
          

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

উরযচারদকয কাম যারয় 

জজরা রযাংখ্যান কাম যারয় 

গাজীপুয। 

 

রটিদজন চার্ যায (জফা প্রদান প্ররতশ্রুরত) 

 

ক ও খ) নাগরযক ও প্রারতষ্ঠারনক ফা 

ক্রঃ নাং জফায নাভ জফা প্রদান 

দ্ধরত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

জফা মূল্য ও রযদাধ 

দ্ধরত 

জফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

(নাভ, দফী, জপান ও ইদভইর) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১ জনাংখ্যায প্রতুয়ন ত্র  

 

 

 

আদফদন প্রারিয 

য জযকর্ যভুক্ত 

কদয 

আদফদনকাযী জক 

জযকর্ যভুদক্তয ইস্যু 

নম্বয প্রদান কযা 

য়। অত:য 

আদফদনত্র 

উরযচারক এয 

রনকর্ জ কযা 

য়। রনদদ যরত 

দয় দারয়দত্ব 

রনদয়ারজত 

কভ যাচাযী মাচাই 

ফাছাই কদয 

রনরদ যষ্ট পযদভদর্ 

তথ্য উস্থান 

কদযন। 

উরযচারক এয 

অনুদভাদন ও 

স্বাক্ষদযয য 

আদফদনকাযীদক 

তথ্য প্রদান কযা 

য়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

০১। তথ্য অরধকায আইন ও 

রফরধ অনুমায়ী তথ্য প্রারিয 

রনরদ যষ্ট আদফদন পযভ পূযণ 

কযদত য় এফাং প্রদয়াজনীয় 

অন্যান্য কাগজত্র দারখর 

কযদত য়। 

 

২। তদথ্যয আদফদন পযভ 

তথ্য করভদনয ওদয়ফাইর্ 

দত/অরপদয াংরিষ্ট াখা 

দত াংগ্র কযা মায়। 

 

 

 

 

রফনামূদল্য 

 

(তদফ ররর্ / রর্দে 

যফযাদয জক্ষদত্র 

রর্ে / ররর্য মূল্য 

রযদাধ কযদত দফ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১-৩ কভ য রদফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জারনয়া আদযরপন  

উরযচারক(বাযপ্রাি) 

জজরা রযাংখ্যান কাম যারয় 

গাজীপুয। 

জপানঃ ৪৯২৬২২৪৭ 

জভাফাইরঃ ০১৫৫০০৪১৩৬১ 

ই-জভইরঃ 
dddsobbs.gazipur@gmail.com 
soniadd.gazipur@gmail.com 

  

০২ আদভশুভারযয তথ্য 

০৩ কৃরলশুভারযয  তথ্য 

০৪ অথ যননরতক শুভারযয তথ্য 

০৫ খানা তথ্য বান্ডায শুভারযয তথ্য 

০৬ ফরি শুভারযয তথ্য 

০৭ বাইর্ার স্ট্ুাটিটিক 

০৮ মূল্য ও ভজুযী াংক্রান্ত তথ্য 

০৯ প্রধান ও অপ্রধান পদরয রাফ াংক্রান্ত তথ্য 

১০ স্বাস্থু ও জনতন্ত্র াংক্রান্ত 

১১ শ্রভরক্ত ও রশু শ্রদভয তথ্য 

১২ জজন্ডায স্ট্ুাটিটিক 

১৩ রল্প রযাংখ্যান 

১৪ খানায আয় ব্যয় ম্পরকযত তথ্য 

১৫ জবাক্তায মূল্য সূচক জরয তথ্য 

১৬ রজরর্রয প্রবৃরদ্ধয ায 

১৭ ভারক কৃরল ভজুযীয ায 

১৮ রযদফ রযাংখ্যান 

১৯ দারযদ্র্ু রযাংখ্যান 

২০ ফন,ভৎস্য এফাং গফারদ শু ও াঁ, মুযগী প্রাক্করন 

জরয 

২১ ভূরভ ব্যফায ও জচ রযাংখ্যান 

২২ প্রধান, প্রধান পদরযমূল্য ওউৎাদন খযচ জরয 

২৩ জযাফাদকা াদবয াংক্রান্ত তথ্য 

২৪ নাযীদদয অফস্থান ম্পরকযত জরয 

২৫ ভা ও রশু রযাংখ্যান 

২৬ জজরা রযাংখ্যান  

২৭ প্রফা আয় ও রফরনদয়াগ জরয 

২৮ দাগগুচ্ছ জরয 

২৯ রজও জকার্ ারনাগাদকযণ 

৩০ ক্ষুদ্র্ নৃ-জগারষ্ঠ  ও আরদফাীদদয তথ্য 

 

গ) আবুন্তযীণ জফা 

ক্রঃ নাং জফায নাভ জফা প্রদান 

দ্ধরত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রারিস্থান 

জফা মূল্য ও রযদাধ 

দ্ধরত 

জফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

(নাভ, দফী, জপান ও ইদভইর) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১ রজরএপ অগ্রীভ ভঞ্জুরয আদফদনত্র 

প্রারিয জপ্ররক্ষদত 

মাচাই-ফাচাই 

পূফ যক 

রাফ াখা কর্তযক চারত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রারদ 

রফনামূদল্য ৩-৭ কভ যরদফ জারনয়া আদযরপন  

উরযচারক(বাযপ্রাি) 

জজরা রযাংখ্যান কাম যারয় 

গাজীপুয। 

জপানঃ ৪৯২৬২২৪৭ 

জভাফাইরঃ ০১৫৫০০৪১৩৬১ 

ই-জভইরঃ  
dddsobbs.gazipur@gmail.com 

soniadd.gazipur@gmail.com 

 

০২ গৃরনভ যাণ অগ্রীভ ভঞ্জুরয H H রফনামূদল্য ৩-৭ কভ যরদফ 

০৩ অরজযত  ছুটি ভঞ্জুরয H H রফনামূদল্য ৩-৭ কভ যরদফ 

০৪ শ্রারন্তরফদনাদন ছুটি ভঞ্জুরয H H রফনামূদল্য ৩-৭ কভ যরদফ 

 

 


