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                              সিলেট সিটি কল্ পোলেশন                           

নগে ভবন, সিলেট 

www.scc.gov.bd                     
  

 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 
 

১) তিশন ও তিশন:   

    রূপকল্প (Vision): নাগতিক সেবা প্রদাননি িাধ্যনি আধুতনক বােন াগ্য নগিী গনে তুলা।   

    অতিলক্ষ্য (Mission): নগিীি অবকাঠানিা উন্নয়ন, জনগননি জীবন াত্রাি িান উন্নয়ন েনব বাপতি স্থানীয় েিকাি ব্যবস্থা সজািদািকিণ।  

২) প্রতিশ্রুি সেবােমূহ: 

 

২.১) নাগতিক সেবা: 
 

ক্র: 

নং 

সিবোে নোম সিবো প্রদোন ্দ্ধসি প্রলয়োজনীয় কোগজ্ত্র/ 

আলবদন ফেম প্রোসিে 

স্থোন 

সিবোমূল্য এবং ্সেলশোধ ্দ্ধসি সিবো প্রদোলনে 

িময় িীমো 

দোসয়ত্বপ্রোি কম পকিপো  

 (নোম,্দবী, কক্ষ, সফোন ও ই-

সমইে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1.  নগিবােীি চাতহদা/অতিন ানগি আনবদনপত্র গ্রহণ 

ও েংতিষ্ট শাখায় তবিিণ েংক্রান্ত কা বাতদ 

ব্যসি বো প্রসিষ্ঠোন কর্তপক 

আলবদন্ত্র প্রোসিে ্ে 

কর্তপ্ লক্ষে স্বোক্ষে 

গ্রহণক্রলম প্রোপ্যিোে 

সভসিলি িংসিষ্ট শোখোয় 

সপ্রেণ কেো 

আনবদনপত্র 

 

  

তবনামূনে সেবা প্রদান কিা হয় ১(এক) সদন  

 

 

 

 

সিাহাম্মদ হাতনফুি িহিান 

প্রশােতনক কি বকিবা 

কক্ষ্ নম্বি: ২০১ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৫৭০৭২৭ 

ই-সিইল: hfbmbd.2021@yahoo.com 

 

2.  তববাহ েনদ/পাতিবাতিক েনদ প্রদান আলবদন্ত্র প্রোসিে ্ে 

কর্তপ্ লক্ষে অনুলমোদন 

গ্রহণক্রলম িনদ প্রদোন কেো 

হয়। 

সববোহ িনলদে সক্ষলত্র- 

নোগসেক িনদ্ত্র, 

সনকোহনোমো, 

কোজী/পুলেোসহলিে 

িোটি পসফলকট, জোিীয় 

্সেচয়্ত্র/জন্মসনবন্ধন 

সবলয়ে ছসব 

্োসেবোসেক িনলদে সক্ষলত্র- 

জোিীয় 

্সেচয়্ত্র/জন্মসনবন্ধন, 

নোগসেক িনদ্ত্র, 

্োিল্ পোট িোইজ ছসব 

প্রশোিসনক শোখো 

কক্ষ নং-২০১   

১,০০০/- (এক হাজাি) টাকা ও ১৫% 

িযাট ১৫০/- (একশি পঞ্চাশ) টাকা 

েহ েব বনিাট ১১৫০/- (এক হাজাি 

একশি পঞ্চাশ) টাকা সোনালী ব্যাংক 

তলিঃ, নগি িবন শাখায় জিা প্রদান 

কিনি হনব।  

৫(পাচঁ) কম পসদবি 

সশখ হোসিনোে মুেনীসি 

গ্রোম শহলেে উন্নসি 
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3.  শহীদ সমনোে ব্যবহোলেে অনুমসি প্রদোন আলবদন্ত্র প্রোসিে ্ে 

প্রশোিসনক অনুলমোদন গ্রহণ 

িোল্লক্ষ 

আলবদন্ত্র সবনোমূলল্য ৩ (সিন) কম পসদবি সিাহাম্মদ হাতনফুি িহিান 

প্রশােতনক কি বকিবা 

কক্ষ্ নম্বি: ২০১ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৫৭০৭২৭ 

ই-সিইল: hfbmbd.2021@yahoo.com 

4.  িোেোক িংক্রোন্ত সবষয়োসদ িোসেশ ্সেষলদে 

মোধ্যলম সনষ্পন্নকেণ 

 

 

 

 

আলবদন ্েবিী িোসেশ 

সবোলড পে সচয়োেম্যোলনে 

সনলদ পশনো সমোিোলবক 

্েবিী কোর্ পক্রম গ্রহণ 

কেো হলয় থোলক  

িোসেশ সবোলড পে 

সচয়োেম্যোন/লময়ে 

মলহোদয় বেোেলে 

িোেোলকে সনধ পোসেি 

ফেলম আলবদন কেলি 

হলব  

িোেোক কোর্ পকেী িনদ্লত্রে জন্য 

৫,০০০/- (্াঁচ হোজোে) টোকো, ১৫% ভযোট 

৭৫০/- (িোিশি ্ঞ্চোশ) টোকো িহ 

িব পলমোট ৫,৭৫০/- (্াঁচ হোজোে িোিশি 

্ঞ্চোশ) টোকো সিোনোেী ব্যোংক সিলেট 

সিটি কল্ পোলেশন শোখোয় চোেোলনে মোধ্যলম 

জমো প্রদোন কেলি হলব    

৯০ (নব্বই) সদন।  শ্যোমে েঞ্জন সদব 

আইন িহকোেী 

কক্ষ নম্বে: ৫১৯ 

সমোবোইে: ০১৭১৬-২২০৩০৭ 

ই-সমইে: 

shemolranjondeb@gmail.com 

5.  সিলেট সিটি কল্ পোলেশলনে মোসেকোনোধীন  (ক) 

বেোদ্দকৃি সদোকোলনে নবোয়ন কোর্ পক্রম (খ) 

নবোয়ন/বেোদ্দ চুসি্ত্র দসেে িম্পোদন কোর্ পক্রম 

(গ) সদোকোন/আবোসিক প্ললটে নোম ্সেবিপন 

কোর্ পক্রম 

আলবদলনে ্ে নসথলি 

কর্তপ্ লক্ষে অনুলমোদন 

গ্রহণক্রলম ্েবিী কোর্ পক্রম 

িম্পন্ন কেো  

ক) আনবদন ফিি 

খ) নবায়ন তফ গ্রহণ 

গ) দতলল েম্পাদনন 

প্রনয়াজনীয় কাগজাি প্রদান 

ঘ) িাতলকানা েংক্রান্ত 

প্রনয়াজনীয় কাগজাি প্রদান 

েম্পতি শাখা 

নগি িবন  

তেনলট তেটি কনপ বানিশন 

ক) ধা বকৃি নবায়ন তফ জিাকিণ 

খ) নন-জুতিতশয়াল ষ্টানম্প বিাদ্দ     

চুতিপত্র দতলল েম্পাদন 

গ) তবল ইস্যযি িাধ্যনি ব্যাংনক  

জিাকিণ 

৩০ (সত্রশ) সদন  ইয়োিসমন নোহোে রুমো 

প্রধান েম্পতি কি বকিবা 

কক্ষ্ নম্বি:৫১৪  

সিবাইল : ০১৭২৭-৮৯৭৩১০ 

 

6.  নতুন সহোসডং নম্বে প্রদোন আলবদন সপ্রসক্ষলি 

কর্তপ্ লক্ষে অনুলমোদন 

িোল্লক্ষ িেজসমন 

িদন্তক্রলম।  

১। সিলেট সিটি 

কল্ পোলেশন কর্তপক ভবন 

অনুলমোদলনে কস্ 

২। িোফ কোবোেো দসেে, 

সহবো দসেে, দোন্ত্র, ভোয়ো 

দসেে 

৩। এিএ/সবএি ্চ পো 

৪। নোমজোেী ্চ পো 

 (িকে কোগলজে িিযোসয়ি 

কস্) 

 

কে ধোর্য্প শোখো 

কক্ষ নং- ৫০২/৫০৩ 

সবনোমূলল্য 

 

১৫ (্লনে) সদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

চন্দন দোশ 

প্রধোন এলিিে (চ: দো:) 

কক্ষ্ নম্বি: ৫০১ 

সিাবাইল: ০১৭১৪-০০১৮৭৩ 

ইলমইে: 

chandandas.syl.@gmail.com 

 

 

 

 

 

7.  নবতনতি বি িবন/গৃনহ তনয়তিি কি 

তনধ বািণ/পুনিঃতনধ বািণ 

কর্তপ্ লক্ষে অনুলমোদন 

িোল্লক্ষ বোসি বোসি সগলয় 

িলেজসমলন র্োচোইক্রলম সদ 

সমউসনসিপ্যোে কল্ পোলেশন 

(ট্যোলেশন) রুেি ১৯৮৬ 

অনুর্োয়ী  

তেনলট তেটি কনপ বানিশন 

এনেেনিন্ট শাখা কর্তবক 

েিবিাহকৃি তনধ বাতিি 

আনবদন ফিি পুিনপূব বক 

৭ তদননি িনধ্য কি ধার্য্ব 

শাখায় দাতখল কিনি হনব। 
 

কে ধোর্য্প শোখো 

কক্ষ নং- ৫০২/৫০৩ 

সবনোমূলল্য 

 

গৃহ/দালান ব্যবহাি 

উপন াগী হওয়াি 

পি 

mailto:hfbmbd.2021@yahoo.com
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8.  কি তনধ বািণ/পুনিঃ তনধ বািনণি সক্ষ্নত্র সকান ব্যতি 

বা প্রতিষ্ঠান কর্তক উত্থাতপি আপতি তনষ্পতিকিণ 

কর্তপ্ লক্ষে অনুলমোদন 

সনলয় সেসভউ সবোড প 

গঠনক্রলম শুনোনীে মোধ্যলম 

আ্সি সনষ্পসি কেো হয়  

কনপ বানিশন কর্তবক 

েিবিাহকৃি তনধাতিি 

আনবদন ফিি 

পুিণপূব বক ৭ তদননি 

িনধ্য কি ধার্য্ব শাখায় 

দাতখল কিনি হনব।  

 

কে ধোর্য্প শোখো 

কক্ষ নং- ৫০২/৫০৩ 

সবনোমূলল্য 

 

ট্যানেশন রুলে ১৯৮৬ 

এি ৭ (১) ধািা 

অনু ায়ী সনাটিশ 

গ্রহনণি ৩০ তদননি 

িনধ্য আতপল দানয়ি 

কিনি হনব। ট্যানেশন 

রুলে ১৯৮৬ এি ৭(৪) 

এনেেনিন্ট তিতিউ 

সবানি বি িনধ্যনি (প্রথি 

শুনানীি িাতিখ হনি ৪ 

িানেি িনধ্য) 

দানয়িকৃি আতপল 

তনষ্পতি কিা হয় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চন্দন দোশ 

প্রধোন এলিিে (চ: দো:) 

কক্ষ্ নম্বি: ৫০১ 

সিাবাইল: ০১৭১৪-০০১৮৭৩ 

ইলমইে: 

chandandas.syl.@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  কে হ্রোি িংক্রোন্ত আলবদন মোননীয় সময়ে মলহোদয়/ 

সেসভউ সবোলড পে সেসখি 

সনলদ পলশ কে হ্রোি কেোে 

মোধ্যলম আলবদন সনষ্পসি 

কেো হয়   

১। আলবদন্ত্র/ 

আ্সি্ত্র 

২। সহোসডং ট্যোে এে 

সবলেে কস্ 

৩। কে আলেোল্ে 

সনোটিলশে কস্ 
 

কে ধোর্য্প শোখো 

কক্ষ নং- ৫০২/৫০৩ 

সবনোমূলল্য 

 

৭ (িোি) সদন 

10.  সহোসডং এে মোসেকোনো ্সেবিপন িংক্রোন্ত 

আলবদন 

কর্তপ্ লক্ষে সনলদ পলশ 

িলেজসমন িদন্তক্রলম ও 

কোগজোি র্োচোই কলে 

আলবদন সনষ্পসি কেো হয়  

১। িোফ কোবোেো,দোন্ত্র, 

সহবো দসেে, ভোয়ো দসেে 

২। নোমজোেী ্চ পো 

৩। সবএি ্চ পো 

৪। খোজনোে েসশদ 

৫। পুেোিন সহোসডং এে 

কোগজ (িকে কোগলজে 

িিযোসয়ি কস্) 
 

কে ধোর্য্প শোখো 

কক্ষ নং- ৫০২/৫০৩ 

 

সবনোমূলল্য 

 

১৫ (্লনে) সদন 

11.  সহোসডং সবলুসি/বোসিে িংক্রোন্ত কর্তপ্ লক্ষে সনলদ পলশ 

িলেজসমন িদন্ত কলে ও 

কোগজোি ্র্ পোলেোচনোক্রলম 

আ্সি সনষ্পসি কেো হয়।  

১। আলবদন্ত্র (িোদো 

কোগলজ) 

২। সক কোেলণ বোসিে 

িোহোে প্রমোন্ত্র 

(প্রলর্োজয সক্ষলত্র) 
 

কে ধোর্য্প শোখো 

কক্ষ নং- ৫০২/৫০৩ 

 

সবনোমূলল্য 

 

১৫ (্লনে) সদন 
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12.  সহোসডং পৃথকীকেণ কর্তপ্ লক্ষে সনলদ পলশ 

িলেজসমন িদন্তক্রলম ও 

দোসখসেকৃি কোগজোি 

্র্ পোলেোচনো কলে আলবদন 

সনষ্পসি কেো হয়।  

১। আলবদন্ত্র (িোদো 

কোগলজ) 

২। সেসজিঃবোলটোয়োেোনোমো 

৩। নোমজোেী ্চ পো 
 

কে ধোর্য্প শোখো 

কক্ষ নং- ৫০২/৫০৩ 

সবনোমূলল্য 

 

১৫ (্লনে) সদন চন্দন দোশ 

প্রধোন এলিিে (চ: দো:) 

কক্ষ্ নম্বি: ৫০১ 

সিাবাইল: ০১৭১৪-০০১৮৭৩ 

ইলমইে: 

chandandas.syl.@gmail.com 

13.  

সহোসডং ট্যোলেে সবে প্রদোন 

 

 

 

 

কে আদোয়কোেীে মোধ্যলম 

সনসদ পষ্ট সহোসডং-এ সবে 

স্ৌছোলনো হয়।  

১। পূব পবিী সবলেে 

্সেলশোসধি কস্ 

২। সহোসডং নম্বে 

৩। নোম ও ঠিকোনো 
 

কে আদোয় শোখো 

কক্ষ নং- ৫২১ 

 

সবনোমূলল্য 

 

 

 

 

িোৎক্ষসণক 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সমো. েসমজ সময়ো 

কে কম পকিপো (চ: দো:) 

কক্ষ নম্বে: ৫২০ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৮১৮৭২২ 

ইলমইে: ramijuddin70@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  

বলকয়ো কে িংক্রোন্ত আলবদন 

 

 

 

 

 

কর্তপ্ লক্ষে অনুলমোদলনে 

্ে কে হ্রোি কলে সবে 

প্রদোন কেো হয়।  

১। িোদো কোগজ/প্যোলড 

আলবদন 

২। সহোসডং ট্যোলেে 

সবলেে কস্   

৩। সহোসডং ট্যোলেে 

সনোটিলশে কস্ 
 

কে আদোয় শোখো 

কক্ষ নং- ৫২১ 

সবনোমূলল্য 

 

 

 

০৩ (সিন) সদন 

 

 

 

 

15.  

বোি/ট্রোক টোসম পনোে ইজোেো 

 

 

 

 

 

উনু্মি দে্ত্র ্দ্ধসি  

১। সিসডউে িংগ্রহ 

২। সময়ে, সিলেট সিটি 

কল্ পোলেশন এে অনুকূলে 

ইজোেো মূলল্যে ১০০% 

ব্যোংক 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 

কক্ষ নং- ৫২১ 

 

সবনোমূলল্য 

 
৩০ (সত্রশ) সদন 
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16.  

সখয়োঘোট ইজোেো 

 

 

 

 

 

 

উনু্মি দে্ত্র ্দ্ধসি  

১। সিসডউে িংগ্রহ 

২। সময়ে, সিলেট সিটি 

কল্ পোলেশন এে অনুকূলে 

ইজোেো মূলল্যে ২৫% 

ব্যোংক ড্রোফট প্রদোন 

৩। ইজোেো মূলল্যে ১৫% 

ভযোট এবং ৫% আয়কে 

িেকোসে সকোষোগোলে 

জমো প্রদোন 
 

কে আদোয় শোখো 

কক্ষ নং- ৫২১ 

সবনোমূলল্য 

 
৩০ (সত্রশ) সদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সমো. েসমজ সময়ো 

কে কম পকিপো (চ: দো:) 

কক্ষ নম্বে: ৫২০ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৮১৮৭২২ 

ইলমইে: ramijuddin70@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  

্োবসেক টয়লেট ইজোেো 

 

 

 

 

 

 

 

উনু্মি দে্ত্র ্দ্ধসি  

১। সিসডউে িংগ্রহ 

২। সময়ে, সিলেট সিটি 

কল্ পোলেশন এে অনুকূলে 

ইজোেো মূলল্যে  ১০০% 

ব্যোংক 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 

কক্ষ নং- ৫২১ 

 

সবনোমূলল্য 

 
৩০ (সত্রশ) সদন 

18.  

পুকুে/সদঘী ইজোেো 

 

 

 

উনু্মি দে্ত্র ্দ্ধসি  

১। সিসডউে িংগ্রহ 

২। সময়ে, সিলেট সিটি 

কল্ পোলেশন এে অনুকূলে 

ইজোেো মূলল্যে ১০০% 

ব্যোংক ড্রোফট প্রদোন 

৩। ইজোেো মূলল্যে ১৫% 

ভযোট এবং ৫% আয়কে 

িেকোসে সকোষোগোলে 

জমো প্রদোন 
 

কে আদোয় শোখো 

কক্ষ নং- ৫২১ 

 

সবনোমূলল্য 

 
৩০ (সত্রশ) সদন 
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19.  

সবেলবোড প, ইউসনল্োে, সমসনল্োে, সমগোিোইন, 

টি-িোইন, র্োত্রী ছোউনী, ট্রোসফক কযোলনোস্, 

ট্রোইসভশন িোইন, এেইসড িোইন, মোসিসভশন 

িোইন 

 

 

 

আলবদলনে সপ্রসক্ষলি 

কর্তপ্ লক্ষে অনুলমোদন 

িোল্লক্ষ 

১। সকোম্পোসনে প্যোলড 

আলবদন 

২। সট্রড েোইলিন্স 

৩। সভউ সচত্র 

৪। সভসডও সচত্র 

(এেইসডে সক্ষলত্র) 
 

কে আদোয় শোখো 

কক্ষ নং- ৫২১ 

 

সবনোমূলল্য 

 

 

 

৩০ (সত্রশ) সদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সমো. েসমজ সময়ো 

কে কম পকিপো (চ: দো:) 

কক্ষ নম্বে: ৫২০ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৮১৮৭২২ 

ইলমইে: ramijuddin70@gmail.com 

 

20.  
সিোেণ, ব্যোনোে, সফস্টুন, স্োস্টোে, কযোনবোি, 

সবলুন, র্োনবোহন এে বসডলি প্রদসশ পি সবজ্ঞো্ন, 

ি্ িোইন, ভ্রোম্যমোন সবজ্ঞো্ন 

 

আলবদলনে সপ্রসক্ষলি 

কর্তপ্ লক্ষে অনুলমোদন 

িোল্লক্ষ 

িোদো কোগজ/প্যোলড 

আলবদন 
 

কে আদোয় শোখো 

কক্ষ নং- ৫২১ 

 

সবনোমূলল্য 

 

 

 

 

২ সথলক ৭ সদন 

 

 

 

21.  
সমেো প্রদশ পনী 

 

 

 

আলবদলনে সপ্রসক্ষলি 

কর্তপ্ লক্ষে অনুলমোদন 

িোল্লক্ষ 

িোদো কোগজ/প্যোলড 

আলবদন 
 

কে আদোয় শোখো 

কক্ষ নং- ৫২১ 

 

সবনোমূলল্য 

 

 

 

২ সথলক ৭ সদন 

 

 

 

22.  নতুন সট্রড েোইলিন্স ইস্যয আলবদন দোসখলেে ্ে 

িলেজসমন িদন্ত ও 

দোসখেকৃি কোগজোি 

্র্ পোলেোচনোক্রলম নতুন সট্রড 

েোইলিন্স ইস্যয কেো হয়।  

(ক) গ্রোহলকে েসিন ছসব 

দ্যই কস্ 

(খ) প্রসিষ্ঠোলনে ছসব 

4R এক কস্ 

(গ) প্রসিষ্ঠোলনে 

মোসেকোনোে কোগজ/ভোিো 

চুসি্লত্রে ফলটোকস্ 

(ঘ) জোিীয় ্সেচয়্ত্র/ 

জন্ম সনবন্ধলনে 

ফলটোকস্ 
 

সিলেট সিটি 

কল্ পোলেশলনে ওলয়ব 

িোইট। 

https://tradelicence. 

scc.gov.bd 
 

 

েোইলিন্স শোখো 

কক্ষ নং-২০২ 

 

ক) ব্যোংলকে মোধ্যলম 

খ) সমোবোইে ব্যোংসকং (সবকোশ) 

গ) অনেোইলন (লডসবট/লক্রসডট কোড প) 

৫ (্াঁচ) সদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

সমোহোম্মদ আিোদ্যজ্জোমোন 

েোইলিন্স অসফিোে (চ: দো:)  

কক্ষ নম্বে: ২০২ 

সমোবোইে: ০১৭১৭-৮৭০১৮৭ 

ই-সমইে: 

asad.0074@gmail.com 
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23.  নবোয়ন সট্রড েোইলিন্স ইস্যয পূলব পে সট্রড েোইলিন্স দৃলষ্ট 

সট্রড েোইলিন্স নবোয়ন কেো 

হয়।  

(ক) গ্রোহলকে ্োিল্োট প 

িোইজ েসিন ছসব ০২ কস্ 

(খ) পুেোিন সট্রড েোইলিন্স 

এে ফলটোকস্ 

(গ)জোিীয় ্সেচয়্ত্র/ 

জন্ম সনবন্ধলনে ফলটোকস্ 

সিলেট সিটি 

কল্ পোলেশলনে ওলয়ব 

িোইট। 

https://tradelicence. 

scc.gov.bd 
 

েোইলিন্স শোখো 

কক্ষ নং-২০২ 

ক) ব্যোংলকে মোধ্যলম 

খ) সমোবোইে ব্যোংসকং (সবকোশ) 

গ) অনেোইলন (লডসবট/লক্রসডট কোড প) 

২ (দ্যই) সদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সমোহোম্মদ আিোদ্যজ্জোমোন 

েোইলিন্স অসফিোে (চ: দো:)  

কক্ষ নম্বে: ২০২ 

সমোবোইে: ০১৭১৭-৮৭০১৮৭ 

ই-সমইে: 

asad.0074@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  স্কুে, কলেজ, সকোসচং সিন্টোে, ডোয়োগনসষ্টক 

সিন্টোে, হোি্োিোে, সিসনক, প্যোেোলমসডলকে 

ইন্সটিটিউট ইিযোসদ প্রসিষ্ঠোলনে সনবন্ধন নতুন 

ইস্যয।   

আলবদন দোসখলেে ্ে 

িলেজসমন িদন্ত ও 

দোসখেকৃি কোগজোি 

্র্ পোলেোচনোক্রলম নতুন 

সনবন্ধন ইস্যয কেো হয়।  

(ক) গ্রোহলকে ্োিল্োট প 

িোইজ েসিন ছসব ০২ 

কস্ 

(খ)জোিীয় ্সেচয়্ত্র/ 

জন্ম সনবন্ধলনে 

ফলটোকস্ 

(গ) প্রসিষ্ঠোনে 

মোসেকোনোে কোগজ/ভোিো 

চুসি্লত্রে ফলটোকস্ 
 

সিলেট সিটি 

কল্ পোলেশলনে ওলয়ব 

িোইট 

https://tradelicence. 

scc.gov.bd 

ব্যোংলকে মোধ্যলম ৫ (্াঁচ) সদন 

25.  স্কুে, কলেজ, সকোসচং সিন্টোে, ডোয়োগনসষ্টক 

সিন্টোে, হোি্োিোে, সিসনক, প্যোেোলমসডলকে 

ইন্সটিটিউট ইিযোসদ প্রসিষ্ঠোলনে সনবন্ধন নবোয়ন 

ইস্যয।   

পূলব পে সনবন্ধনদৃলষ্ট নবোয়ন 

কেো হয়।  

(ক) গ্রোহলকে ্োিল্োট প 

িোইজ েসিন ছসব ০২ 

কস্ 

(খ)জোিীয় ্সেচয়্ত্র/ 

জন্ম সনবন্ধলনে 

ফলটোকস্ 

(গ) পূলব পে সনবন্ধলনে 

ফলটোকস্  
 

সিলেট সিটি 

কল্ পোলেশলনে ওলয়ব 

িোইট 

https://tradelicence. 

scc.gov.bd 

ব্যোংলকে মোধ্যলম ২ (দ্যই) সদন 
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26.  সেেো সেসজলেশন সপ্লইট নবোয়ন পূলব পে ব্লু-বুক দৃলষ্ট সেেোে 

সেসজলেশন নম্বে নবোয়ন 

কেো হয়  

পূলব পে ব্লু বুক বসহ ব্যোংলকে মোধ্যলম ৩ (সিন) সদন  

 

সমোহোম্মদ আিোদ্যজ্জোমোন 

েোইলিন্স অসফিোে (চ: দো:) 

কক্ষ নম্বে: ২০২ 

সমোবোইে: ০১৭১৭-৮৭০১৮৭ 

ই-সমইে: 

asad.0074@gmail.com 

27.  ভযোনগোিী, হোিোগোিী সপ্লইট ইস্যয সেসজষ্টোে খোিোয় নোম 

সেস্বদ্ধক্রলম নতুন সপ্লইট 

ইস্যয কেো হয়।   

জোিীয় ্সেচয়্ত্র/জন্ম 

সনবন্ধলনে ফলটোকস্ 

ব্যোংলকে মোধ্যলম ২ (দ্যই) সদন 

28.  সেেো ড্রোইসভং েোইলিন্স নতুন/নবোয়ন ইস্যয সেসজষ্টোে খোিোয় নোম 

সেস্বদ্ধক্রলম ড্রোইসভং 

েোইলিন্স ইস্যয কেো হয়।   

(ক) জোিীয় 

্সেচয়্ত্র/জন্ম 

সনবন্ধলনে ফলটোকস্ 

(খ) ্োিল্োট প িোইজ 

েসিন ছসব দ্যই কস্ 

ব্যোংলকে মোধ্যলম ২ (দ্যই) সদন 

29.  তেটি কনপ বানিশননি িাতলকানাধীন হাটবাজাি 

ইজািা প্রদান 

সটন্ডোলেে মোধ্যলম দিপত্র আহবান কনি 

হাটবাজাি ইজািা প্রদান 

কিা হয় 
 

বাজাি শাখা 

৬িলা, নগি িবন 

হাট বাজাি নীতিিালা অনুোনি 

পতত্রকা তবজ্ঞতিি িাধ্যনি প্রতিবছি 

১লা ববশাখ- ৩১ বচত্র সিয়ানদ ইজািা 

প্রদান কিা হয় 

৩০ তদননি িনধ্য 

ইজািা প্রতক্রয়া 

েম্পন্ন কিা হয়  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আলবাব আহিদ সচৌধুিী 

বাজাি িত্ত্বাবধায়ক (চ: দা:) 

সিাবাইল নং- ০১৭১১-৮১১৭০৬ 

ই-সমইে: 

mahachowdhury01@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.  তেটি কনপ বানিশন িাতলকানাধীন িানকবট/প্লট েমূহ 

বিাদ্দ গ্রহীিা সথনক িাো আদায়কিণ।  

চোেোলনে মোধ্যলম বাজাি শাখা 

৬িলা, নগি িবন 

িাো বিাদ্দ গ্রহীিা িতশনদি িাধ্যনি 

কনপ বানিশননি তনধ বাতিি ব্যাংনক িাো 

জিা সদওয়া হয় 

প্রতিিানেি িাো 

পিবিী িানেি ১ 

হনি ৭ িাতিনখি 

িনধ্য পতিনশাধ 

কিাি তনয়ি িনয়নছ 

31.  সদাকান বিাদ্দ সচনয় আনবদনকািীনক দাতখলকৃি  

োলািীি সপ-অি বাি সফিি প্রদান পদ্ধতি 

কর্তপ্ ক্ষ বেোবলে আলবদন 

ও অনুলমোদন িোল্লক্ষ 

সপ-অি বাি দাতখনলি 

প্রিানপত্র 

বাজাি শাখা, নগিিবন েিােতি 

32.  সদাকাননি বিাদ্দ প্রদান বা বিাদ্দ বাতিল কিন কর্তপ্ লক্ষে সিদ্ধোন্ত ও 

কোগজোি র্োচোই বোচোই।  

প্রন াজয ননহ বাজাি শাখা, নগিিবন প্রন াজয ননহ 

33.  সদাকান িাো পতিনশাধ ব্যোংক চোেোলনে মোধ্যলম 

্সেলশোধ কেো হয়।  

পূনব বি পতিনশাতধি তবল  পূনব বি পতিনশাতধি তবল প্রদশ বন পূব বক 

বাজাি শাখা হনি তবল েংগ্রহ। 

তবনলি িাধ্যনি 

ব্যাংনক 

34.  সদাকাননি িাতলকানা হস্তান্তি বা নাি পতিবিবন ব্যোংক চোেোলনে মোধ্যলম 

্সেলশোধ কেো হয়। 

১। বিাদ্ধ িাতলকানা 

হস্তান্তনিি  আনবদন 

২। বিাদ্ধ গ্রহনণি  াবিীয়  

   কাগজাি 

৩। জািীয় পতিচয়পনত্রি 

    ফনটাকতপ 

৪। ৪ কতপ িতিন ছতব 

বাজাি শাখা, নগি িবন িানকবট অনু ায়ী 

তনধ বাতিি তফ 

35.  েিকাতি িাতলকানায় তেটি কনপ বানিশন 

ব্যবস্থাপনাধীন হাট বাজাি স্থায়ী/অস্থায়ী তিতিনি 

ইজািা 

দে্লত্রে িলব পোচ্চ 

দেদোিোলক অস্থোয়ী 

সভসিলি এবং ব্যোংলকে 

স্-অড পোলেে মোধ্যলম 

১। জািীয় পতিচয়পনত্রি 

ফনটাকতপ 

২। তেতিউল ক্রয় 

 

বাজাি শাখা, নগি িবন ক) তনধ বাতিি  

তেতিউল মূে 

খ) িাককৃি মূে 

গ)ব্যাংনকি িাধ্যনি 
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36.  ইিািি তনি বান (আবাতেক/বাতণতজযক), েীিানা 

প্রাচীি তনি বান এি নো অনুনিাদন। 

আলবদন প্রোসিে ্ে 

অনুলমোদন কসমটিে 

অনুলমোদন িোল্লক্ষ 

১। েঠিকিানব পূিণকৃি 

আনবদন ফিি 

২। দতলল 

৩। ফচ বা 

৪। প্লযান 

৫। Soil Test Report 

৬। জািীয় পতিচয়পত্র। 

-- ৪৫ কা বতদবে অংশুিান িট্টাচার্য্ব 

েহকািী প্রনকৌশলী(তেতিল)(চ: দো:) 

কক্ষ নম্বে: ৪১৭ 

সিাবাইল: ০১৭১২-০৮৭৮৮৪ 

 

 

37.  িািা েেক, সেন কালিাট ব সিিািি, নতুন িাস্তা 

সেন, কালিাট ব, পাবতলক টয়নলট, িাষ্টতবন 

ইিযাতদ তনি বাণ 

বোস্তবিোে সনসেলখ িলেজসমন 

্সেদশ পন পুব পক প্রোক্কেন 

প্রস্তুি কলে দে্ত্র আহবোলনে 

মোধ্যলম 

সনম পোলনে জন্য মোননীয় 

সময়ে বেোবলে সেসখি 

আলবদন 

প্রাক্কলন অনু ায়ী দিপনত্রি িাধ্যনি 

কিা হয় 

কা বানদশ বতণ বি 

েিয় 

 

 

 

 

 

 

 

আলী আকবি 

তনব বাহী প্রনকৌশলী (তেতিল)  

কক্ষ নম্বে: ৪০৪ 

সিাবাইল: 01711-906647 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.  ঠিকাদাি িাতলকাভুতিকিণ আলবদন প্রোসিে ্ে 

অনুলমোদন িোল্লক্ষ 

১। ভযোট 

২। আই টি 

৩। সট্রড েোইলিন্স 

৪। জাতিয় পতিচয়পত্র। 

৫। ৪ কতপ ছতব 

৬। ব্যাংক েলনিতি 

৭। সনাটািী পাবতলক 

প্রিযয়ন 

-- েনব বাচ্চ ১৫তদন 

39.  ঠিকাদািী লাইনেি নবায়ন আলবদন প্রোসিে ্ে 

অনুলমোদন িোল্লক্ষ 

১। হোেনোগোদ সট্রড 

   েোইলিন্স  

২। হোেনোগোদ আই টি 

-- েনব বাচ্চ ১৫তদন 

40.  Road Cutting এি অনুনিাদন আলবদন প্রোসিে ্ে 

অনুলমোদন িোল্লক্ষ 

১। সনধ পোসেি ফেলম 

আলবদন 

২। স্ক্যোচ ম্যো্ 

 

-- ৪৫ কা বতদবে 

41.  প্রোকৃসিক দূলর্ পোলগে িময় সিটি কল্ পোলেশন কর্তপক 

জনগলণে সনকট ত্রোণ সবিেণ 

 -- তবনামূনে ত্রাণ প্রদান কিা হয় িোৎক্ষসণক 

42.  িহানগিীি েেক েমূনহ ববদ্যযতিক বাতি 

স্থাপন/েংন াগ 

সেসখি 

আলবদন/ অযো্ি/ই-সমইে  

অসেসখি 

িেোিসে উ্সস্থি/ 

সমৌসখক/লটসেলফোসনক  

-- তবনামূনে  অতিন াগ 

িদািতকি তিতিনি 

প্রতিতদন  

সিা. রুহুল আলি 

তনব বাহী প্রনকৌশলী (তবদ্যযৎ) (চ: দো:) 

কক্ষ নম্বে: ৫০৫ 

সিাবাইল: ০১৯১১-২৪৯৬৯৯ 

ইনিইল: r.alam_43@yahoo.com 

43.  িথ্য অতধকাি আইনন তবতিন্ন প্রকাি িথ্য প্রদান আলবদন/ ই-সমইে/ 

ডোকলর্োলগ 

আনবদন পত্র 

 সিলেট সিটি 

কল্ পোলেশলনে  

ওলয়ব িোইট 

www.scc.gov.bd 

 

িথ্য অতধকাি আইনন বতণ বি তফ    ২১ (একুশ) 

কম পসদবি 

জয়নদব তবশ্বাে 

িথ্য প্রদান কি বকিবা 

কক্ষ্ নম্বি: ৫০৬ 

সিাবাইল: ০১৭১৭-০৭৫৫৫৫ 

ই-সিইল: biswasjoy78@yahoo.com 

http://www.scc.gov.bd/
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44.  নতুন পাতনি লাইন স্থাপন িম্মোসনি নোগসেলকে 

চোসহদোে সপ্রসক্ষলি ও 

কর্তপ্ লক্ষে অনুলমোদন 

িোল্লক্ষ 

 

েম্মাতনি গ্রাহনকি 

আনবদননি িাধ্যনি  

 

-- 

 

তনধ বাতিি েিনয় 

জরুিী তিতিনি 

 

 

 

 

 

 

 

সমোিঃ আসিকুে েহমোন 

িহকোেী প্রলকৌশেী (্োসন) 

সমোবোইে: ০১৭৩৩-৩২৭৮২৬ 

ইনিইল: atiq.scc@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

45.  পুিািন পাতনি লাইন সিিািি িম্মোসনি গ্রাহনকি 

আলবদন সপ্রসক্ষলি 

কর্তপ্ লক্ষে অনুলমোদন 

িোল্লক্ষ 

গৃহ েংন াগ েংক্রান্ত 

 াবিীয় কাগজাি 

 

-- 

 

তনধ বাতিি েিনয় 

জরুিী তিতিনি 

 

46.  পাইপ লাইন সথনক চাতহদা সিািানবক পানীয় 

জনলি গৃহ েংন াগ প্রদান 

কর্তপ্ লক্ষে অনুলমোদন 

িোল্লক্ষ  

সনধ পোসেি ফেলম 

আলবদন ্ত্র  

১/২" ব্যোলিে িংলর্োগ েোইন সফি (১৫% 

ভযোটিহ) 

(ক) আবোসিক- ১১,৫৮১/- 

(খ) বোসনসজযক/প্রোসিষ্ঠোসনক- ২০,৫১৮/- 

৩/৪" ব্যোলিে িংলর্োগ েোইন সফি (১৫% 

ভযোটিহ) 

(ক) আবোসিক- ১৮,২৪৩/- 

(খ) বোসনসজযক/প্রোসিষ্ঠোসনক- ৪০,১৬৮/- 

০৭ (োি) তদননি 

িনধ্য 

 

47.  পাতন েংক্রান্ত তবতিন্ন অতিন াগ কর্তপ্ লক্ষে অনুলমোদন 

িোল্লক্ষ  

গ্রোহলকে আলবদলনে 

সপ্রসক্ষলি 

সবনোমূলল্য 

 

০৭ (োি) তদননি 

িনধ্য 

 

 

 

 

 

 

আব্দুে সছাবহান 

তনব বাহী প্রনকৌশলী (পাতন)(চ: দো:) 

কক্ষ নম্বে: ৪২২ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৩৫২৪২১ 

 

48.  পাতনি তবল েংক্রান্ত অতিন াগ কর্তপ্ লক্ষে অনুলমোদন 

িোল্লক্ষ 

্োসনে সবলেে কস্ িংযুি 

কলে আলবদন কেলি হলব।  

সবনোমূলল্য   িাৎক্ষ্তণক 

 

49.  নলকূপ স্থাপননি অনুনিাদন কর্তপ্ লক্ষে অনুলমোদন 

িোল্লক্ষ 

সনধ পোসেি ফেলম 

আলবদলনে সপ্রসক্ষলি  

২" গভীে নেকু্ স্থো্লনে সফি  

(ক) আবোসিক- ১০,০০০/- 

(খ)বোসনসজযক/প্রোসিষ্ঠোসনক- ২০,০০০/- 

৩" গভীে নেকু্ স্থো্লনে সফি  

(ক) আবোসিক- ৩০,০০০/- 

(খ)বোসনসজযক/প্রোসিষ্ঠোসনক- ৫০,০০০/- 

৪" গভীে নেকু্ স্থো্লনে সফি  

(ক) আবোসিক- ৫০,০০০/- 

(খ)বোসনসজযক/প্রোসিষ্ঠোসনক- ৮০,০০০/- 

৬" গভীে নেকু্ স্থো্লনে সফি  

(ক) আবোসিক- ১,৫০,০০০/- 

(খ)বোসনসজযক/প্রোসিষ্ঠোসনক- ২,৫০,০০০/- 

(িকে অনুলমোদন িংক্রোন্ত সফলিে িোলথ 

১৫% ভযোট প্রলয়োজয) 

০৭ (োি)  

কা বতদবে 

 

50.  নলকূপ সিিািি কর্তপ্ লক্ষে অনুলমোদন 

িোল্লক্ষ 

গ্রহলকে আলবদলনে 

সপ্রসক্ষলি 

-- িাৎক্ষ্তণক 

 

51.  সপ্রািাকশন টিউবওনয়ল স্থাপন  কর্তপ্ লক্ষে অনুলমোদন 

িোল্লক্ষ 

গ্রহলকে চোসহদোে 

সপ্রসক্ষলি 

-- কা বানদনশ বতণ বি 

েিয় 
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52.  সিাি সিালি/নপ-সলািাি/এনেনিটাি/ ব্যাক-সহা 

সলািাি/নলা-সবি ট্রাক/ তিি তিয়াি সলািাি/ 

হাইনোতলক সহিাি/ সোজাি/িযাকুয়াি 

ট্যাংকাি/নজট এন্ড োকাি সিতশন িাো 

কর্তপ্ লক্ষে অনুলমোদন 

িোল্লক্ষ 

আলবদন/ফেলমে 

মোধ্যলম 
 

কক্ষ নম্বে: ৪০৪ 

্সেবহন শোখো 

তনধ বাতিি িাোি িাতলকা অনু ায়ী তফ 

আদায়ক্রনি িাো প্রদান কিা হয়। 

  

 

০৫ (পাঁচ) 

কা বতদবে 

 

সিা. আব্দুল আতজজ 

িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌশলী (চ: দো:)  

কক্ষ নম্বে: ৪০৩ 

সিাবাইল: ০১৭১১-১৯৫২১৮ 

53.  েম্প্রোতিি টিকাদান কি বসূচী (ই তপ আই) EPI মোইলক্রোপ্লযোন্ট 

অনুর্োয়ী  

প্রলর্োজয নলহ তবনামূনে  বাৎেতিক ইতপআই 

িাইনক্রাপ্লান অনু ায়ী 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ডো. সমো. জোসহদ্যে ইিেোম 

প্রধোন স্বোস্থয কম পকিপো 

কক্ষ নম্বে: ৩১২  

সফোন: ০৮২১-৭২৬৩০৮ 

সমোবোইে: ০১৭৪৫-৩৭৮৪৫৬ 

ইলমইে: cho.scc18@gmail.com 

 

 

54.  তেটি কনপ বানিশন পতিচাতলি তেটি তবননাতদনী 

নগি িার্ত েনদ সকনে দ্রতিদ্র নাগতিকনদি 

প্রাথতিক তচতকৎো সেবা প্রদান কিা হনয় থানক। 

িীমোসন্তক সিলেট কর্তপক 

্সেচোসেি 

ডোিোলেে সচসকৎিো্ত্র 

অনুর্োয়ী 

সবনোমূূ্লল্য েিকািী ছুটি ব্যিীি 

প্রতিতদন েকাল ৯ 

হনি তবকাল ৫ টা 

প বন্ত 

55.  স্যোসনলটশন ও হোইলজসনক 

১। সখোেো/ঝুেন্ত সেসট্রন অ্িোেন 

২। সখোেো ও বোসি খোবোে ্সেলবশন নো কেোে 

জন্য সহোলটে িমূহ ্সেদশ পন।  

িদলন্তে মোধ্যলম 

কর্তপ্ লক্ষে অনুলমোদনক্রলম  

আলবদন অনুর্োয়ী সবনোমূূ্লল্য ৭ সদন, ৩ সদন ও 

২৪ ঘন্টো 

56.  জন্ম/মৃতুয সনবন্ধন আলবদন অনুর্োয়ী 

অনেোইলনে মোধ্যলম 

বোংেোলদশ িেকোলেে 

সগলজট অনুর্োয়ী 

সনধ পোসেি ফেলম  

িেকোে সনধ পোসেি সফি অনুর্োয়ী ০-৪৫ 

সদলনে মলধ্য-সবনোমূূ্লল্য, ৪৫ সদন-৫ বছে 

বয়িী ২৫/= টোকো ৫ বছলেে উলবপ ৫০/= 

ব্যোংক চোেোলনে মোধ্যলম 

০৭ (িোি) 

কোর্ পসদবি 

57.  জেোিংক সেোগ সনয়ন্ত্রলণে জন্য ভযোকসিন প্রদোন িদে হোি্োিোে ডোিোলেে 

্েোমশ প অনুর্োয়ী নোি প/ব্রোদোে 

এে িহলর্োসগিোয় ভযোকসিন 

প্রদোন কেো হয়।  

সচসকৎিো ্ত্র অনুর্োয়ী সবনোমূলল্য িোৎক্ষসনক  

58.   প্রোথসমক স্বোস্থয ও প্রজনন সিবো িীমোসন্তক কর্তপক ্সেচোসেি 

একটি মোর্তিদন সকন্দ্র ও ৭ টি 

নগে স্বোস্থয সকলন্দ্রে মোধ্যলম 

নগেবোিীলক স্বোস্থয সিবো 

প্রদোন কেো হয়।  

প্রলর্োজয নলহ সবনোমূলল্য িোৎক্ষসনক 

59.  স্যস্থ ্শু জবোই স্লটোে হোউলজ প্রোণী 

সচসকৎিলকে মোধ্যলম উ্যুি 

্শু জবোই কেো হয়।  

ববধ ক্রলয়ে েসশদ প্রোসি 

িোল্ক্ষ 

গরু/মসহষ- ১০০/= টোকো 

খোসি/সভিো- ২৫/= টোকো 

েসশলদে মোধ্যলম 

িোৎক্ষসনক 

60.  সবওয়োসেশ েোশ দোফন এবং িৎকোে পুসেশ প্রশোিলনে অনুমসি 

্োওয়োে ্ে সিলেট সিটি 

কল্ পোলেশলনে িত্ত্বোবধোলন। 

পুসেশ কর্তপ্ লক্ষে 

আলবদলনে মোধ্যলম 

সবনোমূূ্লল্য িোৎক্ষসনক  

61.  মৃি ব্যসিে েোশ িৎকোে আত্বীয় স্বজলনে মোধ্যলম 

গুরুস্থোন েক্ষলকে িোলথ 

সর্োগোলর্োগক্রলম।  

সভোটোে আইসড কোড প ও 

কোউসন্সেে কর্তপক 

প্রদোনকৃি প্রিযোয়ন্ত্র 

প্রলয়োজন মোসফক িোৎক্ষসনক 

62.  মশক সনয়ন্ত্রন কেো  সে/ফগোে সমসশলনে মোধ্যলম  আলবদন সপ্রসক্ষলি ও 

কর্তপ্ লক্ষে সনলদ পশনো 

সমোিোলবক 

সবনোমূূ্লল্য সনধ পোসেি িময় অনুর্োয়ী 

রুটিন মোসফক মশোে 

জন্মস্থোলন ঔষধ 

সছটোলনো িহ প্রলয়োজলন 

সবলশষ ক্রোশ সপ্রোগ্রোম 

চোেোলনো হয়।  

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

কেো 

চোসহদো অনুর্োয়ী 

কর্তপ্ লক্ষে অনুলমোদনক্রলম 

আলবদলনে সপ্রসক্ষলি ২০০০ সেটোে= ৫০০/- টোকো 

৫০০০সেটোে=২০০০/- টোকো 

(চোেোন বসহে মোধ্যলম ব্যংলক জমো) 

িোৎক্ষসনক 

 

 

 

 

 

 

সমোহোম্মদ হোসনফুে েহমোন 

্সেচ্ছন্ন কম পকিপো (অ: দো:) 

কক্ষ নম্বে: ১০৫/২ 

সমোবোইে: ০১৭১১-৫৭০৭২৭ 

ইলমইে: hfbmbd.2021@yahoo.com 

 

64.  বোসণসজযক প্রসিষ্ঠোন সথলক বজপয অ্িোেণ কেো চোসহদো অনুর্োয়ী 

কর্তপ্ লক্ষে অনুলমোদনক্রলম 

আলবদলনে 

সপ্রসক্ষলি 

 

বলজপযে ্সেমোণ অনু 

র্োয়ী কর্তপ্ ক্ষ কর্তপক সফ সনধ পোেণ এবং 

আদোয় েসশদ দ্বোেো আদোয় কেো হয় 

প্রসিসদন 

65.  সড্রন, নোেো, নদ পমো ্সেস্ক্োে চোসহদো অনুর্োয়ী 

কর্তপ্ লক্ষে অনুমসিক্রলম 

আলবদলনে 

সপ্রসক্ষলি 

সবনোমূলল্য সিবো প্রদোন কেো হয় ০৫ (্াঁচ) সদন 

66.  ডোস্টসবন হলি ময়েো আব পজনো অ্িোেণ। চোসহদো অনুর্োয়ী 

কর্তপ্ লক্ষে অনুমসিক্রলম 

-- সবনোমূলল্য সিবো প্রদোন কেো হয় প্রসিসদন  

67.  ্োবসেক টয়লেট 

 

 

প্রসিসদন ্সেচ্ছন্নকমী দ্বোেো -- সিবোে িোসেকো অনুর্োয়ী েসশদ দ্বোেো সিবো 

প্রদোন 

(প্রস্রোব=০৫/-্োয়খোনো=৫/-সগোিে ১০/- 

েকোে=০৫/-) 

িোৎক্ষসনক 

68.  ্সবত্র ঈদ-উে-সফিে ও ঈদ-উে-আর্হো 

উদর্ো্ন উ্েলক্ষয সবলশষ কোর্ পক্রম।  

প্রলয়োজনীয় িংখ্যক শ্রসমক 

সনয়সমি শ্রসমক ও 

অসিসেি শ্রসমক 

সনলয়োসজি কলে কোর্ পক্রম 

্সেচোেনো কেো হয়।  

-- সবনোমূলল্য সিবো প্রদোন কেো হয়।  প্রসি বছে ঈদ-উে-

সফিে এে পূলব পে সদন 

ও ঈলদে সদনিহ ২ 

(দ্যই) সদন ঈদ 

জোমোলিে স্থোনিমূহ 

সবলশষ ্সেস্ক্োে কেো। 

ঈদ-উে-আর্হোে পূলব পে 

সদন ঈদ জোমোলিে স্থোন 

িমূহ সবলশষ ্সেষ্কোে 

কেো এবং ঈলদে সদন 

হলি ৪ (চোে) সদন 

সবেোমহীনভোলব নগেীে 

সকোেবোনীকৃি ্শুে 

বজপযোসদ দ্রুি অ্িোেণ 

ও ডোসম্পং কেো।  

69.  িযানগােী দ্বািা আবজবনা অপোিণ। প্রসিসদন ্সেচ্ছন্নকমী দ্বোেো  সবনোমূূ্লল্য প্রসিসদন।  
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২.২অভযন্তেীন সিবোিঃ- 
 

ক্র: 

নং 

সিবোে নোম সিবো প্রদোন ্দ্ধসি প্রলয়োজনীয় কোগজ্ত্র/ 

আলবদন ফেম প্রোসিে স্থোন 

সিবোমূল্য এবং ্সেলশোধ 

্দ্ধসি 

সিবো প্রদোলনে িময় 

িীমো 

দোসয়ত্বপ্রোি কম পকিপো  

 (নোম,্দবী, কক্ষ, সফোন ও ই-

সমইে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1.  সিয়ি/কাউতিলিবৃনেি তবতিন্ন স্যন াগ-স্যতবধা 

প্রদান/বতহিঃবাংলানদশ ছুটি িঞ্জুনিি ব্যবস্থা 

কিণ। 

আলবদলনে মোধ্যলম  

প্রশোিসনক অনুলমোদন 

িোল্লক্ষ 

আলবদন্ত্র  তবনামূনে  ০৩ (সিন) সদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সিাহাম্মদ হাতনফুি িহিান 

প্রশােতনক কি বকিবা 

কক্ষ্ নম্বি: ২০১ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৫৭০৭২৭ 

ই-সিইল: hfbmbd.2021@yahoo.com 

 

 

2.  কম পকিপো/কম পচোেীবৃলন্দে সনলয়োগ/্লদোন্নসি/ 

বদেী/চোকুেী স্থোয়ীকেণ। 

আলবদন প্রোসিে ্ে 

প্রশোিসনক অনুলমোদন 

গ্রহণক্রলম 

আলবদন ও  

শোখো/সবভোগীয় প্রধোলনে 

স্য্োসেশ 

তবনামূনে ১৫ (্লনে) সদন 

3.  কম পকিপো/কম পচোেীবৃলন্দে বসহিঃবোংেোলদশ 

ছুটি/বনসমসিক ছুটি/ অসজপি ছুটি/সচসকৎিো ছুটি/ 

শ্রোসন্ত সবলনোদন ছুটি/মোর্তত্বকোেীন ছুটিিহ অন্যোন্য 

ছুটি প্রদোলনে ব্যবস্থো।  

আলবদন প্রোসিে ্ে 

প্রশোিসনক অনুলমোদন 

গ্রহণক্রলম 

আলবদন ও  

শোখো/সবভোগীয় প্রধোলনে 

স্য্োসেশ 

তবনামূনে ০৭ (িোি) সদন 

4.  কম পকিপো/কম পচোেীলদে ্োিল্োট প বিসেে জন্য 

এনওসি প্রদোন।  

আলবদন প্রোসিে ্ে 

প্রশোিসনক অনুলমোদন 

গ্রহণক্রলম 

আলবদন ও  

শোখো/সবভোগীয় প্রধোলনে 

স্য্োসেশ 

তবনামূনে ০৩ (সিন) সদন 

5.  কম পকিপো/কম পচোেীবৃলন্দে স্ আে এে/ 

আনুলিোসষক মঞ্জুে। 

আলবদন প্রোসিে ্ে 

প্রশোিসনক অনুলমোদন 

গ্রহণক্রলম 

আলবদন ও  

শোখো/সবভোগীয় প্রধোলনে 

স্য্োসেশ 

তবনামূনে ০৭ (িোি) সদন 

6.  প্রলিযক সবভোগ/শোখোে চোসহদোে সপ্রসক্ষলি 

সষ্টশনোেী মোেোমোে িেবেোহ কেণ।  

আলবদন প্রোসিে ্ে 

প্রশোিসনক অনুলমোদন 

গ্রহণক্রলম 

 

আলবদন ও  

শোখো/সবভোগীয় প্রধোলনে 

স্য্োসেশ 

তবনামূনে ০১ (এক) সদন 

7.  সিলেট সিটি কল্ পোলেশলনে অনুসষ্ঠি সবসভন্ন 

িভোয় আপ্যোয়লনে ব্যবস্থো কেণ।   

কর্তপ্ লক্ষে সনলদ পশনো 

সমোিোলবক 

 

-- সবনোমূূ্লল্য িমলয় িমলয় 

8.  তেটি কনপ বানিশননি স্থাপনা েমূনহি তনিাপিা 

প্রদান কিা। 

প্রসিসদন ৮ ঘণ্টো কলে ৩ 

সশফলট সনেো্িো 

প্রহেীলদে মোধ্যলম 

সনেো্িো প্রদোন কেো হয় 

 

-- সবনোমূূ্লল্য োব বক্ষ্তণক 

9.  তেটি কনপ বানিশননি উন্নয়নমূলক, 

েনচিনিামূলক ও প্রচািমূলক তবতিন্ন 

কি বকানন্ডি তনউজ, ছতব তষ্টল কযানিিা ও তিতিও 

কযানিিায় ধািণপূব বক তপ্রন্ট তিতিয়ানি ও 

ইনলক্ট্রতনক তিতিয়ানি প্রচাি কিা 

অসডও সভজ্যযয়োে ও 

সস্টে ছসব ও সটেট 

ফোইে ইন্টোেলনলটে 

মোধ্যলম ্োঠোলনো হয় 

জনিংলর্োগ শোখোয় 

কম পেি/দোসয়ত্ব্োেনকোেীলদে 

িোলথ সর্োগোর্োগ,ইলমইে,ও 

ওলয়বিোইলটে মোধ্যলম 

সবনোমূলল্য িাৎক্ষ্তণক আব্দুল আলীি শাহ 

জনেংন াগ কি বকিবা 

কক্ষ্ নং-৩০৮ 

সিাবাইল নং-০১৮১৮-২৩৩৪০০  

ই-সিইল: pro.scc.bd@gmail.com 

 

mailto:pro.scc.bd@gmail.com
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10.  সিলেট সিটি কল্ পোলেশলনে সবসভন্ন মোমেোিমূহ 

্সেচোেনো কেো/সবচোে িংক্রোন্ত কোর্ পোসদ িম্পোদন 

কেণ।  

মোননীয় আদোেি কর্তপক 

সপ্রসেি সনোটিশ 

সমোিোলবক ্েবিী 

আইনগি কোর্ পক্রম 

গ্রহলণে জন্য সিলেট সিটি 

কল্ পোলেশন কর্তপক 

সনলয়োসজি সবজ্ঞ আইন 

উ্লদষ্টোগলনে সনকট নসথ 

সপ্রেণ কলে ্েবিী 

আইনগি কোর্ পক্রম গ্রহণ 

কেো হলয় থোলক 

মোমেো িংক্রোন্ত প্রলয়োজনীয় 

কোগজ্ত্র িংযুি থোকলি হলব  

সিলেট সিটি কল্ পোলেশন 

কর্তপক সনধ পোসেি িম্মোনী 

প্রদোন কেো হলয় থোলক।  

আইনোনুগ িমলয়ে মলধ্য  শ্যোমে েঞ্জন সদব 

আইন িহকোেী 

কক্ষ নম্বে: ৫১৯ 

সমোবোইে: ০১৭১৬-২২০৩০৭ 

ই-সমইে: 

shemolranjondeb@gmail.com 

11.  তেটি কনপ বানিশননি স্থাবি অস্থাবি েম্পতি েমূহ 

েংিক্ষ্ণ ও িক্ষ্ণানবক্ষ্ণ। 

নসথ িংেক্ষণ এবং 

সদোকোন/প্লট হস্তোন্তলেে 

সক্ষলত্র আলবদলন 

কর্তপ্ লক্ষে অনুলমোদন 

িহকোলে কোর্ পক্রম গ্রহণ 

কেো/িম্পন্ন কেো 

আইসড কোড প/ছসবিহ প্রলয়োজনীয় 

কোগজ্ত্র িংগ্রহ ও ্র্ পোলেোচনো 

কেো। 

ধোর্য্পকৃি সফ আদোয় পূব পক 

ব্যবস্থো সনওয়ো হয়।  

তনধ বাতিি েিয়েীিাি 

িনধ্য অথ বাৎ ১৫ কা ব 

তদবনেি িনধ্য তনষ্পতি 

কিা।  

ইয়োিসমন নোহোে রুমো 

প্রধান েম্পতি কি বকিবা 

কক্ষ্ নম্বি:৫১৪  

সিাবাইল: ০১৭২৭-৮৯৭৩১০ 

ই-সমইে: 

cestateoscc2021@gmail.com 

12.  অববধ তিো, িযান ও সঠলাগােী ইিযাতদ 

উনেদকিণ। 

অনুলমোদনসবহীন সেেো, 

ভযোন ও সটেোগিীিহ 

র্োচোইক্রলম কর্তপ্ লক্ষে 

অনুমসিক্রলম ব্যবস্থো গ্রহণ 

কেো 

প্রলয়োজনীয় কোগজ্ত্র 

্র্ পোলেোচনোক্রলম ব্যবস্থো সনওয়ো।  

আটককৃি বোহন কর্তপ্ লক্ষে 

অনুমসিক্রলম সনেোম/বংি 

কেো। 

তনধ বাতিি সকান েিয় 

সনই। 

সমোহোম্মদ আিোদ্যজ্জোমোন 

েোইলিন্স অসফিোে (চ: দো:) 

কক্ষ নম্বে: ২০২ 

সমোবোইে: ০১৭১৭-৮৭০১৮৭ 

ই-সমইে: 

asad.0074@gmail.com 

13.  সিলেট সিটি কল্ পোলেশলনে আইন অনুর্োয়ী 

েোজস্ব আদোলয়ে েলক্ষয সবসভন্ন ভ্রোম্যমোন 

আদোেি ্সেচোেনো কেো। 

েোজস্ব সবভোলগে 

চোসহদোনুর্োয়ী েোজস্ব 

আদোলয় সমোবোইে সকোট প 

্সেচোেনো 

নোগসেলকে আলবদন/ 

স্বউলযোলগ 

- - স্যনন্দো েোয় 

সনব পোহী ম্যোসজলেট 

কক্ষ নম্বে: ৩১২/২ 

সমোবোইে: ০১৫২১-৫৮৫৩৯৩ 

14.  স্থায়ী কি বকিবা/কি বচািীনদি িাতেক সবিন 

প্রস্তুিকিণ ও প্রদান। 

প্রসি মোলিে 

কম পসদবলিে সশষ সদন 

সবিন সবে প্রস্তুি কলে 

নসথলি কর্তপ্ লক্ষে 

অনুলমোদন সনলয় সবিন 

প্রদোন কেো হয়।   

প্রলর্োজয নলহ সচক স্বোক্ষে কলে স্ব স্ব 

ব্যোংক সহিোলবে মোধ্যলম 

সবিন প্রদোন কেো হয়। 

৭ তদননি িনধ্য  

 

 

 

 

 

 

আ. ন. ি িনছুফ 

তহোব িক্ষ্ণ কি বকিবা 

কক্ষ নম্বে: ২০৯ 

সিাবাইল নং- ০১৭১১৪৬১৭১২ 

 

 

 

15.  কি বকিবা/কি বচািীনদি আনুনিাতিক প্রতিনিন্ট 

ফান্ড, ১২ িানেি জিা ছুটিি সবিন, বনকয়া 

সবিন প্রদাননি ব্যবস্থাকিণ।  

স্আেএে সশষ হলে 

প্রদোন কেো হয়। 

আনুলিোসষক  স্আেএে থোকো অবস্থোয় 

প্রসভলডন্ট ফোন্ড কল্যোণ 

িহসবে ও অসজপি ছুটিে 

প্রোপ্যিো প্রদোন কেো হয়। 

আনবদনপত্র পাওয়াি 

েনবাচ্চব ৩ তদননি িনধ্য 

প্রস্তাব েহ নতথ উপস্থাপন 

কিা হয়। 

16.  চুতিতিতিক তনধ বাতিি সবিন/বদতনক তিতিক 

কি বকিবা/কি বচািী ও শ্রতিকনদি িাতেক সবিন 

প্রস্তুকিণ। 

িংসিষ্ট শোখো হলি 

সবিন সবে িংগ্রহ কেো 

হয়। িো নসথলি সনোট 

সদলয় কর্তপ্ লক্ষে 

সহিোব শোখো হলি সবে ফেম 

িংগ্রহ কেো হয়। 

স্ব স্ব ব্যোংক সহিোলবে 

মোধ্যলম সবিন ্সেলশোধ 

কেো হয়। 

৫ তদননি িনধ্য সবিন 

তবল প্রস্তুি কনি 

উপস্থাপন। 
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অনুলমোদনক্রলম সচক 

ইস্যয কেো হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আ. ন. ি িনছুফ 

তহোব িক্ষ্ণ কি বকিবা 

কক্ষ নম্বে: ২০৯ 

সিাবাইল নং- ০১৭১১৪৬১৭১২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  েম্মাতনি কাউতিলিবৃনেি েম্মাতনিািা প্রদাননি 

ব্যবস্থাকিণ। 

প্রসি মোলিে সশষ 

কোর্ পসদবলি নসথলি 

কর্তপ্ লক্ষে 

অনুলমোদনিহ সচক 

ইস্যয কেো হয়।  

প্রোসি স্বীকোে্লত্র 

কোউসন্সেেবৃলন্দে স্বোক্ষে 

গ্রহণপূব পক সচক প্রদোন কেো হয়।  

সচলকে মোধ্যলম ্সেলশোধ 

কেো হয়। 

২ তদননি িনধ্য 

18.  প্রনিযক তবিানগি বদতনক/চুতিতিতিক/স্থায়ী 

কি বকিবা/কি বচািীনদি িাতেক সবিননি তবল 

‘নপ-সিাল’ েফটওয়ানিি িাধ্যনি কতম্পউটানি 

বিতিকিণ।  

কসম্পউটোলে Excel 

সপ্রোগ্রোলমে মোধ্যলম 

সবিন সবে প্রস্তুি কেো 

হয়। 

  সহিোব শোখো ব্যোংক সহিোলবে মোধ্যলম। ২ তদননি িনধ্য 

19.  িাজস্ব আদানয়ি বদনতেন আনয়ি তহোব 

কর্তবপক্ষ্ বিাবি উপস্থাপননি ব্যবস্থাকিণ।  

েোজস্ব আদোলয়ে 

ব্যোংক িংগ্রলহে 

মোধ্যলম সহিোব প্রস্তুি 

কেো হয়। 

ব্যোংক স্ক্রে হলি সহিোব কস্ 

এসিকেন। 

কস্ হলি সহিোব সপ্রন্ট কলে 

কর্তপ্ ক্ষ বেোবলে উ্স্থো্ন। 

প্রতিতদন 

20.  কনপ বানিশননি েকল তবিানগি 

বদতনক/চুতিতিতিক স্থায়ী কি বকিবা/কি বচািীনদি 

বাৎেতিক উৎেব সবানাে বিতিকিণ।   

স্থোয়ী কম পচোেীলদে 

সবসিলকে সভসিলি 

সবোনোি 

প্রস্তুিকেণ,দদসনক 

চুসিসভসিক 

কম পচোেীলদে 

আলবদলনে সভসিলি 

সবোনোি প্রদোন। 

 

সনলদ পশ সপ্রসক্ষলি কর্তপ্ লক্ষে 

মোধ্যলম। 

 

স্ব স্ব ব্যোংক সহিোলবে 

মোধ্যলম। 

৩ তদননি িনধ্য 

21.  কি বকিবা/কি বচািীনদি বাতি বক সবিননি বানজট 

প্রণয়ন।  

বসধ পি বোসষ পক সবিনিহ 

বোলজট প্রণয়ন কেো 

হয়। 

 িেকোে সনধ পোসেি সনয়লম 

বোলজট প্রণয়ন কেো হয়। 

বসধ পি বোসষ পক সবিনিহ। ৭ তদননি িনধ্য 

22.  অতিট আপতিি জবাব প্রদান।   অসডট আ্সিে 

সপ্রসক্ষলি িংসিষ্ট শোখো 

হলি কোগজোসদ 

্োওয়োে ্ে জবোব 

প্রদোন কেো হয়। 

আ্সিে িোলথ িংসিষ্ট 

কোগজোসদ 

প্রলর্োজয নলহ তনধাতিি েিনয়ি িনধ্য 

23.  বদলীকৃি সপ্রিনণ তননয়াতজি কি বকিবানদি সবিন 

প্রস্তুিকিণ। 

LPC ও 

সনলয়োগ্লত্রে মোধ্যলম 

সবিন প্রস্তুি ও প্রদোন 

কেো হয়। 

বদেী িংক্রোন্ত সচঠি সচলকে মোধ্যলম ১-৩ তদননি িনধ্য 

24.  মৃি কি বকিবা/কি বচািীনদি 

আনুনিাতিক/প্রতিনিন্ট ফানন্ডি অথ ব প্রদান। 

মৃি ব্যসিে 

উিেোসধকোেীে 

আলবদলনে সভসিলি টোকো 

প্রদোন কেো হয়। 

আলবদন ্ত্র ও উিেোসধকোেীে 

িনদ্ত্র 

সচলকে মোধ্যলম আনবদন প্রাতিি ৩-৫ 

তদননি িনধ্য 
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25.  বদতলকৃি সপ্রিনণ তননয়াতজি 

কি বকিবা/কি বচািীনদি এলতপতে প্রদান। 

বদেীে সক্ষলত্র সহিোব 

শোখো হলি LPC 

বিসে কলে সহিোব 

েক্ষণ কম পকিপোে 

স্বোক্ষেিহ এমড্রজু কলে 

প্রদোন কেো হয়। 

বদেীকৃি সচঠি প্রলর্োজয নলহ ১ তদননি িনধ্য  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আ. ন. ি িনছুফ 

তহোব িক্ষ্ণ কি বকিবা 

কক্ষ নম্বে: ২০৯ 

সিাবাইল নং- ০১৭১১৪৬১৭১২ 

 

 

 

 

 

 

 

26.  এতিতপ সথনক বিাদ্দভুি প্রকনল্পি দাতখলকৃি 

তবল পতিনশাধ। 

প্রলকৌশে শোখো হলি 

সবে প্রস্তুি কলে সহিোব 

শোখোয় দোসখে কেোে 

্ে িহসবে িোল্লক্ষ 

িোলথ িোলথ সবে 

্সেলশোধ কেো হয়। 

সবে ভোউচোে ও MB িংসিষ্ট 

নসথিহ 

সচলকে মোধ্যলম ১-৩ তদননি িনধ্য 

27.  তনজস্ব িহতবলভুি প্রকনল্পি দাতখলকৃি তবল 

পতিনশাধ। 

ঐ সবে ভোউচোে ও MB িংসিষ্ট 

নসথিহ 

সচলকে মোধ্যলম ১-৩ তদননি িনধ্য 

28.  অন্যান্য তবল পতিনশাধ। সবলেে ধেন অনুর্োয়ী 

িহসবে িোল্লক্ষ সবে 

্সেলশোধ কেো হয়। 

সবে ভোউচোে ও আলবদন ্ত্র সচলকে মোধ্যলম ১-৩ তদননি িনধ্য  

29.  তবতিন্ন তবিাগ কর্তবক দাতখলকৃি তবল পতক্রয়ায় 

অেিতি/অতনয়ি থাকনল আপতি উত্থাপন। 

িংলশোধলনে জন্য 

সফেি ্োঠোলনো হয়। 

সবে ভোউচোে প্রলর্োজয নলহ ১ তদননি িনধ্য 

30.  উত্থাতপি আপতি েংতিষ্ট তবিাগ কর্তবক জবাব 

প্রদাননি পি তনষ্পতিকিণ। 

জবোব িল্িোষজনক 

হলে সনষ্পসি কেো হয় 

িংলশোসধি কোগজোসদ প্রলর্োজয নলহ ২ তদননি িনধ্য 

31.  খািওয়ািী তবতিন্ন িহতবল েংক্রান্ত তিনপ বাট 

প্রদান। 

খোিওয়োেী সহিোব 

একসত্রকেলণে মোধ্যলম 

কযোশ বসহ প্রলর্োজয নলহ প্রতি িানেি প্রথি 

কা বতদবনে 

32.  অথ ব বছিতিতিক উত্থাতপি অতিট আপতিি 

তনষ্পতিকিণ। 

ব্রডশীট জবোলেে 

মোধ্যলম সনষ্পসি 

কেলণে প্রসক্রয়ো গ্রহণ 

কেো হয়। 

আ্সিে িোলথ িংসিষ্ট 

কোগজোসদ 

প্রলর্োজয নলহ তনিীক্ষ্া কর্তবপক্ষ্ কর্তবক 

তনধ বাতিি েিয়েীিাি 

িনধ্য 

33.  বানজট প্রণয়ন সচঠিে মোধ্যলম িংসিষ্ট 

িকে সবভোগ/শোখোে 

চোসহদো্ত্র গ্রহন কেো 

হয় 

বোৎিসেক আয়/ব্যলয়ে সববেণী 

মোধ্যলম 

প্রলর্োজয নলহ ৩ িাে 

34.  েম্পূিক বানজট িংলশোসধি বোলজলটে 

মোধ্যলম িম্পূেক 

বোলজট প্রস্তুি কেো হয় 

সবগি বৎিলেে আয়/ব্যলয়ে 

সহিোব সববেণী 

প্রলর্োজয নলহ ১৫ তদন 

35.  অববধ তবল সবাি ব, োইননবাি ব, ব্যানাি, সফস্টুন 

অপোিণ। 

কর্তপ্ লক্ষে সনলদ পশনো 

অনুর্োয়ী 

-- অ্িোসেি দ্রব্যোসদ উনু্মি 

সনেোলম সবসক্র কেো হয় 

প্রনয়াজন অনু ায়ী সমো. েসমজ সময়ো 

কে কম পকিপো (চ: দো:) 

কক্ষ নম্বে: ৫২০ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৮১৮৭২২ 

ইলমইে: ramijuddin70@gmail.com 

36.  কি আদানয়ি িাতেক লক্ষ্যিাত্রা তনধ বািণ। সবভোগীয় কম পকিপোে 

সনলদ পলশ মোসিক িভোয় 

সনধ পোেণ কেো হয়। 

মোসিক আদোয় প্রসিলবদন।   সবনোমুলল্য প্রতিিানে একবাি 
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37.  কি বকিবা/কি বচািীনদি দািতিক কানজ ব্যবহানিি 

জন্য গােী/িটি োইনকল িঞ্জুিী।  

আলবদন ও 

শোখো/সবভোগীয় প্রধোলনে 

স্য্োসেশ 

অনুলমোদন িোল্লক্ষ সবনোমূলল্য ১ (এক) মোি।   

সিা. আব্দুল আতজজ 

িত্ত্বাবধায়ক প্রনকৌশলী (চ: দো:)  

কক্ষ নম্বে: ৪০৩ 

সিাবাইল: ০১৭১১-১৯৫২১৮ 

 

38.  গােী োতি বতেং ঐ আলবদলনে সপ্রসক্ষলি। সবনোমূলল্য  প্রনয়াজন সবানধ 

39.   ানবাহন/ ন্ত্রপাতি ক্রয় OTM/DPM 

্দ্ধসিলি। 

DPP অনুর্োয়ী। সবনোমূলল্য  েিকাতি/নকানটশন/দিপত্র 

কতিটিি জন্য প্রতক্রয়া কিনণ 

তনধ বাতিি েিনয়ি িনধ্য 

40.  কম পকিপো/কম পচোেীলদে দোিসেক/আবোসিক 

সটসেলফোন িংলর্োগ মঞ্জুেী  

আলবদন ও 

শোখো/সবভোগীয় প্রধোলনে 

স্য্োসেশ 

-- সবনোমূলল্য ০৩ (সিন) কম পসদবি সিা. রুহুল আলি 

তনব বাহী প্রনকৌশলী (তবদ্যযৎ) (চ: দো:) 

কক্ষ নম্বে: ৫০১ 

সিাবাইল: ০১৯১১-২৪৯৬৯৯ 

ইনিইল: r.alam_43@yahoo.com 

41.  তেটি কনপ বানিশন এলাকাভূি তবতিন্ন গুরুত্বপূণ ব পনয়নন্ট 

সেৌের্য্ব বধ বন ও আনলাকেজ্জ্বাি ব্যবস্থাকিণ। 
সনজস্ব সেোক ও ঠিকোদোে 

সনলয়োলগে মোধ্যলম। 

PPR-২০০৮ অনুয়োয়ী। সবনোমূলল্য তবনশি েিনয় জািীয় 

তদবনে। 
 

২.৩ প্রোসিষ্ঠোসনক সিবোিঃ- 
 

ক্র: 

নং 

সিবোে নোম সিবো প্রদোন ্দ্ধসি প্রলয়োজনীয় কোগজ্ত্র/ 

আলবদন ফেম প্রোসিে স্থোন 

সিবোমূল্য এবং ্সেলশোধ 

্দ্ধসি 

সিবো প্রদোলনে িময় 

িীমো 

দোসয়ত্বপ্রোি কম পকিপো  

 (নোম,্দবী, কক্ষ, সফোন ও ই-

সমইে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1.  োধািণ েিাি আনয়াজন এবং কা বতববিণী 

প্রস্তুিকিণ। 

কর্তপ্ লক্ষে সনলদ পশনো 

সমোলিোলবক 

-- তবনামূনে  ১৪ (সচৌদ্দ) সদন সিাহাম্মদ হাতনফুি িহিান 

প্রশােতনক কি বকিবা 

কক্ষ্ নম্বি: ২০১ 

সিাবাইল: ০১৭১১-৫৭০৭২৭ 

ই-সিইল: hfbmbd.2021@yahoo.com 

2.  গুণীজন িংবধ পণোে আলয়োজন কেো।  কর্তপ্ লক্ষে সনলদ পশনো 

সমোলিোলবক 

-- তবনামূনে িমলয় িমলয়  

3.  নোগসেকত্ব িনদ্ত্র ্দোন।  নোগসেলকে চোসহদো 

সমোিোলবক 

জোিীয় ্সেচয় ্ত্র সবনোমূলল্য ১ (এক) সদন।   

কোউসন্সেে 

িংসিষ্ট ওয়োড প কোউসন্সেে কোর্ পোেয় 4.  উিেোসধকোেী িনদ্ত্র প্রদোন।  নোগসেলকে চোসহদো 

সমোিোলবক 

জোিীয় ্সেচয় ্ত্র, ছসব   সবনোমূলল্য ৩ (সিন) সদন। 

5.  কনপ বানিশন পতিচাতলি তকন্ডাি গানি বন, প্রাথতিক ও 

িাধ্যতিক তবদ্যালনয় যুনগাপন াগী তশক্ষ্া কা বক্রি 

প্রবিবন। 

কর্তপ্ লক্ষে সনলদ পশ 

সমোিোলবক। 

-- সবনোমূলল্য তশক্ষ্া বছি শুরুি পূনব ব 

প্রনয়াজনীয় তশক্ষ্া কা বক্রি 

প্রণয়ন।  

 

সনহোে েঞ্জন পুেকোয়স্থ 

সশক্ষো, িংস্কৃসি, ্োঠোগোে ও 

িমোজকল্যোণ কম পকিপো 

কক্ষ্ নম্বি: ৫১৯ 

সমোবোইে: ০১৭১২-১৭৭৭১৩ 

sccedubd@gmail.com 

 

6.  তবতিন্ন জািীয় তদবে উদ াপন।  কর্তপ্ লক্ষে সনলদ পশ 

সমোিোলবক। 

-- সবনোমূলল্য সফব্রুয়ািী-িাচ ব-তিনেম্বি 

7.  কনপ বানিশন পতিচাতলি তশক্ষ্া-প্রতিষ্ঠান েমূনহ 

আন্তিঃ ক্রীো প্রতিন াতগিা ও পুিষ্কাি তবিিণী। 

কর্তপ্ লক্ষে সনলদ পশ 

সমোিোলবক। 

-- সবনোমূলল্য জানুয়ািী/নফব্রুয়ািী িানেি 

িনধ্য 

8.  তশক্ষ্া কি বকিবা কর্তবক তশক্ষ্া প্রতিষ্ঠান পতিদশ বন। কর্তপ্ লক্ষে সনলদ পশ 

সমোিোলবক। 

-- সবনোমূলল্য প্রতিিানে অন্তিিঃ ২টি 

9.  তশক্ষ্া প্রতিষ্ঠানন আেবাবপত্র, োবনিটিী 

েিঞ্জািাতদ, অতফে  ন্ত্রপাতি ইিযাতদ ক্রয় এবং 

েিবিানহি ব্যবস্থাকিণ।  

কর্তপ্ লক্ষে সনলদ পশ 

সমোিোলবক। 

-- সবনোমূলল্য তশক্ষ্া প্রতিষ্ঠান প্রধাননি  

চাতহদাি সপ্রতক্ষ্নি 
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৩) আওিোধীন অসধদিে/িংস্থো/অন্যোন্য প্রসিষ্ঠোন কর্তপক প্রদি সিবো: 

 

 

৪) আ্নোে কোলছ আমোলদে প্রিযোশো: 

 

ক্রসমক 

নং 

প্রসিশ্রুি/কোসিি সিবো প্রোসিে েলক্ষয কেণীয়  

1.  ত্রুটিমুি ও স্বয়ংিম্পূণ প আলবদন জমো প্রদোন। 

2.  র্থোর্থ প্রসক্রয়োয় প্রলয়োজনীয় চোজপ/সফি ্সেলশোধ কেো  

3.  স্বোক্ষোলিে জন্য ধোর্য্প িোসেখ ও িমলয় উ্সস্থি থোকো 

4.  সিবো গ্রহলণে জন্য অনোবশ্যক সফোন/িদোেসক নো কেো 

5.  প্রলয়োজয সক্ষলত্র সমোবোইে সমলিজ/ই-সমইে এে সনলদ পশনো অনুিেণ কেো 

6.  সিটি কল্ পোলেশলনে কোর্ পক্রম িম্পলকপ অবসহি থোকো 

7.  সিটি কল্ পোলেশলনে ওলয়বিোইট সভসজট 

8.  প্রলয়োজনীয় অন্যোন্য িথ্য প্রদোন 

 

 

৪) অসভলর্োগ প্রসিকোে ব্যবস্থো্নো (GRS) 

 

সিবো প্রোসিলি অিন্তুষ্ট হলে সনলনোি কম পকিপোে িোলথ সর্োগোলর্োগ করুন। 

 

ক্রসমক নং কখন সর্োগোলর্োগ কেলবন কোে িলে সর্োগোলর্োগ কেলবন সর্োগোলর্োলগে ঠিকোনো সনষ্পসিে িময়িীমো 

1.  দোসয়ত্বপ্রোি কম পকিপো িমোধোন সদলি ব্যথ প হলে  অসভলর্োগ সনষ্পসি কম পকিপো (অসনক) ইয়োিসমন নোহোে রুমো 

প্রধোন িম্পসি কম পকিপো 

সিলেট সিটি কল্ পোলেশন 

৩০ (সত্রশ) কোর্ পসদবি 

2.  অসভলর্োগ সনষ্পসি কম পকিপো (অসনক) সনসদ পষ্ট িমলয় িমোধোন 

সদলি ব্যথ প হলে 

আ্ীে কম পকিপো সবধোয়ক েোয় সচৌধুেী 

প্রধোন সনব পোহী কম পকিপো 

সিলেট সিটি কল্ পোলেশন 

২০ (সবশ) কোর্ পসদবি 

3.  আ্ীে কম পকিপো সনসদ পষ্ট িমলয় িমোধোন সদলি ব্যথ প হলে স্থোনীয় িেকোে সবভোলগে সজআেএি অসভলর্োগ গ্রহণ সকন্দ্র, স্থোনীয় িেকোে 

সবভোগ, বোংেোলদশ িসচবোেয়, ঢোকো।  

৬০ (ষোট) কোর্ পসদবি 

 


