
সিটিজেন চািটার 
জেলা পসরিংখ্যান কার্ টালয়, নীলফামারী 

 
ভিশন    : ভিশ্বমাননর জাতীয় পভরসংখ্যান িযিস্থা ভনশ্চিতকরণ।  
 
ভমশন    : দেনশর উন্নয়ন ও জনকল্যানণ আধুভনক পদ্ধভতনত পভরসংখ্যান প্রস্তুত এিং সি বাধুভনক তথ্যপ্রযুশ্চির 
মাধযনম তা ভিনেষণ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ।  
 

 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
ক্র: 
নং 

দসিার নাম দসিা প্রোন পদ্ধভত দসিা প্রোননর 
সনি বাচ্চ সময় 

প্রনয়াজ

নীয় 
কাগজপ

ত্র 

প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/ 

আনিেন ফরম 
প্রাভিস্থান 

দসিা মূল্য 
এিং 

পভরনশাধ 
পদ্ধভত (যভে 
থ্ানক) 

শাখ্ার নামসহ োভয়ত্বপ্রাি 
কম বকতবার পেভি, রুম নম্বর, 
দজল্া/উপনজল্ার দকাড, 
অভফভসয়াল্ দেভল্নফান ও ই-
দমইল্ 

উদ্ধবতন কম বকতবার পেভি, রুম 
নম্বর, দজল্া/উপনজল্ার 

দকাডসহ অভফভসয়াল্ দেভল্নফান 
ও ই-দমইল্ 

০১ 

জনভমভত, ভশক্ষা, 
স্বাস্থয, িযিসা-
িাভনজয এিং 
অনযানয আথ্ ব-
সামাশ্চজক তথ্য 
সরিরাহ 

i) ভল্ভখ্ত, ই-দমইল্, দফান ও 
সামাশ্চজক দযাগানযাগ মাধনম 
আনিেন 
ii) তথ্য অভধকার আইন-২০০৯ এর 
ভনধ বাভরত ফরনম আনিেন করনত 
হনি। 

i) অনভধক ০৩ 
(ভতন) 

কায বভেিস 
ii) তথ্য 
অভধকার 

আইন-২০০৯ 
কতত বক ভনধ বাভরত 

আনিেন

পত্র 

i) 
ভনজ/দজল্া/উপ

দজল্া 
পভরসংখ্যান 
কায বাল্য় 

 
ii) তথ্য কভমশন 
ওনয়িসাইে 

i) ভিনামূল্য 
ii) তথ্য 
অভধকার 

আইন-২০০৯ 
কতত বক 
ভনধ বাভরত 

তথ্য প্রোন শাখ্া 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
উপ-পভরচাল্ক  
দজল্া পভরসংখ্যান কায বাল্য়, 
নীল্ফামারী 
দজল্া দকাডঃ৭৩ 
দফানঃ ০৫৫১-৬২৬৫৮ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
যুগ্ম-পভরচাল্ক  
ভিিাগীয় পভরসংখ্যান কায বাল্য়, 
রংপুর 
ভিিাগ দকাডঃ ৫৫ 
দফানঃ ০৫২১-৫৬১৬৭ 

০২ 
জনসংখ্যার 
প্রতযয়নপত্র / 

সনে 

ভিভিন্ন ধরননর ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান, 
Safetynet Programme পভরচাল্না 
ইতযাভে দক্ষনত্র সংভেষ্ট এল্াকার নাম 
উনেখ্পূি বক সংস্থা/ প্রভতষ্ঠাননর 
ভনজস্ব পযাড/সাো কাগনজ, উপ-
পভরচাল্ক দজল্া পভরসংখ্যান 
কায বাল্য়, নীল্ফামারী িরাির 
আনিেন করা সানপনক্ষ জনসংখ্যা 
ভিষয়ক প্রতযয়নপত্র প্রোন করা হয় 

অনভধক ৫ 
(পাাঁচ) 

কায বভেিস 

আনিেন

পত্র 
ভনজ/দজল্া 
পভরসংখ্যান 
কায বাল্য় 

ভিনামূনল্য 



০৩ 
প্রকাশনা 

সমনুহর soft 
copy 

i) ওনয়ি সাইে এর মাধযনম 
www.bbs.nilphamari.gov.bd 
ii) ই-দমইল্ এর মাধনম  
ddnilphamari73@gmail.com  
iii) ফ্লাশ ড্রাইি এর মাধযনম 

প্রনযাজয নয় প্রনযাজয 
নয় প্রনযাজয নয় ভিনামূনল্য 

ই-দমইল্ ddnilphamari73@gmail.com 
 

ই-দমইল্ঃ jdrangpur@gmail.com 

 

০৪ 

জাতীয় আয়, 
মাথ্াভপছু 

আয়,মুল্যশ্চিভত, 
গড় আয় ু

ইতযাভে সংকল্ন 
ও প্রকাশ 

i) ওনয়ি সাইে এর মাধযনম 
www.bbs.nilphamari.gov.bd 
ii) ই-দমইল্ এর মাধনম 
ddnilphamari73@gmail.com  
iii) ফ্লাশ ড্রাইি এর মাধযনম 

প্রনযাজয নয় প্রনযাজয 
নয় প্রনযাজয নয় ভিনামূনল্য 
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