
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, সসরাজগঞ্জ 

(সশক্ষা ও কল্যাণ) 
 

সসটিদজন চার্ যার 
 

ক্রসিক 

নাং 
জসবার নাি 

জসবা প্রোদন সদব যাচ্চ 

সিয় 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/আদবেন 

ফরি প্রাসিস্থান 
জসবামূল্য এবাং পসরদশাধ 

পদ্ধসত (র্সে থাদক)  

শখার নািসহ োসয়ত্বপ্রাি কি যকতযা পেবী, রুি 

নম্বর, জজলা/উপদজলার জকাড,  অসফসসয়াল 

জর্সলদফান নম্বর ও ই-জিইল 

উর্ধ্যতন কি যকতযার পেবী, রুি নম্বর (জজলা/ 

উপদজলার জকাডসহ অসফসসয়াল জর্সলদফান 

নম্বর ও ই-জিইল 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01 
এসতিখানা ও 

সলল্লাহ জবাসডাং এর 

অনুজ্ঞা পত্র প্রোন 
2৫ কার্ যসেবস 

১) আদবেন ফরি  
২) এসতিখানা এবাং সবধবা 

সনে আইন, ১৯৪৪ এর 

কসপ 

১। শিক্ষা ও কল্যাণ িাখা 
    কক্ষ নাং-৩১০ 
২। ই-জসবা কদে 
৩। জজ লা তথ্য বাতায়ন 
জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

সসরাজগঞ্জ। 

প্রদর্াজয নয় 

সহকারী কসিশনার 
সশক্ষা ও কল্যাণ শাখা 

জফান নম্বর  +৮৮ ০২ ৫৮৮৮৩০২৬৭ 
ই-জিইল -edu.dcsiraj@yahoo.com 

জজলা জকাড-৮৮০০ 

রুি নম্বর-৩১০ 

জজলা প্রশাসক 
সসরাজগঞ্জ 

জফান নম্বর +৮৮ ০২ ৫৮৮৮৩০৩৩৫ 
জিাবাাঃ ০১৭১৩২০২০৪৯ 

E-mail- dcsirajganj@mopa.gov.bd 

রুি নম্বর-২০৫  

02 
সশক্ষা প্রসতষ্ঠাদন 

ম্যাদনসজাং কসিটির 

সেস্য িদনানয়ন 
0৫ কার্ যসেবস 

সাংসিষ্ট প্রসতষ্ঠান প্রধান 

কর্তযক সলসখসত আদবেন 

পত্র। 
আদবেনকারী কর্তযক সরবরাহকৃত সবনা খরদচ 

সহকারী কসিশনার 
সশক্ষা ও কল্যাণ শাখা 

জফান নম্বর  +৮৮ ০২ ৫৮৮৮৩০২৬৭ 
ই-জিইল -edu.dcsiraj@yahoo.com 

জজলা জকাড-৮৮০০ 

রুি নম্বর-৩১০ 

জজলা প্রশাসক 
সসরাজগঞ্জ 

জফান নম্বর  +৮৮ ০২ ৫৮৮৮৩০৩৩৫ 
জিাবাাঃ ০১৭১৩২০২০৪৯ 

E-mail- dcsirajganj@mopa.gov.bd 

রুি নম্বর-২০৫   

03 
সশক্ষা প্রসতষ্ঠাদন 

সপ্রজাইসডাং 

অসফসার সনদয়াগ। 
0৫ কার্ যসেবস 

সাংসিষ্ট প্রসতষ্ঠান প্রধান 

কর্তযক সলসখসত আদবেন 

পত্র। খসড়া জ ার্ার 

তাসলকা ও পূদব যর 

অনুদিাসেত কসিটির 

ফদর্াকসপ। 

আদবেনকারী কর্তযক সরবরাহকৃত সবনা খরদচ 

সহকারী কসিশনার 
সশক্ষা ও কল্যাণ শাখা 

জফান নম্বর  +৮৮ ০২ ৫৮৮৮৩০২৬৭ 
ই-জিইল -edu.dcsiraj@yahoo.com 

জজলা জকাড-৮৮০০ 

রুি নম্বর-৩১০ 

জজলা প্রশাসক 
সসরাজগঞ্জ 

জফান নম্বর  +৮৮ ০২ ৫৮৮৮৩০৩৩৫ 
জিাবাাঃ ০১৭১৩২০২০৪৯ 

E-mail- dcsirajganj@mopa.gov.bd 

রুি নম্বর-২০৫   

04 

সশক্ষা প্রসতষ্ঠান ও 

সশক্ষাথীদের 

অনুোদনর আদবেন 

জপ্ররণ। 

0৫ কার্ যসেবস 

সাংসিষ্ট প্রসতষ্ঠান প্রধান ও 

সশক্ষাথী কর্তযক সলসখত 

আদবেন পত্র। প্রশাংসাপত্র 

ও ০১ কসপ ছসব। 

আদবেনকারী কর্তযক সরবরাহকৃত সবনা খরদচ 

সহকারী কসিশনার 
সশক্ষা ও কল্যাণ শাখা 

    জফান নম্বর  +৮৮ ০২ ৫৮৮৮৩০২৬৭ 
ই-জিইল -edu.dcsiraj@yahoo.com 

জজলা জকাড-৮৮০০ 

রুি নম্বর-৩১০ 

জজলা প্রশাসক 
সসরাজগঞ্জ 

জফান নম্বর  +৮৮ ০২ ৫৮৮৮৩০৩৩৫ 
জিাবাাঃ ০১৭১৩২০২০৪৯ 

E-mail- dcsirajganj@mopa.gov.bd 

রুি নম্বর-২০৫    
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