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রটিদজন চার্ যায (জফা প্রদান প্ররতশ্রুরত) 

১. রবন ও রভন 

রবনঃ    ভাদনয জাতীয় রযাংখ্যান প্রস্তুত। 

রভনঃ   জদদয উন্নয়ন ও জনকল্যাদণ আধুরনক দ্ধরতদত রযাংখ্যান প্রস্তুত এফাং উন্নততয তথ্য প্রযুরিয ভাধ্যদভ তা রফদেলণ, াংযক্ষণ ও প্রকা। 

ক) নাগরযক জফা  

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও 

প্রারিস্থান 

জফা মূল্য ও 

রযদাধ দ্ধরত 

জফা 

প্রদাদনয 

ভয়ী

ভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায নাভ, দফী, জপান ও ইদভইর 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১         শুভারয ও গৃগণনা াংক্রান্ত তথ্য  

 

 

 

 

 

 

 

 

আদফদনত্র প্রারিয য 

জযকর্ যভুি কদয 

আদফদনকাযী-জক 

জযকর্ য ভুদিয ইস্যু 

নম্বয প্রদান কযা য়। 

অত:য আদফদনত্র 

উরযচারক এয 

রনকর্ জ কযা য়। 

রনদদ যরত দয় দারয়দত্ব 

রনদয়ারজত কভ যচাযী 

মাচাই ফাছাই কদয 

রনরদ যষ্ট পযদভদর্ তথ্য 

উস্থান কদযন। 

উরযচারদকয 

অনুদভাদন ও স্বাক্ষদযয 

য আদফদনকাযী-জক 

তথ্য প্রদান কযা য়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০১। তথ্য অরধকায আইন 

২০০৯ ও রফরধ অনুমায়ী 

তথ্য প্রারিয রনরদ যষ্ট আদফদন 

পযভ পূযণ এফাং প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র দারির কযদত 

য়। 

 

০২। তদথ্যয আদফদন পযভ 

তথ্য করভদনয ওদয়যাইর্ 

দত/ অরপদয াংরেষ্ট 

ািা দত রফনামূদল্য াংগ্র 

কযা মায়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রফনামূদল্য (তদফ 

ররর্/রর্স্ক 

যফযাদয জক্ষদত্র 

রর্স্ক/ররর্য মূল্য 

নগদ রযদাধ 

কযদত দফ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১-৩ 

কাম যরদফ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

উরযচারক          

জজরা রযাংখ্যান কাম যারয় 

   গঞ্জ 

জপান: ০২-৭৬১০২৫০ 

email: lizarahman1981@gmail.com 

০২ কৃরল শুভারযয তথ্য 

০৩ অথ যনৈনরতক শুভারযয তথ্য 

০৪ িানা তথ্যবান্ডায শুভারযয তথ্য 

০৫ ফরি শুভারযয তথ্য 

০৬ বাইর্ার স্ট্ুাটিটিক 

০৭ মূল্য ও ভজুরয াংক্রান্ত তথ্য 

০৮ প্রধান ও অপ্রধান পদরয রাফ াংক্রান্ত তথ্য 

০৯ স্বাস্থু ও জনতত্ত্ব াংক্রান্ত তথ্য 

১০ শ্রভরি ও রশু শ্রদভয তথ্য 

১১ জজন্ডায স্ট্ুাটিটিক 

১২ রল্প রযাংখ্যান 

১৩ িানায আয় ব্যয় র্ম্যরকত তথ্য 

১৪ জবািা মূল্য স্যচক (ররআই) এফাং মুদ্রাস্ফীরত 

াংক্রান্ত তথ্য  

১৫ রজরর্র এয প্রবৃরদ্ধয ায এফাং ভাথারছু আয় 

াংক্রান্ত তথ্য 

১৬ ভারক কৃরল ভজুরযয ায াংক্রান্ত তথ্য 

১৭ রযদফ, জরফায়ু ও দুদম যাগ   রযাংখ্যান 

১৮ দারযদ্র রযাংখ্যান 

১৯ ফন, ভৎস্য এফাং গফারদ শূ ও া মুযরগ 

প্রাক্করন জরয 

২০ ভুরভ ব্যফায ও জচ রযাংখ্যান 

২১ প্রধান পদরয মূল্য ও উৎাদন িযচ জরয 

২২ নাযীদদয অফস্থান র্ম্যরকত জরয 

২৩ ভা ও রশু রযাংখ্যান 

২৪ রর্রিক্ট স্ট্ুাটিটিক 

২৫ প্রফা আয় ও রফরনদয়াগ জরয 

২৬ দাগগুচ্ছ জরয 

২৭ ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠী ও আরদফাীদদয তথ্য 

               

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও 

প্রারিস্থান 

জফা মূল্য ও 

রযদাধ 

দ্ধরত 

জফা 

প্রদাদনয 

ভয়ী

ভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায নাভ, দফী, জপান ও ইদভইর 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১ জনাংখ্যায প্রতুয়নত্র আদফদনত্র প্রারিয য জযকর্ যভুি কদয 

আদফদনকাযী-জক জযকর্ য ভুদিয ইস্যু 

নম্বয প্রদান কযা য়। অত:য 

আদফদনত্র উরযচারক এয রনকর্ 

জ কযা য়। রনদদ যরত দয় দারয়দত্ব 

রনদয়ারজত কভ যচাযী মাচাই ফাছাই কদয 

রনরদ যষ্ট পযদভদর্ তথ্য উস্থান কদযন। 

উরযচারদকয অনুদভাদন ও স্বাক্ষদযয 

য আদফদনকাযী-জক তথ্য প্রদান কযা 

য়। 

০১। তথ্য অরধকায আইন ২০০৯ 

ও রফরধ অনুমায়ী তথ্য প্রারিয 

রনরদ যষ্ট আদফদন পযভ পূযণ এফাং 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র দারির 

কযদত য়। 

 

০২। তদথ্যয আদফদন পযভ তথ্য 

করভদনয ওদয়যাইর্ দত/ 

অরপদয াংরেষ্ট ািা দত 

রফনামূদল্য াংগ্র কযা মায়। 

রফনামূদল্য 

(তদফ 

ররর্/রর্স্ক 

যফযাদয 

জক্ষদত্র 

রর্স্ক/ররর্য 

মূল্য নগদ 

রযদাধ 

কযদত দফ) 

 

১-৩ 

কাম যরদফ

 

            

উরযচারক          

জজরা রযাংখ্যান কাম যারয় 

   গঞ্জ 

জপান: ০২-৭৬১০২৫০ 

email: lizarahman1981@gmail.com 

০২ রজও জকার্ ারনাগাদ কযণ 

০৩                            

গ) অবুন্তযীন জফা 

ক্ররভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও 

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 গৃরনভ যাণ অরগ্রভ ভঞ্জুরয  

আদফদনত্র প্রারিয 

জপ্ররক্ষদত মাচাই ফাছাই 

পূফ যক 

 

রাফ ািা কর্তযক চারত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্রারদ 

 

 

রফনামূদল্য 

 

৩-৭ 

কাম যরদফ 

            

উরযচারক         

জজরা রযাংখ্যান কাম যারয় 

   গঞ্জ 

জপান: ০২- ৭৬১০২৫০ 

email: lizarahman1981@gmail.com 

০২ অরজযত ছুটি ভঞ্জুরয 

০৩ শ্রারন্তরফদনাদন ছুটি ভঞ্জুরয 

০৪                  

০৫                                 
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