
                        সিটিজেন চািটার                              

উপজেলা পসরিংখ্যান কার্ টালয়, েয়পুরহাি িদর, েয়পুরহাি 
সিশন    : িার্ টেনীন র্যর্হারর্ান্ধর্ পদ্ধসিজি  সনিটরজর্াগ্য, প্রািসিক ও িমজয়াপজর্াগ্ী উপাত্ত িরর্রাজহর মাধ্যজম আন্তেটাসি মাজনর োিীয় পসরিংিিংখ্যান 

প্রসিষ্ঠান সহজিজর্ প্রসিষ্ঠা লাি । 

সমশন    : (১) সর্সর্এি এর সদক সনজদটশনায় ও ননিৃজে একটি িুিিংহি, নপশাদাসর, দক্ষ ও কার্ টকরী পসরিিংখ্যান পদ্ধসি প্রসিষ্ঠা করা; 

             (২) োিীয় ও আন্তেটাসিক পর্ টাজয় িথ্য-উপাত্ত র্যর্হারকারীজদর চলমান ও ক্রমর্ধ্ টমান চাসহদা নমিাজি স্বচ্ছ ও িমজয়াপজর্াগ্ী প্রক্রক্রয়ায় আন্তেটাসিক 

মান ও িজর্ টাত্তম পসরিিংখ্যান চচটার পদ্ধসি অনুরনণপূর্ টক 

             িরকারী পসরিিংখ্যান প্রণয়ন ও প্রকাশ করা। 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

ক্রসম

ক 

নির্ার নাম নির্া প্রদান পদ্ধসি নির্া প্রদাজনর 

িজর্ টাচ্চ িময় 

প্রজয়াে

নীয় 

কাগ্েপ

ত্র 

প্রজয়ােনীয় 

কাগ্েপত্র/

আজর্দন 

ফরম 

প্রাসিস্থান 

নির্া মূলয 

এর্িং 

পসরজশাধ্ 

পদ্ধসি 

(র্সদ থ্াজক) 

শাখ্ার নামিহ দাসয়েপ্রাি 

কম টকিটার পদসর্, রুম 

নম্বর, নেলা/উপজেলার 

নকাড, অসফসিয়াল 

নিসলজফান ও ই-নমইল 

উদ্ধটিন কম টকিটার পদসর্, রুম 

নম্বর, নেলা/উপজেলার নকাডিহ 

অসফসিয়াল নিসলজফান ও ই-

নমইল 

 

 

০১ 

েনসমসি 

সশক্ষা, স্বাস্থ, 

র্যর্িা-

র্াসনেয এর্িং 

অনযানয 

আথ্ ট-

িামাক্রেক 

িথ্য 

িরর্রাহ 

i)সলসখ্ি, ই-নমইল, নফান ও িামাক্রেক 

নর্াগ্াজর্াগ্ মাধ্জম আজর্দন 

ii)িথ্য অসধ্কার আইন-২০০৯ এর 

সনধ্ টাসরি ফরজম আজরদন করজি হজর্। 

i)অনসধ্ক ০৩ 

(সিন) 

কার্ টসদর্ি 

ii)িথ্য অসধ্কার 

আইন-২০০৯ 

কিৃটক সনধ্ টাসরি 

আজর্দন

পত্র 

i)সনে/নেলা

/উপজেলা 

পসরিিংখ্যান 

কার্ টালয়  

ii)িথ্য 

কসমশন 

ওজয়র্িাইি 

i)সর্নামূলয 

ii) িথ্য 

অসধ্কার 

আইন-

২০০৯ 

কিৃটক 

সনধ্ টাসরি 

তথ্য প্রদান শাখা 

 

 

 

 

 

 

 

 

ইউএিও 

উপজেলা পসরিিংখ্যান 

কার্ টালয় েয়পুরহাি িদর, 

েয়পুরহাি। 

কক্ষ নিং 

উপজেলা নকাডঃ ৪৭ 

নফানঃ 

+৮৮০২৫৮৯৯১৫৪২৫ 

ই-নমইল 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপপসরচালক নেলা পসরিিংখ্যান 

কার্ টালয়, েয়পরুহাি 

কক্ষ নিং-০১ 

নেলা নকাডঃ ৩৮ 

নফানঃ +৮৮০২৫৮৯৯১৫৫০৫ 

নমার্াইল নিং:০১৯৩০২৯৪৭৮২ 

ই-নমইলঃ 

ddjoypurhat38@gmail.com 

 

 

০২ 

েনিিংখ্যা 

প্রিযয়নপ্রি/

িনদ 

সর্সিন্ন ধ্রজনর সশক্ষা প্রসিষ্ঠান, Safetynet 

Programm e পসরচালনা ইিযাসদ নক্ষজত্র 

িিংসিষ্ট এলাকার নাম উজেখ্পরূ্ টক িিংস্থা/ 

প্রসিষ্ঠাজনর সনেস্ব পযাড/িাদা কাগ্জে, 

ইউএিও উপজেলা পসরিিংখ্যান 

কার্ টালয়, আজেলপরু, েয়পুরহাি র্রার্র 

আজর্দন করা িাজপজক্ষ েনিিংখ্যা 

সর্ষয়ক প্রিযার্নপত্র প্রদান করা হয় 

অনসধ্ক ৫ 

(পাাঁচ) 

কার্ টসদর্ি 

আজর্দন

পত্র 

সনে/নেলা 

পসরিিংখ্যান 

কার্ টালয় 

সর্নামূজলয 

 প্রকাশনা i)ওজয়র্ িাইি এর মাধ্যজম প্রজর্ােয নয় প্রজর্ােয প্রজর্ােয নয় সর্নামূজলয 



 

০৩ 

িমজুহর soft 

copy 

www.bbs.joypurhatsadar.joypurhat.go

v.bd 

ii) ই-নমইল এর মাধ্জম 

usojoypurhat@gmail.com 

iii) ফ্রাশ ড্রাইি এর মাধ্যজম 

নয় usojoypurhat@gmail.co

m 

 

 

 

০৪ 

োিীয় আয়, 

মাথ্াসপছু 

আয়,মুদ্রক্রি

সি গ্ড় আয় ু

ইিযাসদ 

িিংকলন ও 

প্রকাশ 

i)ওজয়র্ িাইি এর মাধ্যজম 

www.bbs.joypurhatsadar.joypurhat.go

v.bd 

ii) ই-নমইল এর মাধ্জম 

usojoypurhat@gmail.com 

iii) ফ্রাশ ড্রাইি এর মাধ্যজম 

প্রজর্ােয নয় প্রজর্ােয 

নয় 

প্রজর্ােয নয় সর্নামূজলয 
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