সিটিজেন চার্ারট
জেলা পসরিংখ্যান কার্ টালয়, রােশাহী
সিশন
সমশন
ক্রঃ
নং
০১

০১

০২

: িার্ টেনীন ব্যর্হার র্ান্ধর্ পদ্ধসিজি সনিটরজর্াগ্য, প্রািসিক ও িমজয়াপজর্াগী উপাত্ত িরর্রাজহর মাধ্যজম আন্তেটাসিক মাজনর োিীয় পসরিংখ্যান প্রসিষ্ঠান সহজিজর্ প্রসিষ্ঠা লাি।
(১) র্াংলাজেশ পসরিংখ্যান ব্যুজরা’র সেক সনজে টশনায় ও জনতৃজে একটি সুিংহি, জপশাোসর, েক্ষ ও কার্ টকরী পসরিংখ্যান পদ্ধসি প্রসিষ্ঠা করা;
(২) োিীয় ও আন্তেটাসিক পর্ টাজয় িথ্য-উপাত্ত ব্যর্হারকারীজের চলমান ও ক্রমর্র্ টমান চাসহো জমর্াজি স্বচ্ছ ও িমজয়াপজর্াগী প্রসক্রয়ায় আন্তেটাসিক মান ও িজর্ টাত্তম পসরিংখ্যান চচ টার পদ্ধসি
অনুিরণপূর্ টক িরকাসর পসরিংখ্যান প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

:

জির্ার নাম

জির্া প্রোন পদ্ধসি

জির্া প্রোজনর
িজর্ টাচ্চ িময়

০২

০৩

০৪

েনসমসি, সশক্ষা,
স্বাস্থু, ব্যর্িা- i) সলসখি/ ই-জমইল এর মাধ্যজম অর্র্া
র্াসণেু এর্ং
ii) িথ্য অসর্কার আইন-২০০৯ এর সনর্ টাসরি ফরজম
অন্যান্য আর্ টিামাসেক িথ্য আজর্েন করজি হজর্
িরর্রাহ

েনিংখ্যা
সর্ষয়ক
প্রিুয়নপত্র

িংসিষ্ট এলাকার নাম উজেখপূর্ টক িংস্থা/ প্রসিষ্ঠাজনর
সনেস্ব প্যাড/িাো কাগজে
১) সলসখি/ ই-জমইল এর মাধ্যজম অর্র্া
২) িথ্য অসর্কার আইন-২০০৯ এর সনর্ টাসরি ফরজম
উপপররচালক, জেলা পসরিংখ্যান কার্ টালয় /
পররসংখ্যান কর্মকর্মা, উপজেলা পসরিংখ্যান কার্ টালয়
র্রার্র আজর্েন করা িাজপজক্ষ েনিংখ্যা সর্ষয়ক
প্রিুয়নপত্র প্রোন করা হয়

i) ওজয়র্ িাইর্ এর মাধ্যজম
www.bbs.gov.bd
প্রকাশনা িমূজহর www.bbs.rajshahi.gov.bd
০৩
Soft Copy ii) ই-জমইল এর মাধ্যজম
jd.bbs.rajshahi@gmail.com
iii) জপন ড্রাইি এর মাধ্যজম
োিীয় আয়,
০৪
ওজয়র্ িাইর্ এর মাধ্যজম
মার্াসপছু আয়,
www.bbs.gov.bd
মুদ্রাস্ফীসি, গড়
আয়ু ইিুাসে িথ্য www.bbs.rajshahi.gov.bd
িরর্রাহ

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র/
আজর্েন ফরম
প্রাসিস্থান

জির্ার মূল্য এর্ং
পসরজশার্ পদ্ধসি

০৫

০৬

০৭

১) অনসর্ক ০৩
১) জেলা/ উপজেলা
(সিন) কার্ টসের্ি
পসরিংখ্যান
২) িথ্য অসর্কার আজর্েনপত্র কার্ টালয়
২) িথ্য কসমশন
আইন-২০০৯ কতৃটক
এর ওজয়র্িাইর্
সনর্ টাসরি

অনসর্ক ৫ (পাঁচ)
কার্ টসের্ি

জেলা/ উপজেলা
পসরিংখ্যান
আজর্েনপত্র
কার্ টালয়

শাখার নামিহ োসয়েপ্রাি
ঊর্ধ্টিন কমটকিটার পেসর্,
কমটকিটার পেসর্,
অসফসিয়াল জর্সলজফান ও
অসফসিয়াল জর্সলজফান ও
ই-জমইল
ই-জমইল
০৮

০৯

িহকারী পসরিংখ্যান
কমটকিটা,
জেলা পসরিংখ্যান
কার্ টালয়, রােশাহী
জফান: ০৭২১-৭৬১৩৪৪
ই-জমইল :

উপপসরচালক,
জেলা পসরিংখ্যান
কার্ টালয়, রােশাহী
জফান:০৭২১-৭৬০৫৯৬
ই-জমইল :

bbs.asif10
@gmail.com

jd.bbs.rajshahi
@gmail.com

১) সর্নামূজল্য অর্র্া
২) িথ্য অসর্কার
আইন- ২০০৯
কতৃটক সনর্ টাসরি

i) সর্নামূজল্য অর্র্া
ii) িথ্য অসর্কার
আইন- ২০০৯
কতৃটক সনর্ টাসরি

১) িার্ টক্ষসণক
২) অনসর্ক ২ (দুই)
কার্ টসের্ি
৩) অনসর্ক ১
(এক) কার্ টসের্ি

প্রজর্ােু
নয়

প্রজর্ােু নয়

সর্নামূজল্য

িার্ টক্ষসণক

প্রজর্ােু
নয়

প্রজর্ােু নয়

সর্নামূজল্য

