
1 2 3 4 5 6 7 8

ক্রমিক 

নং
সেবার নাি

সেবা প্রদাননর েনববাচ্চ 

েিয়
প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আনবদন 

ফরি প্রামিস্থান

সেবািূল্য এবং পমরন াধ পদ্ধমি 

(যমদ থানক)

 াখার দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব া/ কিবচারী 

রুি নম্বরেহ পদমব, সজল্া/উপনজল্া 

সকাড, অমফমেয়াল্ সেমল্নফান ও ই-

সিইল্

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব,রুি 

নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাডেহ 

অমফমেয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্

১
উচ্চ মাধ্যমমক একাদশ শ্রেমি ভমতি 

ও শ্রেমিষ্ট্রেশন

শ্রিার্ ি কর্তিক প্রদত্ত মিজ্ঞমি 

ও মনষ্ট্রদ িশনা শ্রমাতাষ্ট্রিক

োিশাহী মশক্ষা শ্রিার্ ি ও কষ্ট্রেি কর্তিক 

প্রদত্ত মিজ্ঞমি অনুযায়ী

উচ্চ মাধ্যমমক একাদশ 

শ্রেমি ভমতি কমমটি

সেকামে মিমি শ্রমাতাষ্ট্রিক  মনি িামেত মি 

অনোইন ব্াাংমকাং

কেমিক কাম মুদ্রাক্ষমেক, রুম নাং-105  

শ্রিান নাং: 01918-989829                

ই-শ্রমইে- skcr2018@gmail.com

অধ্যক্ষ, কক্ষ নাং-(পুোতন-204)      

শ্রিান নাং- 0247-860890               

ই-মেইল- skcr2018@gmail.com

২ উচ্চ মাধ্যমমক দ্বাদশ শ্রেমি ভমতি

কষ্ট্রেি কর্তিক প্রদত্ত 

মিজ্ঞমি ও মনষ্ট্রদ িশনা 

শ্রমাতাষ্ট্রিক

একাদশ শ্রেমিে িামষ িক পেীক্ষাে নম্বেপত্র 

ভমতি মি িমা প্রদাষ্ট্রনে কন িিেষ্ট্রমশন মিপ

উচ্চ মাধ্যমমক দ্বাদশ শ্রেমি 

ভমতি কমমটি

সেকামে মিমি শ্রমাতাষ্ট্রিক  মনি িামেত মি 

অনোইন ব্াাংমকাং

অমিস সহকােী কাম মুদ্রাক্ষমেক              

রুম নাং-105                                     

শ্রিান নাং: 01756-625605                 

ই-শ্রমইে- skcr2018@gmail.com

অধ্যক্ষ, কক্ষ নাং-(পুোতন-204)      

শ্রিান নাং- 0247-860890               

ই-মেইল- skcr2018@gmail.com

৩

উচ্চ মাধ্যমমক সাটি িমিষ্ট্রকট 

(এইচ.এস.মস) পেীক্ষাে িেম 

পূেি, প্রষ্ট্রিশপত্র ও মনিন্ধন কার্ ি 

মিতেি ও পেীক্ষা গ্রহি

শ্রিার্ ি কর্তিক প্রদত্ত মিজ্ঞমি 

ও মনষ্ট্রদ িশনা শ্রমাতাষ্ট্রিক

মনি িাচনী পেীক্ষাে নম্বেপত্র              

িেম পূেি মি িমা প্রদাষ্ট্রনে 

কন িিেষ্ট্রমশন মিপ

উচ্চ মাধ্যমমক সাটি িমিষ্ট্রকট 

পেীক্ষা ও িেম পূেি 

কমমটি

সেকামে মিমি শ্রমাতাষ্ট্রিক  মনি িামেত মি 

অনোইন ব্াাংমকাং

কমিউটাে অপাষ্ট্রেটে, রুম নাং-203         

শ্রিান নাং: 01716-750878                 

ই-শ্রমইে- skcr2018@gmail.com

অধ্যক্ষ, কক্ষ নাং-(পুোতন-204)      

শ্রিান নাং- 0247-860890               

ই-মেইল- skcr2018@gmail.com

৪ মর্মগ্র (পাশ) শ্রকাষ্ট্রস ি ভমতি

িাতীয় মিশ্বমিদ্যােয় 

কর্তিক প্রদত্ত মিজ্ঞমি ও 

মনষ্ট্রদ িশনা শ্রমাতাষ্ট্রিক

িাতীয় মিশ্বমিদ্যােষ্ট্রয়ে মনষ্ট্রদ িশনা 

শ্রমাতাষ্ট্রিক এসএসমস/এইচএসমস পেীক্ষাে 

মূে নম্বেপত্র ও প্রশাংসাপত্র

মর্মগ্র (পাশ) স্তষ্ট্রেে ভমতি 

কমমটি

সেকামে মিমি শ্রমাতাষ্ট্রিক  মনি িামেত মি 

অনোইন ব্াাংমকাং/ ব্াাংক মিষ্ট্রপে 

মাধ্যষ্ট্রম

অমিস সহকােী কাম কমিউটাে 

মুদ্রাক্ষমেক, রুম নাং-105                  

শ্রিান নাং: 01994-122155                 

ই-শ্রমইে- skcr2018@gmail.com

অধ্যক্ষ, কক্ষ নাং-(পুোতন-204)      

শ্রিান নাং- 0247-860890               

ই-মেইল- skcr2018@gmail.com

৫

মর্মগ্র (পাশ) শ্রকাস ি পেীক্ষাে িেম 

পূেি, প্রষ্ট্রিশপত্র ও মনিন্ধন কার্ ি 

মিতেি ও পেীক্ষা গ্রহি

িাতীয় মিশ্বমিদ্যােয় 

কর্তিক প্রদত্ত মিজ্ঞমি ও 

মনষ্ট্রদ িশনা শ্রমাতাষ্ট্রিক

মনি িাচনী পেীক্ষাে নম্বেপত্র             

িেম পূেি মি িমা প্রদাষ্ট্রনে 

কন িিেষ্ট্রমশন মিপ

মর্মগ্র (পাশ) স্তষ্ট্রেে পেীক্ষা 

কমমটি

সেকামে মিমি শ্রমাতাষ্ট্রিক  মনি িামেত মি 

অনোইন ব্াাংমকাং/ ব্াাংক মিষ্ট্রপে 

মাধ্যষ্ট্রম

অমিস সহকােী কাম কমিউটাে 

মুদ্রাক্ষমেক, রুম নাং-105                  

শ্রিান নাং: 01994-122155                 

ই-শ্রমইে- skcr2018@gmail.com

অধ্যক্ষ, কক্ষ নাং-(পুোতন-204)      

শ্রিান নাং- 0247-860890               

ই-মেইল- skcr2018@gmail.com

শহীদ এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান সেকামে মর্মগ্র কষ্ট্রেি, োিশাহী

E-mail: kamaruzzamandegreecollege@yahoo.com, skcr2018@gmail.com

Website: www.skcr.edu.bd, tel: 0247-860890

EIIN–126484

CITIZEN CHARTER

গিপ্রিাতন্ত্রী িাাংোষ্ট্রদশ সেকাে



1 2 3 4 5 6 7 8

ক্রমিক 

নং
সেবার নাি

সেবা প্রদাননর েনববাচ্চ 

েিয়
প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আনবদন 

ফরি প্রামিস্থান

সেবািূল্য এবং পমরন াধ পদ্ধমি 

(যমদ থানক)

 াখার দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার রুি 

নম্বরেহ পদমব, সজল্া/উপনজল্া 

সকাড, অমফমেয়াল্ সেমল্নফান ও ই-

সিইল্

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব,রুি 

নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার সকাডেহ 

অমফমেয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্

৬

উচ্চ মাধ্যমমক সাটি িমিষ্ট্রকট 

(এইচ.এস.মস) পেীক্ষাে িোিে 

প্রকাশ

োিশাহী মশক্ষা শ্রিার্ ি ও 

মশক্ষা মন্ত্রিােষ্ট্রয়ে 

মনষ্ট্রদ িশনা শ্রমাতাষ্ট্রিক

উচ্চ মাধ্যমমক পেীক্ষাে প্রষ্ট্রিশপত্র

মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক 

মশক্ষা শ্রিার্ ি, োিশাহী-এে 

ওষ্ট্রয়িসাইট

প্রষ্ট্রযািয নয়

কমিউটাে অপাষ্ট্রেটে, রুম নাং-203         

শ্রিান নাং: 01716-750878                 

ই-শ্রমইে- skcr2018@gmail.com

অধ্যক্ষ, কক্ষ নাং-(পুোতন-204)      

শ্রিান নাং- 0247-860890               

ই-মেইল- skcr2018@gmail.com

৭
মর্মগ্র (পাশ) শ্রকাস ি পেীক্ষাে 

িোিে প্রকাশ

িাতীয় মিশ্বমিদ্যােষ্ট্রয়ে 

মনষ্ট্রদ িশনা শ্রমাতাষ্ট্রিক
মর্মগ্র পেীক্ষাে প্রষ্ট্রিশপত্র

িাতীয় মিশ্বমিদ্যােষ্ট্রয়ে 

ওষ্ট্রয়িসাইট
প্রষ্ট্রযািয নয়

অমিস সহকােী কাম কমিউটাে 

মুদ্রাক্ষমেক, রুম নাং-105                  

শ্রিান নাং: 01994-122155                 

ই-শ্রমইে- skcr2018@gmail.com

অধ্যক্ষ, কক্ষ নাং-(পুোতন-204)      

শ্রিান নাং- 0247-860890               

ই-মেইল- skcr2018@gmail.com

৮

কষ্ট্রেষ্ট্রিে অভযন্তেীি পেীক্ষা (অি ি-

িামষ িক/িামষ িক/ প্রাক-

মনি িাচমন/মনি িাচমন) গ্রহি ও 

িোিে প্রকাশ

কষ্ট্রেি কর্তিক প্রদত্ত 

মিজ্ঞমি ও মনষ্ট্রদ িশনা 

শ্রমাতাষ্ট্রিক

অভযন্তেীি পেীক্ষাে প্রষ্ট্রিশপত্র অভযন্তেীি পেীক্ষা কমমটি প্রষ্ট্রযািয নয়

কমিউটাে অপাষ্ট্রেটে, রুম নাং-203         

শ্রিান নাং: 01716-750878                 

ই-শ্রমইে- skcr2018@gmail.com

অধ্যক্ষ, কক্ষ নাং-(পুোতন-204)      

শ্রিান নাং- 0247-860890               

ই-মেইল- skcr2018@gmail.com

৯
প্রশাংসাপত্র ও চামেমত্রক সনদপত্র 

ইস্যয

২৪ ঘণ্টা / িরুেী 

প্রষ্ট্রয়ািষ্ট্রন তাৎক্ষমিক

আষ্ট্রিদনপত্রসহ প্রষ্ট্রিশপত্র ও শ্রেমিষ্ট্রেশন 

কার্ ি প্রদশ িন
অধ্যষ্ট্রক্ষে কায িােয় মনি িামেত মি সহ আষ্ট্রিদষ্ট্রনে মাধ্যষ্ট্রম

কেমিক কাম মুদ্রাক্ষমেক, রুম নাং-105  

শ্রিান নাং: 01918-989829                

ই-শ্রমইে- skcr2018@gmail.com

অধ্যক্ষ, কক্ষ নাং-(পুোতন-204)      

শ্রিান নাং- 0247-860890               

ই-মেইল- skcr2018@gmail.com

১০ প্রতযয়নপত্র
২4 ঘণ্টা / িরুেী 

প্রষ্ট্রয়ািষ্ট্রন তাৎক্ষমিক
আষ্ট্রিদনপত্র ও আইমর্ কার্ ি প্রদশ িন অধ্যষ্ট্রক্ষে কায িােয় মনি িামেত মি সহ আষ্ট্রিদষ্ট্রনে মাধ্যষ্ট্রম

অমিস সহকােী কাম মুদ্রাক্ষমেক              

রুম নাং-105                                     

শ্রিান নাং: 01756-625605                 

ই-শ্রমইে- skcr2018@gmail.com

অধ্যক্ষ, কক্ষ নাং-(পুোতন-204)      

শ্রিান নাং- 0247-860890               

ই-মেইল- skcr2018@gmail.com

গিপ্রিাতন্ত্রী িাাংোষ্ট্রদশ সেকাে

শহীদ এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান সেকামে মর্মগ্র কষ্ট্রেি, োিশাহী

E-mail: kamaruzzamandegreecollege@yahoo.com, skcr2018@gmail.com

Website: www.skcr.edu.bd, tel: 0247-860890

EIIN–126484

CITIZEN CHARTER



1 2 3 4 5 6 7 8

ক্রমিক 

নং
সেবার নাি

সেবা প্রদাননর েনববাচ্চ 

েিয়
প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আনবদন 

ফরি প্রামিস্থান

    সেবািূল্য এবং পমরন াধ পদ্ধমি    

   (যমদ থানক)

 াখার দাময়ত্বপ্রাি কিবকিব ার রুি 

নম্বরেহ পদমব, সজল্া/উপনজল্া সকাড, 

অমফমেয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্

উর্ধ্ব িন কিবকিব ার পদমব,রুি নম্বর, 

সজল্া/উপনজল্ার সকাডেহ 

অমফমেয়াল্ সেমল্নফান ও ই-সিইল্

১১
মদ্বনকে আইমর্ কার্ ি (হামেষ্ট্রয় 

শ্রগষ্ট্রে)
২৪ ঘণ্টা িা 1-7 মদন আষ্ট্রিদনপত্র ও অনোইন ভমতিে কমপ অধ্যষ্ট্রক্ষে কায িােয় আইমর্ কার্ ি- 30/- (মত্রশ) টাকা

কমিউটাে অপাষ্ট্রেটে, রুম নাং-203         

শ্রিান নাং: 01716-750878                 

ই-শ্রমইে- skcr2018@gmail.com

অধ্যক্ষ, কক্ষ নাং-(পুোতন-204)      

শ্রিান নাং- 0247-860890               

ই-মেইল- skcr2018@gmail.com

১২

মদ্বনকে এইচ.এস.মস শ্রেমিষ্ট্রেশন 

কার্ ি/ প্রষ্ট্রিশপত্র/নম্বেপত্র/সনদপত্র 

ইতযামদ (হামেষ্ট্রয় শ্রগষ্ট্রে)

শ্রিার্ ি কর্তিক মনি িামেত 

সমষ্ট্রয়

1. শ্রিার্ ি মনি িামেত আষ্ট্রিদন িেম        

2. মিমর্ কমপ                                 

3. শ্রসানােী শ্রসিাে কমপ

মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক 

মশক্ষা শ্রিার্ ি, োিশাহী

শ্রিার্ ি মনি িামেত মি শ্রসানােী শ্রসিাে 

মাধ্যষ্ট্রম

কমিউটাে অপাষ্ট্রেটে, রুম নাং-203,        

শ্রিান নাং: 01716-750878,                

ই-শ্রমইে- skcr2018@gmail.com

অধ্যক্ষ, কক্ষ নাং-(পুোতন-204)      

শ্রিান নাং- 0247-860890               

ই-মেইল- skcr2018@gmail.com

১৩

মদ্বনকে মর্মগ্র(পাশ) শ্রেমিষ্ট্রেশন 

কার্ ি/ প্রষ্ট্রিশপত্র/নম্বেপত্র/সনদপত্র 

ইতযামদ (হামেষ্ট্রয় শ্রগষ্ট্রে)

িাতীয় মিশ্বমিদ্যােয় 

কর্তিক মনি িামেত সমষ্ট্রয়

1. আষ্ট্রিদন                                     

2. মিমর্ কমপ                                  

3. শ্রসানােী শ্রসিাে কমপ                     

4. এস.এস.মস. ও এইচ.এস.মস. পেীক্ষাে 

নম্বেপষ্ট্রত্রে কমপ

িাতীয় মিশ্বমিদ্যােয়, 

গািীপুে
িাতীয় মিশ্বমিদ্যােয় মনি িামেত মি

অমিস সহকােী কাম কমিউটাে 

মুদ্রাক্ষমেক, রুম নাং-105                  

শ্রিান নাং: 01994-122155                 

ই-শ্রমইে- skcr2018@gmail.com

অধ্যক্ষ, কক্ষ নাং-(পুোতন-204)      

শ্রিান নাং- 0247-860890               

ই-মেইল- skcr2018@gmail.com

১৪ উপবৃমত্ত/মশক্ষা সহায়তা

উপবৃমত্ত প্রদানকােী 

প্রমতষ্ঠান কর্তিক মিজ্ঞমি ও 

মনষ্ট্রদ িশনা শ্রমাতাষ্ট্রিক

মিজ্ঞমি ও মনষ্ট্রদ িশনা শ্রমাতাষ্ট্রিক 

কাগিপত্রামদ
উপবৃমত্ত উপ-কমমটি প্রষ্ট্রযািয নয়

অমিস সহকােী কাম কমিউটাে 

মুদ্রাক্ষমেক, রুম নাং-105                  

শ্রিান নাং: 01994-122155                 

ই-শ্রমইে- skcr2018@gmail.com

অধ্যক্ষ, কক্ষ নাং-(পুোতন-204)      

শ্রিান নাং- 0247-860890               

ই-মেইল- skcr2018@gmail.com

১৫ তথ্য অনুসন্ধান

24 ঘণ্টা/ 1-7 মদন 

প্রষ্ট্রযািয শ্রক্ষষ্ট্রত্র/ িরুেী 

প্রষ্ট্রয়ািষ্ট্রন তাৎক্ষমনক

আষ্ট্রিদনপত্র অধ্যষ্ট্রক্ষে কায িােয় প্রষ্ট্রযািয নয়

কমিউটাে অপাষ্ট্রেটে, রুম নাং-203         

শ্রিান নাং: 01716-750878                 

ই-শ্রমইে- skcr2018@gmail.com

অধ্যক্ষ, কক্ষ নাং-(পুোতন-204)      

শ্রিান নাং- 0247-860890               

ই-মেইল- skcr2018@gmail.com

১৬ অমভষ্ট্রযাগ িষ্ট্রেে অমভষ্ট্রযাগ

24 ঘণ্টা/ 1-7 মদন 

প্রষ্ট্রযািয শ্রক্ষষ্ট্রত্র/ িরুেী 

প্রষ্ট্রয়ািষ্ট্রন তাৎক্ষমনক

তথ্য প্রমািক সহ আষ্ট্রিদনপত্র অধ্যষ্ট্রক্ষে কায িােয় প্রষ্ট্রযািয নয়

কমিউটাে অপাষ্ট্রেটে, রুম নাং-203         

শ্রিান নাং: 01716-750878                 

ই-শ্রমইে- skcr2018@gmail.com

অধ্যক্ষ, কক্ষ নাং-(পুোতন-204)      

শ্রিান নাং- 0247-860890               

ই-মেইল- skcr2018@gmail.com

গিপ্রিাতন্ত্রী িাাংোষ্ট্রদশ সেকাে

শহীদ এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান সেকামে মর্মগ্র কষ্ট্রেি, োিশাহী
E-mail: kamaruzzamandegreecollege@yahoo.com, skcr2018@gmail.com

Website: www.skcr.edu.bd, tel: 0247-860890

EIIN–126484

CITIZEN CHARTER


