউে িংগ্রহ 

২. সময়ে, সিলেট সিটি 

কল্ পোলেশন এে অনুকূলে 

ইজোেো মূলল্যে ১০০% 

ব্োংক ড্রোফট প্রদোন 

৩. ইজোেো মূলল্যে ১৫% 

ভযোট এবং ৫% আয়কে 

িেকোসে সকোষোগোলে জমো 

প্রদোন 

কে আদোয় শোখো 

সিলেট সিটি কল্ পোলেশন 

কক্ষ নম্বে: ৫২০, ৫২১ 

প্রলযোজয নয় 

সমো. েসমজ সময়ো 

কে কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫২০ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৮১৮৭২২ 

ইলমইে: 

ramijuddin70@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 

১২ 
সবেলবোড প, ইউসনল্োে, সমসনল্োে, 

সমগোিোইন, 

টি-িোইন, যোত্রী ছোউনী, ট্রোসফক কযোলনোস্, 

ট্রোইসভশন িোইন, এেইসড িোইন, 

মোসিসভশন িোইন 

 

 

 

৩০ সদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

১. সকোম্পোসনে প্যোলড 

আলবদন 

২. সট্রড েোইলিন্স 

৩. সভউ সিত্র 

৪. সভসডও সিত্র (এেইসডে 

সক্ষলত্র) 

 

 

 

কে আদোয় শোখো 

সিলেট সিটি কল্ পোলেশন 

কক্ষ নম্বে: ৫২০, ৫২১ 

 

 

 

 

 

 

প্রলযোজয নয় 

 

 

 

সমো. েসমজ সময়ো 

কে কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫২০ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৮১৮৭২২ 

ইলমইে: 

ramijuddin70@gmail.com 

 

 

 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 
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১৩ 

সিোেণ, ব্োনোে, সফস্টুন, স্োস্টোে, কযোনবোি, 

সবলুন, যোনবোহন এে বসডলি প্রদসশ পি 

সবজ্ঞো্ন, ি্ িোইন, ভ্রোম্যমোন সবজ্ঞো্ন 

 

 

২ সথলক ৭ 

সদন 

 

 

 

িোদো কোগজ/প্যোলড 

আলবদন 

 

 

 

কে আদোয় শোখো 

সিলেট সিটি কল্ পোলেশন 

কক্ষ নম্বে: ৫২০, ৫২১ 

 

 

 

প্রলযোজয নয় 

 

 

 

 

সমো. েসমজ সময়ো 

কে কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫২০ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৮১৮৭২২ 

ইলমইে: 

ramijuddin70@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 

১৪ 
সমেো প্রদশ পনী 

 

 

 

 

২ সথলক ৭ 

সদন 

 

 

 

 

িোদো কোগজ/প্যোলড 

আলবদন 

 

 

 

 

কে আদোয় শোখো 

সিলেট সিটি কল্ পোলেশন 

কক্ষ নম্বে: ৫২০, ৫২১ 

 

 

 

প্রলযোজয নয় 

 

 

 

সমো. েসমজ সময়ো 

কে কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫২০ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৮১৮৭২২ 

ইলমইে: 

ramijuddin70@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 

১৫ নতুন সট্রড েোইলিন্স ইস্যয ৫ সদন (ক) গ্রোহলকে েসিন ছসব 

দ্যই কস্ 

(খ) প্রসিষ্ঠোলনে ছসব 4R 

এক কস্ 

(গ) প্রসিষ্ঠোলনে 

মোসেকোনোে কোগজ/ভোড়ো 

চুসক্ত্লত্রে ফলটোকস্ 

(ঘ) জোিীয় ্সেিয়্ত্র/ 

জন্ম সনবন্ধলনে ফলটোকস্ 

সিলেট সিটি কল্ পোলেশলনে 

ওলয়ব িোইট। 

https://tradelicence.

scc.gov.bd 

ক) ব্োংলকে 

মোেলম। 

খ) সমোবোইে 

ব্োংসকং 

(সবকোশ)। 

গ) অনেোইলন 

(লডসবট/ 

সক্রসডট কোড প) 

সমো. আব্দুে আসজজ 

েোইলিন্স অসফিোে 

কক্ষ নম্বে: ২০২ 

সমোবোইে: ০১৭১১-৭০০২৬৬ 

ই-সমইে 

mdabdulaziz66p@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 

১৬ নবোয়ন সট্রড েোইলিন্স ইস্যয ২ সদন (ক) গ্রোহলকে ্োিল্োট প 

িোইজ েসিন ছসব ০২ 

কস্ 

(খ) পুেোিন সট্রড 

েোইলিন্স এে ফলটোকস্ 

(গ)জোিীয় ্সেিয়্ত্র/ 

জন্ম সনবন্ধলনে ফলটোকস্ 

সিলেট সিটি কল্ পোলেশলনে 

ওলয়ব িোইট। 

https://tradelicence.

scc.gov.bd 

ক) ব্োংলকে 

মোেলম 

খ) সমোবোইে 

ব্োংসকং 

(সবকোশ) 

গ) অনেোইলন 

(লডসবট/ 

সক্রসডট কোড প) 

সমো. আব্দুে আসজজ 

েোইলিন্স অসফিোে 

কক্ষ নম্বে: ২০২ 

সমোবোইে: ০১৭১১-৭০০২৬৬ 

ই-সমইে 

mdabdulaziz66p@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 

১৭ স্কুে, কলেজ, সকোসিং সিন্টোে, ডোয়োগনসিক 

সিন্টোে, হোি্োিোে, সিসনক, 

প্যোেোলমসডলকে ইন্সটিটিউট ইিযোসদ 

প্রসিষ্ঠোলনে সনবন্ধন নতুন ইস্যয িংক্রোন্ত 

৫ সদন (ক) গ্রোহলকে ্োিল্োট প 

িোইজ েসিন দ্যই কস্ 

ছসব 

(খ)জোিীয় ্সেিয়্ত্র/ 

জন্ম সনবন্ধলনে ফলটোকস্ 

(গ) প্রসিষ্ঠোলনে 

মোসেকোনোে কোগজ/ ভোড়ো 

চুসক্ত্লত্রে ফলটোকস্। 

 

 

সিলেট সিটি কল্ পোলেশলনে 

ওলয়ব িোইট। 

www.scc.gov.bd 
ও 

েোইলিন্স শোখো 

 

 

 

ব্োংলকে 

মোেলম 

সমো. আব্দুে আসজজ 

েোইলিন্স অসফিোে 

কক্ষ নম্বে: ২০২ 

সমোবোইে: ০১৭১১-৭০০২৬৬ 

ই-সমইে 

mdabdulaziz66p@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 
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১৮ স্কুে, কলেজ, সকোসিং সিন্টোে, ডোয়োগনসিক 

সিন্টোে, হোি্োিোে, সিসনক, 

প্যোেোলমসডলকে ইন্সটিটিউট ইিযোসদ 

প্রসিষ্ঠোলনে সনবন্ধন নবোয়ন ইস্যয 

 

 

 

২ সদন 

(ক) গ্রোহলকে ্োিল্োট প 

িোইজ  েসিন ছসব দ্যই 

কস্ 

(খ) জোিীয় ্সেিয়্ত্র/ 

জন্ম সনবন্ধলনে ফলটোকস্ 

(গ) পূলব পে সনবন্ধলনে 

ফলটোকস্ 

সিলেট সিটি কল্ পোলেশলনে 

ওলয়ব িোইট। 

www.scc.gov.bd 
ও 

েোইলিন্স শোখো 

ব্োংলকে 

মোেলম 

সমো. আব্দুে আসজজ 

েোইলিন্স অসফিোে 

কক্ষ নম্বে: ২০২ 

সমোবোইে: ০১৭১১-৭০০২৬৬ 

ই-সমইে 

mdabdulaziz66p@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 

১৯ সেক্সো সেসজলেশন সেইট নবোয়ন ৩ সদন পূলব পে ব্লু বুক বসহ েোইলিন্স শোখো 

 

ব্োংলকে 

মোেলম 

সমো. আব্দুে আসজজ 

েোইলিন্স অসফিোে 

কক্ষ নম্বে: ২০২ 

সমোবোইে: ০১৭১১-৭০০২৬৬ 

ই-সমইে 

mdabdulaziz66p@gmail.com 

 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 

২০ ভযোনগোড়ী, হোিোগোড়ী সেইট ইস্যয ২ সদন জোিীয় ্সেিয়্ত্র/জন্ম 

সনবন্ধলনে ফলটোকস্ 

েোইলিন্স শোখো 

 

ব্োংলকে 

মোেলম 

সমো. আব্দুে আসজজ 

েোইলিন্স অসফিোে 

কক্ষ: ২০২ 

সমোবোইে: ০১৭১১৭০০২৬৬ 

ই-সমইে 

mdabdulaziz66p@gmail.com 

 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

cro@scc.gov.bd 

২১ সেক্সো ড্রোইসভং েোইলিন্স নতুন/নবোয়ন ইস্যয ২ সদন (ক) জোিীয় 

্সেিয়্ত্র/জন্ম সনবন্ধলনে 

ফলটোকস্ 

(খ) ্োিল্োট প িোইজ 

েসিন ছসব দ্যই কস্ 

েোইলিন্স শোখো 

 

ব্োংলকে 

মোেলম 

সমো. আব্দুে আসজজ 

েোইলিন্স অসফিোে 

কক্ষ নম্বে: ২০২ 

সমোবোইে: ০১৭১১-৭০০২৬৬ 

ই-সমইে 

mdabdulaziz66p@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 

২২ সিজলর্ সিটি কজপ টাজরশজনর িাসলকানািীন 

িাজকটর্ িমূজহর সদাকান বরাদ্দ প্রসক্রয়া।  

৬০ সদন ১। বরাদ্দ গ্রহজণর 

আজবদন 

২। োিীয় পসরচয়পজত্রর 

ফজর্াকসপ 

৩। ৪ কসপ রসিন ছসব 

বাোর শাখা, নগরিবন। ক) সিটি 

কজপ টাজরশন 

কর্তটক সনি টাসরি  

খ)  ব্যাংজকর 

িাধ্যজি 

সমো. জোসমলুে েহমোন 

বাোর িত্ত্বাবিায়ক, বাোর শাখা 

৬ িেো, নগে ভবন  

সিাবাইল: ০১৭১১-০৩০১৫০ 
ই-সিইল: syl.jamil69@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 

২৩ িালািী গ্রহণ, দখল হিত্মািত্মর এবং 

চুসিপত্র িম্পাদন। 

১০ কায ট 

সদবি 

প্রজযােয নজহ বাোর শাখা, নগরিবন। ব্যাংজকর 

িাধ্যজি 

সমো. জোসমলুে েহমোন 

বাোর িত্ত্বাবিায়ক, বাোর শাখা 

৬ িেো, নগে ভবন  

সিাবাইল: ০১৭১১-০৩০১৫০ 
ই-সিইল: syl.jamil69@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 

 

 

http://www.scc.gov.bd/
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২৪ সদাকান বরাদ্দ সচজয় আজবদনকারীজক 

দাসখলকৃি  িালািীর সপ-অর্ টার সফরি 

প্রদান পধসি 

৭ কায ট 

সদবি 

সপ-অর্ টার দাসখজলর 

প্রিানপত্র 

বাোর শাখা, নগরিবন িরািসর সমো. জোসমলুে েহমোন 

বাোর িত্ত্বাবিায়ক, বাোর শাখা 

৬ িেো, নগে ভবন  

সিাবাইল: ০১৭১১-০৩০১৫০ 
ই-সিইল: syl.jamil69@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 

 
২৫ সদাকাজনর বরাদ্দ প্রদান বা বরাদ্দ বাসিল 

করন 

৭ কায ট 

সদবি 

প্রজযােয নজহ বাোর শাখা, নগরিবন। প্রজযােয নজহ সমো. জোসমলুে েহমোন 

বাোর িত্ত্বাবিায়ক, বাোর শাখা 

৬ িেো, নগে ভবন  

সিাবাইল: ০১৭১১-০৩০১৫০ 
ই-সিইল: syl.jamil69@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 
২৬ সদাকান িাড়া পসরজশাি দদসনক পূজব টর পসরজশাসিি সবল  পূজব টর পসরজশাসিি সবল 

প্রদশ টন পূব টক বাোর শাখা 

হজি সবল িংগ্রহ। 

সবজলর িাধ্যজি 

ব্যাংজক 

সমো. জোসমলুে েহমোন 

বাোর িত্ত্বাবিায়ক, বাোর শাখা 

৬ িেো, নগে ভবন  

সিাবাইল: ০১৭১১-০৩০১৫০ 
ই-সিইল: syl.jamil69@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩  

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 

২৭ সদাকাজনর িাসলকানা হস্তান্তর বা নাি 

পসরবিটন 

১০ কায ট 

সদবি 
১। বরাধ িসলকানা 

হিত্মািত্মজরর  আজবদন 

২। বরাধ গ্রহজণর যাবিীয় 

কাগোি 

৩। োিীয় পসরচয়পজত্রর 

ফটিাকসপ 

৪। ৪ কসপ রসিন ছসব 

বাোর শাখা, নগরিবন িাজকটর্ অনুযায়ী 

সনি টাসরি সফ 

সমো. জোসমলুে েহমোন 

বাোর িত্ত্বাবিায়ক, বাোর শাখা 

৬ িেো, নগে ভবন  

সিাবাইল: ০১৭১১-০৩০১৫০ 
ই-সিইল: syl.jamil69@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩  

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 

২৮ িরকাসর িাসলকানায় সিটি কজপ টাজরশন 

ব্যবস্থাপনািীন হার্ বাোর স্থায়ী/অস্থায়ী 

সিসিজি ইোরা 

প্রসকউরজিন্ট 

প্রসক্রয়া 

সর্ন্ডাজর 

প্রদি 

িিয়িীিা 

১। োিীয় পসরচয়পজত্রর 

ফজর্াকসপ 

২। সিসর্উল ক্রয় 

 

বাোর শাখা, নগরিবন ক) সনি টাসরি  

সিসর্উল মূে 

খ) র্াককৃি 

মূে 

গ)ব্যাংজকর  

    িাধ্যজি 

সমো. জোসমলুে েহমোন 

বাোর িত্ত্বাবিায়ক, বাোর শাখা 

৬ িেো, নগে ভবন  

সিাবাইল: ০১৭১১-০৩০১৫০ 
ই-সিইল: syl.jamil69@gmail.com 

প্রধোন েোজস্ব কমকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৫১৩ 

সমোবোইে: ০১৮৩৭-২৬৩৩৯৮ 

ইলমইে: 

cro@scc.gov.bd 

প্রলকৌশে সবভোগঃ 

১ ইিারি সনি টান (আবাসিক/বাসণসেযক), 

িীিানা প্রাচীর সনি টান এর নক্সা 

অনুজিাদন। 

৪৫ 

কায টসদবি 

১। িঠিকিাজব পূরণকৃি 

আজবদন ফি ট 

২। দসলল 

৩। ফচ টা 

৪। প্লযান 

৫। Soil Test 

Report 

৬। োসিয় পসরচয়পত্র। 

পূিট শাখা 

ওজয়বিাইর্: scc.gov.bd 

 

িংযুি কসপ 

নূর আসেজুর রহিান 

প্রিান প্রজকৌশলী  

কক্ষ নম্বে: ৪০১ 

সিাবাইল: ০১৭১৩-৩১১৫২৬ 

ইজিইল: 

cescc09@gmail.com 

নূর আসেজুর রহিান 

প্রিান প্রজকৌশলী  

কক্ষ নম্বে: ৪০১ 

সিাবাইল: ০১৭১৩-৩১১৫২৬ 

ইজিইল: 

cescc09@gmail.com 

https://scc.gov.bd/
https://scc.gov.bd/
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২ িািা িড়ক, সেন কালিার্ ট সিরািি, 

নতুন রাস্তা সেন, কালিার্ ট, পাবসলক 

র্য়জলর্, র্াষ্টসবন ইিযাসদ সনি টাণ 

কায টজদশ 

বসণ টি িিয় 

 পূিট শাখা 

ওজয়বিাইর্: scc.gov.bd 

প্রক্কলন অনুযায়ী 

দরপজত্রর 

িাধ্যজি করা 

হয় 

নূর আসেজুর রহিান 

প্রিান প্রজকৌশলী  

কক্ষ নম্বে: ৪০১ 

সিাবাইল: ০১৭১৩-৩১১৫২৬ 

ইজিইল: 

cescc09@gmail.com 

নূর আসেজুর রহিান 

প্রিান প্রজকৌশলী  

কক্ষ নম্বে: ৪০১ 

সিাবাইল: ০১৭১৩-৩১১৫২৬ 

ইজিইল: 

cescc09@gmail.com 

৩ ঠিকাদার িাসলকাভুসিকরণ িজব টাচ্চ 

১৫সদন 

 পূিট শাখা 

ওজয়বিাইর্: scc.gov.bd 

কসপ িংযুি আবুল ফেল মুজশ টদ 

ব্যসিগি িহকারী 

কক্ষ নম্বে: ৪০১/১ 

সিাবাইল: ০১৭১১-১৯৫৫২৮ 

নূর আসেজুর রহিান 

প্রিান প্রজকৌশলী  

কক্ষ নম্বে: ৪০১ 

সিাবাইল: ০১৭১৩-৩১১৫২৬ 

ইজিইল: 

cescc09@gmail.com 

৪ ঠিকাদারী লাইজিি নবায়ন িজব টাচ্চ 

১৫সদন 

 পূিট শাখা 

ওজয়বিাইর্: scc.gov.bd 

কসপ িংযুি আবুল ফেল মুজশ টদ 

ব্যসিগি িহকারী 

কক্ষ নম্বে: ৪০১/১ 

সিাবাইল: ০১৭১১-১৯৫৫২৮ 

নূর আসেজুর রহিান 

প্রিান প্রজকৌশলী  

কক্ষ নম্বে: ৪০১ 

সিাবাইল: ০১৭১৩-৩১১৫২৬ 

ইজিইল: 

cescc09@gmail.com 

৫ Road Cutting এর অনুজিাদন ৪৫ 

কায টসদবি 

 পূিট শাখা 

ওজয়বিাইর্: scc.gov.bd 

কসপ িংযুি সিা. শরীফ উল্লাহ 

সিাবাইল: ০১৭১৫-১৯৫৯৯৩ 

কক্ষ নম্বে: ৪১২ 

 

নূর আসেজুর রহিান 

প্রিান প্রজকৌশলী  

কক্ষ নম্বে: ৪০১ 

সিাবাইল: ০১৭১৩-৩১১৫২৬ 

ইজিইল: 

cescc09@gmail.com 

 
৬ িহানগরীর িড়ক িমূজহ দবদুযসিক বাসি 

স্থাপন/িংজযাগ 

অসিজযাগ 

িদারসকর 

সিসিজি 

প্রসিসদন  

 দবদুযসিক শাখা সবনামূজে  সিা. রুহুল আলি 

সনব টাহী প্রজকৌশলী (সবদুযৎ) 

কক্ষ নম্বে: ৫০১ 

সিাবাইল: ০১৯১১-২৪৯৬৯৯ 

ইজিইল: 

r.alam_43@yahoo.com 

নূর আসেজুর রহিান 

প্রিান প্রজকৌশলী  

কক্ষ নম্বে: ৪০১ 

সিাবাইল: ০১৭১৩-৩১১৫২৬ 

ইজিইল: 

cescc09@gmail.com 

 

৭ নতুন পাসনর লাইন স্থাপন সনি টাসরি 

িিজয় 

েরুরী 

সিসিজি 

 পাসন শাখা 

ওজয়বিাইর্: scc.gov.bd 

সবনোমূলল্য 

 

সিা. আলী আকবর 

সনব টাহী প্রজকৌশলী (পাসন) 

কক্ষ নম্বে: ৪০৪ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৯০৬৬৪৭ 

নূর আসেজুর রহিান 

প্রিান প্রজকৌশলী  

কক্ষ নম্বে: ৪০১ 

সিাবাইল: ০১৭১৩-৩১১৫২৬ 

ইজিইল: 

cescc09@gmail.com 
 

https://scc.gov.bd/
https://scc.gov.bd/
https://scc.gov.bd/
https://scc.gov.bd/
https://scc.gov.bd/
https://scc.gov.bd/
https://scc.gov.bd/
https://scc.gov.bd/
https://scc.gov.bd/
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৮ পুরািন পাসনর লাইন সিরািি সনি টাসরি 

িিজয় 

েরুরী 

সিসিজি 

 পাসন শাখা সবনোমূলল্য 

 

সিা. আলী আকবর 

সনব টাহী প্রজকৌশলী (পাসন) 

কক্ষ নম্বে: ৪০৪ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৯০৬৬৪৭ 

নূর আসেজুর রহিান 

প্রিান প্রজকৌশলী  

কক্ষ নম্বে: ৪০১ 

সিাবাইল: ০১৭১৩-৩১১৫২৬ 

ইজিইল: 

cescc09@gmail.com 
৯ পাইপ লাইন সথজক চাসহদা সিািাজবক 

পানীয় েজলর গৃহ িংজযাগ প্রদান 

১৫ সদজনর 

িজধ্য 

 পাসন শাখা সবনোমূলল্য 

 

এনামুল হক িফাদার 

িহকারী প্রজকৌশলী (পাসন) 

সিাবাইল: ০১৭১১-১৮৪৮১১ 

নূর আসেজুর রহিান 

প্রিান প্রজকৌশলী  

কক্ষ নম্বে: ৪০১ 

সিাবাইল: ০১৭১৩-৩১১৫২৬ 

ইজিইল: 

cescc09@gmail.com 

১০ পাসন িংক্রান্ত সবসিন্ন অসিজযাগ ০৭ সদজনর 

িজধ্য  

 পাসন শাখা সবনোমূলল্য 

 

সিা. আসিকুর রহিান 

িহকারী প্রজকৌশলী (পাসন) 

সিাবাইল: ০১৭৩৩-৩২৭৮২৬ 

সিা. আলী আকবর 

সনব টাহী প্রজকৌশলী (পাসন) 

কক্ষ নম্বে: ৪০৪ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৯০৬৬৪৭ 

১১ পাসনর সবল িংক্রান্ত অসিজযাগ িাৎক্ষসণক  পাসন শাখা সবনোমূলল্য 

 

সিা. আসিকুর রহিান 

িহকারী প্রজকৌশলী(পাসন) 

সিাবাইল: ০১৭৩৩-৩২৭৮২৬ 

সিা. আলী আকবর 

সনব টাহী প্রজকৌশলী (পাসন) 

কক্ষ নম্বে: ৪০৪ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৯০৬৬৪৭ 

 

১২ নলকূপ স্থাপজনর অনুজিাদন ১৫ 

কায টসদবি 

 পাসন শাখা 

ওজয়বিাইর্: scc.gov.bd 

সবনোমূলল্য 

 

সিা. আজনায়ার সহাজিন 

প্রিান নলকূপ পসরদশ টক 

সিাবাইল: ০১৭১৫-১৪২১৪৬ 

সিা. আলী আকবর 

সনব টাহী প্রজকৌশলী (পাসন) 

কক্ষ নম্বে: ৪০৪ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৯০৬৬৪৭ 

১৩ নলকূপ সিরািি িাৎক্ষসণক 

 

 পসন শাখা সবনোমূলল্য 

 

এনামুল হক িফাদার 

িহকারী প্রজকৌশলী (পাসন) 

সিাবাইল: ০১৭১১-১৮৪৮১১ 

সিা. আলী আকবর 

সনব টাহী প্রজকৌশলী (পাসন) 

কক্ষ নম্বে: ৪০৪ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৯০৬৬৪৭ 

১৪ সপ্রার্াকশন টিউবওজয়ল স্থাপন  কায টজদশ 

বসণ টি িিয় 

 পাসন শাখা সবনোমূলল্য 

 

এনামুল হক িফাদার 

িহকারী প্রজকৌশলী (পাসন) 

সিাবাইল: ০১৭১১-১৮৪৮১১ 

সিা. আলী আকবর 

সনব টাহী প্রজকৌশলী (পাসন) 

কক্ষ নম্বে: ৪০৪ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৯০৬৬৪৭ 

১৫ সরার্ সরাল/জপ-সলার্ার/এজক্সজির্ার/ 

ব্যাক-সহা সলার্ার/জলা-সবর্ ট্রাক/ সির্ 

সিয়ার সলার্ার/ হাইজোসলক সহিার/ 

সোোর ও অন্যান্য িাড়া 

 

০৫ 

কায টসদবি  

 

 

 

পসরবহন শাখা দরপত্র আহবান 

িাধ্যজি 

সিা. িানিীর আহিদ 

উপ-িহকারী প্রজকৌশলী (যাসিক) 

সিাবাইল: ০১৭১৬-০৯৩৮৩৬ 

সিা. আলী আকবর 

সনব টাহী প্রজকৌশলী (পাসন) 

কক্ষ নম্বে: ৪০৪ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৯০৬৬৪৭ 

 

https://scc.gov.bd/
https://scc.gov.bd/
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১৬ িযাকুয়াি ট্াংকার িাড়া   পসরবহন শাখা  সিা. িানিীর আহিদ 

উপ-িহকারী প্রজকৌশলী (যাসিক) 

সিাবাইল: ০১৭১৬-০৯৩৮৩৬ 

সিা. আলী আকবর 

সনব টাহী প্রজকৌশলী (পাসন) 

কক্ষ নম্বে: ৪০৪ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৯০৬৬৪৭ 

 

১৭ সের্ এন্ড িাকার সিসশন িাড়া ২কায ট 

সদবি 

আজবদনপত্র/ কায টাজদশ/ 

চুসিপত্র 

পসরবহন শাখা চুসি সিািাজবক সিা. িানিীর আহিদ 

উপ-িহকারী প্রজকৌশলী (যাসিক) 

সিাবাইল: ০১৭১৬-০৯৩৮৩৬ 

েনাব সিাোঃ আলী আকবর 

সনব টাহী প্রজকৌশলী (পাসন) 

কক্ষ নম্বে: ৪০৪ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৯০৬৬৪৭ 
 

জনস্বোস্থয সবভোগঃ 
 

০১ িম্প্রিাসরি টিকাদান কি টসূচী (ই সপ 

আই) 

বাৎিসরক 

ইসপআই 

িাইজক্রাপ্লান 

অনুযায়ী 

প্রলযোজয নলহ প্রজযােয নজহ সবনামূজে  ভূপাল রঞ্জন চন্দ 

স্বাস্থয পসরদশ টক 

স্বাস্থয ও পসরবার পসরকল্পনা শাখা 

কক্ষ নম্বে: ৩১৬/ক 

সিাবাইল: ০১৭১৬-১৪০৫০২  

ইজিইল: 

bhupa.scc@gmail.com 

ডো. সমো. জোসহদ্যে ইিেোম 

প্রধোন স্বোস্থয কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৩১২  

সফোন: ০৮২১-৭২৬৩০৮ 

সমোবোইে: ০১৭৪৫-৩৭৮৪৫৬ 

ইলমইে: 

cho.scc18@gmail.com 

 

০২ স্যোসনলটশন ও হোইলজসনক 

১। সখোেো/ঝুেন্ত সেসট্রন অ্িোেন 

২। সখোেো ও বোসি খোবোে ্সেলবশন নো 

কেোে জন্য সহোলটে িমূহ ্সেদশ পন।  

৭ সদন, ৩ 

সদন ও ২৪ 

ঘন্টো 

আলবদন অনুযোয়ী -- সবনোমূূ্লল্য আলনোয়োরুে হক 

উর্ধ্পিন স্বোস্থয ্সেদশ পক 

স্বাস্থয ও পসরবার পসরকল্পনা শাখা 

কক্ষ নম্বে: ৩১৬/ক  

সমোবোইে: ০১৭১২-৫৩২৪০৯ 

ইলমইে: 

nusabaepa@gmail.com 

ডো. সমো. জোসহদ্যে ইিেোম 

প্রধোন স্বোস্থয কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৩১২  

সফোন: ০৮২১-৭২৬৩০৮ 

সমোবোইে: ০১৭৪৫-৩৭৮৪৫৬ 

ইলমইে: 

cho.scc18@gmail.com 

 

০৩ জন্ম/মৃতুয সনবন্ধন ৭ 

কোয পসদবি 

বোংেোলদশ িেকোলেে 

সগলজট অনুযোয়ী 

আলবদন ফেলমে মোেলম 

স্বোস্থয শোখো এবং ওয়োড প 

কোউসন্সেে কোয পোেয় 

িেকোে 

সনধ পোসেি সফি 

অনুযোয়ী ০-৪৫ 

সদলনে মলে-

সবনোমূূ্লল্য, ৪৫ 

সদন-৫ বছে 

বয়িী ২৫/= 

টোকো ৫ বছলেে 

উলর্ধ্প ৫০/= 

ব্োংক িোেোলনে 

মোেলম 

 

আলনোয়োরুে হক 

উর্ধ্পিন স্বোস্থয ্সেদশ পক 

স্বাস্থয ও পসরবার পসরকল্পনা শাখা 

কক্ষ নম্বে: ৩১৬/ক  

সমোবোইে: ০১৭১২-৫৩২৪০৯ 

ইলমইে: 

nusabaepa@gmail.com 

ডো. সমো. জোসহদ্যে ইিেোম 

প্রধোন স্বোস্থয কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৩১২  

সফোন: ০৮২১-৭২৬৩০৮ 

সমোবোইে: ০১৭৪৫-৩৭৮৪৫৬ 

ইলমইে: 

cho.scc18@gmail.com 

mailto:cho.scc18@gmail.com
mailto:cho.scc18@gmail.com
mailto:cho.scc18@gmail.com
mailto:cho.scc18@gmail.com
mailto:cho.scc18@gmail.com
mailto:cho.scc18@gmail.com


Citizencharter 

 

12 
০৪ জেোিংক সেোগ সনয়ন্ত্রলণে জন্য 

ভযোকসিন প্রদোন 

িোৎক্ষসনক  সিসকৎিো ্ত্র অনুযোয়ী আলবদলনে মোেলম সবনোমূলল্য আব্দুে েোজ্জোক 

স্বোস্থয ্সেদশ পক 

স্বাস্থয ও পসরবার পসরকল্পনা শাখা 

কক্ষ নম্বর: ৩১৬/ক 

সমোবোইে: ০১৭১২-৩২৯২২৯ 

ইলমইে: 

razzak.scc@gmail.com 

ডো. সমো. জোসহদ্যে ইিেোম 

প্রধোন স্বোস্থয কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৩১২  

সফোন: ০৮২১-৭২৬৩০৮ 

সমোবোইে: ০১৭৪৫-৩৭৮৪৫৬ 

ইলমইে: 

cho.scc18@gmail.com 

 

০৫  প্রোথসমক স্বোস্থয ও প্রজনন সিবো িোৎক্ষসনক প্রলযোজয নলহ প্রলযোজয নলহ সবনোমূলল্য সহোলিইন আহমদ 

মসনটসেং এন্ড এস্যলেন্স অসফিোে  

সমোবোঃ ০১৭২১-২২৯৪৮০ 

ডো. সমো. জোসহদ্যে ইিেোম 

প্রধোন স্বোস্থয কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৩১২  

সফোন: ০৮২১-৭২৬৩০৮ 

সমোবোইে: ০১৭৪৫-৩৭৮৪৫৬ 

ইলমইে: 

cho.scc18@gmail.com 

 

০৬ স্যস্থ ্শু জবোই িোৎক্ষসনক ববধ ক্রলয়ে েসশদ প্রোসি 

িোল্ক্ষ 

প্রোণী সিসকৎিলকে 

্েীক্ষোে মোেলম 

গরু/মসহষ- 

১০০/= টোকো 

খোসি/সভড়ো- 

২৫/= টোকো 

েসশলদে 

মোেলম 

মুসহবুে েহমোন 

জবোইখোনো ্সেদশ পক 

জবোইখোনো শোখো 

সমোবোঃ ০১৭৪৩০৩৯৭৮৮ 

ডো. সমো. জোসহদ্যে ইিেোম 

প্রধোন স্বোস্থয কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৩১২  

সফোন: ০৮২১-৭২৬৩০৮ 

সমোবোইে: ০১৭৪৫-৩৭৮৪৫৬ 

ইলমইে: 

cho.scc18@gmail.com 

 

০৭ সবওয়োসেশ েোশ দোফন এবং িৎকোে িোৎক্ষসনক  পুসেশ কর্তপ্ লক্ষে 

আলবদলনে মোেলম 

প্রলযোজয নলহ সবনোমূূ্লল্য আব্দুে েোজ্জোক 

স্বোস্থয ্সেদশ পক 

স্বাস্থয ও পসরবার পসরকল্পনা শাখা 

কক্ষ নম্বর: ৩১৬/ক 

সমোবোঃ ০১৭১২-৩২৯২২৯ 

ইলমইে: 

razzak.scc@gmail.com 

ডো. সমো. জোসহদ্যে ইিেোম 

প্রধোন স্বোস্থয কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৩১২  

সফোন: ০৮২১-৭২৬৩০৮ 

সমোবোইে: ০১৭৪৫-৩৭৮৪৫৬ 

ইলমইে: 

cho.scc18@gmail.com 

০৮ মৃি ব্সক্তে েোশ/িৎকোে িোৎক্ষসনক সভোটোে আইসড কোড প ও 

কোউসন্সেে কর্তপক 

প্রদোনকৃি প্রিযোয়ন্ত্র 

প্রলযোজয নলহ প্রলয়োজন 

মোসফক 

আব্দুে েোজ্জোক 

স্বোস্থয ্সেদশ পক 

স্বাস্থয ও পসরবার পসরকল্পনা শাখা 

কক্ষ নম্বর: ৩১৬/ক 

সমোবোঃ ০১৭১২-৩২৯২২৯ 

ইলমইে: 

razzak.scc@gmail.com 

ডো. সমো. জোসহদ্যে ইিেোম 

প্রধোন স্বোস্থয কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৩১২  

সফোন: ০৮২১-৭২৬৩০৮ 

সমোবোইে: ০১৭৪৫-৩৭৮৪৫৬ 

ইলমইে: 

cho.scc18@gmail.com 

 

mailto:cho.scc18@gmail.com
mailto:cho.scc18@gmail.com
mailto:cho.scc18@gmail.com
mailto:cho.scc18@gmail.com
mailto:cho.scc18@gmail.com
mailto:cho.scc18@gmail.com
mailto:cho.scc18@gmail.com
mailto:cho.scc18@gmail.com
mailto:cho.scc18@gmail.com
mailto:cho.scc18@gmail.com
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০৯ ট্যোংসক দ্বোেো সবশুদ্ধ খোবোে ্োসন িেবেোহ 

কেো 

িোৎক্ষসনক 

 

আলবদলনে সপ্রসক্ষলি ্সেচ্ছন্ন শোখো 

 

২০০০ সেটোে= 

৫০০/- টোকো 

৫০০০সেটোে=

২০০০/- টোকো 

(িোেোন বসহে 

মোেলম ব্ংলক 

জমো) 

 সমোহোম্মদ ফোরুক আহমদ 

্সেচ্ছন্ন ্সেদশ পক 

্সেচ্ছন্ন শোখো, কক্ষ নম্বে: ১০৫/১ 

সমোবোইে: ০১৭১৪-৬০৯৮২৯ 

ইলমইে: 

ahmedmd.faruk@yahoo.com 

 

সমোহোম্মদ হোসনফুে েহমোন 

্সেচ্ছন্ন কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ১০৫/২ 

সমোবোইে: ০১৭১১-৫৭০৭২৭ 

ইলমইে: 

hfbmbd.2021@yahoo.com 

 

১০ বোসণসজযক প্রসিষ্ঠোন সথলক বজপয অ্িোেণ 

কেো 

প্রসিসদন আলবদলনে 

সপ্রসক্ষলি 

 

্সেচ্ছন্ন শোখো 

 

বলজপযে ্সেমোণ 

অনু 

যোয়ী কর্তপ্ ক্ষ 

কর্তপক সফ 

সনধ পোেণ এবং 

আদোয় েসশদ 

দ্বোেো আদোয় 

কেো হয় 

সমোহোম্মদ ফোরুক আহমদ 

্সেচ্ছন্ন ্সেদশ পক 

্সেচ্ছন্ন শোখো, কক্ষ নম্বে: ১০৫/১ 

সমোবোইে: ০১৭১৪-৬০৯৮২৯ 

ইলমইে: 

ahmedmd.faruk@yahoo.com  

 

সমোহোম্মদ হোসনফুে েহমোন 

্সেচ্ছন্ন কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ১০৫/২ 

সমোবোইে: ০১৭১১-৫৭০৭২৭ 

ইলমইে: 

hfbmbd.2021@yahoo.com 

১১ সড্রন, নোেো, নদ পমো ্সেস্কোে ০৫ সদন আলবদলনে 

সপ্রসক্ষলি 

 

্সেচ্ছন্ন শোখো 

 

সবনোমূলল্য সিবো 

প্রদোন কেো হয় 

সমোহোম্মদ ফোরুক আহমদ 

্সেচ্ছন্ন ্সেদশ পক 

্সেচ্ছন্ন শোখো, কক্ষ নম্বে: ১০৫/১ 

সমোবোইে: ০১৭১৪-৬০৯৮২৯ 

ইলমইে: 

ahmedmd.faruk@yahoo.com 

সমোহোম্মদ হোসনফুে েহমোন 

্সেচ্ছন্ন কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ১০৫/২ 

সমোবোইে: ০১৭১১-৫৭০৭২৭ 

ইলমইে: 

hfbmbd.2021@yahoo.com 

১২ ডোস্টসবন হলি ময়েো আব পজনো 

আ্িোেণ। 

প্রসিসদন    সবনোমূলল্য সিবো 

প্রদোন কেো হয় 

সমোহোম্মদ ফোরুক আহমদ 

্সেচ্ছন্ন ্সেদশ পক 

্সেচ্ছন্ন শোখো, কক্ষ নম্বে: ১০৫/১ 

সমোবোইে: ০১৭১৪-৬০৯৮২৯ 

ইলমইে: 

ahmedmd.faruk@yahoo.com 

সমোহোম্মদ হোসনফুে েহমোন 

্সেচ্ছন্ন কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ১০৫/২ 

সমোবোইে: ০১৭১১-৫৭০৭২৭ 

ইলমইে: 

hfbmbd.2021@yahoo.com 

১৩ ্োবসেক টয়লেট 

 

 

িোৎক্ষসনক   

 

সিবোে িোসেকো 

অনুযোয়ী েসশদ 

দ্বোেো সিবো প্রদোন 

(প্রিোব=০৫/-

্োয়খোনো=৫/-

সগোিে ১০/- 

েকোে=০৫/- 

 

সমোহোম্মদ ফোরুক আহমদ 

্সেচ্ছন্ন ্সেদশ পক 

্সেচ্ছন্ন শোখো, কক্ষ নম্বে: ১০৫/১ 

সমোবোইে: ০১৭১৪-৬০৯৮২৯ 

ইলমইে: 

ahmedmd.faruk@yahoo.com 

সমোহোম্মদ হোসনফুে েহমোন 

্সেচ্ছন্ন কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ১০৫/২ 

সমোবোইে: ০১৭১১-৫৭০৭২৭ 

ইলমইে: 

hfbmbd.2021@yahoo.com 

 

mailto:hfbmbd.2021@yahoo.com
mailto:hfbmbd.2021@yahoo.com
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