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িস�েজন চাট �ার 
 

ক ও খ) নাগিরক ও �ািত�ািনক �সবা 
�: 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত

০১ ০২ 

০১ জনসং�ার �ত�য়ন প� 

আেবদনপ� �াি�র পর 
�রকড ��� কের 

আেবদনকারী
�ে�র ই�� ন�র �দান 

করা হয়। অত
আেবদনপ� উপপিরচালক 
এর িনকট �পশ করা হয়। 
িনেদ �িশত হেয় দািয়ে� 

িনেয়ািজত কম �চারী যাচাই 
বাছাই কের িনিদ� 

ফরেমেট ত� উপ�াপন 
কেরন। উপিরচালক এর 
অ�েমাদন ও �া�েরর 

পর আেবদনকারীেক ত� 
�দান করা হয়।

০২ আদম�মািরর ত� 

০৩ �িষ �মািরর ত� 

০৪ অথ �ৈনিতক �মািরর ত� 

০৫ খানা ত�ভা�ার �মািরর ত� 

০৬ বি� �মািরর ত� 

০৭ ভাইটাল ��া�স�কস 

০৮ �� ও ম�রী সং�া� ত� 

০৯ �ধান ও অ�ধান ফসেলর িহসাব সং�া� ত� 

১০ �া�� ও জনত� সং�া� 

১১ �মশি� ও িশ� �েমর ত� 

১২ �জ�ার ��া�স�কস 

১৩ িশ� পিরসং�ান 

১৪ খানার আয় �য় স�িক�ত ত� 

১৫ �ভা�ার �� �চক জিরপ ত� 

১৬ িজিডিপর ��ি�র হার 

১৭ মািসক �িষ ম�রীর হার 

১৮ পিরেবশ পিরসং�ান 

১৯ দাির� পিরসং�ান 

২০ 
বন, মৎ� এবং গবািদ প� ও হ�স, �রগী �া�লন 
জিরপ 

২১ �িম �বহার ও �সচ পিরসং�ান 

২২ �ধান �ধান ফসেলর �� ও উৎপাদন খরচ জিরপ 

২৩ ��াবােকা সােভ� সং�া� ত� 

২৪ নারীেদর অব�ান স�িক�ত জিরপ 

২৫ মা ও িশ� পিরসং�ান 

২৬ িডি�কস ��া�স�কস 

২৭ �বাস আয় ও িবিনেয়াগ জিরপ 

২৮ দাগ�� জিরপ 

২৯ িজও �কাড হালনাগাদকরণ 

৩০ �� �-�গাি� ও আিদবাসীেদর ত� 
 

গ) আভ��রীণ �সবা 

�: নং �সবার নাম �সবা

০১ ০২ 

০১ িডিপএফ অ�ীম ম�ির 
আেবদনপ�

যাচাই

০২ �হ িনম �াণ অ�ীম ম�ির 

০৩ অিজ�ত �� ম�ির 

০৪ �াি� িবেনাদন �� ম�ির 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

বাংলােদশ পিরসং�ান ��েরা 

�জলা পিরসং�ান কায �ালয়, �লনা।
www.bbs.khulna.gov.bd  

িস�েজন চাট �ার (�সবা �দান �িত�িত

�সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 
�সবা�� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা

০৩ ০৪ ০৫ 

আেবদনপ� �াি�র পর 
�রকড ��� কের 

আেবদনকারী �ক �রকড � 
�ে�র ই�� ন�র �দান 

করা হয়। অত:পর 
আেবদনপ� উপপিরচালক 
এর িনকট �পশ করা হয়। 
িনেদ �িশত হেয় দািয়ে� 

িনেয়ািজত কম �চারী যাচাই 
বাছাই কের িনিদ� 

ফরেমেট ত� উপ�াপন 
কেরন। উপিরচালক এর 
অ�েমাদন ও �া�েরর 

পর আেবদনকারীেক ত� 
�দান করা হয়। 

০১। ত� অিধকার 
আইন ও িবিধ অ�যায়ী 

ত� �াি�র িনিদ �� 
আেবদন ফরম �রণ 

করেত হয় এবং 
�েয়াজনীয় অ�া� 

কাগজপ� দািখল করেত 
হয়। 

০২। তে�র আেবদন 
ফরম ত� কিমশেনর 

ওেয়বসাইট হেত/ 
অিফেসর সংি�� শাখা 
হেত সং�হ করা যায়। 

িবনা�ে� 
(তেব িসিড/ িডে� 
সরবরােহর ��ে� 
িড�/ িসিডর �� 
নগদ পিরেশাধ 
করেত হেব) 

কম �িদবস

�সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 
�সবা�� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা

০৩ ০৪ ০৫ 
আেবদনপ� �াি�র �পি�েত 

যাচাই-বাছাই �ব �ক 
িহসাব শাখা কত�ক চািহত 
�েয়াজনীয় কাগজপ�ািদ 

িবনা�ে� ৩

ঐ ঐ িবনা�ে� ৩

ঐ ঐ িবনা�ে� ৩

ঐ ঐ িবনা�ে� ৩

�লনা। 

�সবা �দান �িত�িত) 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�ার (নাম, পদবী, 
�ফান ও ই-�মইল) 

০৬ ০৭ 

১-৩  
কম �িদবস 

(�মা. �গালাম �মা�ফা) 
��পিরচালক 

িবভাগীয় পিরসং�ান অিফস, �লনা 
ও 

উপপিরচালক (অ. দা.) 
�জলা পিরসং�ান অিফস, �লনা 

�ফান: ০৪১-৭৩১৮০৪ 
�মাবা: ০১৭২০২১২২১৫ 

ই-�মইল: 
mostofa43@gmail.com  

 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�ার (নাম, পদবী, 
�ফান ও ই-�মইল) 

০৬ ০৭ 

৩-৭ কম �িদবস (�মা. �গালাম �মা�ফা) 
��পিরচালক 

িবভাগীয় পিরসং�ান অিফস, �লনা 
ও 

উপপিরচালক (অ. দা.) 
�জলা পিরসং�ান অিফস, �লনা 

�ফান: ০৪১-৭৩১৮০৪ 
�মাবাইল নং ০১৭২০২১২২১৫ 

ই-�মইল: mostofa43@gmail.com  

৩-৭ কম �িদবস 

৩-৭ কম �িদবস 

৩-৭ কম �িদবস 

http://www.bbs.khulna.gov.bd/
mailto:mostofa43@gmail.com
mailto:mostofa43@gmail.com

