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বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা 

উপপররচালদকর কার্ যালয় 
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সটিজজন চার্ টায (সফা প্রদান প্রসিশ্রুসি) 

১. রিশন ও রিশন 

রিশনঃ    ভাজনয জািীয় সযংখ্যান প্রস্তুি। 

রিশনঃ সদজয উন্নয়ন ও জনকল্যাজে অধুসনক দ্ধসিজি সযংখ্যান প্রস্তুি এফং উন্নিিয িথ্য প্রযুসিয ভাধ্যজভ িা সফজেলে, ংযক্ষে ও প্রকা। 

 

২. প্রসিশ্রুি সফামূঃ 

২.১) নাগসযক ও প্রাসিষ্ঠাসনক সফা 

ক্র. 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান 

দ্ধসি 

প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

ও প্রাস্থান 

সফা মূল্য 

    

সযজাধ 

দ্ধসি 

সফা 

প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রা্ কভ টকিটায নাভ, দফী, সপান 

ও আজভআর 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১ জনংখ্যায প্রিযয়নত্র 

 

অজফদনত্র 

প্রাস্য য 

সযকর্ টভুি কজয 

অজফদনকাযী-সক 

সযকর্ টভুজিয আস্যয 

নম্বয প্রদান কযা 

য়। ি:য 

অজফদনত্র 

উসযচারক এয 

সনকর্ স কযা 

য়। সনজদ টসি 

জয় দাসয়জত্ব 

সনজয়াসজি 

কভ টচাযী মাচাআ 

ফাছাআ কজয 

সনসদ টষ্ট পযজভজর্ 

িথ্য উথান 

কজযন। 

উসযচারজকয 

নুজভাদন ও 

স্বাক্ষজযয য 

অজফদনকাযী-সক 

িথ্য প্রদান কযা 

য়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০১। িথ্য সধকায 

অআন ২০০৯ ও সফসধ 

নুমায়ী িথ্য প্রাস্য 

সনসদ টষ্ট অজফদন পযভ 

পূযে এফং প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্র দাসির 

কযজি য়। 

 

০২। িজথ্যয অজফদন 

পযভ িথ্য কসভজনয 

ওজয়যাআর্ জি/ 

সপজয ংসেষ্ট 

ািা জি সফনামূজল্য 

ংগ্র কযা মায়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সফনামূজল্য 

(িজফ 

সসর্/সর্স্ক 

যফযাজয 

সক্ষজত্র 

সর্স্ক/সসর্য 

মূল্য নগদ 

সযজাধ 

কযজি জফ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১-৩ 

কাম টসদফ 

সসারনয়া আদররিন 

উপপররচালক 

সজলা পররসাংখ্যান কার্ যালয় 

গাজীপুর  

সিান নম্বর: 02-49273147 

dddsobbs.gazipur@gmail.com 

০২ জনশুভাসয ও গৃগেনায িথ্য 

০৩ কৃসল (স্য, ভৎস্য ও প্রাসেম্পদ) শুভাসযয িথ্য 

০৪ র্ টননসিক শুভাসযয িথ্য 

০৫ িানা িথ্যবান্ডায শুভাসযয িথ্য 

০৬ ফসি শুভাসযয িথ্য 

০৭ বাআর্ার স্ট্যাটিটিক 

০৮ মূল্য ও ভজুসয সযংখ্যান 

০৯ প্রধান ও প্রধান পজরয সাফ ংক্রান্ত িথ্য 

১০ স্বাথয ও জনিত্ত্ব ংক্রান্ত িথ্য 

১১ শ্রভসি ও সশু শ্রভ জসযজয িথ্য 

১২ সজন্ডায স্ট্যাটিটিক 

১৩ সল্প সযংখ্যান 

১৪ িানায অয় ব্যয় ম্পটসকি িথ্য 

১৫ সবািা মূল্য সূচক (সসঅআ) এফং মুদ্রাস্ফীসি 

ংক্রান্ত িথ্য  

১৬ সজসর্স এয প্রবৃসদ্ধয ায এফং ভার্াসছু অয় 

ংক্রান্ত িথ্য 

১৭ ভাসক কৃসল ভজুসযয ায ংক্রান্ত িথ্য 

১৮ সযজফ, জরফায়ু ও দুজম টাগ   সযংখ্যান 

১৯ দাসযদ্রয সযংখ্যান 

২০ ফন, ভৎস্য এফং গফাসদ শু ও াঁ মুযসগ 

প্রাক্করন জসয 

২১ ভূসভ ব্যফায ও সচ সযংখ্যান 

২২ প্রধান পজরয মূল্য ও উৎাদন িযচ জসয 

২৩ সর্াব্যাজকা াজব ট ংক্রান্ত িথ্য 

২৪ নাযীজদয ফথান ম্পটসকি জসয 

২৫ ভা ও সশু সযংখ্যান 

২৬ সজরা সযংখ্যান 

২৭ প্রফা অয় ও সফসনজয়াগ জসয 

২৮ দাগগুচ্ছ জসয 

২৯ সজও সকার্ ারনাগাদ কযে 

৩০ ক্ষুদ্র নৃ-সগাষ্ঠী ও অসদফাী জনংখ্যায িথ্য 

 

২.২) বযন্তযীন সফা 

ক্র. 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান 

দ্ধসি 

প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

ও প্রাস্থান 

সফা মূল্য ও 

সযজাধ 

দ্ধসি 

সফা 

প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রা্ কভ টকিটায নাভ, দফী, সপান 

ও আজভআর 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১ সজসএপ সগ্রভ ভঞ্জুসয  

অজফদনত্র 

প্রাস্য সপ্রসক্ষজি 

মাচাআ ফাছাআ 

পূফ টক 

 

সাফ ািা কর্তটক 

চাসি প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্রাসদ 

 

সফনামূজল্য 

 

৩-৭ 

কাম টসদফ 

 

সসারনয়া আদররিন 

উপপররচালক 

সজলা পররসাংখ্যান কার্ যালয় 

গাজীপুর  

সিান নম্বর: 02-49273147 

dddsobbs.gazipur@gmail.com 

০২ গৃসনভ টাে সগ্রভ ভঞ্জুসয 

০৩ সজটি ছুটি ভঞ্জুসয 

০৪ শ্রাসন্তসফজনাদন ছুটি ভঞ্জুসয 

 


