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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররচালদকর কার্ যালয় 

মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা অরিেপ্তর, ………… অঞ্চল 

 

সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত (রসটিদজনস চার্ যার)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

ক্ররমক 

 
সসবার নাম 

সসবা প্রোদনর 
সদব যাচ্চ সময় 

প্রদয়াজনীয় 
কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ আদবেন 
ফরম প্রারপ্তস্থান 

সসবামূল্য এবাং 
পররদশাি পদ্ধরত 

(র্রে থাদক) 

শাখার োরয়ত্বপ্রাপ্ত 
কম যকতযার রুম নম্বরসহ 

পেরব, সজলা/ উপদজলার 
সকাড, অরফরসয়াল 

সর্রলদফান ও ই-সমইল 

উর্ধ্যতন কম যকতযার পেরব, রুম 

নম্বর, সজলা/ উপদজলার 
সকাডসহ অরফরসয়াল সর্রলদফান 

ও ই-সমইল 

        
 
 

 
 

 



 

 

   
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপ-পররচালদকর কার্ যালয় 

(রবদ্যালয় ও পররেশ যন শাখা) 

মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা অরিেপ্তর, ………… অঞ্চল 

  

সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত (রসটিদজনস চার্ যার)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ক্ররমক সসবার নাম 
সসবা প্রোদনর 
সদব যাচ্চ সময় 

প্রদয়াজনীয় 
কাগজপত্র  

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ আদবেন 
ফরম প্রারপ্তস্থান 

সসবামূল্য এবাং 
পররদশাি পদ্ধরত  

(র্রে থাদক) 

শাখার োরয়ত্বপ্রাপ্ত 
কম যকতযার রুম নম্বরসহ 

পেরব, সজলা/ উপদজলার 

সকাড, অরফরসয়াল 

সর্রলদফান ও ই-সমইল 

উর্ধ্যতন কম যকতযার পেরব, রুম 
নম্বর, সজলা/ উপদজলার 

সকাডসহ অরফরসয়াল সর্রলদফান 

ও ই-সমইল 

        
 
 



 
 

   

 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সজলা রশক্ষা অরফসাদরর কার্ যালয় 

সজলা:………………… 

সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত (রসটিদজনস চার্ যার)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ক্ররমক সসবার নাম 
সসবা প্রোদনর 
সদব যাচ্চ সময় 

প্রদয়াজনীয় 
কাগজপত্র  

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ আদবেন 
ফরম প্রারপ্তস্থান 

সসবামূল্য এবাং 
পররদশাি পদ্ধরত  

(র্রে থাদক) 

শাখার োরয়ত্বপ্রাপ্ত 
কম যকতযার রুম নম্বরসহ 

পেরব, সজলা/ উপদজলার 

সকাড, অরফরসয়াল 

সর্রলদফান ও ই-সমইল 

উর্ধ্যতন কম যকতযার পেরব, রুম 

নম্বর, সজলা/ উপদজলার 
সকাডসহ অরফরসয়াল সর্রলদফান 

ও ই-সমইল 

        
 
 

 

 



 

   

 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা/থানা মাধ্যরমক রশক্ষা অরফসাদরর কার্ যালয় 

উপদজলা/থানা…………………, সজলা:………………… 

সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত (রসটিদজনস চার্ যার)   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ক্ররমক সসবার নাম 
সসবা প্রোদনর 
সদব যাচ্চ সময় 

প্রদয়াজনীয় 
কাগজপত্র  

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ আদবেন 
ফরম প্রারপ্তস্থান 

সসবামূল্য এবাং 
পররদশাি পদ্ধরত  

(র্রে থাদক) 

শাখার োরয়ত্বপ্রাপ্ত 
কম যকতযার রুম নম্বরসহ 

পেরব, সজলা/ উপদজলার 
সকাড, অরফরসয়াল 

সর্রলদফান ও ই-সমইল 

উর্ধ্যতন কম যকতযার পেরব, রুম 

নম্বর, সজলা/ উপদজলার 
সকাডসহ অরফরসয়াল সর্রলদফান 

ও ই-সমইল 

        
 
 

 


