
                                সিটিজজেন চচার রচার                             
জজেলচা পসরংখচান কচার রচালয়, শররীয়তপুর

সিশন    : িচার রজেনরীন ব্যরহাচাররচান্ধর পদ্ধসতজত  সনি ররজরচাগ, পচািসাসঙ্গিক ও িমজয়চাপজরচাগীরী উপচাত্ত িরররচাজহার মচাধ্যজম আন্তজেরচাসত মচাজনর জেচাতরীয় পসরংিংখচান পসতষ্ঠান হিসেবে চান সহাজিজর পসতষ্ঠান হিসেবে চা লচাি ।
সমশন    : (১) সরসরএি এর সিক সনজি রশনচায় ও জনতৃজৃত্বে একটি সুিংহাত, জপশচািচাসর, িক্ষ ও কচার রকররী পসরিংখচান পদ্ধসত পসতষ্ঠান হিসেবে চা করচা;
             (২) জেচাতরীয় ও আন্তজেরচাসতক পর রচাজয় তথ-উপচাত্ত ব্যরহাচারকচাররীজির চলমচান ও ক্রমরর রমচান চচাসহািচা জমরচাজত স্বচ্ছ ও িমজয়চাপজরচাগীরী পসক্রয়চায় আন্তজেরচাসতক মচান ও িজর রচাত্তম পসরিংখচান চচ রচার পদ্ধসত 
অনুরনণপূর রক
             িরকচাররী পসরিংখচান পণয়ন ও পকচাশ করচা।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

ক্রসমক জিরচার নচাম জিরচা পিচান পদ্ধসত জিরচা পিচাজনর িজর রচাচ
িময়

পজয়চাজেনরীয়
কচাগীজেপত

পজয়চাজেনরীয়
কচাগীজেপত/আজরিন

ফরম পচাসাপ্তিস্থচান

জিরচা মূল্য এরং
পসরজশচার পদ্ধসত

(রসি থচাজক)

শচাখচার নচামিহা িচাসয়ৃত্বেপচাাপ্তি কম রকতরচার পিসর,
রুম নম্বর, জজেলচা/উপজজেলচার জকচাড,
অসফসিয়চাল জরসলজফচান ও ই-জমইল

উদ্ধরতন কম রকতরচার পিসর, রুম নম্বর,
জজেলচা/উপজজেলচার জকচাডিহা অসফসিয়চাল

জরসলজফচান ও ই-জমইল

০১

জেনসমসত সশক্ষচা,
স্বচাস্থ, ব্যরিচা-রচাসনজেি
এরং অনচান আথ র-

িচামচাসজেক তথ
িরররচাহা

i)সলসখত, ই-জমইল, জফচান ও িচামচাসজেক জরচাগীচাজরচাগী মচারজম
আজরিন

ii)তথ অসরকচার আইন-২০০৯ এর সনর রচাসরত ফরজম আজরিন
করজত হাজর।

i)অনসরক ০৩ (সতন)
কচার রসিরি

ii)তথ অসরকচার আইন-
২০০৯ কতৃরক সনর রচাসরত

আজরিনপত

i)সনজে/জজেলচা
/উপজজেলচা

পসরিংখচান
কচার রচালয়

ii)তথ কসমশন
ওজয়রিচাইর

i)সরনচামূল্য
ii) তথ অসরকচার

আইন-২০০৯
কতৃরক সনর রচাসরত

তথ পিচান শচাখচা

উপ-পসরচচালক জজেলচা পসরিংখচান কচার রচালয়, 
শররীয়তপুর
কক্ষ নং
জজেলচা জকচাড৮৮৬
জফচান৮০৬০১৫১৩৩৬
ই-জমইল 
bbsshariatpur@gmail.com

যুগ-পসরচচালক সরিচাগীরীয় পসরিংখচান কচার রচালয়, 
ঢচাকচা
কক্ষ নং-
জজেলচা জকচাড৮ ৩০
জফচান৮ ০২৯১৩৭৫২৮
ই-জমইল৮ 
jdddsoffice@gmail.com

০২
জেনিংখচা

পতিয়নপত/িনি

সরসিন্ন ররজনর সশক্ষচা পসতষ্ঠান হিসেবে চান, Safetynet
Programm e পসরচচালনচা ইতিচাসি জক্ষজত িংসে সংশ্লিষ

এলচাকচার নচাম উজম উল্লেখপূর রক িংস্থচা/ পসতষ্ঠান হিসেবে চাজনর সনজেস্ব প্যাড/সচাড/িচািচা
কচাগীজজে, উপ-পসরচচালক জজেলচা পসরিংখচান কচার রচালয়,

জেয়পুরহাচার ররচারর আজরিন করচা িচাজপজক্ষ জেনিংখচা সরষয়ক
পতিচারনপত পিচান করচা হায়

অনসরক ৫ (পাঁচ)
কচার রসিরি

আজরিনপত
সনজে/জজেলচা
পসরিংখচান

কচার রচালয়
সরনচামূজল্য

০৩
পকচাশনচা িমুজহার
soft copy

i)ওজয়র িচাইর এর মচাধ্যজম
www.bbs.shariatpur.gov.bd

ii) ই-জমইল এর মচারজম
bbsshariatpur@gmail.com

iii) ফচাশ ডচাইি এর মচাধ্যজম

পজরচাজেি নয় পজরচাজেি নয় পজরচাজেি নয় সরনচামূজল্য

০৪

জেচাতরীয় আয়,
মচাথচাসপছ

আয়,মুদ্রসদ্রস্ফিসত গীড়
আয়ু ইতিচাসি

িংকলন ও পকচাশ

i)ওজয়র িচাইর এর মচাধ্যজম
www.bbs.shariatpur.gov.bd

ii) ই-জমইল এর মচারজম
bbsshariatpur@gmail.com

iii) ফচাশ ডচাইি এর মচাধ্যজম

পজরচাজেি নয় পজরচাজেি নয় পজরচাজেি নয় সরনচামূজল্য
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