য়েফ াইটঃ
য়েফাইট য়রা কোন য়েফাবভায়য যাখা য়েফ কজ, ছবফ, অবড, বববড  তয়েয ভবিয়ে
বুঝাে, মা ইন্টাযয়নট ফা ল্যায়নয ভাধ্যয়ভ এয়ে েযা মাে। বফবফএ এয চরভান আথ ভ-াভাবজে
অফস্থায বচত্র ইন্টাযয়নট এয ভাধ্যয়ভ বফশ্বফাীয োয়ছ কৌছায়নায রয়যে কভ, ১৯৯৮ ায়র ন্যানার
ডাটা ব্াাংে প্রেয়েয ভাধ্যয়ভ এেটি Static Website েযা ে মায Web Address বছর
http://www.bangla.net/ndb/। উক্ত Website “Information Services
Network (ISN) Limited” নায়ভ এেটি কফযোযী ISP প্রবতষ্ঠায়নয domain space
বাড়া বনয়ে upload েযা ে। ফবণ ভত Website বফবফএ এয প্রথভ Website।

যফতীয়ত যোযী বদ্ধায়েয আয়রায়ে এফাং বফজ্ঞান  তে কমাগায়মাগ প্রমৄবক্ত ভন্ত্রণারয়েয অবপ
আয়দ কভাতায়ফে ২০০৬ ায়র বফবফএ এয domain name বযফতভন েয়য
www.bbs.gov.bd েযা ে। বফবফএ এয Optical Data Archive &
Networking (১ভ ম ভাে) প্রেয়েয ভাধ্যয়ভ অয়টাফয, ২০১০ ায়র Static Website য়ত
Dynamic website ততযী েয়য বফবফএ এয বনজস্ব web server এ hosting েযা ে।

ফয়য়ল েবিউটায উইাংয়েয ডাটা বযেবাযী  াংযযণ েভভসূচীয ভাধ্যয়ভ ২০১৩ ায়র
Dynamic website বযফতভন/বযফধ ভন েয়য তা বফবফএ এয বনজস্ব web server এ
hosting েযা ে।

বফবফএ ের্তে
ভ প্রণীত ের ধযয়ণয বযাংখ্যান প্রো  ব্েবায়ফ বডয়বভয়নয রয়যে
য়েফাইয়ট তা বনেবভতবায়ফ আয়রাড েযা ে।

য়েফ কাট ভার/ জাতীে তে ফাতােন
জাতীে তে ফাতােন বফয়শ্বয (য়েফ কাট ভার) অন্যতভ বৃত্তভ তে ফাতােন মা ফাাংরায়দয়য ের
যোবয অবপয়য তে দ্বাযা মৃদ্ধ । যোবয উয়যায়গ ২৫,০০০ যোবয প্রবতষ্ঠায়নয য়েফাইট
এেসূয়ত্র াংমৄক্ত েযায নবজয বফয়শ্বয বুয়ে ফ ভপ্রথভ ফাাংরায়দয়ই স্থাবত য়েয়ছ। এই য়েফ
কাট ভারয়ে ফাাংরায়দয়য প্রয়ফদ্বায ফরা ে কেননা এই কাট ভায়রয ভাধ্যয়ভ কদয়য যোবয ের
অবপয়য ায়থ য়জ কমাগায়মাগ েযা মাে এফাং কই ের অবপ য়ত প্রদত্ত কফ িয়েভ
ম্যে ধাযণা রাব েযা মাে।
এেটা বনবদ ভি কেভোয়েভয আতাে কদয়য ের যোবয য়েফাইট বনভভাণ েযা য়েয়ছ।
যযণায়ফযণ  বনযাত্তা বনবিত েযা; কেন্দ্র অথ ভাৎ ভন্ত্রণারে/বফবাগ কথয়ে শুরু েয়য ভাঠ ম ভাে
ম ভে তে প্রফা বনবিত েযা; জাতীে তে ফাতােন কফামুখী  ব্ফাযোযী ফান্ধফ এফাং য়জ
ারনাগাদয়মাগ্য েযা য়েয়ছ। তে অবধোয আইন অনুমােী অফাধ তে প্রফা বনবিত েযা মাে।
কদয়য ইবতা-ঐবতেয়ে তুয়র ধযা এফাং জনগয়ণয চাবদাভাবপে য়জ তে প্রাবি বনবিত
েযায জন্যই জাতীে তে ফাতােন ততবয েযা য়েয়ছ। শুধু জাতীে তে ফাতােন নে প্রয়তেেটি
ফাতােয়নয জন্য আরাদা আরাদা address/ঠিোনা আয়ছ। তয়ফ এেটি ভাত্র ঠিোনা ভয়ন
কযয়খই ের ফাতােয়নয সুবফধা াো ম্ভফ। কমভনঃ www.bangladesh.gov.bd
এই ঠিোনা কথয়েই ের ফাতােয়ন surf েযায সুবফধা জাতীে ফাতােয়ন যাখা য়েয়ছ।
ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ  এটুআই কপ্রাগ্রায়ভয কনর্তত্ব  তত্বাফধায়ন কুবভল্লা কজরাে কছাট বযয়য
যীযামূরেবায়ফ এটি শুরু য়র ক্রয়ভই এয ব্াবি বফার য়ে এখন ২৫ াজায াইয়টয অনন্য
এে তে বান্ডায়য বযণত য়েয়ছ।
ক রয়যে এটুআই এয য়মাগীতাে ফাাংরায়দ বযাংখ্যান বুেয়যায য়েফ কাট ভার বনভভায়ণয োজ
ভাি য়েয়ছ এফাং য়েফ কাট ভার বনভভাণ ভাবিয য এটুআই এফাং বফববয ােতাে এটি
০৬/১১/২০১৬ইাং তাবযয়খ কাবিাং য়েয়ছ।

বফবফএ য়েফয়াট ভায়রয Home page এয বচত্র বনম্নরূঃ
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স্মর এবযো এটরা ফাাংরায়দ
বযাংখ্যান বুয়রটিন
বযাংখ্যান য়েটবুে
বযাংখ্যান ফল ভগ্রন্
কৃবল বযাংখ্যান ফল ভগ্রন্থ
বনউজ বভবডো
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 তে প্রদানোযী েভভেতভা









































Gallery
 Photo Gallery
Complaint/Suggestion
 Complaint/Suggestion
Contact us
 Head Office
 Barisal Division
 Chittagong Division
 Dhaka Division
 Mymensingh Division
 Khulna Division
 Rajshahi Division
 Rangpur Division
 Sylhet Division
Important Publications
 GDP
 CPI and QIIP
 Foreign Trade Statistics
 National Accounts Statistics
Notice Board
 Office order/Circular
 Transfer order/Release order
 NOC
 Other Circulars
Tender/e-GP
 Tender
 EoI
 e-Tender (e-GP)
 Other Tenders
Acts, Rules and Policies
 Statistics Act & Rules
 NSDS
 Census Act
 Other Acts
Right To Information
 RTI Act & Rules
 RTI Designated Officer
 Decisions of RTI committee
 Information Release Policy
Important Activities
 Achievement of BBS
 MoU with BBS
 World Statistics Day
 Vision 2021
Performance Management
 APA
 Management Committee
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