
রাজশাহী িস� কে�পােরশন  

নাগিরক সনদ CITIZEN'S CHARTER  

 নাগিরক সনেদর �মৗিলক উে�শ�  

�দনি�ন জীবনযাপেন �েয়াজনীয় রাজশাহী িস� কে�পােরশেনর �সবা সরবরােহর িবষেয় নগরবাসীেক �� ধারণা �দওয়া।  

নাগিরক জীবনযা�ার মােনা�য়েন রাজশাহী িস� কে�পােরশেনর �সবা, �সবা �াি�েত নগরবাসীর ক�মতৎপরতা, �সবা �াি�র িনি�দ� সময়সীমা ইত�ািদ িবষেয় নগরবাসীর সেচতনতা বিৃ� করা।  

�সবা সরবরােহর ��ে� পর�র িন�ভরশীল নাগিরক সমাজ �িত�া করা।  

নগরীর �সবা সরবরাহ ব�ব�াপনার �ায়ী ও �টকসই সহজসাধ� পিরকাঠােমা সিৃ� করা।  

 রাজশাহী িস� কে�পােরশেনর দ�শন  

রাজশাহী িস� কে�পােরশেনর �মৗিলক ল�� হেলা রাজশাহী মহানগরীেক সিত�কার অে�থ এক� ‘�া��কর নগরী' িহেসেব গেড় �তলা- �যখােন িনরাপদ, সু�� ও িন�মল সামািজক ও মানিসক পিরেবশ 
বজায় থাকার পাশাপািশ পির�� ও উ�মান স�� দষূণমু� �টকসই �ভৗত পিরেবশ  ও পিরেবশগত �া��ব�ব�া িনি�ত থাকেব।  

  এক নজের রাজশাহী িস� কে�পােরশন ও মহানগরী  

   

মানববসিত �াপন  :  ১ হাজার পূের� (আনুমািনক)  
আধুিনক রাজশাহীর সূচনা  :  �ায় সােড় ৩ শ বছর পূের�  
আয়তন (রািসক এলাকা)  :  ৯৬.৭২ ব�গ িকেলািমটার  
সীমানা  :  মহাগনরীর চারপােশই পবা উপেজলার এলাকা। উ�ের �মৗজা হড়�াম, �জএল নং-৪৩, �মৗজা-

বড়বন�াম-�জএল নং-১০৯, �মৗজা-�মেহরচ�ী, �জএলনং-১২০। দি�েণ- প�া। পূের� �মৗজা 
বুধপাড়া, �জএল নং-১২৫, �মৗজা- িম�জাপুর �জএল নং-১১৯, �মৗজা-ডঁাশমারী, �জএল নং-
১৯৪। পি�েম-�মৗজা �গায়ালপাড়া, �জএল নং-৪২, �মৗজা হাড়ুপুর (আংিশক), �জএল নং-২১৬ 

অব�ান  :  উ�র অ�াংশ- ২৪°২২¢  

�ািঘমাংশ-৮৮°৪২¢  
থানা  :  ৪�। �বায়ািলয়া, রাজপাড়া, শাহমখদুম ও মিতহার।  
ওয়া�ড  :  ৩০�  
মহ�া  :  ১৩৪�  
জনসংখ�া  :  �মাট : ৪৪৯৭৫৬ (চার ল� উনপ�াশ হাজার সাতশত ছাপা�) জন। ২০১১ সােলর আদম 

সুমারী অনুযায়ী।  
জনসংখ�া বিৃ�র হার  :  ৪.১৯ শতাংশ  
�ুল জ� হার (জাতীয়)  :  ২০.৯ জন  
�ুল মতুৃ� হার (জাতীয়)  :  ৬.৩ জন  
গড় আয় ু :  ৬৬.৭  
মহানগরীর �মাট �ভাটার  :  ২,৫৮,৭৫৯ জন (পুরুষ-১,২৯,৫৪৭, মিহলা-১,২৯,২১২)  
িশ�ার হার  :  ৭১.২২ শতাংশ  
রাজশাহী �পৗরসভা �াপন  :  ১ এি�ল ১৮৭৬  
রাজশাহী �পৗরকে�পােরশেন উ�ীতকরণ  :  ১৩ আগ� ১৯৮৭  
রাজশাহী িস� কে�পােরশন নামকরণ  :  ১৯৯০  
�শাসক �থেক �ময়র মেনানয়ন     ১১ �সে��র ১৯৮৮  
রাজশাহী িস� কে�পােরশন কার�ালয়  :  নগরভবন, ��টারেরাড, রাজশাহী  
রাজশাহী িস� কে�পােরশেনর �মাট জনবল  :  ২৩৫৪ জন। িনয়িমত-৪৭৯, অিনয়িমত-২১৫৩।  
মহানগরীর �মাট �হাি�ং  :  ৪৭৯১৯�। সরকারী-২৭৯�, �বসরকারী-৪৭৬৪০�।  
মহানগরীেত চলমান লাইেস�ভু� ির�া  :  ১৭১৬১�  
মহানগরীেত চলমান লাইেস�ভু� ির�াভ�ান  :  ৫০০০�  
মহানগরীেত চলমান লাইেস�ভূ� টমটম  :  ৩৩�  
মহানগরীেত চলমান লাইেস�ভূ� গরুরগািড়  :  ২০�  
�ঠলাগািড়  :  ৮০�  



�াইেভট ির�া  :  ২৫�  
ব�াটািরচািলত অেটাির�া  :  ৪২০৩�  
�মাট বািণিজ�ক লাইেস�  :  ৯৬৬০�  
রাজশাহী িস� হাসপাতাল  :  রানীনগের অবি�ত  
�াথিমক �া�� �সবা �ক�  :  ১৪� (িবিভ� ওয়াে�ড) + মাতৃসদন ২�  
শহীদ এএইচএম কামারু�ামান �ক�ীয় উদ�ান ও িচিড়য়াখানা   :   নগরীর পি�মা�ল �রামপুের অবি�ত  
ভুবন �মাহন পা�ক  :  নগরীর মধ�া�ল সােহব বাজাের অবি�ত  
শহীদ িজয়া িশশু পা�ক  :  নগরীর উ�রা�ল বড়বন�ােম অবি�ত  
যা�ী ছাউিন  :  ১২�  
�েবশ �গট  :  ৩�  
িজওেমি�ক�াল সাইন  :  ৬�  
ইনিসেনেরটর  :  ১�  
পুিলশ ব�  :  ২�  
�গার�ান  :  ১৬�  
শ�ান ঘাট  :  ২�  
বাজার  :  ১৪�  
হাট  :  ২�  
�খয়াঘাট  :  ২�  
বালুর ঘাট  :  ৫�  
ঈদগাহ  :  ৪৭�       

  রাজশাহী িস� কে�পােরশেনর �ময়র ও �শাসক  

১.  

২.  

৩.  

৪.  

৫.  

৬.  

৭.  

৮.  

৯.  

১০.  

১১.  

১২.  

১৩.  

১৪.  

১৫.  

এ�াড. এম. আ�লু হািদ  

এ�াড. এম. আ�লু হািদ  

�মাঃ দরুুল হুদা                                 

আলহা� �মসবাহ উ�ীন আহে�দ  

�মাঃ সাইদরু রহমান (িবভাগীয় কিমশনার)  

এন এ হিববু�াহ (িবভাগীয় কিমশনার)  

�মাঃ িমজানুর রহমান িমনু  

আলহা� এম আিমনুল ইসলাম (িবভাগীয় কিমশনার)  

�মাঃ িমজানুর রহমান িমনু (�থম িনর�ািচত)  

�মাঃ িমজানুর রহমান িমনু  

�মাঃ �রজাউন নবী দদু ু(ভার�া�)  

এ.এইচ.এম খায়রু�ামান িলটন  

�মাহা�দ �মাসাে�ক �হােসন বুলবুল  

�মা. িনযাম উল আযীম  

�মাহা�দ �মাসাে�ক �হােসন বুলবুল   

�শাসক  

�ময়র  

�ময়র  

�ময়র  

�ময়র  

�ময়র  

�ময়র  

�শাসক  

�ময়র  

�ময়র  

�ময়র  

�ময়র  

�ময়র  

 

�ময়র (দািয়� �া�)  

�ময়র  

১৩.৮.১৯৮৭-১১.৯.১৯৮৮  

১১.৯.১৯৮৮-১৫.৪.১৯৯০  

১৬.৪.১৯৯০-৬.১১.১৯৯০  

৬.১১.১৯৯০-৯.১২.১৯৯০  

১৫.১২.১৯৯০-৮.৫.১৯৯১  

৮.৫.১৯৯১-২১.৫.১৯৯১  

২১.৫.১৯৯১-৩০.১২.১৯৯৩  

৩০.১২.১৯৯৩-১১.৩.১৯৯৪  

১১.৩.১৯৯৪-২৮.৫.২০০২  

২৯.৫.২০০২-১১.৬.২০০৭  

১১.৬.২০০৭-১৪.৯.২০০৮  

১৪.৯.২০০৮-০৯.০৫.২০১৩  

১৮.০৯.২০১৩  

০২.০৬.২০১৫  

০২.০৪.২০১৭  

  



 রাজশাহী িস� কে�পােরশেনর নীিত িন�ধারণ প�িত  

সরকার �নীত আইনানুযায়ী অ� কে�পােরশেনর সাির�ক কার��েমর নীিত িন�ধারণ হয় �ময়র ও কাউি�লেরর সম�েয় গ�ত রাজশাহী িস� কে�পােরশন পিরষেদর সাধারণ সভায়। গণতাি�ক 
প�িতেত এেজ�সমূহ িব�র আেলাচনার পর সভায় উপি�ত সদস�েদর সংখ�াগিরে�র �ভােট চূড়া� িস�া� �হণ করা হয়। মহানগরবাসীর চািহদার উপর িভি� কের এবং তােদর মতামতেক মূল�ায়ণ 
কের রাজশাহী িস� কে�পােরশন বছর িভি�ক বােজট �ণয়ন কের থােক। ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১,২০১১-২০১২ অ�থ বছেরর বােজট �ণয়েনর পূের� জনগেণর সমস�া ও তােদর মতামত �হেণর 
জন� মাঠ পর�ােয় বােজট ���িত সভা করা হেয়েছ এবং নগরীর সেচতন ও গুরু�পূ�ণ ব�ি�েদর মতামত �হেণর জন� �াক বােজট আেলাচনা সভার আেয়াজন করা হয়।  

কােজর সু�ুতার জন� সাধারণ সভায় �কান িবষয় উ�াপেনর পূের� �ায়ী কিম�েত এর খু�ঁনা� আেলাচনা ও িস�া� �হেণর পর সাধারন সভায় সুপািরশ করা হয়। রাজশাহী িস� কে�পােরশেন 
ব�তমােন ১৯� �ায়ী কিম� আেছ। কাউি�লরেদর সম�েয় এর সদস� ও তােদর মেধ� �থেকই সংখ�া গিরে�র �ভােট ১জন সভাপিত  িনর�ািচত হন। �ময়র পদািধকার বেল সকল কিম�র সদস�। 
এছাড়াও জনসাধারেণর মধ� �থেক �িত� কিম�েত একািধক পরাম�শক দািয়� পালন কেরন।  

সাধারণ সভায় গহৃীত চূড়া� িস�া� মাননীয় �ময়র ক�মক�তা-ক�মচারীেদর মাধ�েম বা�বায়ন কের থােকন।  

 

রাজশাহী িস� কে�পােরশেনর উে�খেযাগ� কার��ম  

রাজশাহী মহানগরীর �ভৗত অবকাঠােমা ও যাবতীয় �পৗর �সবা �দান কের থােক রাজশাহী িস� কে�পােরশন। এছাড়া মহানগরীর আ�থ-সামািজক অব�া উ�য়েনর লে� বহুমুখী কাজ কের থােক। (১) 
�হাি�ং ট�া� িন�ধারণ ও আদায়, (২) সড়ক, ��ন অবকাঠােমাগত উ�য়ন ও সড়ক আ�লাকায়ন, (৩) �াথিমক জন�া�� �সবা, (৪) পির��তা এ কে�পােরশেনর �ধান কাজ।  

   

১. কর িন�ধারণ  (ক)  আবািসক ও অনাবািসক �িত�ােনর �হাি�ং ট�া� িন�ধারণ �  
            
২.  কর আদায়  (ক)  �হাি�ং ট�া� আদায়।  

            
৩.  লাইেস� �দান  (ক)  ির�া, ির�াভ�ান ইত�ািদর লাইেস� �দান �  
      (খ)  ি�িমেসস লাইেস� �দান �  
            
৪.  িন�মাণ, পূন িন�মাণ ও সং�ার  (ক)  রা�া, ��ন, কালভা�ট, যা�ী ছাউিন, �গট, পুিলশ ব�, বাজার, ভা�র�, চ�র, ভবন 

ইত�ািদ।  
            
৫.  সড়ক আেলাকায়ন  (ক)  মহানগরীর �ছাট বড় সকল রা�ার খু�ঁেত �েয়াজন অনুসাের িবিভ� ধরেণর বা� �াপন  ও 

র�ণােব�ণ।  
            
৬.   �াথিমক জন�া�� �সবা  (ক)  িশশু �া�� �সবা।  

(খ)  মােয়র �া�� �সবা।  

(গ)  স�সািরত �কা দান ক�মসূিচ।  

(ঘ)  খাদ� ও পানীয় িনয়�ণ।  

(ঙ)  কশাইখানা িনয়�ণ।  

(চ)  জ� িনব�ন।  

(ছ)  মতুৃ� িনব�ন।  

(জ)  মশক িনয়�ণ।  

      

(ঝ)  �গার�ান, �শান ঘাট র�ণােব�ণ।  
            
৭.  পির�� কার��ম  (ক)  ��ন, রা�া, �সফ� ট�াংক পির�� �  

(খ)  মরা জীব জ� অপসারণ।  

(গ)  ��র িনয়�ণ।  
      

      
৮.  জরুরী �সবা �দান  (ক)  সকল �পৗর কার��েমর িবষেয় মহানগরবাসীর জররুী সমস�ার তথ� �হণ ও �েয়াজনীয় 

ব�ব�া �হণ।  
            
৯.  সামািজক কার��ম     ধ�মীয় �িত�ান, িশ�া �িত�ান িন�মাণ ও অনুদান �দান।  
   



িবেশষ িনে�দশনা 

রাজশাহী িস� কে�পােরশেনর িবিভ� দ�েরর কার��ম  

 
 

মাননীয় �ময়েরর দ�র:  

অব�ান: নগর ভবন, ক� নং- ২০১  

�মাহা�দ �মাসাে�ক �হােসন বুলবুল  

জনবল : �ায়ী : ৫ অ�ায়ী : ৬  

�ময়েরর একা� সিচব  
�ময়েরর সহকারী একা� সিচব  
ব�ি�গত ক�মক�তা  

ব�ি�গত সহকারী/সাঁট িলিপকার  

এম.এল.এস.এস.  

�যাগােযাগ : অিফস ০৭২১- ৭৭৫৫০৪, বাসা 88-0721860400, �মাবাইলঃ 88-0721-775181  

ফ�া� : ০৭২১-৭৭৫১৮১  

�মইল : mayor_rcc@erajshahi.gov.bd,mossaddiquehossain@yahoo.com, mossaddiquehossain@gmail.com  

ওেয়বসাইট : erajshahi.portal.gov.bd  

�ধান িনর�াহী ক�মক�তার দ�র:  

অব�ান : নগরভবন, ক�-২০৩  

জনবল : �ায়ী : ৩  অ�ায়ী : ৪  

�ধান িনর�াহী ক�মক�তা  

ব�ি�গত সহকারী/সাঁট িলিপকার  

এম.এল.এস.এস.  

কাজ : কে�পােরশেনর সকল িস�া� বা�বায়ন ও �শাসন পিরচালনা।  

�যাগােযাগ : ০৭২১-৭৭২৬৯৭ অিফস, ০৭২১-৮৬০৪৫৭ বাসা  

ফ�া� :  

সিচবালয় িবভাগ  

সিচেবর দ�র:  



অব�ান : নগর ভবন ক� নং- ২০৭  

জনবল : �ায়ী : ৩  অ�ায়ী : ১  

সিচব  

ব�ি�গত সহকারী/সাঁট িলিপকার  

এম.এল.এস.এস.  

কাজ : সিচবালয় িবভােগর �ধান সিচব। িতিন সরকার ক�তৃক ��ষেণ িনযু� সরকাির ক�মক�তা। িতিন কে�পােরশেনর সকল িস�া� বা�বায়ন এবং �নিমি�ক 
�শাসন পিরচালনায় �ধান িনর�াহী ক�মক�তােক সহায়তা কেরন। িবিভ� কারেণ �ধান িনর�াহী ক�মক�তার অব�তমােন িতিন �ধান িনর�াহী ক�মক�তার দািয়� পালন 
কেরন।  

�যাগােযাগ : ০৭২১-৭৭৫৫০৫ অিফস, ০৭২১-৮৬০৪৮৪ বাসা  

ফ�া� :  

  সাধারণ �শাসিনক শাখা:  

অব�ান : নগরভবন, ক�-৩০৪  

জনবল : �ায়ী : ৯৩  অ�ায়ী : ৭৬  

উপ-সিচব  
সহকারী সিচব  
�ধান সহকারী  

ব�ি�গত সহকারী/সাঁট িলিপকার  
কি�উটার অপােরটর  
অিফস সহকারী কাম ম�ুা�িরক  

এম.এল.এস.এস  

 কাজ : সাধারণ �শাসন, সং�াপন, সাধারণ সভার যাবতীয় কার�িববরণী ���ত।  

 িনরাপ�া শাখা :  

অব�ান : নগরভবন  

জনবল : �ায়ী : ১৩   অ�ায়ী : ৫০  

সপুারভাইজার (িনরাপ�া)  
দােরায়ান কাম নাইট গা�ড  

এম.এল.এস.এস.  

 কাজ : নগরভবন, ওয়া�ড কার�ালয়সহ, রাজশাহী িস� কে�পােরশেনর অন�ান� �াপনার িনরাপ�া িবধান।  

 জনসংেযাগ শাখা:  

অব�ান: নগরভবন, ক�-১০৫  



জনবল:  

জনবল : �ায়ী : ৩ অ�ায়ী : ১৪  

জনসংেযাগ ক�মক�তা  
সহকারী জনসংেযাগ ক�মক�তা  
তথ� সহকারী  
কি�উটার অপােরটর  
অিফস সহকারী কাম কি�উটার অপােরটর  

ক�ােমরাম�ান কাম জন: সহকারী  
অিফস সহকারী  

এম.এল.এস.এস.  

কাজ : গণমাধ�েম িস� কে�পােরশেনর িবিভ� �সবার সংবাদ �দান, তথ� সং�হ, তথ� �দান, �কাশনা, িবিভ� �িতেবদন ���ত। িশশ ুিবকাশ �ক� ও �াক �াথিমক 
িবদ�ালয় পিরচালনা।  

�যাগােযাগ: অিফস ০৭২১-৮১১৯০১, বাসা ০৭২১-৮১১৯০২  

ই�ারেনট : prorcc@gmail.com  

  আইন শাখা :  

অব�ান: নগরভবন, ক�-৩০৫  

জনবল : �ায়ী : ২  অ�ায়ী : ০  

আইন উপেদ�া  

অিফস সহ: কাম ম�ুা�িরক  

এম.এল.এস.এস.  

 কাজ : িস� কে�পােরশেনর িবিভ� �ফৗজদাির ও �দওয়ানী মামলা পিরচালনা, মামলার আইন স�ি�কত পরাম�শ �দান ও �কৗশলী িহসােব দািয়� পালন।  

�যাগােযাগ: ০৭২১-৭৭১৮৬৩  

  ম�ািজে�িস শাখা:  

অব�ান: নগরভবন, ক�-৪০৯  

জনবল : �ায়ী : ৪ অ�ায়ী : ২  

ম�ািজে�ট  
�ব� সহকারী  
�েসসর সারভার  

এম.এল.এস.এস  

�যাগােযাগ : অিফস ০৭২১-৮১১০১৭,  বাসা ০৭২১-৮৬২০২৫  



 কাজ : �ানীয় সরকার আইন-(িস� কে�পােরশন) আইন-২০০৯ অনযুায়ী ও বাংলােদশ পিরেরশ সংর�ণ আইন-১৯৯৫ অনযুায়ী িস� কে�পােরশেনর যাবতীয় স�ি� 
র�ণােব�ণ ও যাবতীয় �সবা কার��েম িব� সিৃ�কারীেদর িবরুে� আইন �েয়াগ এবং ভু�েভাগী জনগেণর দােয়রকৃত অিভেযােগর আইেনর মাধ�েম িন�ি� সাধন।  

  স�ি� শাখা:  

অব�ান : নগর ভবন, ক�-১০৪  

জনবল : �ায়ী : ৪  অ�ায়ী : ৪  

এে�ট অিফসার  
সাে�ভয়ার  
অিফস সহকারী কাম ম�ুা�িরক  

এম.এল.এস.এস.  

 কাজ: রাজশাহী িস� কে�পােরশেনর যাবতীয় স�ি�র অিধ�হণ ও র�ণােব�ণ     

মসিজদ শাখা:  

অব�ান : রাজশাহী িস� কে�পােরশন জােম মসিজদ, �সানাদীিঘ �মাড়, রাজশাহী।  

জনবল : �ায়ী : ২  অ�ায়ী : ৪  

�পশ ইমাম  
�মায়াে�ম  
খােদম  

 কাজ : িস� কে�পােরশেনর িবিভ� মসিজেদর ত�াবধান, ইমামিত ও ধ�মীয় অন�ুান পিরচালনা।  

  ভা�ার শাখা:  

অব�ান: নগরভবন- িনচতলা  

জনবল : �ায়ী : ০  অ�ায়ী : ৪  

��ার ক�মক�তা  
��ার িকপার  

এম.এল.এস.এস.  

 কাজ : চািহদা অনযুায়ী িস� কে�পােরশেনর যাবতীয় মালামাল সং�হ, সংর�ণ ও িবিভ� শাখার চািহদা অনযুায়ী অনেুমাদন সােপে� সরবরাহকরণ।  

ওয়া�ড কার�ালয়:  

অব�ান : রাজশাহী িস� কে�পােরশেনর ৩০� ওয়াে�ড িবভ�। �িত� ওয়াে�ড ১জন কাউি�লর ও ৩� ওয়াে�ডর সম�েয় ১� সংরি�ত আসেন মিহলা কাউি�লর 
িনর�ািচত হন। �মাট ৪০জন কাউি�লেরর জন� সংি�� ওয়া�ড ও সংরি�ত আসেন ৪০� কার�ালয় অবি�ত।  

 কাজ : ��ন, রা�া পির�ার রাখা, �াথিমক �া�� �সবা, মশক িনয়�ণ, জ� িনব�ন, �হাি�ং ট�া� আদায়, শািলস িমমাংসাসহ কে�পােরশেনর িবিভ� িস�া� 
বা�বায়ন হেয় থােক ওয়া�ড কার�ালেয়র মাধ�েম। এছাড়া ওয়া�ড কার�ালয় �থেকই নাগিরক সনদ, জ� িনব�ন সনদ ও মতুৃ� সনদ �দান করা হয়।  



  শহীদ এ.এইচ.এম. কামার�ুামান �ক�ীয় উদ�ান ও িচিড়য়াখানা  

অব�ান : নগরীর পি�মা�ল �রামপুর  

�যাগােযাগ : ০৭২১-৭৭৪১৮৪  

  কাজ : জীব �বিচে�র সংর�ণ ও দ�শনা�থীেদর �দ�শন, আন� �মেণ আগতেদর িশশুেদর িবেনাদন ব�ব�াকরণ,�  

�েবশ মলূ� : ১০ টাকা  

িশশুেদর রাইড : নাগরেদালা-১০ টাকা, িবমান-১০ টাকা, �হিলক�ার-১০ টাকা, প�ােডল �বাট-১০ টাকা।  

পিরদ�শেনর সময় :  

জান-ুমা�চ : ৮টা-৬টা  

এি�ল- জনু : ৮টা-৬:৩০  

জলুাই- �সে��র : ৮টা-৬:৩০  

অে�াবর- িডেস�র : ৮টা-৫:৩০  

জনবল : �ায়ী : ৪২  অ�ায়ী : ২৩  

সপুারভাইজার  
ক�াউ�ার  
গা�ড  
মালী  

এল.এস.এস.এস.  
�িমক  

 রাজ� িবভাগ  

�ধান রাজ� ক�মক�তার দ�র:  

অব�ান: নগরভবন, ক�-২০৮  

জনবল : �ায়ী : ৪  অ�ায়ী : ১  

�ধান রাজ� ক�মক�তা  
রাজ� ক�মক�তা  
�ধান রাজ� ক�মক�তার ব�ি�গত সহকারী  

এম.এল.এস.এস. �ায়ী  

এম.এল.এস.এস. অ�ায়ী  

 কাজ: রাজ� িবভােগর অ��ভু� সকল শাখার কার��েমর ত�াবধান ও সম�েয়র মাধ�েম নাগিরক �সবা �দান।  

�যাগােযাগ: �ধান রাজ� ক�মক�তা- অিফস ০৭২১-৭৭৪৭৪০, বাসা ০৭২১-৭৫০১৩০  



    রাজ� ক�মক�তা-০৭২১-৮১২২৪৬, বাসা- ৮৬১৮২৮  

  কর আদায় শাখা:  

অব�ান: নগরভবন,ক�-১০২  

জনবল: �ায়ী : ৫৭ অ�ায়ী : ৪৫  

ট�াে�শন ক�মক�তা (কর)  

উপ-ট�াে�শন ক�মক�তা (কর)  
উ�মান সহকারী  
কি�উটার অপােরটর  
ডাটা এি�ঃ অপােরটর  
অিফস সহকারী  
কর আদায়কারী  

এম.এল.এস.এস.  

 কাজ: �হাি�ং ট�া� ও খািরজ িফ আদায়।  

 বাজার শাখা:  

অব�ান : িনউমাে�কট, সােহববাজার।  

জনবল: �ায়ী : ২ অ�ায়ী : ৯  

ট�াে�শন ক�মক�তা  

উপ-ট�াে�শন ক�মক�তা  
সহকারী বাজার ত�াবধায়ক  

বাজার পিরদ�শক/সপুারভাইজার  
িহসাব সহকারী  
�টাল আদায়কারী  

এম.এল.এস.এস.  

 কাজ: িস� কে�পােরশন িনি�মত িনজ� বাজারসমূেহর ত�াবধান ও ভাড়া আদায়।  

বাজার : সােহববাজার, হড়�াম, ল�ীপুর বাজার, িনউমাে�কট, নওদাপাড়া বাজার, শালবাগান বাজার, িবেনাদপুর বাজার।  

হাট : নওদাপাড়া হাট,  বড়বন�াম গবািদপশ ুহাট।  

�ফরীঘাট : আিমরপরু �ফিরঘাট (�কা�ট এলাকায়),  িবষপরু �ফরীঘাট (দরগাপাড়া এলাকায়)�  

বািলঘাট : বড়��, তালাইমারী ও পরুাতন জাহাজ ঘাট (কাজলা)�  

�খায়াড়: ১১�। �ছাট বন�াম, বড় বন�াম, কাজলা, পবা নতুন পাড়া, সাতবািড়য়া, �মেহরচ�ী, কঁাঠাল বািড়য়া, নওদাপাড়া, �তরখািদয়া, �কা�ট ��শন 
(�মা�াপাড়া), নােমাভ�া।  

 লাইেস� শাখা:  



অব�ান : নগরভবন, ক�-৪১০  

কাজ : সকল বািণিজ�ক �িত�ান ও বািণজ� সং�া� �াপনার ��ড লাইেস� �দান। এছাড়া �মাটরিবহীন সকল যানবাহন (অেটাির�া, ির�া, টমটম, গররুগািড়, 
ির��াভ�ান ইত�ািদ) ও চালকেদর লাইেস� �দান করা হয়। এর দেুটা উপশাখা আেছ-  

উপ-যানবাহন শাখা ও বািণজ� উপশাখা  

জনবল: �ায়ী : ২ অ�ায়ী : ১  

ট�াে�শন ক�মক�তা (লাইেস�)  
অিফস সহকারী কাম ম�ুা�িরক  

এম.এল.এস.এস  

 উপ-যানবাহন শাখা:  

অব�ান : �হতম খাঁ, সদর হাসপাতােলর �মাড়।  

জনবল : �ায়ী : ৩ : অ�ায়ী : ৪  

উপ-ট�াে�শন ক�মক�তা  
পিরদ�শক  
অিফস সহকারী কাম ম�ুা�িরক  
কা�টিসজার  

এম.এল.এস.এস  

 বািণজ� উপশাখা:  

অব�ান : নগরভবন ক�-১০২  

জনবল : �ায়ী : ৮ অ�ায়ী ৬  

উপ-ট�াে�শন ক�মক�তা  
পিরদ�শক  
অিফস সহকারী কাম ম�ুা�িরক  

এম.এল.এস.এস.  

  করধার� শাখা:  

অব�ান : নগরভবন, ক�-৪০৮  

জনবল : �ায়ী : ১০ অ�ায়ী ৪  

�ধান এ�ােসসর  
উপ �ধান এ�ােসসর  
এ�ােসসর  
কি�উটার অপােরটর  
অিফস সহকারী  



এম.এল.এস.এস.  

 কাজ : আেবদেনর ��ি�েত �হাি�ং �খালা। �িত পাঁচ বছর পর পর প�বাি�ষক কর িন�ধারণ করা হয়।  

 �হাি�ং �খালার িনয়ম :  

১। �হাি�ং িফ িন� ক�াটাগিরেত জমা িদেত হয় :  

(ক) পাকা বািড়-২০০০/-(এক হাজার) টাকা  

(খ) আধাপাকা (�নেসড পাকা)-১০০০/- (পাঁচশত) টাকা  

(গ) কঁাচা বািড়-১০০০/- (পাঁচশত) টাকা  

(ঘ) ফঁাকা জায়গা-১০০০/-(পাঁচশত) টাকা  

তেব ফঁাকা জায়গার �হাি�ং খলুেত হেল জায়গা� বাউ�ারী িবিশ� হেত হেব।  

 ২। �কান িবি�ং ও জিমর �হাি�ং খলুেত হেল িন�রপূ কাগজপ�ািদ �েয়াজন :  

(ক) জিমর মূল দিলেলর ফেটাকিপ।  

(খ) ডুি�েকট কার�ন কিপ (িডিসআর)�  

(গ) খাজনা রিশদ।  

(ঘ) ��ািবত খিতয়ান।  

(ঙ) যিদ আরিডএর ��ান থােক তেব তা দািখল করেত হেব।  

(চ) কে�পােরশন অিফেস রি�ত িন�ধািরত মূেল�র জিরপ ফরেমর মাধ�েম আেবদন দািখল করেত হেব।  

৩। আেবদন ফরম জমা হওয়া পূর�ক �হাি�ং মািলেকর বািড়/িবি�ং/জিম তদ� পূর�ক বাি�ষক মলূ�ায়ন িন�ধারণ কেরন কর িন�ধারকগণ ৩ মােসর মেধ�।  

৪। িরিভউ প�িত : বাি�ষক মলূ�ায়েনর িবষেয় কােরা �কান আপি� দািখল করেল �না�েশর মাধ�েম অবগিতর করােনার পর িরিভউ �বাে�ডর মাধ�ম িন�ি� করা 
হয়।  

 িহসাব িবভাগ  

অব�ান: নগর ভবন, ক�-১০৬  

কাজ: রাজশাহী িস� কে�পােরশেনর বাি�ষক বােজট �নয়ণ ও িস� কে�পােরশেনর যাবতীয় িবল পিরেশাধ। �ায়ী সকল ক�মক�তা/ক�মচারীর ও �দিনক মজরুী িভি�ক 
�িমক/ক�মচারীর �বতন ভাতািদ ���ত সহ যাবতীয় আয়-ব�েয়র িহসাব সংর�ষন।  

�যাগােযাগ- অিফস- ০৭২১-৭৭৫৬৩৩   

জনবলঃ-�ায়ী-১৩, অ�ায়ী-৭  



�ায়ী ক�মক�তা/ ক�মচারীঃ- ২০   জনবল  �দিনক মজরুী িভি�ক �িমক-৬  জনবল  

বােজট কাম একাউ�স অিফসার  ১  কি�উটার অপােরটর  ১  
সহকারী িহসাব র�ণ ক�মক�তা  ১  িহসাব সহকারী  ১  
িহসাব র�ক  ২  িহসাব সহকারী  ১  
সহকারী িহসাব র�ক  ২  এমএলএসএস  ১  
িহসাব সহাকারী  ৮  এমএলএসএস  ১  
অিফস সহকারী কাম কি�উটার অপােরটর  ২  এমএলএসএস  ১  
দ�রী  ১        

এম.এল.এস.এস  ৩        

ক�াশ শাখা:  

অব�ান: নগরভবন, ক�-১০৭  

জনবল : �ায়ী : ১, অ�ায়ী-০  

কাজ: িস� কে�পােরশেনর জনবেলর �বতন ভাতািদ, ��ড লাইেস� সহ িবিভ� �কােরর ফরম, সকল �কার দরপ�, িবিভ� �সবার মলূ� �হণ ক�াশ শাখার মাধ�েম 
�লনেদন হেয় থােক।  

 �কাষাধ��-১  

 পূ�ত িবভাগ  

�ধান �েকৗশলী দ�র :  

অব�ান : নগরভবন, ক�-২১৪  

জনবল : �ায়ী : ৩ অ�ায়ী ০  

�ধান �েকৗশলী ১  
ব�ি�গত সহকাির ১  
এমএলএসএস ২  
কি�উটার অপােরটর ১  

 কাজ : সকল �কার �ভৗত অবকাঠােমা িন�মাণ ও উ�য়েনর পিরক�না �নয়ণ, বা�বায়ন ও র�ণােব�ণ।  

�যাগােযাগ: �ধান �েকৗশলী-০৭২১-৭৭৫৪৩৫  

ত�াবধায়ক �েকৗশলী-০৭২১-৭৭২৬৬৯  

 উ�য়ন শাখা :  

অব�ান : নগরভবন, ক�- ৩০৬, ৩০৭, ৪০৪।  

জনবল : �ায়ী : ৩৩ অ�ায়ী: ৪৯  

ত�াবধায়ক �েকৗশলী ১  
িনর�াহী �েকৗশলী ২  



সহকারী �েকৗশলী ৭  

উপ-সহকারী �েকৗশলী ১২  

উ�মান সহকাির/সহকাির ৩  
কার�সহকারী ১৯  
�চইনম�ান ১  
কি�উটার অপােরটর ৩  
সপুারভাইজার ২  

এম.এল.এস.এস. ১৩  

&n 
�যাগােযাগ 

 িবদ�ুৎ শাখা:  

অব�ান: নগরভবন, ক�-৪০৫  

জনবল:�ায়ী ২২ জন  অ�ায়ী ৭৬ জন  

সহকারী �েকৗশলী  

উপ-সহকারী �েকৗশলী  
কি�উটার অপােরটর  
পিরদ�শক  
ি�ট লাইট িম�ী  
�মইন সইুচ অপােরটর  
��ট লাইট �হলাপার  
অিফস সহকারী  
িসিস ক�ােমরা অপােরটর  

এম.এল.এস.এস  
�িমক  

 কাজ: স��া হেত �ভার পর�� মহানগরীর সড়ক আেলাকায়ন। ২৪ ঘ�া �য়ংি�য় �ািফক িসগন�াল সংর�ণ। িস� কে�পােরশেনর সকল 
ভবেনর �বদ�ুিতক কাজ পিরচালনা। ওেয়বসাইেটর মাধ�েম মহানগরী স�ি�কত তথ� �দান।  

�যাগােযাগ: সহকারী �েকৗশলী (িবদ�ুৎ)- ০৭২১-৭৭২২১৫  

ওেয়ব সাইট : www.erajshahi.gov.bd.  

 পিরবহন শাখা:  

অব�ান: শালবাগান  

জনবল: �ায়ী : ৩৭ জন অ�ায়ী ৫৩ জন।  

 িনর�াহী �েকৗশলী  

  
সহকারী �েকৗশলী  

উপ-সহকারী �েকৗশলী  
কি�উটার অপােরটর  



গাড়ী চালক  
�মকািনক ও ভলকানাইিজং  
সহকারী �মকািনক  
�িমক  

 কাজ : রাজশাহী িস� কে�পােরশেনর যাবতীয় যানবাহন সংর�ণ ও �মরামত।  

�যাগােযাগ: ০৭২১-৭৭১৮৫৩  

 ভা�ার শাখা :  

অব�ান : নগরভবন িনচতলা  

জনবল : �ায়ী : ১ অ�ায়ী ০  

ভা�ার র�ক  
সহকারী ভা�ার র�ক  
এমএলএসএস  

 কাজ : �েকৗশল সং�া� মালামাল সংর�ণ।  

 জন�া�� িবভাগ  

অব�ান : নগরভবন, ক� নং-৪০৭  

জনবল : �ায়ী-৫২, অ�ায়ী-১৫২  

�ধান �া�� ক�মক�তা  
�া�� ক�মক�তা  
উ�মান সহকারী  
ভােটনারী সা�জন  
স�ািনটারী পিরদ�শক  
কি�উটার অপােরটর  
�া�� সহকারী  
আদায়কারী  
�মা�া  
�কয়ারেটকার  
ি�নার  
এমএলএসএস  

 কাজ :  মা ও িশশুর �াথিমক �া�� �সবা, �কা �দান, খাদ� পানীয় �ব�ািদ িনয়�ণ, স�ািনেটশন, জ� মতুৃ� িনব�ন ইত�ািদ।  

ি�িমেসস লাইেস� :  

জন�াে�র সে� সংি�� সকল উৎপাদন ও িব�েয়র ি�িমেসস লাইেস� �দান।  

ি�িমেসস লাইেস� �হেণর প�িত: ফরম সং�হ, জমা �দান ও লাইেস� �হণ-ক�াশ কাউ�ার/ওয়ান �প সাি�ভস বথু, নগরভবন। ফরেমর 
মলূ� ২০ টাকা। ফরম পরুণ কের �েয়াজনীয় কাগজ জ� িনব�ন/�ভাটার আইিড কাে�ডর ফেটাকিপ, ছিব, �িত�ােনর ভাড়া রিশদ অথবা 
এি�েম�সহ অন�ান� কাগজপ�সহ ওয়ান �প সাি�ভেস জমা িদেত হেব। জমাদােনর পর ১ স�ােরহর মেধ�ই লাইেস� পাওয়া যায়।  



 জ� িনব�ন সনদ �াি�র িনয়ম :  

সংি�� ওয়া�ড কার�ালেয় িবনামূেল� জ� িনব�ন ফরম সং�হ, জমা ও সনদ �হণ করেত হয়। ফরম পূরণ সােপে� আেবদনকারীর ছিব, 
জ�িনব�নকারীর �কাদান কাে�ডর ফেটাকিপ সংয�ু কের জমা িদেত হয়। ১৮ বছেরর �বিশ হেল ৫০/-টাকা িফ িদেত হয় ও জ� িনব�ন 
কা�ড সংেশাধেনর জন� ২৫/-টাকা িফ িদেত হয়।  

মতুৃ� িনব�ন সনদ �াি�র িনয়ম : সংি�� ওয়াে�ড িবনামূেল� ফরম সং�হ করার পর পূরণ কের �গার�ােনর  ত�াবধায়েকর িনকট �থেক 
সংগহৃীত রিশদ, আেবদনকারীর ছিব ফরেম সংয�ু কের নগরভবেনর �া�� শাখায় জমা িদেত হয়। জমাদােনর ৭ িদেনর মেধ�ই সংি�� 
ওয়া�ড কার�ালয় �থেক মতুৃ� িনব�ন সনদ পাওয়া যায়।  

 আরবান �াইমারী �হলথ �কয়ার �স�ার  

অব�ান: ১, ২, ৪,৭, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮,২৩, ২৬, ২৮, ২৯ ও ৩০নং ওয়া�ড।  

কাজ :  

িরে�াডাি�ভ �হলথ �কয়ার সাি�ভস  

আউটেডার �পেস� সাি�ভস  

সা◌্যােটলাইট ি�িনক সাি�ভস  

�াথিমক চ�ু �সবা  

ইমাে�জ�ী অবে��ক �কয়ার সাি�ভস।  

 ডায়িরয়া �িতেরাধ :  

এ লে� ও আর এস িবতরণ। িস� কে�পােরশেনর ৩০� ওয়াে�ড ও আর এস িবতরণ করা।  

 জলাত� �িতেষধক �কা �দান :  

নগরভবেন অবি�ত িস� কে�পােরশন �স�াল ইিপআই ��ার উ�রবে�র একমা� জলাত� �িতেষধক �কা �দান �ক� িহেসেব কাজ করেছ। 

 স�ািনটারী/পিরবার পিরক�না শাখা  

অব�ান: নগরভবন,  

কাজ :  

পিরেবশ দষূণ স�ি�কত �না�শ মামলাসহ যাবতীয় কার��ম  

ি�িমেসস লাইেস� �দান  

�মাবাইল �কা�ট পিরচালনা।  

ইিপআই কার��ম।  

 কসাইখানা :  



�িতিদন িনি�দ� বাজারসমূেহ মাংসমান িনয়�েণর জন� �ভেটিরনারী সা�জন ক�তৃক পশ ুপরী�পূর�ক মাংস সীল �দান করা হয়।  

অব�ান : নগরভবন িনচতলা  

জনবল : �ায়ী : ৩ অ�ায়ী ১১  

   

   
এমএলএসএস  

   

কবর�ান ও �াশান ঘাট শাখা :  

মহানগরীর িস� কে�পােরশেনর আওতাভূ� �গার�ান ও �শানঘাটসমূেহ মতুৃ� সৎকার, মতুু� ব�ি�র নাম, মতুৃ� �রিজ�াের 
�রিজি�ভূি�করণ।  

মতুৃ� �ত�য়ন ও সনদপ� �দান।  

জনবল : �ায়ী : ৩ অ�ায়ী ৩৬  

   

   
এমএলএসএস  

  িস� হাসপাতাল:  

অব�ান : রামচ�পুর  

জনবল :�ায়ী : ৬ অ�ায়ী ৫৪  

�মিডক�াল অিফসার (পরুষু)  

�মিডক�াল অিফসার (মিহলা)  

�মিডক�াল অিফসার (খ�কালীন)  
��ার িকপার  
না�স ু 
�টকিনিশয়ান  
�া�� সহকারী  
এ�া�েল�ু  �াইভার  

�িমক (এ�ঃু এ�ােট�েড� মিহলা)  
ওয়া�ড বয়  
��চার বয়  
আয়া  

�িমক (গা�ড)  

�িমক (ভ�ান চালক)  

�িমক ি�নার)  

�িমক ি�নার)  



�হািমও ডা�ার  
সাধারণ �িমক  

  কাজ :  

ইনেডার, আউেডার �সবা  

ফ�ািমিল �ািনং  

এি�েনটাল �কয়ার  

�পা�েনটাল �কয়ার  

িরে�াডাি�ভ �হলথ �কয়ার সাি�ভস  

�ডিলভারী এ� অপােরিডভ সাি�ভস  

পির�� িবভাগ  

পির�� িবভাগ :  

অব�ান : নগরভবন, ক� নং-২০৬  

জনবল : �ায়ী-৩২ জন, অ�ায়ী ১৩২৪ জন।   

কাজ :  

�ী�কােল রাত ১০:০০ টা-১২:০০টা, শীতকােল রাত ৯:০০টা-১২:০০টা পর�� �িতিদন সড়ক ঝাড়ু �দওয়া। গরুু�পূ�ণ সড়কসমূহ �ভার 
৫:০০টা-৮:০০ টার মেধ� ি�তীয় বার ঝাড়ু �দয়া হয়।  

শীতকােল �িতিদন িবকাল ৪:০০টা ও �ী�কােল িবকাল ৫:০০টা বািড় বািড় িগেয় আব�জনা সং�হ করা হয়। সংগহৃীত আব�জনা �সেক�ারী 
পেয়ে� রাখা হয়। �সখান �থেক �া�র �ারা ডি�ং ইয়াে�ড িনেয় যাওয়া হয়।  সংগহৃীত আব�জনার পিরমান: �দিনক �ায় ৪০০ �মি�ক টন। 

�যাগােযাগ: ০৭২১-৭৭৫৮০০/ ০৭২১-৭৭২৫৯৯  

 মশক শাখা:  

অব�ান: �হতমখাঁ রানী �হম� �মারী পািন �শাধনাগার  

জনবল : �ায়ী-৪৮ জন, অ�ায়ী- ৯৩ জন।  

কাজ : উড়� ও লারভা িবনােশর মাধ�েম মশক িনয়�ণ।  

�যাগােযাগ: সংি�� ওয়া�ড কার�ালয়/০৭২১-৭৭২৫৯৯।  

 �ক�ীয় উ��ান ও িচিড়য়াখানা :  

জনবল : �ায়ী : ২৩ অ�ায়ী ৩৪  



   

   
এমএলএসএস  

িশ�া ও ি�য়া শাখা :  

জনবল : �ায়ী : ০ অ�ায়ী ৫  

 


