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১.১ ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযায টভূনভিঃ 

 

নযকল্পনা ভন্ত্রণারয়াধীন নযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা নফবাদগয প্রাননক ননয়ন্ত্রণাধীন ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা 

(নফনফএ) জাতীয় নযাংখ্যান াংস্থা (NSO) নাদফ নযাংখ্যানগত কর দানয়ত্ব ারন কদয থাদক। যকাযী 

কাম েনফনধ অনুমায়ী জাতীয় নযকল্পনা প্রণয়দনয জন্য যকাযী নযাংখ্যান উস্থান কযায দানয়ত্ব এ প্রনতষ্ঠাদনয উয 

ন্যি। ঘ সূদত্র জনশুভানয, অথ েনননতক শুভানয, কৃনল শুভানয, জাতীয় নাফ, স্বাস্থু ও জনতত্ত্ব নফলয়ক নফনবন্ন জনযদয 

ভাধ্যদভ ঘদদয আথ ে-াভানজক নচত্র নযাংখ্যাদনয ভাধ্যদভ উস্থান কদয এয মূর দানয়ত্ব ারন কদয আদছ।  

 
২। ঠিক নযকল্পনায উয ঘদদয ফতেভান ও বনফষ্যত উন্নয়ন ননবেযীর। বনফষ্যত নযকল্পনা প্রণয়দনয জন্য প্রদয়াজন 

ভানম্মত এফাং ারনাগাদ নযাংখ্যান। ফতেভান নফদে ঘম ঘকান নফলদয় নযকল্পনা প্রণীত য় উক্ত নফলদয় স্থানীয় 

ম োদয়য ারনাগাদ ঠিক উাদত্তয (Local level statistics) উয নবনত্ত কদয। াম্প্রনতককাদর পৃনথফীয উন্নত 

এফাং উন্নয়নীর ঘদমূদ নযাংখ্যান কাম েক্রভ মথা স্থানীয় ম োদয় নযকল্পনা প্রণয়দনয জন্য ডাটাদফদয ব্যাকতা ও 

নযনধ বৃনদ্ধ ঘদয়দছ। ফাাংরাদদও এয ব্যনতক্রভ নয়। ফযাং াম্প্রনতককাদর ফাাংরাদদদ আথ ে-াভনজক ঘক্ষদত্র নফযাট 

নযফতেন ানধত ওয়ায় ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযায ভাঠ ম োদয় কাদজয নযনধ ও ব্যাকতা ফহুরাাংদ বৃনদ্ধ 

ঘদয়দছ। নফদল কদয ফতেভাদন যকাদযয নফনবন্ন উন্নয়ন কভ েসূচী- নবনজনড, নবনজএপ, িাভীণ যািা-ঘাট ননভ োণ, 

স্কুর/কদরজ/ভাদ্রাা প্রনতষ্ঠা, খাদ্যদ্রব্য আভদানন/যপতানী ইতুানদ নফলদয় নদ্ধান্ত িদণয নননভত্ত তৃণমূর ম োদয়য আথ ে-

াভানজক ও কৃনল (কর প্রধান ও অপ্রধান পদরয নাফ) নযাংখ্যান যফযা কযদত দচ্ছ। স্থানীয় ম োদয় 

নযকল্পনা িণ ও ফািফায়দনয জন্য স্থানীয় ম োদয়য নযাংখ্যাদনয প্রদয়াজনীয়তা ছাড়াও নফনবন্ন আন্তজোনতক াংস্থা ও 

প্রনতষ্ঠান ফাাংরাদদদয স্থানীয় ম োদয়য তথ্য/উাদত্তয জন্য চানদা প্রদান কযদছ। এ নযদপ্রনক্ষদত অনধকতয গুণগত 

ভানম্পন্ন তথ্য ও উাত্ত ঘমৌনক্তক দ্রুততভ ভদয় যফযাকদল্প ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযায ভাঠ ম োদয় তথা নফবাগ 

ও ঘজরা এফাং উদজরা ম োদয়য অনপমূ নক্তারী ভূনভকা ারন কদয আদছ।  

 
৩। ফস্ত্ত্ততদক্ষ তৃণমূর ম োয় তথা ইউননয়ন/িাভ ম োয় ঘথদক তথ্য/উাত্ত নফনফএ-এয উদজরা কাম োরয় ভযপত াংি 

কযা দয় থাদক। ফতেভাদন নফনফএ-এয ভাঠ ম োদয় উদজরা নযাংখ্যান অনপদ একজন প্রথভ ঘেণীয কভ েকতো এফাং 

নতনজন তৃতীয় ঘেণী ও একজন চতুথ ে ঘেণীয কভ েচাযীয দ যদয়দছ।  

 
৪। ফতেভাদন ফাাংরাদদদ চায িয নফনষ্ট প্রাননক কাঠাদভা নফদ্যভান, ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা’য প্রাননক 

কাঠাদভাও চায িদয যদয়দছ মথা- দয দপ্তয, নফবাগীয় নযাংখ্যান অনপ, ঘজরা নযাংখ্যান অনপ ও উদজরা 

নযাংখ্যান অনপ। 

 
৫। ১৯৭৫ াদর ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযায সৃনষ্ট রদে অনুদভানদত াাংগঠননক কাঠাদভা অনুমায়ী ভাঠ ম োদয় ঘজরা 

এফাং থানা অনপ যদয়দছ। প্রাননক নফদকন্ধীকযদণয আওতায় ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ াদর ভকুভামূদক ঘজরায় উন্নীত 

কযা দর ঘভাট ঘজরায াংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪টি।  এখাদন উদরস্নখ্য ঘম, The report of the Martial Law Committee 

on organisational set up of the Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics Division (No. 
7002/1/civ-1, dated Dhaka, the 14-2-1993)- এয সুানযদ ফরা য়- “However, if the number of 

Districts and Thanas are increased subsequently, corresponding increase in staff may be made 
for additional Districts and Thanas as per set-up now approved for Districts and Thanas”। উক্ত 

নযদ োট প্রণয়দনয ভয় প্রাননক ঘজরায াংখ্যা নছর ২৩টি। ফতেভাদন প্রাননক ঘজরায াংখ্যা ৬৪টি নফধায় নতুন 

৪১টি প্রাননক ঘজরায় ৪১টি ঘজরা নযাংখ্যান অনপ স্থান কযা ছাড়াও ৭টি নফবাগীয় নযাংখ্যান স্থান এনাভ 

কনভটিয সুানযদয াদথ াভঞ্জস্যপূণ ে ।  
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১.    ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা( নফনফএ )এয নবন 

জাতীয় নযাংখ্যান প্রনতষ্ঠান নদদফ স্থানীয় ও আন্তজোনতকবাদফ প্রনতষ্ঠা রাব। 

 

১.৩ ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযায (নফনফএ ) এয নভন 

 ঠিক ও ভানম্মত এফাং ভদয়াদমাগী নযাংখ্যান যফযা; 

 নীনত ননধ োযক, নযকল্পনানফদ, গদফলক ও নদ্ধান্ত িণকাযীদদয চানদাভানপক উাত্ত নযদফন; 

 প্রানতষ্ঠাননক দক্ষতা বৃনদ্ধ; 

 ঘাদানযত্ব প্রনতষ্ঠা। 

 

১.৩.১ ঘকৌরগত উদিশ্যমূ (Strategic Objectives) 

  ১.৩.২ভন্ত্রণারয়/ নফবাদগয ঘকৌরগত উদিশ্যমূ 

১. ঘভৌনরক ভানদন্ডমূদয তথ্য ও উাত্ত জরবুকযণ;  

 ২. ননধ োনযত      জনয/শুভানয নযচারন;   

 ৩. নযাংখ্যান ব্যফস্থা আদৄননকীকযণ।  

       ১.৩.৩ আফনশ্যক ঘকৌরগত উদিশ্যমূ 

১. ফানল েক কভ েম্পাদন চুনক্ত ফািফায়ন ঘজাযদাযকযণ; 

২. কাম েদ্ধনত, কভ েনযদফ ও ঘফায ভাদনান্নয়ন; 

৩. আনথ েক  ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন; 

৪. জাতীয় শুদ্ধাচায ঘকৌর ও তথ্য অনধকায ফািফায়ন ঘজাযদাযকযণ। 

 

 

২. ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযায  দানয়ত্বাফরী 

 

১. নযাংখ্যান আইন ২০১৩ এয আওতায় নফনধ ও ননদদ েনকা প্রণয়ন এফাং ঘ অনুমায়ী কাম োফরী ম্পাদন; 
 

২. NSDS এয আদরাদক নফনফএ এয প্রনতটি কাম েক্রভ নযচারনা কযা; 
 

৩. জনশুভানয, কৃনল ভৎ ও প্রানণম্পদ শুভানয এফাং অথ েনননতক শুভানয ছাডাও আথ োভানজক জননভনতক এফাং 

নযদফ  অন্যান্য নফলদয় জনয নযচারনা; 
 

৩.  জাতীয় আয়/ব্যায় নাফ এফাং নফনবন্ন সূচক ননরূদণয াাান ঘদীয় ও আন্তজোনতক ফানণজু নফলয়ক তথ্য াংি 

প্রনক্রমাকযণ নফদেলণ ও প্রকা; 
 

৪.  নফনবন্ন যকানয ও ঘফযকানয প্রনতষ্ঠাদনয াদথ ভন্বয়, দমানগতা ও নদক ননদদ েনা প্রদাদনয ভাধ্যদভ প্রনভত 

নযাংখ্যান দ্ধনত প্রনতনষ্ঠত ক্রদভান্ননত; 
 

৫.  আন্তজোনতক ভাদন ঘদদয নযাংখ্যান এয মুনচত চানদা ননরুন, আদৄননক প্রমৄনক্ত ব্যফায কদয তথ্য াংি, 

প্রনক্রমাকযণ, জাতীয় নযাংখ্যান তথ্য বান্ডায (National Statistical Databank) প্রনতষ্ঠা ও াংযক্ষণ এফাং 

াংনেষ্ট ব্যফাযকাযীদদয চানদা অনুাদয নযাংখ্যান যফযা; 
 

৬.  জাতীয় খানা তথ্য বান্ডায (NHD) প্রস্তুত, াংযক্ষণ ও ারনাগাদকযণ, নযাংখ্যান ঘনটওয়াকে স্থান ও 

নক্তারীকযণ এফাং এ কাদজয জন্য নডনজটার আকোইব প্রনতষ্ঠা ও তায ব্যফায; 
 

৭.  জাতীয় ও আন্তজানতেক প্রনতষ্ঠাদনয াদথ নযাংখ্যান নফলয়ক নক্ষণ, প্রনক্ষণ, গদফলণা, ঘাদানযত্ব ও উৎকল ে 

াধদনয রদক্ষু দমানগতামূরক কভ েসূনচ িণ ও ম্প্রাযণ; 
 

৮.  অনবন্ন নজও ঘকাড প্রণয়ন এফাং একটি  Geographic Information System (GIS) Platform স্থান ও 

নযচারনা;  
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৩. স্বপ্রদণানদত তথ্য প্রকা ননদদ েনকা প্রণয়দনয ঘমৌনক্তকতা/ উদিশ্য  

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায জনগদণয জানায অনধকায প্রনতষ্ঠায ভাধ্যদভ যকানয ও ঘফযকানয াংগঠদনয স্বচ্ছতা ও 

জফাফনদনতা বৃনদ্ধ, দুনীনত হ্রা ও সুান প্রনতষ্ঠা; জনগদণয নচন্তা, নফদফক ও ফাকস্বাধীনতায াাংনফধাননক অনধকায 

প্রনতষ্ঠা দফ োনয জনগদণয ক্ষভতায়দনয রদক্ষু তথ্য-অনধকায নননিত কযদত গত ২৯ ভাচ ে ২০০৯ তানযদখ ‘তথ্য 

অনধকায আইন, ২০০৯’ া কদযদছ। আইদনয কাম েকয ফািফায়দনয জন্য ইদতাভদধ্য ‘তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত 

াংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯’ এফাং তথ্য অনধকায াংক্রান্ত নতনটি প্রনফধানাভারাও প্রণীত দয়দছ।  

 

তথ্য অনধকায গণতানন্ত্রক ব্যফস্থাদক আদযা সুাংত কযায অন্যতভ তে। ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা ও এয অনধনি 

ইউননটমূদয তথ্য জনগদণয কাদছ উনু্ক্ত দর ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযায কাম েক্রভ ম্পদকে জনগদণয দন্ন ও 

অনফো দূয দফ। এদত প্রনতষ্ঠাদনয স্বচ্ছতা এফাং জনগদনযয কাদছ কর কাদজয জফাফনদনতা প্রনতনষ্ঠত দফ। 

 

জনগদণয জন্য অফাধ তথ্যপ্রফা নননিত কযায ঘম নীনত যকায িণ কদযদছ, তায দে াংগনতপূণ েবাদফ যকাদযয 

গুরুত্বপূণ ে প্রনতষ্ঠান নদদফ ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা অফাধ তথ্যপ্রফাদয চচ ো নননিত কযদত ফদ্ধনযকয।  

 

ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা এফাং অধীনস্থ অন্যান্য ইউননদট অফাধ তথ্যপ্রফাদয চচ োয ঘক্ষদত্র ঘমন ঘকাদনা নিধািদন্দয 

সৃনষ্ট না য়, ঘজন্য একটি ‘স্বপ্রদণানদত তথ্য প্রকা ননদদ েনকা’ প্রণয়ন আফশ্যক ফদর নফনফএ ভদন কদয। ঘকাযদণ তথ্য 

অনধকায আইন, ২০০৯ তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত াংক্রান্ত) নফনধভারা ২০০৯ ও এতদৎাংনেষ্ট প্রনফনধভারামূদয 

আদরাদক ও ামৄজুতা াদদক্ষ এই ‘স্বাপ্রদণানদত তথ্য প্রকা ননদদ েনকা’ প্রণয়ন কযা দরা।  

 

৪. ননদদ েনকায নদযানাভ 

 

এই ননদদ েনকা ‘স্বপ্রদণানদত তথ্য প্রকা ননদদ েনকা-২০১৯” নাদভ অনবন দফ।  

 

৪.০১  ননদদ েনকায নবনত্ত 

 

২.১  প্রণয়নকাযী কতৃেক্ষ: ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা, নযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা নফবাগ, নযকল্পনা 

ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায। 

২.২  অনুদভাদনকাযী কতৃেক্ষ: ভানযচারক, ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা।  

২.৩  অনুদভাদদনয তানযখ: ২০ জানুয়াযী ২০১৯নি.। 

২.৪  ফািফায়দনয তানযখ: এই ননদদ েনকা অনুদভাদদনয ভয় ঘথদক ফািফানয়ত দফ।  

২.৫  ননদদ েনকায প্রদমাজুতা: ননদদ েনকাটি ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা এফাং এয াদথ াংমৄক্ত ও এয অধীনস্থ 

কর ইউননদটয জন্য প্রদমাজু দফ।  

 

৫.  াংজ্ঞামূিঃ- 
 

৫.১  তথ্যিঃ “তথ্য” অথ ে ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা ও এয অধীনস্থ ইউননটমূদয গঠন, কাঠাদভা ও দাপ্তনযক 

কভ েকান্ড াংক্রান্ত ঘম ঘকান স্মাযক, ফই, নকা, ভাননচত্র, চুনক্ত, তথ্য-উাত্ত, রগ ফই, আদদ, নফজ্ঞনপ্ত, দনরর, 

নমুনা, ত্র, প্রনতদফদন, নাফ নফফযণী, প্রকল্প প্রিাফ, আদরাকনচত্র, অনডও, নবনডও, অনিত নচত্র, নপল্ম, 

ইদরকট্রননক প্রনক্রয়ায় প্রস্তুতকৃত ঘম ঘকান ইনস্ট্রুদভন্ট, মানন্ত্রকবাদফ াঠদমাগ্য দনররানদ এফাং ঘবৌনতক গঠন ও 

বফনষ্টু-নননফ েদদল অন্য ঘম ঘকান তথ্যফ ফস্তু ফা এদদয প্রনতনরনও এয অন্তভূ েক্ত দফ; তদফ তে থাদক ঘম, 

দাপ্তনযক ঘনাটনট ফা ঘনাটনদটয প্রনতনরন এয অন্তর্ভ েক্ত দফ না।  
 

৫.২  দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোিঃ “দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো” অথ ে তথ্য অনধায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ১০ এয অধীন ননমৄক্ত 

কভ েকতো; 
 

৫.৩  নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোিঃ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয অনুনস্থনতদত াংনেষ্ট দানয়ত্ব ারদনয জন্য ননমৄক্ত 

কভ েকতো; 
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৫.৪  “তথ্য প্রদান ইউননট” অথ ে ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা এফাং এয াদথ াংমৄু্ক্ত ও এয অধীনস্থ 

দপ্তয/াংস্থামূদয প্রধান কাম োরয় এফাং এয অধীনস্থ ঘকাদনা নফবাগীয় কাম োরয়, আঞ্চনরক কাম োরয়, ঘজরা 

কাম োরয় ও উদজরা কাম োরয়মূ।  
 

৫.৫  “আীর কতৃেক্ষ” অথ েিঃ- 
 

(অ) ঘকান তথ্য প্রদান ইউননদটয ঘক্ষদত্র উক্ত ইউননদটয অব্যফনত ঊর্ধ্েতন কাম োরদয়য প্রাননক প্রধান; 

অথফা  

(আ) ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা’য ঘক্ষদত্র ভানযচারক, ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা।  
 

৫.৬  “তৃতীয় ক্ষ” অথ ে তথ্য প্রানপ্তয জন্য অনুদযাধকাযী ফা তথ্য প্রদানকাযী কতৃেক্ষ ব্যতীত অনুদযাধকৃত তদথ্যয 

দে জনড়ত অন্য ঘকান ক্ষ।  
 

৫.৭  “তথ্য কনভন” অথ ে তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯-এয ধাযা ১১-এয অধীন প্রনতনষ্ঠত তথ্য কনভন।  
 

৫.৮  “তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯” ফরদত “তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯” ব্যঝাদফ।  
 

৫.৯  “তথ্য অনধকায নফনধভারা, ২০০৯” ফরদত “তথ্য অনধকায (তথ্য প্রানপ্ত াংক্রান্ত) নফনধভারা, ২০০৯” ব্যঝাদফ।  
 

৫.১০ “কভ েকতো” অদথ ে কভ েচাযীও অন্তর্ভ েু্ক্ত দফ।  
 

৫.১১ “তথ্য অনধকায” অথ ে ঘকাদনা কতৃেদক্ষয ননকট ইদত তথ্য প্রানপ্তয অনধকায।  
 

৫.১২ “আদফদন পযভ” অথ ে তথ্য অনধকায নফনধভারা, ২০০৯-এয তপনদর ননধ োনযত আদফদদনয পযদভট- পযভ 

‘ক’ ব্যঝাদফ।  
 

৫.১৩ “আীর পযভ” অথ ে তথ্য অনধকায নফনধভারা, ২০০৯-এয তপনদর ননধ োনযত আীর আদফদদনয পযদভট- 

পযভ ‘গ’ ব্যঝাদফ।  
 

৫.১৪ “নযনষ্ট” অথ ে এই ননদদ েনকায দে াংমৄক্ত নযনষ্ট।  

 

৬.০ তদথ্যয ধযণ এফাং ধযণ অনুাদয তথ্য প্রকা ও প্রদান দ্ধনতিঃ 

 

ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা এফাং এয অধীনস্থ ইউননটমূদয মুদয় তথ্য ননদনাক্ত ৩টি ঘেনণদত বাগ কযা দফ এফাং 

ননধ োনযত নফধান অনুাদয প্রদান, প্রচায ফা প্রকা কযা দফ:  

 

৬.১ স্বপ্রদণানদতবাদফ প্রকাদমাগ্য তথ্যিঃ 

 

১)  এই ধযদণয তথ্য ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা এফাং এয অধীনস্থ ইউননটমূ স্বপ্রদণানদত দয় ঘনাটিদফাড ে, 

ওদয়ফাইট, ব্রনওয, মুনদ্রত ফই ফা প্রনতদফদন, নফরদফাড ে, াইন ঘফাড ে, নিকায, ঘািায, ব্যকদরট, নরপদযট, ননউজ 

ঘরটায, নত্রকায় নফজ্ঞনপ্তয ভাধ্যদভ প্রচাযণা অন্যান্য িণদমাগ্য ভাধ্যদভ প্রকা ও প্রচায কযদফ; 
 

২)  এই ধযদণয তথ্য ঘচদয় ঘকান নাগনযক আদফদন কযদর তখন তা চানদায নবনত্তদক প্রদানদমাগ্য তথ্য নদদফ 

নফদফনচত দফ এফাং দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননধ োনযত ন্থায় আদফদনকাযীদক তা প্রদান কযদফন; 
 

৩)  ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা এফাং এয াদথ াংমৄক্ত ও এয অধীনস্থ দপ্তয/াংস্থামূ প্রনত ফছয একটি ফানল েক 

প্রনতদফদন প্রকা কযদফ। ফানল েক প্রনতদফদদন তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা-৩০ এয উধাযা-(১) এফাং 

উধাযা-(২)-এ উনিনখত তথ্যমূ াংদমাজন কযদফ; 
 

৪)  ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা স্বপ্রদণানদতবাদফ প্রকাদমাগ্য তদথ্যয একটি তানরকা প্রস্তুত কযদফ এফাং এই 

ননদদ েকায নযনদষ্ট ও কতৃেদক্ষয ওদয়ফাইদট প্রকা ও প্রচায কযদফ; 
  

৫)  প্রনত নতন ভা অন্তয এই তানরকা ারনাগাদ কযা দফ।  
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৭. চানদায নবনত্তদত প্রদানদমাগ্য তথ্যিঃ 

  

৭.১)  এই ধযদয তথ্য ঘকাদনা নাগনযদকয আদফদদনয ঘপ্রনক্ষদত এই ননদদ েনকায ১০ ও ১১ অনুদচ্ছদদ ফনণ েত দ্ধনত 

অনুযণ কদয প্রদান কযদত দফ; 
  

৭.২)  ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা চানদায নবনত্তদত প্রদানদমাগ্য তদথ্যয একটি তানরকা প্রস্তুত কযদফ এফাং এই 

ননদদ েনকায নযনদষ্ট এফাং নফনফএ এয ওদয়ফাইদট প্রকা ও প্রচায কযদফ; 
 

৭.৩)  প্রনত নতন ভা অন্তয এই তানরকা ারনাগাদ কযা দফ।  
 

৮.  প্রদান ও প্রকা ফাধ্যতামূরক নয়, এভন তথ্যিঃ 

 

১) এই ননদদ েনকায অন্যান্য অনুদচ্ছদদ মা নকছুই থাকুক না ঘকন ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা এফাং এয াদথ াংমৄক্ত ও 

এয অধীনস্থ ইউননটমূ ননদনাক্ত তথ্য  তথ্য “অনধকায আইন, ২০০৯” এয ৭ ধাযায় ফনণ েত অন্যান্য তথ্যমূ 

প্রদান ফা প্রকা ফা প্রচায কযদত ফাধ্য থাকদফ না; 
  

ক)  ঘকান তথ্য প্রকাদয পদর ঘকান তৃতীয় দক্ষয ব্যনদ্ধনবনত্তক ম্পদদয অনধকায ক্ষনতিি দত াদয এরু 

ফানণনজুক ফা ব্যফানয়ক অন্তনন েনত ঘগানীয়তা নফলয়ক, কনযাইট ফা ব্যনদ্ধনবনত্তক ম্পদ (Intellectual 

Property Right) ম্পনকেত তথ্য; 
 

খ)  ঘকান তথ্য প্রকাদয পদর ঘকান ব্যনক্তয ব্যনক্তগত জীফদনয ঘগানীয়তা ক্ষুন্ন দত াদয এরু তথ্য; 
  

গ)  তদন্তাধীন ঘকান নফলয় মায প্রকা তদন্ত কাদজ নফঘ্ন ঘটাদত াদয এরু তথ্য; 
 

ঘ)  ঘকৌরগত ও ফানণনজুক কাযদণ ঘগান থাকা ফাঞ্চনীয় এরু কানযগযী ফা বফজ্ঞাননক গদফলণারব্ধ ঘকান 

তথ্য; 
 

ঙ)  ঘকান ক্রয় কাম েক্রভ ম্পূণ ে ওয়ায পূদফ ে ফা এ নফলদয় নদ্ধান্ত িদণয পূদফ ে াংনেষ্ট ক্রয় ফা এয কাম েক্রভ 

াংক্রান্ত ঘকান তথ্য; 
 

চ)  যীক্ষয প্রশ্নত্র ফা যীক্ষায় প্রদত্ত নম্বয ম্পনকেত আগাভ তথ্য। 
 

৯.০  তথ্য াংি, াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানািঃ 
  

৯.১ তথ্য াংযক্ষণিঃ ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা এফাং এয অধীনস্থ কর ইউননট তথ্য াংযক্ষদণয জন্য ননদনাক্ত 

দ্ধনত অনুযণ কযদফ; 
 

(১)  নাগনযদকয তথ্য অনধকায নননিত কযায রদক্ষু মাফতীয় তদথ্যয কুাটারগ এফাং ইনদডক্স প্রস্তুত কদয 

মথামথবাদফ াংযক্ষণ কযদফ; 
  

(২)  প্রদতুক কতৃেক্ষ ঘম-কর তথ্য কনম্পউটাদয াংযক্ষদণয উমৄক্ত ফদর ভদন কযদফ ঘ-কর তথ্য 

মৄনক্তাংগত ভয়ীভায ভদধ্য কনম্পউটাদয াংযক্ষণ কযদফ এফাং তথ্য রাদবয সুনফধাদথ ে ভি ঘদদ 

ঘনটওয়াদকেয ভাধ্যদভ তায াংদমাগ স্থন কযদফ; 
 

(৩)  তথ্য াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অনধকায (তথ্য াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা) প্রনফধানভারা, ২০১০ 

অনুযণ কযদফ।  
 

৯.২ তথ্য াংি ও ব্যফস্থানািঃ ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা এফাং অধীনস্থ কর ইউননট তথ্য াংি ও 

ব্যফস্থানায জন্য তথ্য অনধকায (তথ্য াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা) প্রনফধানভারা, ২০১০ অনুযণ কযদফ।  
 

৯.৩ তদথ্যয বালািঃ 

(১) তদথ্যয মূর বালা দফ ফাাংরা। তথ্য মনদ অন্য ঘকান বালায় উৎন্ন দয় থাদক তাদর ঘটি ঘই 

বালায় াংযনক্ষত দফ। দাপ্তানযক প্রদয়াজদন তথ্য অনুফাদ কযা ঘমদত াদয; 
 

(২) তথ্য ঘম বালায় াংযনক্ষত থাকদফ ঘই বালাদতই আদফদকাযীদক যফযা কযা দফ। আদফদনকাযীয 

চানদায ঘপ্রনক্ষদত ঘকান তথ্য অনুফাদ কযায দানয়ত্ব কতৃেক্ষ ফন কযদফ না।  

 

৯.৪ তদথ্যয ারনাগাদকযণিঃ ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা এফাং অধীনস্থ কর ইউননট প্রনতভাদ তথ্য 

ারনাগাদ কযদফ।  
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১০. দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননদয়াগ 

 

১)  তথ্য অনধকায আইন ২০০৯-এয ধাযা ১০(১) অনুাদয ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা ননদজয এফাং এয অধীনস্থ 

প্রদতুক তথ্য প্রদান ইউননদট একজন কদয দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননদয়াগ কযদফ; 
 

২)  যফতীদত ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা’য অধীদন ঘকান কাম োরয়/ইউননট প্রনতনষ্ঠত দর তথ্য অনধকায আইন 

২০০৯-এয ধাযা ১০(৩) অনুাদয উক্তরু ইউননট/ইউননটমূদ প্রনতনষ্ঠত ওয়ায ৬০ নদদনয ভদধ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতো ননদয়াগ কযদত দফ; 
 

৩)  প্রনতটি ইউননদটয প্রাননক প্রধান, দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননদয়াগ ঘদদফন এফাং ননদয়াগকৃত প্রদতুক দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতোয নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রদমাজু ঘক্ষদত্র পুাক্স নম্বয ও ই-ঘভইর ঠিকানা ননদয়াগ প্রদাদনয যফতী ১৫ 

(দনয) নদদনয ভদধ্য ননধ োনযত পযদভদট (তথ্য কনভন কতৃেক ননধ োনযত পযদভদট) নরনখতবাদফ তথ্য কনভদন ঘপ্রযণ 

কযদফন এফাং ভন্ত্রণারয় ও উক্ত ইউননদটয আীর কতৃেদক্ষয কাদছ অনুনরন ঘপ্রযণ কযদফন; 
  

৪)  তথ্য অনধকায আইন ২০০৯-এয অধীন দানয়ত্ব ারদনয প্রদয়াজদন ঘকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো অন্য ঘম ঘকান 

কভ েকতোয ায়তা চাইদত াযদফন এফাং ঘকান কভ েকতোয কাছ ঘথদক এরু ায়তা চাওয়া দর নতনন উক্ত 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোদক প্রদয়াজনীয় ায়তা প্রদান কযদত ফাধ্য থাকদফন; 
 

৫)  ঘকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো দানয়ত্ব ারদনয প্রদয়াজদন অন্য ঘকান কভ েকতোয ায়তা চাইদর এফাং এরু ায়তা 

প্রদাদন ব্যথ েতায জন্য তথ্য অনধকায আইন ২০০৯-এয ঘকান নফধান রাংনঘত দর এই আইদনয অধীন দায়-দানয়ত্ব 

ননধ োযদণয ঘক্ষদত্র উক্ত অন্য কভ েকতোও দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ফদর গন্য দফন; 
 

৬)  প্রনতটি ইউননট তায দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রদমাজু ঘক্ষদত্র পুাক্স নম্বয ও ই-ঘভইর ঠিকানা 

তায কাম োরদয়য প্রকাশ্য স্থাদন দজ দৃনষ্টদগাচয য় এভনবাদফ প্রদ েদনয ব্যফস্থা কযদফ এফাং ওদয়ফাইদট প্রকা 

কযদফ; 

 

৭)  স্বপ্রদণানদত তথ্য প্রকা ননদদ েনকায নযনদষ্ট এই ননদদ েনকা প্রদমাজু এভন কর ইউননদটয দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয 

নাভ, দফী, ঠিকানা এফাং প্রদমাজু ঘক্ষদত্র পুাক্স নম্বয ও ই-ঘভইর ঠিকানা তানরকা প্রকা কযা দফ। ঘকান 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো নযফতেন দর নতুন দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননদয়াদগয ৫ নদদনয ভদধ্য তানরকা ারনাগাদ কযা 

দফ। তানরকা কতৃেদক্ষয ওদয়ফাইদট প্রকা কযা দফ।  

 

১১.  দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয দানয়ত্ব ও কভ েনযনধ 

 

ক)  তদথ্যয জন্য কাদযা আদফদদনয ঘপ্রনক্ষদত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো; 
 

অ)  আদফদন িণ ও তথ্য অনধকায নফনধভারা ২০০৯ নফনধ-৩ অনুাদয আদফদনত্র িদণয প্রানপ্ত স্বীকায 

কযদফন; 
  

আ)  অনুদযাধকৃত তথ্য তথ্য অনধকায আইন ২০০৯, ধাযা-৯ ও তথ্য অনধকায নফনধভারা ২০০৯ নফনধ-৪ 

অনুাদয মথামথবাদফ যফযা কযদফন; 
 

ই)  তথ্য প্রদাদন অাযগতায ঘক্ষদত্র তথ্য অনধকায আইন ২০০৯, ধাযা-৯(৩) ও তথ্য অনধকায নফনধভারা 

২০০৯ নফনধ-৫ অনুাদয মথামথবাদফ অাযগতা প্রকা কযদফন। অাযগতায কাযণ তথ্য অনধকায 

আইন ২০০৯-এয াদথ াভঞ্জস্যপূণ ে দত দফ;  
 

ঈ)  ঘকান অনুদযাধকৃত তথ্যদানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয ননকট যফযাদয জন্য ভজুদ থাকদর নতনন তথ্য অনধকায 

আইন, ২০০৯, ধাযা-৯(৬)(৭) ও তথ্য অনধকায নফনধভারা, ২০০৯ নফনধ-৮ অনুাদয উক্ত তদথ্যয 

মৄনক্তাংগত মূল্য ননধ োযণ কযদফন এফাং উক্ত মূল্য অননধক ৫ (াঁচ) কাম ে নদফদয ভদধ্য নযদাধ কযায 

জন্য অনুদযাধকাযীদক অফনত কযদফন;  
 

উ)  ঘকান অনুদযাধকৃত তদথ্যয াদথ তৃতীয় দক্ষয াংনেষ্টতা থাকদর দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো তথ্য অনধকায 

আইন, ২০০৯, ধাযা-৯(৮) অনুাদয ব্যফস্থা িণ কযদফন। 

 

খ)  তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯-এয তপনদর ননধ োনযত আদফদদনয পযদভট/পযভ ‘ক’ াংযক্ষণ ও ঘকান নাগনযদকয 

চানদায ঘপ্রনক্ষদত যফযা; 
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গ)  আদফদন পযভ পূযদণ ক্ষভ নয়, এভন আদফদনকাযীদক আদফদন পযভ পূযদণ ায়তা; 
 

ঘ)  ঘকান নাগনযদকয চানদায ঘপ্রনক্ষদত তাদক আীর কতৃেক্ষ ননধ োযদণ ায়তা;  
 

ঙ)  ঠিক কতৃেক্ষ ননধ োযদণ র্ভর কদযদছ, এভন আদফদনকাযীদক ঠিক কতৃেক্ষ ননধ োযদণ ায়তা; 
  

চ)  ঘকান াযীনযক প্রনতফন্ধী ব্যনক্তয তথ্য প্রানপ্ত ননিত কযদত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো তাদক উমৄক্ত দ্ধনতদত তথ্য 

ঘদত ায়তা কযদফন। এদক্ষদত্র দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো উমৄক্ত অন্য ঘকান ব্যনক্তয ায়তা িণ কযদত াযদফন;  
 

ছ)  তথ্য াংযক্ষণ, ব্যফস্থানা ও স্বপ্রদণানদত তথ্য প্রকা তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯-এয াদথ াভঞ্জস্যপূণ েবাদফ 

দচ্ছ নক না তা ননধ োযদণ কতৃেক্ষদক ায়তা প্রদান; 
 

জ) তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯-এয াদথ াভঞ্জস্যপূণ েবাদফ ফানল েক প্রনতদফদন প্রকাদ ায়তা কযা;  
 

ঝ) তদথ্যয জন্য প্রাপ্ত আদফদনত্র এ-াংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় তথ্য াংযক্ষণ, আদফদনকাযীয ঘমাগাদমাদগয নফিানযত 

তথ্য াংযক্ষণ, স্বপ্রদণানদত তথ্য প্রকা াংক্রান্ত প্রনতদফদন াংকনরত কযা, তথ্য মূল্য আদায়, নাফ যক্ষণ ও 

যকাযী ঘকালাগাদয জভাকযণ এফাং কতৃেক্ষ ফা তথ্য কনভদনয চানদায ঘপ্রনক্ষদত এ াংক্রান্ত তথ্য যফযা 

কযা; ইতুানদ।  
 

১২.  নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননদয়াগ 
 

1. ফদরী ফা অন্য ঘকান কাযদণ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয অনুনস্থনতদত দানয়ত্ব ারদনয জন্য ফাাংরাদদ নযাংখ্যান 

ব্যুদযা এফাং এয অধীনস্থ দপ্তয মূদ একজন কদয নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননদয়াগ কযদত দফ। দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতোয অনুনস্থনতদত দানয়ত্ব ারনকারীন আইন অনুাদয নতনন দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো নদদফ নফদফনচত 

দফন; 
 

2. নতুন প্রনতনষ্ঠত দপ্তয মূদ প্রনতনষ্ঠত ওয়ায ৬০ নদদনয ভদধ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয াাান নফকল্প 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননদয়াগ কযদত দফ; 
 

3. প্রনতটি দপ্তদযয প্রাননক প্রধান নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননদয়াগ নদদফন এফাং ননদয়াগকৃত প্রদতুদকয নাভ, 

দফী, ঠিকানা এফাং প্রদমাজু ঘক্ষদত্র পুাক্স নম্বয ও ই-ঘভইর ঠিকানা ননদয়াগ প্রদাদনয ১৫ (দনয) নদদনয ভদধ্য 

ননধ োনযত পযম্যাদট (তথ্য কনভন কতৃেক ননধ োনযত পযম্যাট) নরনখতবাদফ তথ্য কনভদন প্রযণ কযদফন এফাং 

ভন্ত্রণারয় ও উক্ত দপ্তদযয আীর কতৃেদক্ষয কাদছ অনুনরন ঘপ্রযণ কযদফ; 
 

4. ফদরী ফা অন্য ঘকান কাযদণ এই দ শূন্য দর, অনফরদম্ব নতুয নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ননদয়াগ কযদত দফ। 

 

১৩.  নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয দানয়ত্ব ও কভ েনযনধ 

 

ক) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয অনুনস্থনতকারীন ভদয় ‘নফকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো’ ‘দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো’ 

নদদফ দানয়ত্ব ারন কযদফন; 

 

খ) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো নদদফ দানয়ত্ব ারনকারীন ভদয় নীনতয ৭-এ ফানণ েত ‘দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয 

দানয়ত্ব ও কভ েনযনধ’ তায জন্য প্রদমাজু দফ। 

 

১৪. তদথ্যয জন্য আদফদন, তথ্য প্রদাদনয দ্ধনত ও ভয়ীভা 

 

(1) ঘকান ব্যনক্ত তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯- এয অধীন তথ্য প্রানপ্তয জন্য াংনেষ্ট দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয কাদছ 

ননধ োনযত পযভ ‘ক’ এয ভাধ্যদভ তথ্য ঘচদয় নরনখতবাদফ ফা ইরক্ট্রননক ভাধ্যভ ফা ই-ঘভইদর অনুদযাধ কযদত 

াযদফন; 
 

(2) ননধ োনযত পযভ জরবু না দর অনুদযাধকানযয নাভ, ঠিকানা, প্রদমাজু ঘক্ষদত্র পুাক্স নম্বয ও ই-ঘভইর ঠিকানা; 

অনুদযাধকৃত তদথ্যয ননর্ভ ের এফাং স্পষ্ট ফণ েনা এফাং ঘকান দ্ধনতদত তথ্য ঘদত আিী তায ফণ েনা উদিখ কদয াদা 

কাগদজ ফা ঘক্ষত্রভত, ইদরক্ট্রননক নভনডয়া ফা ই-ঘভইদরও তথ্য প্রানপ্ত জন্য অনুদযাধ কযা মাদফ; 
 

(3) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো তদথ্যয জন্য ঘকান অনুদযাধ প্রানপ্তয তানযখ দত অননধক ২০ (নফ) কাম েনদফদয ভদধ্য 

অনুদযাধকৃত তথ্য যফযা কযদফন। 
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(4) পূদফ ে উনিনখত উ-অনুদচ্ছদ (৩) এ মাা নকছুই থাকুক না ঘকন, অনুদযাধকৃত তদথ্যয াদথ একানধক তথ্য প্রদান 

ইউননট ফা কতৃেদক্ষয াংনেষ্টতা থাকদর অননধক ৩০ (নত্র) কাম েনদফদয ভদধ্য ঘই অনুদযাধকৃত তথ্য যফযা 

কযদত দফ। 
 

(5) অনুদযাধকৃত তথ্য ঘকান ব্যনক্তয জীফন-মৃতুু, িপতায এফাং কাযাগায দত মুনক্ত ম্পনকেত দর দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতো অনুদযাধ প্রানপ্তয অননধক ২৪ (চনি) ঘন্টায ভদধ্য উক্ত নফলদয় প্রাথনভক তথ্য যফযা কযদফন। 
 

(6) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো নরনখতবাদফ অথফা ঘক্ষত্রভত, ইরক্ট্রননক ভাধ্যভ ফা ই-ঘভইদরয ভাধ্যদভ আদফদনত্র িদণয 

প্রানপ্ত স্বীকায কযদফন এফাং প্রানপ্ত স্বীকাযদত্র আদফদদনয ঘযপাদযন্প নম্বয, আদফদনত্র িণকাযীয নাভ, 

দভম োদা এফাং আদফদন িদণয তানযখ উদিখ কদয স্বাক্ষয কযদফন। 
 

(7) ইদরক্ট্রননক ফা ই-ঘভইদরয ভাধ্যদভ আদফদন িদণয ঘক্ষদত্র কতৃেক্ষ ফযাফয আদফদন ঘপ্রযদণয তানযখই (প্রানপ্ত 

াদদক্ষ) আদফদন িদণয তানযখ নদদফ গণ্য দফ। 
 

(8) আদফদন াওয়ায য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো তথ্য প্রদাদনয তানযখ এফাং ভয় উদিখপূফ েক আদফদনকাযীদক ঘ 

ম্পদকে অফনত কযদফন এফাং অনুদযাধকৃত তদথ্যয াদথ একানধক তথ্য প্রদান ইউননট ফা কতৃেদক্ষয াংনেষ্টতা 

থাকদর দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো ঘই ইউননট ফা কতৃেক্ষদক এ ম্পদকে নরনখত ঘনাটি প্রদান কযদফন। 
 

(9) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয ঘকান কাযদণ অনুদযাধকৃত তথ্য প্রদাদন অাযগ ফা আাংনক তথ্য যফযাদ অাযগ দর 

অযাগতায কাযণ উদিখ কদয আদফদন প্রানপ্তয ১০ (দ) কাম েনদফদয ভদধ্য তথ্য অনধকায নফনধভারা, ২০০৯ এয 

তপীদর উনিনখত পযভ ‘খ’ অনুমায়ী এতিনফলদয় আদফদনকাযীদক অফনত কযদফন। 
 

(10) উ-অনুদচ্ছদ (৩), (৪) ফা (৫) এ উনিনখত ভয়ীভায ভদধ্য তথ্য যফযা কযদত ঘকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো 

ব্যথ ে দর াংনেষ্ট তথ্য প্রানপ্তয অনুদযাধ প্রতুাখ্যান কযা দয়দছ ফদর গণ্য দফ। 
 

(11) অনুদযাধকৃত তথ্য প্রাদান কযা দনয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয ননকট মথামথ নফদফনচত দর এফাং ঘমদক্ষদত্র ঘই তথ্য তৃতীয় 

ক্ষ নদদফ গণ্য কদযদছ ঘদক্ষদত্র দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো এরূ অনুদযাধ প্রানপ্তয ৫(াঁচ) কাম েনদফদয ভদধ্য তৃতীয় 

ক্ষদক তায নরনখত ফা ঘভৌনখক ভতাভত ঘচদয় ঘনাটি প্রদান কযদফন এফাং তৃতীয় ক্ষ এই রূ ঘনাটিদয 

ঘপ্রনক্ষদত ঘকান ভতাভত প্রদান কযদর তা নফদফচনায় ননদয় দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো অনুদযাধকাযীদক তথ্য প্রদাদনয 

নফলদয় নদ্ধান্ত িণ কযদফন। 
 

(12) ঘকান ইনন্ধয় প্রনতফন্ধী ব্যনক্তদক ঘকান ঘযকড ে ফা তায অাং নফদল জানাদনায প্রদয়াজন দর াংনেষ্ট দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতো ঘই প্রনতফন্ধী ব্যনক্তদক তথ্য রাদবয ায়তা প্রদান কযদফন এফাং নযদ েদনয জন্য ঘম ধযদণয 

দমাগীতা প্রদয়াজন তা প্রদান কযাও এই ায়তায অন্তর্ভ েক্ত ফদর গণ্য দফ। 
 

(13) আইদনয অধীন প্রদত্ত তদথ্যয প্রনত পৃষ্ঠায় “ তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯ এয অধীদন এই তথ্য যফযা কযা 

দয়দছ” ভদভ ে প্রতুায়ন কযদত দফ এফাং তাদত প্রতুায়নকাযী কভ েকতোয নাভ, দফী, স্বাক্ষয ও দাপ্তনযক ীর 

থাকদফ। 

 

১৫.   তদথ্যয মূল্য এফাং মূল্য নযদাধিঃ 

 

(1) ঘকান অনুদযাধকৃত তথ্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয ননকট যফযাদয জন্য ভজুদ থাকদর নতনন তথ্য অনধকায 

নফনধভারা, ২০০৯ এয তপীদর উনিনখত পযভ ‘ঘ’ অনুাদয ঘই তদথ্যয মূল্য ননধ োযণ কযদফন এফাং অননধক 

৫(াঁচ) কাম েনদফদয ভদধ্য ঘই অথ ে চারান ঘকাড নাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জভা কদয ঘট্রজাযী চারাদনয 

কন তায কাদছ জভা ঘদয়ায জন্য অনুদযাধকাযীদক নরনখতবাদফ অফনত কযদফন; অথফা 
 

(2) দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো অনুদযাধকাযী কতৃেক নযদানধত তদথ্যয মূল্য যনদদয ভাধ্যদভ িণ কযদফন এফাং প্রাপ্ত 

অথ ে চারান ঘকাড নাং- ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ ঘট্রজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ জভা নদদফন। 

 

১৬.  আীর দাদয়য ও ননষ্পনত্তিঃ 

 

১৬.১  আীর কতৃেক্ষিঃ 

          ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা (নফনফএ) এয আীর কতৃেক্ষ দফন নফনফএ এয ভানযচারক। 
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১৬.২    আীর দ্ধনতিঃ 

 

ক)  ঘকান ব্যনক্ত এই ননদদ েনকায অনুদচ্ছদ ১০-এয (৩), (৪) ফা (৫) এ ননধ োনযত ভয়ীভায ভদধ্য তথ্য রাদব 

ব্যথ ে দর নকাংফা দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয ঘকানা নদ্ধাদন্ত াংক্ষুব্ধ দর নকাংফা অনতনযক্ত মূল্য ধার্য্ে ফা িণ 

কযদর উক্ত ভয়ীভা অনতক্রান্ত ফায, ফা ঘক্ষত্র ভত, নদ্ধান্ত রাদবয যফতী ৩০ (নত্র) নদদনয ভদধ্য 

তথ্য অনধকায নফনধভারা, ২০০৯ এয তপীদর ননধ োনযত পযভ ‘গ’ এয ভাধ্যদভ আীর কতৃেদক্ষয কাদছ 

আীর কযদত াযদফন। 
 

খ) আীর কতৃেক্ষ মনদ এই ভদভ ে ন্তুষ্ট ন ঘম, আীরকাযী মৄনক্তাংগত কাযদণ নননদ েষ্ট ভয়ীভায ভদধ্য 

আীর দাদয়য কযদত াদযননন, তাদর নতনন উক্ত ভয়ীভা অনতফানত ওয়ায যও আীর আদফদন 

িণ কযদত াযদফন। 

 

১৬.৩    অীর ননষ্পনত্তিঃ 

 

(1) আীর কতৃেক্ষ ঘকান আীদরয নফলদয় নদ্ধান্ত প্রদাদনয পূদফ ে ননদনাক্ত দাদক্ষ িণ কযদফন, মথা:- 

 

(ক)  দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো এফাং এতিাংনেষ্ট অন্যান্য কভ েকতোয শুনানী িণ; 

(খ)   আীর আদফদদন উনিনখত াংক্ষুব্ধতায কাযণ ও প্রানথ েত প্রনতকাদযয মৄনক্ত মূ নফদফচনা; 

(গ)   প্রানথ েত তথ্য প্রদাদনয াদথ একানধক তথ্য প্রদানকাযী ইউননট মৄক্ত থাকদর াংনেষ্ট ইউননট মূদয 

শুনানী িণ। 

 

(২)  আীর আদফদন প্রানপ্তয ১৫(দনয) নদদনয ভদধ্য আীর কতৃেক্ষ- 

 

(ক)  উ-অনুদচ্ছদ (১) এ উনিনখত দদক্ষ মূ িণপূফ েক তথ্য যফযা কযায জন্য াংনেষ্ট দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতোদক ননদদ ে নদদফন; অথফা 

(খ) তাঁয নফদফচনায় িণদমাগ্য না দর আীর আদফদনটি খানযজ কযদত াযদফন। 

 

(৩)  আীর কতৃেদক্ষয ননদদ ে অনুমায়ী দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো মথাম্ভফ দ্রুততায াদথ প্রানথ েত তথ্য যফযা 

কযদফন তদফ এই ভয় তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯ এয ধাযা ২৪ (৪) এ ননদদ েনত ভদয়য অনধক দফ না 

অথফা ঘক্ষত্রভত নতনন তথ্য যফযা ঘথদক নফযত থাকদফন। 

 

১৭. তথ্য প্রদাদন অফদরায ানিয নফধানিঃ 
 

1) তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯ ও এই ননদদ েনকায নফনধ-নফধান াদদক্ষ ঘকান দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো মনদ ঘকান 

আদফদনকাযীদক তথ্য ফা এ াংক্রান্ত নদ্ধান্ত প্রদাদন ব্যথ ে য় ফা তথ্য প্রানপ্তয ঘকান অনুদযাধ িণ কযদত 

অস্বীকায কদয ফা নদ্ধান্ত প্রদাদন ব্যথ ে য় ফা র্ভর, অম্পূণ ে, নফভ্রানন্তকয, নফকৃত তথ্য প্রদান কদয ফা ঘকান তথ্য 

প্রানপ্তয দথ প্রনতফন্ধকতা সৃনষ্ট কদয ফা তথ্য অনধকায নযন্থী ঘকান কাজ কদয তাদর দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতোয 

এদন কাজদক অদাচযণ নদদফ নফদফচনা কযা দফ এফাং াংনেষ্ট চাকুযীয নফনধ-নফধান অনুাদয তায নফরুদদ্ধ 

ব্যফস্থা িণ কযা দফ। 
 

2) এই ননদদ েনকা মথামথবাদফ অনুযদণ গানপরতীয কাযদণ তথ্য অনধকায আইন, ২০০৯ এয ব্যতুয় ঘটদর এফাং 

এয কাযদণ ঘকান কভ েকতো তথ্য কনভন কতৃেক ানি ঘদর তা তায ব্যনক্তগত দায় নদদফ গণ্য দফ এফাং 

কতৃেক্ষ তায ঘকান দায় ফন কযদফ না। 
 

3) তথ্য কনভদনয কাছ ঘথদক ঘকান কভ েকতোয নফরুদদ্ধ নফবাগীয় ব্যফস্থা িদণয অনুদযাধ ঘদর কতৃেক্ষ াংনেষ্ট 

নফনধ-নফধান অনুাদয মথামথ ব্যফস্থা িণ কযদফ এফাং গৃীত ব্যফস্থায নফলদয় তথ্য কনভনদক অফনত কযদফ। 
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১৮.  তথ্যানদ নযদ েন এফাং প্রকানত প্রনতদফদন নফক্রদয়য সুদমাগিঃ 

 

ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা ও এয অধীনস্থ কর কাম োরয় কতৃেক প্রণীত প্রনতদফদন নফনামূদল্য ফ োধাযদণয 

নযদ েদনয জন্য ব্যফস্থা িণ কযদফ এফাং নাভভাত্র মূদল্য নফক্রদয়য জন্য ভজুদ যাখদফ। 

 

১৯.  জনগুরুত্বপূণ ে নফলদয় ঘপ্র নফজ্ঞনপ্তিঃ 

 

ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা ও এয অধীনস্থ কর কাম োরয় জনগুরুত্বপূণ ে নফলয়ানদ ঘপ্র নফজ্ঞনপ্তয ভাধ্যদভ অথফা অন্য 

ঘকান ন্থায় প্রচায ফা প্রকা কযদফ। 

 

২০.  ননদদ েনকায ফািফায়ন ও ভননটনযাং: 

 

1) এই ননদদ েনকা অনুযদণয জন্য ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা অনপ আদদ অধীনস্থ কর কাম োরদয় 

ঘপ্রযণ কযদফ; 

 

2) এই ননদদ েনকা ফািফায়ন ও তদাযনকয জন্য ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযাদত নতন (৩) দস্য নফনষ্ট 

একটি কনভটি থাকদফ। নফনফএ এয জাতীয় শুদ্ধাচায ঘকৌর এয ঘপাকার দয়ন্ট কভ েকতো এফাং দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ েকতো এয আফনশ্যক দস্য দফন; 

 

3) ফাাংরাদদ নযাংখ্যান ব্যুদযা এফাং এয অধীনস্থ কর কাম োরয় প্রনত নতন (৩) ভা অন্তয তথ্য অনধকায 

আইদন আদফদন, আদফদদনয ঘপ্রনক্ষদত গৃীত ব্যফস্থা, স্বপ্রদণানদত তথ্য প্রকা এই ননদদ েনকা ফািফায়ন 

নফলদয় প্রনতদফদন প্রস্তুত কযদফ এফাং উমৄ েক্ত কনভটিয ননকট ঘপ্রযণ কযদফ। নফনফএ এই প্রনতদফদদনয 

পযম্যাট ননধ োযণ কদয নদদত াযদফ। 

 

২১.  ননদদ েনকায াংদাধনিঃ এই ননদদ েনকা াংদাধদনয প্রদয়াজন দর নফনফএ ৩-৫ দস্য নফনষ্ট একটি কনভটি গঠন 

কযদফ। কনভটি ননদদ েনকা অনুদভদনকাযী কতৃেদক্ষয কাদছ াংদাধদনয প্রিাফ কযদফ। অনুদভাদনকাযী কতৃেদক্ষয 

অনুদভাদদন ননদদ েনকা াংদাধন কাম েকয দফ। 

 

২২.  ননদদ েনকায ব্যাখ্যািঃ এই ননদদ েনকায ঘকান নফলদয় অষ্পষ্টতা ঘদখা নদদর ননদদ েনকা প্রণয়নকাযী কতৃেক্ষ তায ব্যাখ্যা 

প্রদান কযদফ। 
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রযরষ্টঃ 

 

রযরষ্টঃ-১  দারিত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মাদদয র্াররকা 

 

প্রধান কাম মারি 

ক্রভ ইউরনদেয 

নাভ 

দারিত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মায নাভ ও 

দরফ 

ফপান, ফভাফাইর, পযাক্স, ই-ফভইর ফমাগাদমাদগয ঠিকানা 

১  ইযার্ জাান নাছরযন 

উরযচারক 

ন্যানার একাউরটিং উইিং 

ফািংরাদদ রযিংখ্যান ব্যযদযা 

ফপানঃ +৮৮-০২-৫৫০০৭০৮৭ 

ফভাফাইরঃ +৮৮-০১৭১৮৫২৭৬২২ 

ই-ফভইরঃ 

isratjahan.bbs@gmail.com 

ওদিফাইেঃ www.bbs.gov.bd 

ন্যানার একাউরটিং উইিং, 

রযিংখ্যান বফন, 

ই-২৭/এ, আগাযগাঁও, ঢাকা-

১২০৭ 

 

 

 

 

রযরষ্টঃ-২ রফকল্প দারিত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মাদদয র্াররকা 

প্রধান কাম মারি 

ক্রভ ইউরনদেয 

নাভ 

দারিত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মায নাভ ও 

দরফ 

ফপান, ফভাফাইর, পযাক্স, ই-ফভইর ফমাগাদমাদগয ঠিকানা 

১  ফভা. আজগয আরী 

উরযচারক 

এপএ এন্ড এভআইএ 

(প্রকানা) উইিং 

ফািংরাদদ রযিংখ্যান ব্যযদযা 

ফপানঃ +৮৮-০২-৮১৮১৪১৭ 

ফভাফাইরঃ +৮৮-০১৯১৭২৫৯২৬৬ 

ই-ফভইরঃ 

md.azgarali@ymail.com 

ওদিফাইেঃ www.bbs.gov.bd 

এপএ এন্ড এভআইএ 

(প্রকানা) উইিং 

রযিংখ্যান বফন, 

ই-২৭/এ, আগাযগাঁও, ঢাকা-

১২০৭ 

 

 

 

 

রযরষ্টঃ-৩  আীর কর্তমদেয র্াররকা 

প্রধান কাম মারি 

ক্রভ ইউরনদেয 

নাভ 

আীর কর্তমদেয নাভ ও দরফ ফপান, ফভাফাইর, পযাক্স, ই-ফভইর ফমাগাদমাদগয ঠিকানা 

১  ফভাাম্মদ র্াজুর ইরাভ 

ভারযচারক (অরর্রযক্ত রচফ) 

ফািংরাদদ রযিংখ্যান ব্যযদযা 

ফপানঃ +৮৮-০২-৫৫০০৭০৫৬ 

ফভাফাইরঃ +৮৮-০১৭১২২৫৫৯৫৪ 

পযাক্স: +৮৮-০২-৫৫০০৭০৬৯ 

ই-ফভইরঃ dg@bbs.gov.bd  

ওদিফাইেঃ www.bbs.gov.bd 

ফািংরাদদ রযিংখ্যান 

ব্যযদযা, 

রযিংখ্যান বফন, 

ই-২৭/এ, আগাযগাঁও, ঢাকা-

১২০৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admin1@sid.gov.bd
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রযরষ্টঃ-৪  স্বপ্রদ ারদর্বাদফ প্রকাদযদমাগ্য র্দেয র্াররকা ও প্রকাদয ভাধ্যভ 

 

রযরষ্টঃ-৪  স্বপ্রদ ারদর্বাদফ প্রকাদযদমাগ্য র্দেয র্াররকা ও প্রকাদয ভাধ্যভ 

ক্ররভক র্দেয রফফয  র্ে প্রকাদয ভাধ্যভ 

(১) (২) (৩) 

১ ভাননীি রচফ. রযিংখ্যান ও র্ে ব্যফস্থানা রফবাগ ভদাদদিয এফিং 

ভারযচারক ফািংরাদদ রযিংখ্যান ব্যযদযা’য ছরফ জীফন বৃত্তান্ত। 

ওদিফাইে। 

২ রফরফএ এয ইরর্া ওদিফাইে। 

৩ াদফক ভারযচারকগ  র্াররকা ওদিফাইে। 

৪ রটিদজন চাে মায ওদিফাইে। 

৫ রিদেইভায ওদিফাইে। 

৬ প্ররে  ল্যাফ ওদিফাইে। 

৭ রযিংখ্যারনক িংজ্ঞা ওদিফাইে। 

৮ িাো যফযা/রফক্রি িংক্রান্ত নীরর্ভারা ওদিফাইে। 

৯ প্রকানা রফক্রি ওদিফাইে। 

১০ রফরফএ রভউরজিাভ ওদিফাইে। 

১১ ওদিফ ফাে মাদরয ইরর্া ওদিফাইে। 

১২ ািংগঠরনক কাঠাদভা ওদিফাইে। 

১৩  উইিং মূদয রফস্তারযর্ র্ে  

১৩.১ এরিকারচায উইিং ওদিফাইে। 

১৩.২ ফন্সা উইিং ওদিফাইে। 

১৩.৩ করিউোয উইিং ওদিফাইে। 

১৩.৪ ফিদভািাপী এন্ড ফরথ উইিং ওদিফাইে। 

১৩.৫ ন্যানার একাউরটিং উইিং ওদিফাইে। 

১৩.৬ ইন্ডারি এন্ড ফরফায উইিং ওদিফাইে। 

১৩.৭ রপন্যান্স, এযািরভরনদিন এন্ড এভআইএ ওদিফাইে। 

১৩.৮ স্ট্যাটিটিকযার স্ট্াপ ফেরনিং ইনরস্ট্টিউে ওদিফাইে। 

১৪  প্রকল্প মূদয রফস্তারযর্ র্ে  

১৪.১ কৃরল (স্য, ভৎস্য ও প্রারন িদ) শুভারয-২০১৮ ওদিফাইে। 

১৪.২ ন্যানার াউজদাল্ড িাোদফইজ (এনএইচরি) প্রকল্প ওদিফাইে। 

১৪.৩ ভি মানাইদজন অফ ন্যানার একাউট স্ট্যাটিটিক প্রকল্প ওদিফাইে। 

১৪.৪ ভরনেরযিং দ্যা রচুদিন অফ বাইোর স্ট্াটিটিকযার অফ ফািংরাদদ 

(এভএরবএরফ ২ি ম মাি) প্রকল্প 

ওদিফাইে। 

১৪.৫ স্ট্যাটিটিকযার কযাারটি অফ রফরফএ, পয কাদরকটিিং িাো অন পুদরন 

এযান্ড ফিবরদভট (Stata4Dev) প্রকল্প 

ওদিফাইে। 

১৪.৬ কৃরল ও ল্লী রযিংখ্যান জরয (এআযএএ) প্রকল্প-২০১৭ ওদিফাইে। 

১৪.৭ র্াঁর্ শুভারয-২০১৭ প্রকল্প ওদিফাইে। 

১৫  গুরুত্বপূ ম প্রকানা মূ  

১৫.১ রজরির ওদিফাইে। 

১৫.২ ররআই ও রল্প উৎাদন সূচক ওদিফাইে। 

১৫.৩ বফদদরক ফার জয রযিংখ্যান ওদিফাইে। 

http://bbs.gov.bd/site/page/0216537e-e916-43db-84bf-7c003af1628a/%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%87%E0%A6%82
http://bbs.gov.bd/site/page/9ba75869-7288-47c2-a3ba-76bccf9714a1/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%89%E0%A6%87%E0%A6%82
http://bbs.gov.bd/site/page/9660794f-b41e-41b0-8915-06ea32eb3293/%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%87%E0%A6%82
http://bbs.gov.bd/site/page/1d3bb8e3-cbfb-4e3a-b3ff-e7a3ec245aed/%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A7%80-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%A5-%E0%A6%89%E0%A6%87%E0%A6%82
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http://bbs.gov.bd/site/page/efc8de5d-dee5-4cb7-918c-7498bcd5981a/%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%9C%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%9C-(%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%8F%E0%A6%87%E0%A6%9A%E0%A6%A1%E0%A6%BF)-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA
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ক্ররভক র্দেয রফফয  র্ে প্রকাদয ভাধ্যভ 

(১) (২) (৩) 

১৫.৪ ন্যানার একাউট রযিংখ্যান ওদিফাইে। 

১৬ রফজ্ঞরপ্ত ফফাি ম  

১৬.১ অরপ আদদ/প্রজ্ঞান/রফজ্ঞরপ্ত ওদিফাইে। 

১৬.২ ফদরী আদদ/অফমুরক্ত আদদ ওদিফাইে। 

১৬.৩ অনারত্ত (NOC) ওদিফাইে। 

১৬.৪ অন্যান্য রফজ্ঞরপ্ত ওদিফাইে। 

১৭  দযত্র/ই-রজর  

১৭.১ দযত্র ওদিফাইে। 

১৭.২ ইওআই (EoI) ওদিফাইে। 

১৭.৩ ই-ফেন্ডায (e-GP) ওদিফাইে। 

১৭.৪ অন্যান্য দযত্র ওদিফাইে। 

১৮  আইন, রফরধ ও নীরর্ভারা  

১৮.১ রযিংখ্যান আইন ও রফরধভারা ওদিফাইে। 

১৮.২ এনএরিএ ওদিফাইে। 

১৮.৩ শুভারয আইন ওদিফাইে। 

১৮.৪ ফন্সা ভাষ্টায প্লান ২০২১ ও অন্যান্য ওদিফাইে। 

১৯  র্ে অরধকায  

১৯.১ র্ে অরধকায আইন ও রফরধভারা ওদিফাইে। 

১৯.২ র্ে প্রদানকাযী কভ মকর্মা ওদিফাইে। 

১৯.৩ র্ে অরধকায করভটিয রদ্ধান্ত ওদিফাইে। 

১৯.৪ র্ে অফমুক্তকয  নীরর্ভারা ওদিফাইে। 

২০  উদল্লখদমাগ্য কাম মাফরী  

২০.১ রফরফএ এয অজমন ওদিফাইে। 

২০.২ রফরফএ এয াদথ ভদঝার্া স্মাযক ওদিফাইে। 

২০.৩ রফশ্ব রযিংখ্যান রদফ ওদিফাইে। 

২০.৪ রূকল্প ২০২১ ওদিফাইে। 

২১  কভ মিাদন ব্যফস্থানা  

২১.১ কভ মিাদন চুরক্ত ওদিফাইে। 

২১.২ কভ মিাদন করভটি ওদিফাইে। 

২১.৩ করভটিয বা ওদিফাইে। 

২১.৪ ফপাকার দিট কভ মকর্মা ওদিফাইে। 

২২   অরবদমাগ প্ররর্কায ব্যফস্থানা  

২২.১ নীরর্ভারা/রনদদ মরকা ওদিফাইে। 

২২.২ GRS ফপাকার দিট কভ মকর্মা ওদিফাইে। 

২২.৩ রজআযএ করভটি ওদিফাইে। 

২২.৪ অরবদমাগ দারখর ওদিফাইে। 

২৩   ফেকই উন্নিন অবীষ্ট (এরিরজ)  

২৩.১ ফািংরাদদদয প্রকানা ওদিফাইে। 

২৩.২ আন্তজমারর্ক প্রকানা ওদিফাইে। 

http://bbs.gov.bd/site/page/c1f61a10-8022-41c8-be47-75fd89f3f8a3/%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%B8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%96%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://bbs.gov.bd/site/page/fc424dd3-522c-4b71-8efb-c3b19870b0ff/%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B8-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF
http://bbs.gov.bd/site/page/2e560f2f-fc67-4f1c-8130-c236fb9614b1/%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6
http://bbs.gov.bd/site/page/acafe4a6-8478-4a4c-854d-baa0df58686e/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-(NOC)
http://bbs.gov.bd/site/page/1482ffd3-3d1d-40b2-a1af-2deee9af6585/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF
http://bbs.gov.bd/site/page/82970890-c791-40e9-a6ba-174abe9c6fa7/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0
http://bbs.gov.bd/site/page/f81042c4-e0b0-4162-af6b-c13a983c40b9/%E0%A6%87%E0%A6%93%E0%A6%86%E0%A6%87-(EoI)
http://bbs.gov.bd/site/page/55db61c7-0aec-4c1c-8edc-b27a3ea0390e/%E0%A6%87-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0-(e-GP)
http://bbs.gov.bd/site/page/d02fe1df-2b2e-4a7c-b67f-0531a8618908/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0
http://bbs.gov.bd/site/page/04f74c90-0897-4511-b249-3bf348d5052a/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%96%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
http://bbs.gov.bd/site/page/a70fdf5b-e048-41d9-9851-1c1d2dcf9edc/%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8
http://bbs.gov.bd/site/page/1fe63999-0dc6-4b3d-af67-cb42fc8e80f4/%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8
http://bbs.gov.bd/site/page/cc3afc28-0fe9-4a58-82a5-93d999461081/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A7-%E0%A6%93-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF
http://bbs.gov.bd/site/page/bbd4fa6a-ee1d-49c2-b07c-01c019f1d2f3/%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
http://bbs.gov.bd/site/page/6c6bc2ef-13ec-4b75-9df0-d6fa7e4a9d17/%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE
http://bbs.gov.bd/site/page/5c011bf9-0117-4e47-8c0f-dcbdad100349/%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4
http://bbs.gov.bd/site/page/b7954667-e770-44db-982a-e00dc4cab6c8/%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
http://bbs.gov.bd/site/page/fa2d5e3e-9411-45e7-b06f-8fc561a03991/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8-%E0%A6%8F%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%A8
http://bbs.gov.bd/site/page/f44dbaa0-40c4-4beb-9e3e-2769a9861776/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8-%E0%A6%8F%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%9D%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95
http://bbs.gov.bd/site/page/eb0d6ac9-02e2-4db9-a936-3755da9285a5/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%96%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8
http://bbs.gov.bd/site/page/b1fbebc2-843c-4bde-8bcf-ad0c916c83b8/%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A7
http://bbs.gov.bd/site/page/943ad03b-12a5-4aec-8a77-4b94691da601/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF
http://bbs.gov.bd/site/page/83cb3918-0933-4305-ab20-f3c4721b3926/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF
http://bbs.gov.bd/site/page/05bf91ec-130b-4b4a-b956-81dcf1796801/%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE
http://bbs.gov.bd/site/page/bed06b62-b903-4c7f-b8b9-ca74806c3143/%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE
http://bbs.gov.bd/site/page/9d63abfb-e3fe-47d9-a454-3f35644ab340/%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
http://bbs.gov.bd/site/view/sitemap/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA
http://bbs.gov.bd/site/view/sitemap/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA
http://www.grs.gov.bd/
http://bbs.gov.bd/site/page/3a4a8daa-cb54-49e6-99f3-7a5b516796d4/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://bbs.gov.bd/site/page/b0532865-690d-43ae-acf6-31c587337bff/%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE
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ক্ররভক র্দেয রফফয  র্ে প্রকাদয ভাধ্যভ 

(১) (২) (৩) 

২৩.৩ উস্থানা ও েরকিং দিট ওদিফাইে। 

২৩.৪ রফরফধ ওদিফাইে। 

২৪   শুদ্ধাচায  

২৪.১ জার্ীি শুদ্ধাচায ফকৌর ওদিফাইে। 

২৪.২ করভটিমূ ওদিফাইে। 

২৪.৩ কভ মরযকল্পনা ও ফাস্তফািন ওদিফাইে। 

২৪.৪ অন্যান্য ওদিফাইে। 

২৫   উদ্ভাফনী কাম মক্রভ  

২৫.১ ইদনাদবন ার্কমরায ওদিফাইে। 

২৫.২ ইদনাদবন টিভ ওদিফাইে। 

২৫.৩ ফারল মক উদ্ভাফন কভ মরযকল্পনা ওদিফাইে। 

২৫.৪ অন্যান্য ওদিফাইে। 

২৬   রফরফধ  

২৬.১ জ্ঞান ব্যফস্থানা ওদিফাইে। 

২৬.২ রনদিাগ িংক্রান্ত  ওদিফাইে। 

২৬.৩ ফফা ফপ্রাপাইর ওদিফাইে। 

২৭   প্রকানা মূ  

২৭.১ Bangladesh Sample Vital Statistics 2017 ওদিফাইে। 

২৭.২ Labour Force Survey Bangladesh 2016-2017 ওদিফাইে। 

২৭.৩ An Assessment on Coverage of Basic  Social Services in 
Bangladesh (ECBSS 1st round) 

ওদিফাইে। 

২৭.৪ Report on CWS 2016 Urban areas in Bangladesh ওদিফাইে। 

২৭.৫ Report on the Opinion  Survey on Power Supply 2016-17 ওদিফাইে। 

২৭.৬ 45 Years of Agriculture Statistics on Major Crops (Aus, Aman, 
Boro, Jute, and Wheat) 

ওদিফাইে। 

২৭.৭ Preliminary Report on Household Income and Expenditure Survey 
2016 (New) 

ওদিফাইে। 

২৭.৮ Bangladesh Strategic Plan on Agricultural and Rural Statistics 
(2016-2030) 

ওদিফাইে। 

২৭.৯ Analytical Report on Methodologies of Crops Estimation & 
Forecast and Private Stock of Food Grain Survey 2016-17 

ওদিফাইে। 

২৭.১০ Investment from Remittance (SIR) 2016 ওদিফাইে। 

২৭.১১ Bangladesh Disaster-related Statistics 2015 ওদিফাইে। 

২৭.১২ Bangladesh Sample Vital Statistics 2016 ওদিফাইে। 

২৭.১৩ Rural Credit Survey 2014 ওদিফাইে। 

২৭.১৪ Private sector gross fixed capital formation in cultivated biological 
resources 2014 

ওদিফাইে। 

২৭.১৫ Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2012-2013 ওদিফাইে। 

২৭.১৬ Use of Remittance (SUR) 2013 ওদিফাইে। 

http://bbs.gov.bd/site/page/67c1f980-82b3-49f5-8ff0-347bb6781c4c/%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%AA%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F
http://bbs.gov.bd/site/page/aac66470-2e38-4aab-b210-df46af9c25cf/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7
http://bbs.gov.bd/site/page/85bcadda-7f2a-4241-834b-acaeeacc7832/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2
http://bbs.gov.bd/site/page/80415ba8-a692-43bf-bd87-310b19abde8b/%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9
http://bbs.gov.bd/site/page/911a77be-07d1-4217-bbfd-79ce39f2fbde/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8
http://bbs.gov.bd/site/view/sitemap/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA
http://bbs.gov.bd/site/view/sitemap/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA
http://bbs.gov.bd/site/view/sitemap/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA
http://bbs.gov.bd/site/page/d4741585-e46b-4666-bedd-7c54a2964e62/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE-
http://bbs.gov.bd/site/view/sitemap/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA
http://bbs.gov.bd/site/page/df541030-7a4e-4e61-81eb-8f3fcb9047cb/%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://bbs.gov.bd/site/page/81e50986-069e-4ee0-8dbc-70185089bc10/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-(NEW)
http://bbs.gov.bd/site/page/f0ae9306-b6eb-4f54-a448-a0c9c14eddbf/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/6a40a397_6ef7_48a3_80b3_78b8d1223e3f/SVRS_2017.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/LFS_2016-17.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/An%20Assessment%20on%20Coverage%20of%20Basic%20%20Social%20Services%20in%20Bangladesh%20%28ECBSS%201st%20round%29.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/An%20Assessment%20on%20Coverage%20of%20Basic%20%20Social%20Services%20in%20Bangladesh%20%28ECBSS%201st%20round%29.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/Report%20on%20CWS%202016%20Urban%20areas%20in%20%20%20Bangladesh.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/OSPS%20Report%202016-17.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/45%20years%20Major%20Crops.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/45%20years%20Major%20Crops.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/HIES%20Preliminary%20Report%202016.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/HIES%20Preliminary%20Report%202016.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/SPARS_Final_BBS_Rev_090817.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/SPARS_Final_BBS_Rev_090817.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/Agri_BBS_Book.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/Agri_BBS_Book.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/SIR_Report_%202016.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/National%20Account%20Wing/Disaster_Climate/Disaster_Climate_Statistics%2015.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/6a40a397_6ef7_48a3_80b3_78b8d1223e3f/SVRS_REPORT_2016.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/RCS_2014.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/CBR_Report.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/CBR_Report.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/MICS_2012-13.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/SUR_2013.pdf


- 19 - 

 

ক্ররভক র্দেয রফফয  র্ে প্রকাদয ভাধ্যভ 

(১) (২) (৩) 

২৮   রক পাইরন্ডিং 

 

২৮.১ Global Adult Tobacco Survey (GATS) Bangladesh Fact Sheet 
2017 

ওদিফাইে। 

২৮.২ Global Adult Tobacco Survey (GATS) Bangladesh Comparison 
Fact Sheet 2009 & 2017 

ওদিফাইে। 

২৮.৩ VGD Panel Survey 2017 ওদিফাইে। 

২৮.৪ Preliminary Findings from Census on Former Enclaves Population 
Bangladesh 2017  

ওদিফাইে। 

২৮.৫ Sample Vital Registration System 2016 (English) ওদিফাইে। 

২৮.৬ Sample Vital Registration System 2016 (Bangla) ওদিফাইে। 

২৮.৭ Sample Vital Registration System 2015 (English) ওদিফাইে। 

২৮.৮ Sample Vital Registration System 2015 (Bangla) ওদিফাইে। 

২৮.৯ Sample Vital Registration System 2012 (English) ওদিফাইে। 

২৮.১০ Sample Vital Registration System 2012 (Bangla) ওদিফাইে। 

২৮.১১ Sample Vital Registration System 2011 ওদিফাইে। 

২৮.১২ Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2012-13 ওদিফাইে। 

২৮.১৩ Progotir Pathey ওদিফাইে। 

২৮.১৪ Major Industries, November 2010 ওদিফাইে। 

২৮.১৫ Major Industries, October 2010 ওদিফাইে। 

২৮.১৬ Major Industries, September 2010 ওদিফাইে। 

২৮.১৭ Cost of Production of Boro Paddy 2008-09 ওদিফাইে। 

২৮.১৮ Cost of Production of Aman Paddy 2008-09 ওদিফাইে। 

২৮.১৯ Cost of Production of Wheat Paddy 2008-09 ওদিফাইে। 

২৮.২০ Survey on Volunteerism in Bangladesh 2010 ওদিফাইে। 

২৮.২১ Labour force survey 2010 ওদিফাইে। 

২৮.২২ Household Based Forestry Survey 2011-12 ওদিফাইে। 

২৮.২৩ Household-based Livestock and Poultry Survey 2009 ওদিফাইে। 

২৯   কৃরল 

 

২৯.১ 45 Years of Agriculture Statistics on Major Crops (Aus, Aman, 
Boro, Jute, and Wheat) 

ওদিফাইে। 

২৯.২ Bangladesh Strategic Plan on Agricultural and Rural Statistics 
(2016-2030) 

ওদিফাইে। 

২৯.৩ Analytical Report on Methodologies of Crops Estimation & 
Forecast and Private Stock of Food Grain Survey 2016-17 

ওদিফাইে। 

২৯.৪ Report on In-depth Capacity Assessment of Bangladesh to 
Produce Agricultural and Rural Statistics 

ওদিফাইে। 

২৯.৫ Field Manual on Data Collection of Crops ওদিফাইে। 

২৯.৬ Productivity Survey of Ginger Crop 2015 ওদিফাইে। 

২৯.৭ Productivity Survey of Maize Crop 2014 ওদিফাইে। 

http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/57def76a_aa3c_46e3_9f80_53732eb94a83/GATS_BAN_2017_Fact%20Sheet.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/57def76a_aa3c_46e3_9f80_53732eb94a83/GATS_BAN_2017_Fact%20Sheet.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/57def76a_aa3c_46e3_9f80_53732eb94a83/GATS_BAN_2017_Comparison_Fact%20Sheet.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/57def76a_aa3c_46e3_9f80_53732eb94a83/GATS_BAN_2017_Comparison_Fact%20Sheet.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/57def76a_aa3c_46e3_9f80_53732eb94a83/Key%20Findings%20of%20VGD%20Panel%20Survey%202017.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/57def76a_aa3c_46e3_9f80_53732eb94a83/KEY%20FINDINGS%20On%20Enclave%20Census%202017.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/57def76a_aa3c_46e3_9f80_53732eb94a83/KEY%20FINDINGS%20On%20Enclave%20Census%202017.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/57def76a_aa3c_46e3_9f80_53732eb94a83/KeySVRS_English2016.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/57def76a_aa3c_46e3_9f80_53732eb94a83/KeySVRS_Bangla2016.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/Keyfinding/SVRS_KI_Eng.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/Keyfinding/SVRS_KI_Beng.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/Keyfinding/Key_Indi_SVR_Eng_2012.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/Keyfinding/Key-SVRS_2012_Bengali.pdf
http://203.112.218.65:8008/FCKeditor/editor/userfiles/Image/Survey%20reports/Key_Indir-svrs2011.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/MICS%202012-13.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/MICS%202012-13.pdf
http://203.112.218.65:8008/FCKeditor/editor/userfiles/Image/Survey%20reports/key_find_Nov_10.pdf
http://203.112.218.65:8008/FCKeditor/editor/userfiles/Image/Survey%20reports/key_find_Oct_10.pdf
http://203.112.218.65:8008/FCKeditor/editor/userfiles/Image/Survey%20reports/key_find_Sept_10.pdf
http://203.112.218.65:8008/FCKeditor/editor/userfiles/Image/Survey%20reports/Boro%20Paddy2008-09.pdf
http://203.112.218.65:8008/FCKeditor/editor/userfiles/Image/Survey%20reports/AmanPaddy-2008-09.pdf
http://203.112.218.65:8008/FCKeditor/editor/userfiles/Image/Survey%20reports/Wheat-2008-09.pdf
http://203.112.218.65:8008/FCKeditor/editor/userfiles/Image/Survey%20reports/key%20findings_Survey_Volunteerism.pdf
http://203.112.218.65:8008/FCKeditor/editor/userfiles/Image/Survey%20reports/Labour%20Force%20Survey%202010.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/Keyfinding/Key%20Forest2011-12.pdf
http://203.112.218.65:8008/FCKeditor/editor/userfiles/Image/Survey%20reports/Livestock_web.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/16d38ef2_2163_4252_a28b_e65f60dab8a9/45%20years%20Major%20Crops.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/16d38ef2_2163_4252_a28b_e65f60dab8a9/45%20years%20Major%20Crops.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/SPARS_Final_BBS_Rev_090817.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/SPARS_Final_BBS_Rev_090817.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/Agri_BBS_Book.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/Agri_BBS_Book.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/16d38ef2_2163_4252_a28b_e65f60dab8a9/Report-on-IdCA-of-Bangladesh-July2015.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/16d38ef2_2163_4252_a28b_e65f60dab8a9/Report-on-IdCA-of-Bangladesh-July2015.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/16d38ef2_2163_4252_a28b_e65f60dab8a9/Field%20manual_Crop_Statistics_Bengali.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/16d38ef2_2163_4252_a28b_e65f60dab8a9/Ginger2015%20.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/16d38ef2_2163_4252_a28b_e65f60dab8a9/maize2014.pdf
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ক্ররভক র্দেয রফফয  র্ে প্রকাদয ভাধ্যভ 

(১) (২) (৩) 

২৯.৮ Productivity Survey of Onion Crop 2014 ওদিফাইে। 

২৯.৯ Productivity Survey of Cauliflower Crop 2014 ওদিফাইে। 

২৯.১০ Productivity Survey of Pumpkin Crop 2014 ওদিফাইে। 

২৯.১১ Productivity Survey of Chilli Crop 2014 ওদিফাইে। 

২৯.১২ Productivity Survey of Banana Crop 2013 ওদিফাইে। 

২৯.১৩ Productivity Survey of Turmeric Crop 2013 ওদিফাইে। 

২৯.১৪ Productivity Survey of Pineapple Crop 2013 ওদিফাইে। 

৩০   ফিদভািাপী এন্ড ফরথ 

 

৩০.১ Education Scenario in Bangladesh: Gender Perspective ওদিফাইে। 

৩০.২ Health and Morbidity Status Survey 2014 ওদিফাইে। 

৩০.৩ Health and Morbidity Status Survey 2012 ওদিফাইে। 

৩০.৪ Gender Compendium of Bangladesh 2009 ওদিফাইে। 

৩১   ই-ব্যক 

 

৩১.১ Bangladesh Disaster-related Statistics 2015: Climate Change and 
Natural Disaster Perspectives 

ওদিফাইে। 

৩১.২ Multiple Indicator Cluster Survey 2012-2013 ওদিফাইে। 

৩১.৩ Survey on Captive Power Generation (Informal) 2011-2012 ওদিফাইে। 

৩১.৪ Real Estate Activity Survey 2011-12 ওদিফাইে। 

৩১.৫ Survey of Inventory 2011-12 ওদিফাইে। 

৩১.৬ Survey of Self Employed Professional 2011-12 ওদিফাইে। 

৩২   অথ মননরর্ক শুভারয ২০১৩ 

 

৩২.১ ADMINISTRATIVE REPORT ওদিফাইে। 

৩২.২ Final Report of Economic Census 2013 (Part -01) ওদিফাইে। 

৩২.৩ Final Report of Economic Census 2013 (Part -02) ওদিফাইে। 

৩২.৪ Preliminary Report on Economic Census 2013 ওদিফাইে। 

৩৩  রযদফ, জরফায়ু রযফর্মন ও দুদম মাগ 

 

৩৩.১ Bangladesh Environmental Statistics Framework (BESF) 2016-
2030 

ওদিফাইে। 

৩৩.২ Bangladesh Disaster-related Statistics 2015: Climate Change and 
Natural Disaster Perspectives 

ওদিফাইে। 

৩৩.৩ Bangladesh Disaster-related Statistics 2015: Climate Change and 
Natural Disaster Perspectives (Presentation) 

ওদিফাইে। 

৩৩.৪ Bangladesh Disaster-related Statistics 2015: Climate Change and 
Natural Disaster Perspectives (Press Release) 

ওদিফাইে। 

৩৩.৫ Compendium of Environment Statistics of Bangladesh-2009 ওদিফাইে। 

৩৪   বফদদরক ফার জয রযিংখ্যান 

 

 

http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/16d38ef2_2163_4252_a28b_e65f60dab8a9/Onion2014.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/16d38ef2_2163_4252_a28b_e65f60dab8a9/cauliflower2014.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/16d38ef2_2163_4252_a28b_e65f60dab8a9/Pumpkin2014.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/16d38ef2_2163_4252_a28b_e65f60dab8a9/Chilli2014.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/16d38ef2_2163_4252_a28b_e65f60dab8a9/Banana2013.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/16d38ef2_2163_4252_a28b_e65f60dab8a9/Turmeric2013.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/16d38ef2_2163_4252_a28b_e65f60dab8a9/Pineapple2013.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/4c7eb0f0_e780_4686_b546_b4fa0a8889a5/BDcountry%20project_final%20draft_010317.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/4c7eb0f0_e780_4686_b546_b4fa0a8889a5/Health%20and%20Morbidity%20Status%20Survey%20-%202014.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/4c7eb0f0_e780_4686_b546_b4fa0a8889a5/HMSS.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/4c7eb0f0_e780_4686_b546_b4fa0a8889a5/GSCompend_09.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/National%20Account%20Wing/Disaster_Climate/eDisaster_Climate_Statistics%2015.exe
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/National%20Account%20Wing/Disaster_Climate/eDisaster_Climate_Statistics%2015.exe
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/eBook/MICS.exe
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/National%20Account%20Wing/Report/CaptivePowerGeneration.exe
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/National%20Account%20Wing/Report/RealEstateActivity.exe
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/National%20Account%20Wing/Report/SurveyInventory.exe
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/National%20Account%20Wing/Report/SelfEmployedProfessional.exe
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/f2661853_b857_49c5_8761_e1641e3aec9b/Administrative%20Report%2C%20Economic%20Census%202013.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/EcoCen13/FinalReport%20Part%201.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/EcoCen13/FinalReport%20Part%202.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/f2661853_b857_49c5_8761_e1641e3aec9b/Pre_Report_Econo_Cen_13.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/096977ca_4741_4b33_8214_7b994b64205c/BESF_%202016-2030.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/096977ca_4741_4b33_8214_7b994b64205c/BESF_%202016-2030.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/National%20Account%20Wing/Disaster_Climate/Disaster_Climate_Statistics%2015.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/National%20Account%20Wing/Disaster_Climate/Disaster_Climate_Statistics%2015.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/National%20Account%20Wing/Disaster_Climate/Presentation_Realease_Climate15.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/National%20Account%20Wing/Disaster_Climate/Presentation_Realease_Climate15.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/National%20Account%20Wing/Disaster_Climate/Press_Realease_Climate15.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/National%20Account%20Wing/Disaster_Climate/Press_Realease_Climate15.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/Environment.pdf
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ক্ররভক র্দেয রফফয  র্ে প্রকাদয ভাধ্যভ 

(১) (২) (৩) 

৩৫   রজরির 

 

৩৫.১ Gross Domestic Product (GDP) of Bangladesh (Final) 2017-18 ওদিফাইে। 

৩৫.২ NATIONAL ACCOUNTS STATISTICS (Provisional Estimates of 

GDP, 2017-18 and Final Estimates of GDP, 2016-17) 

ওদিফাইে। 

৩৫.৩ Gross Domestic Product (GDP) of Bangladesh 2017_18(p) ওদিফাইে। 

৩৫.৪ Gross Domestic Product of Bangladesh, 2016-17 ওদিফাইে। 

৩৫.৫ GDP of Bangladesh 2015-16 : Growth rate 7.11 and per capita GNI 
1465 in US$ 

ওদিফাইে। 

৩৫.৬ GDP hits 7.05 first time ওদিফাইে। 

৩৫.৭ GDP of Bangladesh 2014-2015 (Base: 2005-06) ওদিফাইে। 

৩৫.৮ GDP of Bangladesh 2013-2014 (P) (Base: 2005-06) ওদিফাইে। 

৩৬   ফরস্ত শুভারয ২০১৪ 

 

৩৬.১ Preliminary Report ওদিফাইে। 

৩৬.২ Final Report ওদিফাইে। 

৩৬.৩ Paper cutting ওদিফাইে। 

৩৭   আইরটি রযিংখ্যান 

 

৩৭.১ ICT Use and Access by Individuals and Households 2013 ওদিফাইে। 

৩৭.২ Global e-indices" Ranking and Bangladesh 2013 ওদিফাইে। 

৩৮   রজও ফকাি 

 

৩৯  আি, ব্যি ও দরযদ্রর্া 

 

৩৯.১ Household Income & Expenditure Survey (HIES) - 2010 ওদিফাইে। 

৩৯.২ Bangladesh Poverty Maps (Zila Upazila) - 2010 ওদিফাইে। 

৩৯.৩ Poverty Maps Brochure - 2010 ওদিফাইে। 

৩৯.৪ Bangladesh Poverty Maps (Zila, Upazila) - 2005 ওদিফাইে। 

৩৯.৫ Poverty Maps of Bangladesh ওদিফাইে। 

৩৯.৬ Estimate of Poverty and extreme poverty, 2017 and 2018 ওদিফাইে। 

৪০   ইন্ডারিিার স্ট্যাটিটিক 

 

৪০.১ Technical and Vocational Education and Training (TVET) 
Institution Census 2015 

ওদিফাইে। 

৪০.২ Survey of Manufacturing Industries (SMI) 2012 ওদিফাইে। 

৪০.৩ Survey of Manufacturing Industries (SMI) 2005-06 ওদিফাইে। 

৪০.৪ Bangladesh Standard Classification of Occupation 2012 ওদিফাইে। 

৪০.৫ Bangladesh Central Product Classification (BCPC) 2011 ওদিফাইে। 

৪০.৬ Cottage Industry Survey 2011 ওদিফাইে। 

http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/057b0f3b_a9e8_4fde_b3a6_6daec3853586/F2_GDP_2017_18.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/057b0f3b_a9e8_4fde_b3a6_6daec3853586/National%20Accounts_Book_2017-18.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/057b0f3b_a9e8_4fde_b3a6_6daec3853586/National%20Accounts_Book_2017-18.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/057b0f3b_a9e8_4fde_b3a6_6daec3853586/Gross%20Domestic%20Product%20%28GDP%29%20of%20Bangladesh%202017_18%28p%29.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/057b0f3b_a9e8_4fde_b3a6_6daec3853586/Rev3_GDP_2016_17_Website.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/057b0f3b_a9e8_4fde_b3a6_6daec3853586/GDP_2015-16_p.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/057b0f3b_a9e8_4fde_b3a6_6daec3853586/GDP_2015-16_p.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/GDP/GDP_2015-16p_final.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/GDP/GDP_2014-15_Final.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/GDP/GDP_2013-14.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/Slum/Preli_Slum_Census.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/Slum/FloatingPopulation2014.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/919dbb37_e0bb_4399_96d9_e74b2f92d2ac/slumpapecutting.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/ICTUseAccessSurvey2013.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/7683435c_2ad1_4c2e_bcd5_00be5395163b/ICT4DIndicators_DigitalBD.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/HIES-10.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/Bangladesh_ZilaUpazila_pov_est_2010.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/Poverty_Map_brochure10.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/PovertyMap_UZ_05.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/UpdatingPovertyMapsofBangladesh.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/5695ab85_1403_483a_afb4_26dfd767df18/Poverty_Estimates.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/745673c8_c7ed_49bc_a4e2_e7b05fe7a9d4/TVET%20Report%202016_Latest_30.04.2017.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/745673c8_c7ed_49bc_a4e2_e7b05fe7a9d4/TVET%20Report%202016_Latest_30.04.2017.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/SMI-%202012.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/report_CMI.pdf
http://203.112.218.65:8008/userfiles/Image/BCPC%202011.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/0aa12667_6743_4c41_9382_da586a5f7714/BCPC%202011.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/report_CMI.pdf
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(১) (২) (৩) 

৪১   ফরফায এন্ড ইভপ্লিদভট 

 

৪১.১ Labour Force Survey Bangladesh 2016-2017 ওদিফাইে। 

৪১.২ Quarterly Labour Force Survey (QLFS) 2015-16 ওদিফাইে। 

৪১.৩ ICT Use and Access by Individuals and Households 2013 ওদিফাইে। 

৪১.৪ Child Labour Survey 2013 ওদিফাইে। 

৪১.৫ Labour Force Survey 2013 ওদিফাইে। 

৪১.৬ Time use Pilot Survey 2012 ওদিফাইে। 

৪১.৭ Monitoring of Employment Survey 2009 ওদিফাইে। 

৪২   পুদরন এন্ড াউরজিং ফন্সা 

 

৪২.১ Population & Housing Census 2011 ওদিফাইে। 

৪২.২ National Series ওদিফাইে। 

৪২.৩ National Report Volume-05 : Administrative Report ওদিফাইে। 

৪২.৪ National Report Volume-04: Socio economic and Demograpuic 
Report, 2011 

ওদিফাইে। 

৪২.৫ National Report Volume-03: Urban Area Rport, 2011 ওদিফাইে। 

৪২.৬ National Report Volume-02 : Union Statistics, 2011 ওদিফাইে। 

৪২.৭ National Report Volume-01 : Analytical Report, 2011 ওদিফাইে। 

৪২.৮ Post Enumaration Check (PEC) Report (Population and Housing 
Census 2011) 

ওদিফাইে। 

৪২.৯ Preliminary Report (Population and Housing Census 2011) ওদিফাইে। 

৪৩   মূল্য এফিং ভজুযী (ররআই, রকউআইআইর) 

 

৪৪  বাইোর স্ট্যাটিটিক 

 

৪৪.১ Bangladesh Sample Vital Statistics 2017 ওদিফাইে। 

৪৪.২ Bangladesh Sample Vital Statistics 2016 ওদিফাইে। 

৪৪.৩ Bangladesh Sample Vital Statistics 2015 ওদিফাইে। 

৪৪.৪ Bangladesh Sample Vital Statistics 2014 ওদিফাইে। 

৪৪.৫ Sample Vital Registration System (SVRS) 2013 ওদিফাইে। 

৪৪.৬ Sample Vital Registration System (SVRS) 2012 ওদিফাইে। 

৪৪.৭ Sample Vital Registration System (SVRS) 2010 ওদিফাইে। 

৪৮   ভররা এফিং রশু 

 

৪৮.১ Violence against Women (VAW) Survey 2015 ওদিফাইে। 

৪৮.১ Child Labour Survey 2013 ওদিফাইে। 

৪৮.২ Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2012-2013 ওদিফাইে। 

৪৮.৩ District level Percentage of Underweight and Stunted Children 
2012 

ওদিফাইে। 

৪৮.৪ Under Nutrition Maps of Bangladesh 2012 ওদিফাইে। 

http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/LFS_2016-17.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/96220c5a_5763_4628_9494_950862accd8c/QLFS_2015.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/ICTUseAccessSurvey2013.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/ChildLabourSurvey2013.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/LabourForceSurvey.2013.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/96220c5a_5763_4628_9494_950862accd8c/TUSReport2012.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/employsurvey_09.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/PopCenZilz2011/NRV-5Report2011.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/National%20Reports/SED_REPORT_Vol-4.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/National%20Reports/SED_REPORT_Vol-4.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/National%20Reports/Population%20%20Housing%20Census%202011.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/National%20Reports/Union%20Statistics.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/PopCenZilz2011/NRV-1Report2011.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/PEC%20Report%202011.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/PEC%20Report%202011.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/7b7b171a_731a_4854_8e0a_f8f7dede4a4a/PHC2011PreliminaryReport.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/6a40a397_6ef7_48a3_80b3_78b8d1223e3f/SVRS_2017.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/6a40a397_6ef7_48a3_80b3_78b8d1223e3f/SVRS_REPORT_2016.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/SVRS_2015.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/MSVSBReport2014.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/MSVSB_Report_2013.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/MSVSBReport12_21.01.15.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/SVRS-10.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/VAWSurvey2015.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/ChildLabourSurvey2013.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/MICS_2012-13.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/District_Underweight_Stunted_Children_12.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/District_Underweight_Stunted_Children_12.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/Undernutrition_Maps_Bangladesh%20_12.pdf
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(১) (২) (৩) 

৪৮.৫ Upazila level Percentage of Underweight and Stunted Children 
2012 

ওদিফাইে। 

৪৮.৬ Child and Mother Nutrition Survey 2012 ওদিফাইে। 

৪৮.৭ Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2012-2013, Key Findings 
Report-Progotir Pathey 

ওদিফাইে। 

৪৮.৮ Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2012-2013, District Key 
Findings Report- Progotir Pathey 

ওদিফাইে। 

৪৮.৯ Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2006 ওদিফাইে। 

৪৮.১০ Report on Child Equity Atlas ওদিফাইে। 

৪৮.১১ Report on Child Equity Atlas Annex 3B ওদিফাইে। 

৪৮.১২ Violence against Women (VAW) Survey 2011 ওদিফাইে। 

৪৯   Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) - 2009  

৪৯.১ Volume-I ওদিফাইে। 

৪৯.২ Volume-II (Barisal Division) ওদিফাইে। 

৪৯.৩ Volume-II (Dhaka Division) ওদিফাইে। 

৪৯.৪ Volume-II (Chittagong Division) ওদিফাইে। 

৪৯.৫ Volume-II (Khulna Division) ওদিফাইে। 

৪৯.৬ Volume-II (Rajshahi Division) ওদিফাইে। 

৪৯.৭ Volume-II (Sylhet Division) ওদিফাইে। 

৫০   অন্যান্য রযদাে ম 

 

৫০.১ Millennium Development Goals of Bangladesh ওদিফাইে। 

৫০.২ Retired Govt. Emp. Socio-economic Status Survey 2010 ওদিফাইে। 

৫০.৩ Bangladesh Literacy Survey 2010 ওদিফাইে। 

৫০.৪ Survey on Volunteerism in Bangladesh 2010  ওদিফাইে। 

৫০.৫ Sectorial Need-based Projections in Bangladesh 2006 ওদিফাইে। 

৫০.৬ Human Development Report 2013 ওদিফাইে। 

৫০.৭ Literacy Assessment Survey (LAS) 2011 ওদিফাইে। 

৫০.৮ Monitoring of Employment Survey 2009 ওদিফাইে। 

৫০.৯ Bangladesh Data Sheet ওদিফাইে। 

৫১   রফরবন্ন জরয ও শুভারযয প্রশ্নত্র  

৫১.১ Census ওদিফাইে। 

৫১.১.১ Population & Housing Census 1991 ওদিফাইে। 

৫১.১.২ Population & Housing Census 2001 ওদিফাইে। 

৫১.১.৩ Population & Housing Census 2011 (Bangla) ওদিফাইে। 

৫১.১.৪ Population & Housing Census 2011 (English) ওদিফাইে। 

৫১.১.৫ Slum Census 2014 (Bangla) ওদিফাইে। 

৫১.১.৬ Slum Census 2014 (English) ওদিফাইে। 

৫১.১.৭ Economic Census 2001-03 ওদিফাইে। 

৫১.১.৮ Bangladesh handloom Census 2003 ওদিফাইে। 

http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/Upazila_Underweight_Stunted_Children_12.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/Upazila_Underweight_Stunted_Children_12.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/Health_Demo/CMNS.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/MICS%202012-13.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/MICS%202012-13.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/MICS%202012-13-District.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/MICS%202012-13-District.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/MICS_2006.pdf
http://203.112.218.66/WebTestApplication/userfiles/Image/BBS/Child%20Equity%20Atlas_Full%20Version.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/1c0849b5_d75a_4637_a03d_95e080633767/Annex3B_Data.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/VAW_Report_2011.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/1c0849b5_d75a_4637_a03d_95e080633767/MICS2009-English.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/1c0849b5_d75a_4637_a03d_95e080633767/MICS-II-Barisal.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/1c0849b5_d75a_4637_a03d_95e080633767/MICS-II-Dhaka.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/1c0849b5_d75a_4637_a03d_95e080633767/MICS-II-Chittagong.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/1c0849b5_d75a_4637_a03d_95e080633767/MICS-II-Khulna.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/1c0849b5_d75a_4637_a03d_95e080633767/MICS-II-Rajshahi.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/1c0849b5_d75a_4637_a03d_95e080633767/MICS-II-Sylhet.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/Millenium_Development_Goals1.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/Report%28Rtd%29.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/Bangladesh%20Literacy%20Surver%202010f.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/a49f80fa_42d4_4707_ae9b_982e907c577d/Survey%20on%20Volunteerism%20in%20Bangladesh%202010.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/a49f80fa_42d4_4707_ae9b_982e907c577d/gis_project.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/a49f80fa_42d4_4707_ae9b_982e907c577d/HDI%20Presentation_13%20August.ppt
http://203.112.218.66/WebTestApplication/userfiles/Image/Latest%20Statistics%20Release/LAS_2011.pdf
http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/employsurvey_09.pdf
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/a49f80fa_42d4_4707_ae9b_982e907c577d/datasheet.xls
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(১) (২) (৩) 

৫১.১.৯ Agriculture census 2008 ওদিফাইে। 

৫১.২ Survey ওদিফাইে। 

৫১.২.১ Welfare Monitoring Survey 2009 ওদিফাইে। 

৫১.২.২ Labour Force Survey 2010 ওদিফাইে। 

৫১.২.৩ Retired Govt. Employee Socio Economic Survey 2010 ওদিফাইে। 

৫১.২.৪ Sample Vital Registration Survey (SVRS) 2010 ওদিফাইে। 

৫২   রনিরভর্ প্রকানা  

৫২.১ ফজরা রযিংখ্যান ওদিফাইে। 

৫২.২ রনউজ ফরোয ওদিফাইে। 

৫২.৩ রযিংখ্যান ফার্মা ওদিফাইে। 

৫২.৪ স্মর এরযিা এেরা ফািংরাদদ ওদিফাইে। 

৫২.৫ রিজাষ্টায প্র  এরযিা এেরা ফািংরাদদ ওদিফাইে। 

৫২.৬ রযিংখ্যান ব্যদরটিন ওদিফাইে। 

৫২.৭ রযিংখ্যান দকেব্যক ওদিফাইে। 

৫২.৮ রযিংখ্যান ফল মিন্ ওদিফাইে। 

৫২.৯ ফািংরাদদ রযিংখ্যান ওদিফাইে। 

৫২.১০ কৃরল রযিংখ্যান ফল মিন্থ ওদিফাইে। 

৫৩   জনফর  

৫৩.১ জনফর (দ রবরত্তক) ওদিফাইে। 

৫৩.২ রফস্তারযর্ ররিএ ওদিফাইে। 

৫৩.৩ ররিএ পভ ম ওদিফাইে। 

৫৪   রযিংখ্যান ব্যযদযা’য আওর্াি দপ্তয মূদয র্ে  

৫৪.১ দয দপ্তয ওদিফাইে। 

৫৪.২ ঢাকা রফবাগ ওদিফাইে। 

৫৪.৩ চট্টিাভ রফবাগ ওদিফাইে। 

৫৪.৪ ফরযার রফবাগ ওদিফাইে। 

৫৪.৫ যাজাী রফবাগ ওদিফাইে। 

৫৪.৬ খুরনা রফবাগ ওদিফাইে। 

৫৪.৭ রদরে রফবাগ ওদিফাইে। 

৫৪.৮ ভিভনরিং রফবাগ ওদিফাইে। 

৫৪.৯ যিংপুয রফবাগ ওদিফাইে। 

৫৫ ািংগঠরনক কাঠাদভা। ওদিফাইে। 

৫৬ রযিংখ্যান ও র্ে ব্যফস্থাা্না রফবাদগ কভ মযর্ কভ মকর্মাগদনয কভ মনটন। ওদিফাইে। 

৫৭ কর ফপাকার দিট কভ মকর্মা। ওদিফাইে। 

৫৮ ফেকই উন্নিন অরবরে(SDG) এয িাো যফযা। প্রত্রয ভাধ্যদভ (প্রদমাজয ফেদত্র)। 

৫৯ ফারল মক ক ম রযকল্পনা প্র িন ও ফাস্তফািন িংক্রান্ত র্োরদ। ওদিফাইে। 

৬০ ফাদজে ও ক্রি-রযকল্পনা। ওদিফাইে। 

৬১ অথ ম-ফছদযয ফারল মক প্ররর্দফদন। ওদিফাইে এফিং দত্রয ভাধ্যদভ 

প্ররর্দফদন ফপ্রয । 

http://bbs.gov.bd/site/page/2888a55d-d686-4736-bad0-54b70462afda/-
http://bbs.gov.bd/site/page/15642221-fa8e-4fcc-968e-a26a07d74d5a/-
http://bbs.gov.bd/site/page/10fd94dd-dea6-48c9-a3f2-be05eb063d28/-
http://bbs.gov.bd/site/page/ae809524-3b71-4626-ae76-599d94a9e9d6/-
http://bbs.gov.bd/site/page/a544d661-fe5e-4445-bd2d-f51a37e17e42/-
http://bbs.gov.bd/site/page/62b0ad6f-ce62-499a-9ced-c7a93a980cd2/-
http://bbs.gov.bd/site/page/23b9eb9e-160e-4407-a49f-5722bc57f528/-
http://bbs.gov.bd/site/page/29855dc1-f2b4-4dc0-9073-f692361112da/-
http://bbs.gov.bd/site/page/02e10d71-a07c-4384-9934-cd62d9e88b3b/-
http://bbs.gov.bd/site/page/3e838eb6-30a2-4709-be85-40484b0c16c6/-
http://203.112.218.65:8008/BBSHumanResource.aspx
http://203.112.218.65:8008/PagePDSShowBBSLogin.aspx?logintype=1
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/ba92f27d_0874_46d8_b021_d27a8176a8ae/PDS%20FormBBS-NEWSay.pdf
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ক্ররভক র্দেয রফফয  র্ে প্রকাদয ভাধ্যভ 

(১) (২) (৩) 

৬২ রটিদজন চাে মায। ওদিফাইে। 

৬৩ Grievance Redress System (GRS) ওদিফাইে। 

৬৪ জার্ীি শুদ্ধাচায ফকৌর। ওদিফাইে। 

৬৫ র্ে অরধকায আইন-২০০৯। ওদিফাইে। 

৬৬ রযিংখ্যান আইন-২০১৩। ওদিফাইে। 

৬৭ উদ্ভাফনী কাম মক্রভ। ওদিফাইে। 

৬৮ প্রকল্প/কভ মসূরচ। ওদিফাইে। 

৬৯ এরির/আযএরির ফাস্তফািন অিগরর্। ওদিফাইে। 

৭০ ফফা জীকয । ওদিফাইে। 

৭১ রফবাদগয ওদিফদভইদরয ররিংক। ওদিফাইে। 

৭২ অধীনস্থ অরধদপ্তয/িংস্থায ওদিফাইদেয ররিংক। ওদিফাইে। 

৭৩ আইন/রফরধভারা/নীরর্ভারা/রযত্র। ওদিফাইে এফিং যকারয 

ফগদজে/মুরদ্রর্ অনুররর ফপ্রয  

(প্রদমাজয ফেদত্র)। 

৭৪ রফরফধ আদদ/অনারত্ত ত্র/রফজ্ঞরপ্ত/রফদদ ভ্রভদ য রজ.ই.ও। ওদিফাইে এফিং মুরদ্রর্ অনুররর। 

৭৫ ফনাটি ফফাি ম (বায ফনাইে, বায কাম মরফফয ী, ই-ফেন্ডাদযয রফজ্ঞরপ্ত, অরর্জরুযী 

আদদ/রনদদ মনা)। 

ওদিফাইে। 

৭৬ জার্রি ও আন্তজমারর্ক রদফমূ উদমান িংক্রান্ত রনদদ মনা/অরপ স্মাযক। ওদিফাইে প্রকা, িংরিষ্ট 

অরপদ অনুররর ফপ্রয । 

৭৭ রফরবন্ন বা, ফরভনায, ওিাক ও রফরবন্ন প্রকল্প রযদ মনকারীন ভদিয 

রস্থযরচত্র। 

ওদিফাইে। 

৭৮ অবযন্তযী  ও ফকন্দ্রীি ই-ফফা। ওদিফাইে। 

৭৯ াভারজক ফমাগাদমাগ (দপইব্যক)। ওদিফাইে। 

৮০ ফমাগাদমাদগয জন্য ফপান, পযাক্স, ঠিকানা, গুগর ম্যা। ওদিফাইে। 

৮১ গুরুত্বপূ ম খফয ওদিফাইে। 

৮২ অরিও ও রবরিও গ্যারাযী। ওদিফাইে। 

৮৩ িংরিষ্ট কর্তমে ফথদক জরবয ইদফিং এয রনকে যরের্ র্োরদয িংরেপ্ত 

Electronic form/ধয  (প্রদমাজয ফেদত্র)। 

ওদিফাইে/রফনামূদল্য যফযা। 

৮৪ নাগরযকদদয র্থ্র িংিদয জন্য রফযাজভান সুদমাগ-সুফধা িংক্রান্ত রফফয । ফনাটি ফফাি ম, 

ওদিফাইে/গনভাধ্যভ ইর্যারদ। 

৮৫ স্বপ্রদ ারদর্বাদফ প্রকাদমাগ্য র্দেয র্াররকা এই রনদদ মরকায রযরষ্ট, 

কর্তমদেয/র্ে প্রদান ইউরনদেয 

ওদিফাইে, অরপদ াি ম ও পট্  

কর। 

৮৬ নাভ, দরফ, ঠিকানা, ফপান নম্বয এফিং প্রদমাজয ফেদত্র পযাক্স নম্বয ও ই-ফভইর 

ঠিকানা র্যে প্রদানকাযী দারিত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মায নাভ। 

িংরিষ্ট র্ে প্রদান ইউরনদেয 

ফনাটি ফফাি ম ও ওদিফাইে। 

৮৭ নাভ, দরফ, ঠিকানা, ফপান নম্বয এফিং প্রদমাজয ফেদত্র পযাক্স নম্বয ও ই-ফভইর 

ঠিকানা র্যে প্রদানকাযী রফকল্প দারিত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মায রফফয । 

প্রদর্যক কর্তমদেয ফনাটি ফফাি ম, 

ওদিফাইে/গ ভাধ্যভ ইর্যারদ। 

৮৮ নাভ, দরফ, ঠিকানা, ফপান নম্বয এফিং প্রদমাজয ফেদত্র পযাক্স নম্বয ও ই-ফভইর 

ঠিকানা আররর কর্তমদেয র্াররকা। 

প্রদর্যক কর্তমদেয ফনাটি ফফাি ম 

ওদিফাইে/গ ভাধ্যভ ইর্যারদ। 

৮৯ র্ে করভন ও করভনাযদদয নাভ, দরফ ও ঠিকানায রফস্তারযর্ রফফয ।  
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ক্ররভক র্দেয রফফয  র্ে প্রকাদয ভাধ্যভ 

(১) (২) (৩) 

৯০ র্দেয জন্য নাগরযদকয কাছ ফথদক প্রাপ্ত কর আদফদন দত্রয অনুররর, মায 

ভাধ্য রনদনাক্ত র্েমূ অন্তর্ভ মক্ত থাকদফ:  

(ক) ফম কর্তমে কর্তমক অনুদযাধ ত্রটি গৃীর্ দিদছ র্ায নাভ  

(খ) রক র্দেয জন্য অনুদযাধ কযা দিদছ 

(গ) অনুদযাদধয র্ারযখ 

গৃীর্ আদফদন দত্রয একটি কর 

কর্তমদেয/র্ে প্রদান ইউরনদেয 

ইটাযদনদে রযদ মদনয জন্য 

অরপদ যরের্ থাকদফ। 

৯১ যাকায/কর্তমে কর্তমক িারদর্- 

(ক) উন্নািন প্রকল্প িংক্রান্ত চুরক্ত  

(খ) প্রদর্যক চুরক্তয িংরেপ্ত রফফয , প্রাক্কররর্ ব্যি/চুরক্তয ফভিাদকার  ইর্যারদ। 

ফম এরাকাি এফিং ফফ স্থাদনয 

এরাকায জনগদ য কাদছ দজ 

দৃরষ্টদগাচয ি ফমভন, গ িন্থাগায, 

রো প্ররর্ষ্ঠান, ধভীি ফা 

াভারজক প্ররর্ষ্ঠান এফিং এই 

ধযদ য অন্য স্থান। 

৯২ র্ে প্রারপ্তয আদফদন, আীর ও অরবদমাগদয পযভ। এই রনদদ মরকায রযরষ্ট, 

কর্তমদেয/র্ে প্রদান ইউরনদেয 

ওদিফাইে, অরপদয াি ম ও 

পট্  কর। 

 

 

রযরষ্টঃ-৫  চারদায রবরত্তদর্ প্রদানদমাগ্য র্দেয র্াররকা 

রননরররখর্ র্েমূ জনগদ য চারদায রবরত্তদর্ প্রদান কযা দফ- 

 

 স্বপ্রদ ারদর্বাদফ প্রকারর্ কর র্ে 

 রফরবন্ন নীরর্ 

 িংস্থায ফাদজে 

 আরথ মক র্ে, ফমভন- আি/ব্যি িংক্রান্ত রাফ রফফয ী 

 অরিে রযদাে ম (জফাফ) 

 ক্রিি কাম মক্রভ িংক্রান্ত র্ে (রদ্ধান্ত িদ য য) 

 উকাযদবাগীয র্াররকা 

 অরিও-রবজুিার ির্কদভট 

 রনদিাগ/ফদররয আদদ 

 ফদদ ফা রফদদ ভ্রভ িংক্রান্ত র্োরদ 

 প্রদান ফাধ্যর্ামূরক নি, এভন র্ে (রযরষ্ট- ৬)  ব্যর্ীর্ অন্য কর র্ে। 

 

রযরষ্টঃ-৬  প্রদান ফাধ্যর্াশুরক নি, এভন র্দেয র্াররক (রনদদ মরকা প্র িনকাযী কৃর্তমে রনজ প্ররর্ষ্ঠাএনয কাম মাফরর 

রফদফচনা কদয র্াররকাটি প্র িন কযদফন। 

 

রননরররখর্ র্েমূ প্রদান ও প্রকা কযদর্ কর্তমে ফাধ্য থাকদফ না- 

 

 কভী ও উকাযদবাগীয ব্যরক্তগর্ জীফদনয ফগানীির্া ক্ষুন্ন ি, এরু র্ে। 

 রফচাযাধীন ভাভরায র্ে মা ওই ভাভরায সুষ্ঠু রফচায কাম মদক ব্যার্ কযদর্ াদয, এরু র্ে। 

 র্দন্তাধীন রফলি িংরিষ্ট ফকাদনা র্ে, মায প্রকা র্দন্ত কাদজ রফঘ্ন ঘোদর্ াদয। 

 ফকাদনা ক্রি কাম মক্রদভয রফলদি রদ্ধান্ত ফনিায আদগ িংরিষ্ট ক্রি ফা এয কাম মক্রভ িংক্রান্ত ফকাদনা র্ে। 

 গদফল ায সুত্র ফা ফকৌর ফা কাদযা ব্যরদ্ধবৃরত্তক িদদয অরধকায েরর্িস্থ দর্ াদয, এরু র্ে। 

 রনদিাগ ও দদান্নরর্ যীো কর যীোয প্রশ্নত্র ও যীোয পরাপর িংক্রান্ত আগাভ র্ে, 

ইর্যারদ। 
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রযরষ্টঃ-৭ র্ে প্রারপ্তয আদফদন (পযভ ‘ক’) 

 

পযভ ‘ক’ 

র্ে প্রারপ্তয আদফদনত্র 

[ র্ে অরধকায (র্ে প্রারপ্ত িংক্রান্ত) রফরধভারায রফরধ-৩ দ্রষ্টব্য ] 

 

ফযাফয 

 

............................................................, 

............................................................. (নাভ ও দফী) 

ও 

দারিত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা,  

..........................................(দপ্তদযয নাভ ও ঠিকানা) 

 

 

১।  আদফদনকাযীয নাভ  : ....................................................... 

 রর্ায নাভ  : ....................................................... 

 ভার্ায নাভ  : ....................................................... 

 ফর্মভান ঠিকানা  : ....................................................... 

 স্থািী ঠিকানা  : ....................................................... 

 পযাক্স, ই-ফভইর, (দেররদপান ও ফভাফাইন ফপান ননয (মরদ থাদক)  : ....................................................... 

 

২। রক ধযদ য র্ে* (প্রদিাজদন অরর্রযক্ত কাগজ ব্যফায করুন)    : 

....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩। ফকান দ্ধরর্দর্ র্ে াইদর্ আিী (ছাাদনা/পদোকর/রররখর্   : ....................................................... 

 ই-ফভইর/পযাক্স/ররি অথফা অন্য ফকান দ্ধরর্) 

৪। র্ে িনকাযীয নাভ ও ঠিকানা  : ....................................................... 

৫। প্রদমাজয ফেদত্র াির্াকাযীয নাভ ও ঠিকানা  : ....................................................... 

 

 

 

 

 

আদফদদনয র্ারযখ : .................................                                              আদফদনকাযীয স্বােয 

 

 

*র্ে অরধকায (র্ে প্রারপ্ত িংক্রান্ত) রফরধভারা, ২০০৯ এয ৮ ধাযা অনুমািী র্দেয মূল্য রযদাধদমাগ্য। 

রযরষ্টঃ-৮ র্ে প্রারপ্তয আদফদন (পযভ ‘খ’) 
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পযভ ‘খ’ 

র্ে প্রারপ্তয আদফদনত্র 

[ র্ে অরধকায (র্ে প্রারপ্ত িংক্রান্ত) রফরধভারা, ২০০৯ রফরধ-৫ দ্রষ্টব্য ] 

র্ে যফযাদয অাযগর্া ফনাটি 

 

 

 

আদফদন দত্রয সূত্র নম্বয  :     র্ারযখ : ................................. 

 

 

প্ররর্ 

 

আদফদনকাযীয নাভ  : ............................................................. 

ঠিকানা    : .............................................................  

 

 

রফলি : র্ে যফযাদয অাযগর্া িদকম অফরর্কয । 

 

রপ্রি ভদাদি, 

 

আনায ............................................র্ারযদখয অদফদদনয রবরত্তদর্ প্রারথ মর্ র্ে নদনাক্ত কাযদ  যফযা কযা ম্ভফ 

ইর না, মথা:- 

 

১। ............................................................................................................................. ............ 

 ......................................................................................................................................... 

 

২। ............................................................................................................................. ............ 

 ......................................................................................................................................... 

 

 

৩। ............................................................................................................................. ............ 

 .........................................................................................................................................  

 

 

 

           

          দারিত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মায নাভ: 

  দফী: 

   দাপ্তরযক ীর: 
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রযরষ্টঃ-৯ আীর আদফদন (পযভ ‘গ’) 

 

 

পযভ ‘গ’ 

আীর প্রারপ্তয আদফদনত্র 

[ র্ে অরধকায (র্ে প্রারপ্ত িংক্রান্ত) রফরধভারায রফরধ-৬ দ্রষ্টব্য ] 

 

ফযাফয 

 

............................................................, 

............................................................. (নাভ ও দফী) 

ও 

আীর কর্তমে,  

..........................................(দপ্তদযয নাভ ও ঠিকানা) 

 

 

১।  আীরকাযীয নাভ      : .................................................................. 

 (দমাগাদমাদগয জ ভাধ্যভ) 

 

 

২। আীদরয র্ারযখ  : .................................................................. 

৩।  ফম আদদদয রফরুদদ্ধ আীর কযা ইিাদছ উায    : .................................................................. 

 কর (মরদ থাদক) 

৪। মাায আদদদয রফরুদদ্ধ আীর কযা ইিাদছ  : .................................................................. 

 র্াায নাভ আদদদয রফফয  (মরদ থাদক) 

৫। আীদরয িংরেপ্ত রফফয   : .................................................................. 

 

 

 

 

 

৬। আদদদয রফরুদদ্ধ িংক্ষুদ্ধ ইফায কায  (িংরেপ্ত রফফয ) : .................................................................. 

৭।  প্রারথ মর্ প্ররর্কদযয যুরক্ত/রবরত্ত : .................................................................. 

৮। আীরকাযী কর্তমক প্রর্যিন : .................................................................. 

৯।  অন্য ফকান র্ে মাা আীর কর্তমদেয ম্মুদখ : .................................................................. 

 উস্থাদনয জন্য আীরকাযী ইচ্ছা ফাল  কদযন 

 

 

 

 

 

 

 

আদফদদনয র্ারযখ : .................................                                              আদফদনকাযীয স্বােয 

রযরষ্টঃ-১০ : র্ে প্রারপ্তয অনুদযাধ রপ এফিং র্দেয মূল্য রনধ মায  রপ (পযভ ‘ঘ’) 
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(পযভ ‘ঘ’ 

[ রফরধ- ৮ দ্রষ্টব্য ] 

র্ে প্রারপ্ত অনুদযাধ রক এফিং র্দেয মূল্য রনধ মায  রপ 

 

 র্ে যফযাদয ফেদত্র রনন ফেরফদরয করাভ (২) এ উরল্লরখর্ র্দেয জন্য উায রফযীদর্ করাভ (৩) এ উরল্লরখর্ 

াদয ফেত্রভর্ র্ে প্রারপ্তয অনুদযাধ রপ এফিং র্দেয মূল্য রযদাধদমাগ্য ইদফ, মথা :- 

 

 

 

ফেরফর 

 

ক্ররভক 

নিং 

র্দেয রফফয  র্ে প্রারপ্তয অনুদযাধ রপ/র্দেয মূল্য 

(১) (২) (৩) 

১। রররখর্ ফকান ির্কদভদটয  কর যফযাদয জন্য 

(ম্যা, নকা, ছরফ করিউোয রপ্রট) 

এ-৪ ও এ-৩ ভাদয কাগদজয ফেদত্র প্ররর্ পৃষ্ঠা ২ (দুই) 

োকা াদয এফিং র্দূর্ধ্ম াইদজয কাগদজয ফেদত্র প্রকৃর্ 

মূল্য। 

 

২। রিস্ক, ররি ইর্যারদদর্ র্ে যফযাদয ফেদত্র (১) আদফদনকাযী কর্তমক রিস্ক, ররি ইর্যারদ যফযাদয 

ফেদত্র রফনা মূদল্য; 

 

(২) র্ে যফযাকাযী কর্তমক রিস্ক, ররি ইর্যারদ 

যফযাদয ফেদত্র উায প্রকৃর্ মূল্য। 

৩। ফকান আইন ফা যকারয রফধান ফা রনদদ মনা 

অনুমািী কাউদক যফযাকৃর্ র্দেয ফেদত্র 

রফনামূদল্য। 

৪। মূদল্যয রফরনভদি রফক্রিদমাগ্য প্রকানায ফেদত্র প্রকানায রনধ মারযর্ মূল্য। 
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রযরষ্টঃ-১১ র্ে করভদন অরবদমাগ দাদিদযয রনধ মারযর্ পযভ (পযভ ‘ক’) 

 

 

পযভ ‘ক’ 

অরবদমাগ দাদিদযয পযভ 

[ র্ে অরধকায (অরবদমাগ দাদিয ও রনষ্পরত্ত িংক্রান্ত) রফরধভারায রফরধ-৩ দ্রষ্টব্য ] 

 

ফযাফয 

 

 প্রধান র্ে করভনায 

 র্ে করভন 

 এপ-৪/এ, আগাযগাঁও প্রারনক এরাকা 

 ফদযফািংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

 

      অরবদমাগ নিং .........................................................................................................  

 

১।  অরবদমাগকাযীয নাভ ও ঠিকানা                         : ................................................................................ 

     (দমাগাদমাদগয জ ভাধ্যভ) 

 

২।  অরবদমাগ দারখদরয র্ারযখ : ................................................................................ 

 

৩।  মাায রফরুদদ্ধ অরবদমাগ কযা ইিাদছ : ................................................................................ 

      র্াায নাভ ও ঠিকানা 

 

৪।  অরবদমাদগয িংরেপ্ত রফফয  : ................................................................................ 

     (প্রদিাজদন অরাদা কাগজ রন্নদফ কযা মাইদফ) 

 

 

 

৫।  িংক্ষুদ্ধর্ায কায  (মরদ ফকান আদদদয রফরুদদ্ধ : ................................................................................ 

     আরবদমাগ আনািন কযা ি ফই ফেদত্র উায কর 

     িংযুক্ত করযদর্ ইদফ) 

 

৬। প্রারথ মর্ প্ররর্কায ও উায ফমৌরক্তকর্া : ................................................................................ 

 

৭।  অরবদমাগ উরল্লরখর্ ফক্তদব্যয ভথ মদন প্রদিাজনীি : ................................................................................ 

     কাগজ দত্রয ফ মনা (কর িংযুক্ত করযদর্ ইদফ) 

 

র্যাঠ 

 

আরভ/আভযা এই ভদভ ম রপপূফ মক ফঘাল া করযদর্রছ ফম, এই অরবদমাদগ ফর মর্ আরবদমাগমূ আভায জ্ঞান ও রফশ্বা ভদর্ 

র্য। 

 

 

     (র্যাঠকাযীয স্বােয) 




