
  সিলেট সিসট কল্পোলেশন 
নগে ভবন, সিলেট 
www.scc.gov.bd 

উন্নয়লনে গণতন্ত্র 
শশখ হোসিনোে মূেমন্ত্র 

ক্রম সবষয় তথ্য/সববেণ 
১. দপ্তে/িংস্থোে নোম সিলেট সিসট কল্পোলেশন 
২. উদ্ভোবনী উলদযোগ/উত্তমচচপোে 

িংসিপ্ত সশলেোনোম 
অনেোইন ্োসনে সবে 

৩. উলদযোগসটে িংসিপ্ত সববেণ  মযোনুলয়ে ্দ্ধসতে িীমোবদ্ধতো কোসটলয় ্োসনে সবে অনেোইলন প্রোসপ্ত ও শমোবোইে বযোংসকং-এে মোধ্যলম 
প্রদোলনে সিলেম ততসে কেো হলয়লে, এলত কলে িেকোসে ও শবিেকোসে ভবন বো ঘে-বোসিে মোসেকগণ 
বো গ্রোহলকেো সবলেে ্সেমোণ, প্রদোলনে তোসেখ, সবগত সবে প্রদোলনে তোসেখ এবং িফে সবে প্রদোলনে 
শনোসটসফলকশোন এিএমএি-এে মোধ্যলম জোনো যোয়।  

৪. উলদযোগ বোস্তবোয়ন িংক্রোন্ত ভোলেো 
মোলনে েসব 

্োসনে সবে ্সেলশোলধ্ে অলটোলমশন ্দ্ধসতে কোযপক্রম উলবোধ্ন। তোসেখ:  ১৭ অলটোবে ২০১৫ 
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ক্রম সবষয় তথ্য/সববেণ 
১. দপ্তে/িংস্থোে নোম সিলেট সিসট কল্পোলেশন 

২. উদ্ভোবনী উলদযোগ/উত্তমচচপোে 
িংসিপ্ত সশলেোনোম 

নগে শমোবোইে অযো্ি 

৩. উলদযোগসটে িংসিপ্ত সববেণ  নোগসেক জীবলনে নোনো দুলভপোগ এবং নোগসেক শিবো শ্লত হয়েোসনে ্োশো্োসশ শয শকোলনো ধ্েলনে 
অসভলযোগ নোগসেকলদে কোে শথ্লক জোনলত একসট “নগে শমোবোইে অযো্” চোেু কলেলে সিলেট সিসট 
কল্পোলেশন। এ অযোল্ে মোধ্যলম এেোকোে েোস্তো, িিক বোসত, ্োসন, নদপমো, আবজপনো, মশো, অববধ্ দখে, 
শয শকোলনো ্েোমশপ ও দূনপীসতে অসভলযোগ সিসট কল্পোলেশন কতত প্ লিে কোলে ্োঠোলনো যোয়।  
 
অযো্ এে মোধ্যলম শমোবোইলে শতোেো েসব স্বয়ংসক্রয়ভোলব কতত প্লিে কোলে শ্ৌলে যোলব। অসভলযোগ বো 
মতোমত শদওয়োে ্ে একসট এিএমএি আিলব যোলত দ্রুত অসভলযোগ সনষ্পসত্ত কেো যোয়।  
 
এেোিো অযোল্ে মোধ্যলম কোলেে হোি্োতোে, ফোয়োে িোসভপি, ্ুসেশ, মিসজদ, এসটএম বুথ্ ইতযোসদ শখোোঁলজ 
্োওয়ো যোয়। নগে অযোল্ আলেো আলে শময়ে, কোউসিেে, সিলেট সিসট কল্পোলেশলনে কমপকতপোগলনে 
শমোবোইে নম্বেিহ যোবতীয় তথ্য। এেোিো অনেোইন সবে িংক্রোন্ত গ্রোহক আইসি ও ্োিওয়োিপ বযবহোে 
কলে একজন নোগসেক অযো্সটলত েগ ইন কলে তোে সবে এে হোে নোগোদ তথ্যও শ্লত ্োলেন। 

৪. উলদযোগ বোস্তবোয়ন িংক্রোন্ত ভোলেো 
মোলনে েসব 

নগে শমোবোইে অযো্ি কোযপক্রম উলবোধ্ন কলেন সিলেট সিসট কল প্োলেশলনে  মোননীয় শময়ে  জনোব 
আসেফুে হক শচৌধু্েী, তোসেখ: ১৬ জুন ২০১৭ 
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৪. উলদযোগ বোস্তবোয়ন িংক্রোন্ত ভোলেো 
মোলনে েসব 
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ক্রম সবষয় তথ্য/সববেণ 
১. দপ্তে/িংস্থোে নোম সিলেট সিসট কল্পোলেশন 
২. উদ্ভোবনী উলদযোগ/উত্তমচচপোে 

িংসিপ্ত সশলেোনোম 
অনেোইন এলিিলমণ্ট এবং শহোসডং টযোক্স 

৩. উলদযোগসটে িংসিপ্ত সববেণ  শহোসডং টযোক্স অন েোইলন প্রোসপ্ত ও শমোবোইে বযোংসকং-এে মোধ্যলম সফ প্রদোলনে সিলেম ততসে কেো 
হলয়লে। গ্রোহক ঘলে বলিই শমোবোইে বযোংসকং এে মোধ্যলম শহোসডং টযোক্স সফ ্সেলশোধ্ কেলত 
্োলেন। সিলেট সিসট কল্পোলেশলনে ওলয়ব িোইলট গ্রোহকগণ তোে সনজস্ব আইসি ও ্োিওয়োিপ 
বযবহোে কলে অথ্বো Google play store শথ্লক Citizen Charter app িোউনলেোি কলে 
শহোসডং টযোক্স এে হোে নোগোদ তথ্য শদখলত ্োলেন। 

৪. উলদযোগ বোস্তবোয়ন িংক্রোন্ত ভোলেো 
মোলনে েসব 

অনেোইন এলিিলমণ্ট এবং শহোসডং টযোক্স কোযপক্রম উলবোধ্নী অনুষ্ঠোলন বক্তবয েোখলেন সিলেট সিসট 
কল্পোলেশলনে মোননীয় শময়ে জনোব আসেফুে হক শচৌধু্েী, তোসেখ: ৩১ শম ২০১৮ 
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ক্রম সবষয় তথ্য/সববেণ 
১. দপ্তে/িংস্থোে নোম সিলেট সিসট কল্পোলেশন 
২. উদ্ভোবনী উলদযোগ/উত্তমচচপোে 

িংসিপ্ত সশলেোনোম 
অনেোইন শেি েোইলিি 

৩. উলদযোগসটে িংসিপ্ত সববেণ  শেি েোইলিি অন েোইলন প্রোসপ্ত ও শমোবোইে বযোংসকং-এে মোধ্যলম সফ প্রদোলনে সিলেম ততসে কেো 
হলয়লে। গ্রোহক ঘলে বলিই শমোবোইে বযোংসকং এে মোধ্যলম শেি েোইলিি সফ ্সেলশোধ্ কেলত 
্োলেন। সিলেট সিসট কল্পোলেশলনে ওলয়ব িোইলট গ্রোহকগণ তোে সনজস্ব আইসি ও ্োিওয়োিপ 
বযবহোে কলে শেি েোইলিি এে আলবদন, প্রোসপ্ত এবং এে হোে নোগোদ তথ্য শদখলত ্োলেন। 

 
৪. উলদযোগ বোস্তবোয়ন িংক্রোন্ত ভোলেো 

মোলনে েসব 
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সবকোলশে মোধ্যলম শ্লমন্টঃ 
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সিসজটোে উদ্ভোবনী শমেো শত সিলেট সিসট কল প্োলেশলনে েে 
 

 


