
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, সসরাজগঞ্জ 

সাধারণ শাখা 

www.sirajganj.gov.bd 

মাঠ পর্ যাদয়র জসবা প্রোন প্রসতশ্রুসত (Citizen’s Charter) 
১) ভিশন ও ভিশন : 

    রুপকল্প (Vision)  : দক্ষ ও কার্ যকর  জনপ্রশাসন  

    অভিলক্ষয (Mission : ভনয় াগ, প্রভশক্ষণ, প্রাভিষ্ঠাভনক সক্ষিিা বৃভি ও িানব সম্পয়দর কার্ যকর ব্যবহার ভনভিিকরয়ণর  

    িাধ্যয়ি একটি দক্ষ ,সসবামুখী ও জবাবভদভহিামূলক জনবান্ধব জনপ্রশাসন গয়ে সিালা।  
 

২) প্রভিশ্রুি সসবাসমূহ:  
 

২.১) নাগভরক সসবা:   

ক্রি সসবার নাি সসবা প্রদায়নর সয়্যাচ সি  প্রয় াজনী  কাগজ পত্র প্রয় াজনী  

কাগজপত্র/আয়বদন ফরি 

প্রাভিস্থান 

সসবামূল্য এবং পভরয়শাধ 

পিভি (র্ভক খায়ক) 

শাখার নািসহ দাভ ত্ব প্রাি কি যকিযার (নাি/পদবী, 

রুি নম্বর, সজলা/উপয়জলার সকাড,অভফভস াল 

সেভলয়ফান ও ই-সিইল 

উধ যিন কি যকিযার নাি/পদবী, রুি নম্বর 

সজলা/উপয়জলার সকাডসহ  অভফভস াল  

সেভলয়ফান ও ই-সিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ সবসিন্ন সাংস্থা জেদক 

স্মারকসলসপ গ্রহণ ও 

উর্দ্যতন 

কর্তযপক্ষ বরাবদর 

জপ্ররণ 

৭ (সাত) কার্ য সেবস স্মারকসলসপর োসবর স্বপদক্ষ 

প্রামাসনক েসললাসে  

 

সাো কাগদজ আদবেন সবনামূদে সহকারী কসমশনার, সাধারণ শাখা 

     জেসলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃgen.dcsiraj@yahoo.com 

মীর জমাহাম্মে মাহবুবুর রহমান 

জজলা প্রশাসক, সসরাজগঞ্জ 

জেসলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অস স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

২ মহামান্য 

রাষ্ট্রপসত/মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী/মন্ত্রী/ 

প্রসতমন্ত্রী ও সাংসে 

সেস্যগদণর প্রেত্ত 

অনুোন সবতরণ 

৭ (সাত) কার্ য সেবস ১.জাতীয় পসরচয় প্রদের 

সতযাসয়ত  দোকসপ। 

২.উপদজলা সনব যাহী  অস সার 

কর্তযক প্রেত্ত প্রতযয়নপে 

 

সাো কাগদজ আদবেন সবনামূদে সহকারী কসমশনার, সাধারণ শাখা 

     জেসলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃgen.dcsiraj@yahoo.com 

মীর জমাহাম্মে মাহবুবুর রহমান 

জজলা প্রশাসক, সসরাজগঞ্জ 

জেসলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অস স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৩ সাংস্কৃসতদসবী ও 

সাাংস্কৃসতক 

প্রসতষ্ঠাদনর অনুকূদল 

বরাদ্দকৃত অনুোন 

সবতরণ 

৭ (সাত) কার্ য সেবস ১.জাতীয় পসরচয় প্রদের 

সতযাসয়ত  দোকসপ। 

২.উপদজলা সনব যাহী অস সার 

কর্তযক প্রেত্ত প্রতযয়নপে 

৩.১০ োকার রাজস্ব স্ট্যাম্প 

১. জজলা কালচারাল 

অস সাদরর কার্ যালয়, 

সসরাজগঞ্জ 

২. www.forms.gov.bd  

সবনামূদে সহকারী কসমশনার, সাধারণ শাখা 

     জেসলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃ gen.dcsiraj@yahoo.com 

মীর জমাহাম্মে মাহবুবুর রহমান 

জজলা প্রশাসক, সসরাজগঞ্জ 

জেসলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অস স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৪ দুস্থ ও অবসরপ্রাপ্ত 

ক্রীড়াসবেগদণর 

আসে যক অনুোন 

প্রোন 

- জজলা ক্রীড়া অস সাদরর সনকে 

প্রদয়াজনীয় কাগজপেসহ সলসখত 

আদবেনপে 

১.সাধারণ শাখা, জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

সসরাজগঞ্জ 

২. www.forms.gov.bd 

সবনামূদে সহকারী কসমশনার, সাধারণ শাখা 

     জেসলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃ gen.dcsiraj@yahoo.com 

মীর জমাহাম্মে মাহবুবুর রহমান 

জজলা প্রশাসক, সসরাজগঞ্জ 

জেসলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অস স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

 

 

 

 

 

চলমান পাতা-০২ 

 



পাতা-০২ 

ক্রি সসবার নাি সসবা প্রদায়নর সয়্যাচ সি  প্রয় াজনী  কাগজ পত্র প্রয় াজনী  

কাগজপত্র/আয়বদন ফরি 

প্রাভিস্থান 

সসবামূল্য এবং পভরয়শাধ 

পিভি (র্ভক খায়ক) 

শাখার নািসহ দাভ ত্ব প্রাি কি যকিযার 

(নাি/পদবী, রুি নম্বর, সজলা/উপয়জলার 

সকাড,অভফভস াল সেভলয়ফান ও ই-সিইল 

উধ যিন কি যকিযার নাি/পদবী, রুি নম্বর 

সজলা/উপয়জলার সকাডসহ  অভফভস াল  

সেভলয়ফান ও ই-সিইল 

৫ পসবে হজ্জ্ব গমদণচ্ছু 

হজ্জ্বর্ােীদের জসবা 

প্রোন 

ধম য মন্ত্রনালয় কর্তযক 

সনধ যাসরত সময় 

১. ভনধ যাভরি ভনবন্ধন ফরি ও 

আয়বদন ফরি 

২. ভনধ যাভরি ব্যাংয়ক োকা 

জিাপূব যক জিা রভশদ/ ব্যাংক 

ড্রাফে/সপ-অড যার 

৩. ০২(দুই) কভপ পাসয়পাে য 

সাইয়জর সিযাভ ি রভিন ছভব 

(ভনবন্ধন ফরি জিাদায়নর সায়ে 

০১ কভপ এবং আয়বদন ফরি 

জিাদায়নর সায়ে ০১(এক) কভপ 

৪.ভনজ ঠিকানা সম্বভলি 

ডাকটিভকে যুক্ত খাি 

৫. আন্তজযাভিক পাসয়পাে য 

(ভনবন্ধন ফরি জিাদায়নর সায়ে 

সিযাভ ি ফয়োকভপ এবং 

আয়বদন ফরি জিাদায়নর সায়ে 

মূলকভপ) 

১. জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় 

/ইউএনও অস স/ ইসলাসমক 

 াউদেশন 

২. সনধ যাসরত ব্াাংক 

- সহকারী কসমশনার, সাধারণ শাখা 

     জেসলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃgen.dcsiraj@yahoo.com 

মীর জমাহাম্মে মাহবুবুর রহমান 

জজলা প্রশাসক, সসরাজগঞ্জ 

জেসলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অস স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৬ ক্ষুদ্র নৃ-তাসিক 

জগাষ্ঠীদক সনে প্রোন 

তেন্ত প্রসতদবেন প্রাসপ্ত 

সাদপদক্ষ 

১.সলসখত আদবেনপে 

২.নৃ-সগাষ্ঠী প্রধান কর্তযক প্রদত্ত 

সনদপত্র 

৩.আয়বদনকারীর ছভব-০২ কভপ 

৪.জাতীয় পসরচয়পদের বা 

জন্মসনদের সতযাসয়ত কসপ 

- সবনামূদে সহকারী কসমশনার 

সাধারণ শাখা 

     জেসলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃ gen.dcsiraj@yahoo.com 

মীর জমাহাম্মে মাহবুবুর রহমান 

জজলা প্রশাসক, সসরাজগঞ্জ 

জেসলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অস স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৭ ট্রাদিল এদজসির 

লাইদসি প্রোন ও 

নবায়ন 

তেন্ত প্রসতদবেন প্রাসপ্ত 

সাদপদক্ষ 

জবসামসরক সবমান পসরবহন ও 

পর্ যে যন সাংস্থা হদত জপ্রসরত 

কাগজপে 

- - সহকারী কসমশনার, সাধারণ শাখা 

     জেসলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃ gen.dcsiraj@yahoo.com 

মীর জমাহাম্মে মাহবুবুর রহমান 

জজলা প্রশাসক, সসরাজগঞ্জ 

জেসলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অস স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৮ র্াত্রা/য়িলার 

অনুিভি প্রদান 

পুভলশ প্রভিয়বদন প্রাভি 

সায়পয়ক্ষ  

সাদা কাগজ/সংগঠয়নর ছাপায়না 

প্যায়ড আয়বদন। 

- ভবনামূয়ল্য সহকারী কসমশনার, সাধারণ শাখা 

     জেসলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃ gen.dcsiraj@yahoo.com 

মীর জমাহাম্মে মাহবুবুর রহমান 

জজলা প্রশাসক, সসরাজগঞ্জ 

জেসলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অস স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৯ বীর মুসিদর্ার্দ্াদের 

সম্মানী িাতা  

১০(েশ) কার্ য সেবস সাংসিষ্ট উপদজলা সনব যাহী 

অস সাদরর সনকে সাংসিষ্ট 

কাগজপেসহ সলসখত 

আদবেনপে 

- সবনামুদে সহকারী কসমশনার, সাধারণ শাখা 

     জেসলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃgen.dcsiraj@yahoo.com 

মীর জমাহাম্মে মাহবুবুর রহমান 

জজলা প্রশাসক, সসরাজগঞ্জ 

জেসলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অস স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

১০ বীর মুসিদর্ার্দ্াদের 

সবসবধ আদবেন 

১৫ (পদনর ) কার্ য সেবস  সলসখত আদবেনপে  - সবনামুদে সহকারী কসমশনার, সাধারণ শাখা 

     জেসলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃgen.dcsiraj@yahoo.com 

মীর জমাহাম্মে মাহবুবুর রহমান 

জজলা প্রশাসক, সসরাজগঞ্জ 

জেসলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অস স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

 

 

চলমান পাতা-০৩ 



 

পাতা-০৩ 

 

২.২) প্রাসতষ্ঠাসনক জসবা: 

ক্রম জসবার নাম জসবা প্রোদন সদব যাচ্চ সময় প্রদয়াজনীয় কাগজ পে প্রদয়াজনীয় কাগজপে/ 

আদবেন  রম প্রাসপ্তস্থান 

জসবামূে এবাং পসরদশাধ 

পর্দ্সত (র্সে োদক) 

শাখার নামসহ োসয়ত্ব প্রাপ্ত কম যকতযার পেবী,রুম 

নম্বর, জজলা/উপদজলা জকাড অস সসয়াল জেসলদ ান 

নম্বর ও ই-জমইল 

উর্দ্তযন কম যকতযার পেবী, রুম নম্বর, জজলা 

/উপদজলার জকাডসহ অস সসয়াল জেসলদ ান নম্বর 

ও ই-জমইল 
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১ এনসজওসমূদহর 

অনুকূদল প্রতযয়নপে 

প্রোন 

৩০(সেশ) কার্ য সেবস ১. এনসজও সবষয়ক 

বুযদরা/সমাজদসবা অসধেপ্তদরর 

সনবন্ধন পদের সতযাসয়ত 

 দোকসপ। 

২. অনুদমাসেত এ সড-৬ 

৩. অে য ছাড় এর সচঠির কসপ 

১. জজলা সমাজদসবা কার্ যালয় 

২. www.forms.gov.bd 

সবনামূদে সহকারী কসমশনার, সাধারণ শাখা 

     জেসলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃ gen.dcsiraj@yahoo.com 

মীর জমাহাম্মে মাহবুবুর রহমান 

জজলা প্রশাসক, সসরাজগঞ্জ 

জেসলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অস স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

২ কৃসষ পুনব যাসন 

সাংক্রান্ত উপদজলা 

পর্ যাদয় উপ-বরাদ্দ 

প্রোন 

৪  )চার ( কার্ য সেবস - - সবনামূদে সহকারী কসমশনার, সাধারণ শাখা 

     জেসলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃ gen.dcsiraj@yahoo.com 

মীর জমাহাম্মে মাহবুবুর রহমান 

জজলা প্রশাসক, সসরাজগঞ্জ 

জেসলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অস স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৩ ধম য মন্ত্রনালয় কর্তযক 

বরাদ্দকৃত অে য 

সবসিন্ন মসসজে/ 

মাদ্রাসা/মসির/ধমীয় 

উপাসনালদয়র 

সাংস্কার/জমরামত/ 

পুনব যাসদনর জন্য 

অনুোন প্রোন 

০৭ (সাত) কার্ য সেবস ১. মসসজে/মসিদরর নাদম 

ছাপাদনা প্যাদড আদবেন 

২. জিাোর আইসড কাদড যর  দোকসপ 

৩. জরজুদলশন বা কার্ যসববরণীদত 

সিাপসত/সম্পােকদক জচক গ্রহদণর 

ক্ষমতা প্রোন সাংক্রান্ত 

কার্ যসববরণীর সতযাসয়ত  দোকসপ 

৪. এক কসপ সদ্যদতালা পাসদপাে য 

সাইদজর সতযাসয়ত রসিন ছসব 

- সবনামূদে সহকারী কসমশনার, সাধারণ শাখা 

     জেসলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃ gen.dcsiraj@yahoo.com 

মীর জমাহাম্মে মাহবুবুর রহমান 

জজলা প্রশাসক, সসরাজগঞ্জ 

জেসলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অস স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

৪ সবসিন্ন কসমটিদত 

প্রসতসনসধ মদনানয়ন। 
০৫ (পাঁচ) কার্ য সেবস পে প্রাসপ্ত সাদপদক্ষ   সহকারী কসমশনার, সাধারণ শাখা 

     জেসলদ ান নাং:০২৫৮৮৮৩০২৬৬ 

ই-জমইলঃ gen.dcsiraj@yahoo.com

মীর জমাহাম্মে মাহবুবুর রহমান 

জজলা প্রশাসক, সসরাজগঞ্জ 

জেসলদ ানঃ ০২৫৮৮৮৩০৩৩৫  (অস স) 

ই-জমইল: dcsirajganj@mopa.gov.bd 

 

২.৩) অিযন্তরীন জসবা:   

 

ক্রম জসবার নাম জসবা প্রোদন 

সদব যাচ্চ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজ পে প্রদয়াজনীয় কাগজপে/ 

আদবেন  রম প্রাসপ্তস্থান 

জসবামূে এবাং 

পসরদশাধ পর্দ্সত 

(র্সে োদক) 

শাখার নামসহ োসয়ত্ব প্রাপ্ত কম যকতযার পেবী,রুম নম্বর, 

জজলা/উপদজলা জকাড অস সসয়াল জেসলদ ান নম্বর ও ই-জমইল 

উর্দ্তযন কম যকতযার পেবী, রুম নম্বর, জজলা 

/উপদজলার জকাডসহ অস সসয়াল জেসলদ ান 

নম্বর ও ই-জমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অে কার্ যালদয়র  সাধারণ শাখা হদত অিযন্তরীন জসবা প্রোন সাংক্রান্ত জকান কার্ যক্রম পসরচাসলত হয় না 

 


