
                                 
 

                        িস েজন চাটার                              
জলা পিরসং ান কাযালয়, টা াইল 

িভশন    : সাবজনীন বহারবা ব প িতেত  িনভরেযা , াসি ক ও সমেয়াপেযাগী উপা  সরবরােহর মা েম আ জািতক মােনর জাতীয় পিরংসং ান িত ান িহেসেব িত া লাভ । 
িমশন    : (১) িবিবএস এর িদক িনেদশনায় ও ন ে  এক  সংহত, পশাদাির, দ  ও কাযকরী পিরসং ান প িত িত া করা; 
             (২) জাতীয় ও আ জািতক পযােয় ত -উপা  বহারকারীেদর চলমান ও মবধমান চািহদা মটােত  ও সমেয়াপেযাগী ি য়ায় আ জািতক মান ও সেবা ম পিরসং ান চচার    
                 প িত অ সরণ বক সরকারী পিরসং ান ণয়ন ও কাশ করা।  
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িম
ক 

সবার নাম সবা দান প িত সবা দােনর সেবা  
সময় 

েয়াজনীয় 
কাগজপ  

েয়াজনীয় 
কাগজপ /আেবদ
ন ফরম াি ান 

সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার 
পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার 
কাড, অিফিসয়াল টিলেফান ও ই-
মইল 

উ তন কমকতার পদিব, ম ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল 

০১ জনিমিত িশ া, 
া , বসা-
বািনজ  এবং 
অ া  আথ-
সামািজক ত  
সরবরাহ 

i)িলিখত, ই- মইল, ফান ও সামািজক যাগােযাগ 
মাধেম আেবদন 
ii)ত  অিধকার আইন-২০০৯ এর িনধািরত ফরেম 
আেরদন করেত হেব। 

i)অনিধক ০৩ (িতন) 
কাযিদবস 
ii)ত  অিধকার 
আইন-২০০৯ ক ক 
িনধািরত 

আেবদনপ  i)িনজ/ জলা/উপ
জলা পিরসং ান 
কাযালয়  
ii)ত  কিমশন 
ওেয়বসাইট 

i)িবনা  
ii) ত  
অিধকার আইন-
২০০৯ ক ক 
িনধািরত 

ত  দান শাখা 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
উপ-পিরচালক  
জলা পিরসং ান কাযালয়, টা াইল 
জলা কাডঃ  
ফানঃ 092163382 
ই- মইল soobaidur1971@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-পিরচালক  
িবভাগীয় পিরসং ান কাযালয়, ঢাকা 
িবভাগ কাডঃ ৩০  
ফানঃ ০২৯১৩৬০২৪ 
মাবাইল নং:০১৭১৫৪০৭৩৬১ 
ই- মইলঃ jddsoffice@gmail.com 
 

 

০২ জনসং া 
ত য়ন ত/সনদ 

িবিভ  ধরেনর িশ া িত ান, Safetynet 
Programme পিরচালনা ইত ািদ ে  সংি  
এলাকার নাম উে খ বক সং া/ িত ােনর িনজ  
াড/সাদা কাগেজ, উপ-পিরচালক জলা পিরসং ান 

কাযালয়, জয় রহাট বরাবর আেবদন করা সােপে  
জনসং া িবষয়ক ত াযনপ  দান করা হয় 

অনিধক ৫ (প চ) 
কাযিদবস 

আেবদনপ  িনজ/ জলা 
পিরসং ান 
কাযালয় 

িবনা ে  

০৩ কাশনা স েহর 
soft copy 

i)ওেয়ব সাইট এর মা েম 
www.bbs.tangail.gov.bd 
ii) ই- মইল এর মাধেম 
soobaidur1971@gmail.com 
iii) াশ াইভ এর মা েম 

েযাজ  নয় েযাজ  নয় েযাজ  নয় িবনা ে  

০৪ জাতীয় আয়, 
মাথািপ  
আয়, ি িত 
গড় আ  ইত ািদ 
সংকলন ও কাশ 

i)ওেয়ব সাইট এর মা েম 
www.bbs.tangail.gov.bd 
ii) ই- মইল এর মাধেম 
soobaidur1971@gmail.com 
iii) াশ াইভ এর মা েম 

েযাজ  নয় েযাজ  নয় েযাজ  নয় িবনা ে  
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