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নাগরযে নদ 

(Citizen charter) 

  

আভাদদয রক্ষ্ু (Vision):  োতীয় রযাংখ্যান প্ররতষ্ঠান রদদফ স্থানীয় ও আন্তেযারতেবাদফ প্ররতষ্ঠা রাব। 

আভাদদয উদেশ্য (Mission) 

**    ঠিে ও ভানম্মত এফাং ভয়ানুগ রযাংখ্যান যফযা; 

**    নীরত রনধ যাযে, রযেল্পনারফদ, গদফলে ও রদ্ধান্ত গ্রণোযীগদণয চারদাভারপে উাত্ত রযদফন; 

**    প্রারতষ্ঠারনে দক্ষ্তা বৃরদ্ধ; 

**    জাদারযত্ব প্ররতষ্ঠা। 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা’য উদেখদমাগ্য োম যক্রভ/োম যাফরীীঃ 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযাদত সুদীঘ যোদরয েভ যোদে জম গতানুগরতে বাফধাযা ফোম রির, রফগত ৩ ফিদয এয োঠাদভাগত ও েভ যদ্ধরতদত 

রযফতযন আনায পদর এদত নতুন গরত ঞ্চায ম। পরশ্রুরতদত অত্র প্ররতষ্ঠানটিয রফশ্বামদনয অগ্রমাত্রায াদথ দ্রুত তার জভরাদনা ে দমদি। 

জেননা ভদময চারদা অনুমামী ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযায োম যাফরীয রূদযখা নতুন েদয াোদনা দমদি। রফরফএ এয ভর োম যক্রভ 

দরাীঃ  

 ০১)  জম জোন রফলদম ভান ম্পন্ন ও ভদমাদমাগী রযাংখ্যান াংগ্র, াংেরন, ম্পাদন, রফদেলণ, াংযক্ষ্ণ এফাং প্রোেযণ 

০২)  যোযী ম যাদম উন্নমন রযেল্পনারফদ,নীরত-রনধ যাযে, গদফলণা ও রক্ষ্া প্ররতষ্ঠান, োতীম ও আন্তোরতযে াংস্থা ও অন্যান্য 

ব্যফাযোযীগদণয চারদা অনুাদয 

       দ্রুততায াদথ ভানম্পন্ন এফাং ব্যফায ফান্ধফ রযাংখ্যান যফযােযণ; 

০৩) রযাংখ্যান প্রণমন োম যক্রভদে রযেল্পনা প্রণমদনয ভর ধাযায াদথ এেীভূত েযা এফাং োতীম রযাংখ্যান জেৌরত্র  (NSDS) 

প্রফতযন েদয োতীম 

       রযাংখ্যান দ্ধরতয উন্নমন; 

০৪)  অন্যান্য যোযী এফাং জফযোযী দপ্তয দত প্রাইভারয ও জদেোরয রযাংখ্যান াংগ্র, প্ররক্রমােযণ ও প্রোদয জক্ষ্দত্র ভরিত োম যক্রভ 

গ্রণ; 

০৫)  প্ররক্ষ্ণ এোদডরভ স্থান এফাং রযাংখ্যান রফলদম দক্ষ্ েনরি ততরয, যফযা ও এয উন্নমন রনরিতেযণ 

০৬)  োতীম উন্নমন েভ যসূরচদত রযাংখ্যাদনয ভূরভো ও োম যক্রদভয ভূরভো ম্পদেয েনদচতনতা বৃরদ্ধেযণ 

০৭)   রযাংখ্যান োম যক্রভ অনুষ্ঠাদন তথ্য প্রভেরিয ব্যফায আধুরনেীেযণ; 

০৮)  রফরফএ ের্তযে প্রণীত রেও জোড রদেভ এেভাত্র যোযী রেও জোড রদেভ রাদফ ারনাগাদ ও াংযক্ষ্ণ এফাং অন্যান্য ের 

যোযী াংস্থা ফা প্ররতষ্ঠানদে 

        ব্যফাদযয েন্য উদু্বদ্ধেযণ; 

০৯)   োতীম পুদরন জযরেোয প্রণমন ও াম্প্ররতেযণ; 

১০)    ভরিত জন্ট্রার রেআইএ প্রণমন; 

১১)    রফেল্প োতীম তথ্য বাোয প্রণমন ও রডরেটার আেযাইদব াংযক্ষ্ণ; 

১২)     (িম)টি প্রধান এফাং ১১৮টি অপ্রধান পদরয উৎাদন ও পরাধীন েরভয রযভাণ এফাংভূরভ ব্যফায, জচ াংক্রান্ত রযাংখ্যান প্রস্তুত ও 

প্রো 

১৩)   রফরবন্ন প্রধান/অপ্রধান পদরয উৎাদন ও পরাধীন েরভয রযভাণ এফাং ভূরভ ব্যফায, জচ াংক্রান্ত রযাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রো; 

১৪)    ০৬ (িম)টি প্রধান পদরয পূফ যাবা এফাং পদরয ভল্য ও উৎাদন  খযচ েরয াংক্রান্ত রযাংখ্যান প্রস্তুত 

১৫)   ক্ষ্মক্ষ্রতযরযদাট য(চররত ভাদয প্ররতদফদনযফতী ভাদয ১৫ তারযদখয ভদে জপ্রযণ)জমভনীঃ ফন্যা, ঝড,েদরাচ্ছ্বা, অরতবৃরি, খযা ইতুারদ 

োযদণ জম ক্ষ্মক্ষ্রতম, তায রযাংখ্যান প্রস্তুত 

১৬)   ভৎস্য, ফন, গফারদ শু-ারখ/াঁ-ভৄযগী াংক্রান্ত রযাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রো; 

১৭)   জভাট জদে উৎাদন (GDP) এফাং প্রবৃরদ্ধয ায অন্যান্য াভরিে অথ যননরতে রনদদ যে (Indicators) মথা   ঞ্চম, রফরনদমাগ, 

জবাগ, ভাথারছু আম ইতুারদ রনরূণ ও প্রো; 

১৮)   জবািায তদনরিন েীফনমাত্রাম ব্যফহৃত খাদ্য ও খাদ্য ফরভূ যত ণ্য অন্তভূ যি েদয ভারবরত্তে জবািা ভল্যসূচে (CPI) রনরূণ ও প্রো;  

১৯)   প্ররত দ ফৎয অন্তয (১) আদভ শুভারয (২) কৃরল শুভারয এফাং (৩) অথ যননরতে শুভারয রযচারনা ও প্ররতদফদন প্রো; 

২০)    স্বাস্থু, রক্ষ্া, রশুপুরি, ভা এফাং রশুদদয অফস্থা ম্পরেযত তথ্য াংগ্র, াংেরন ও প্রো;  

২১)    ভররাদদয উন্নমন ও ক্ষ্ভতামদনয রদক্ষ্ু তাদদয আথ য-াভারেে অফস্থা রনরূদণয েন্যgender Statistics প্রস্তুত ও   প্রো; 

২২)    বাইটার েুাটিটিক্স জমভনীঃ েন্, ভতুু, রফফা, তারাে, আগভন, ফর যগভন, েন্ রনমন্ত্রন, প্ররতফন্ধী প্রভৃরতয তথ্য াংগ্র, প্রস্তুত ও 

ফাৎরযে রযাংখ্যান প্রো; 

২৩)    জদদয রফরবন্ন জপ্রামােনীম তথ্যম্বররত ভারে রযাংখ্যান ব্যদরটিন,  

http://www.bbs.chuadanga.gov.bd/


২৪)     ফারল যে রযাংখ্যান দেটব্যে, ফল যগ্রন্থ, কৃরল ফল যগ্রন্থ প্রো; 

২৫)     ভারবরত্তে ম্যানুপুােচারযাং রদল্পয উৎাদন সূচে প্রস্তুত ও প্রো;  

২৬)     তফদদরে ফারণেু, রযদফ াংক্রান্ত রযাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রো; 

২৭)      রফরবন্ন জাম রনদমারেত শ্ররভেদদয ভজুরযয ায ও ভজুরয সূচে প্রস্তুত ও প্রো এফাং  

২৮)     খানায আমও ব্যম রনধ যাযণ েরয (HEIS) রযচারনায ভােদভ জদদয দারযদ্র রযরস্থরত ম্পরেযত তথ্য প্রস্তুত ও প্রো। 

২৯)     অন্যান্য ের্তযক্ষ্, যাভ যোযী প্ররতষ্ঠান, জফযোযী াংস্থা, আন্তোরতযে াংস্থা এফাং ব্যরি ফা ব্যরিভদয াদথ রযাংখ্যান রফলদম 

তথ্য াংগ্র, াংেরন, 

          ম্পাদন ও প্রোনায রনরভত্ত প্রদমােনীম ভন্নম ও দমারগতায েন্য জমাগাদমাগ স্থান; 

৩০)     রযাংখ্যাদনয প্রধান প্রধান োম যক্রভভ আন্তোরতযে ভাদন প্ররভতেযণ: 

৩১)     োতীম ও আন্তোরতযে াংস্থায েন্য প্রণীত রযাংখ্যাদনয ভান তুেযণ: 

৩২)     রযাংখান াংক্রান্ত যাভ য জফা প্রদান এফাং 

৩৩)     যোয ের্তযে রনদদ যরত অন্যান্য দারমত্বারন। 

 আভাদদয প্রোনা ও জফা (Publication & Service)t 

           প্রোনাভীঃ         

**    জদদয রফরবন্ন প্রদয়ােনীয় তথ্যম্বররত ভারে রযাংখ্যান ব্যদরটিন, ফারল যে রযাংখ্যান দেটব্যে ও ফল যগ্রন্থ প্রো; 

**    প্ররত দ ফৎয অন্তয (১) আদভ শুভারয (২) কৃরল শুভারয এফাং (৩) অথ যননরতে শুভারয রযচারনা ও প্ররতদফদন প্রো; 

**    জভাট জদে উৎাদন (GDP) এফাং প্রবৃরদ্ধয ায অন্যান্য াভরিে অথ যননরতে রনদদ যে (Indicators)  মথা - ঞ্চয় ,রফরনদয়াগ, 

জবাগ, 

        ভাথারছু আয় ইতুারদ রনরূণ ও প্রো; 

**    জবািায তদনরিন েীফনমাত্রায় ব্যফহৃত খাদ্য ও খাদ্য ফর যভূত ণ্য অন্তর্ভ যি েদয ভারবরত্তে জবািা ভল্যসূচে (CPI)রনরূণ ও প্রো; 

**    ভারবরত্তে ম্যানুপুােচারযাং রদল্পয উৎাদন সূচে প্রস্ত্ত্তত ও প্রো; 

**    তফদদরে ফারনেু রযাংখ্যান প্রস্ত্ত্তত ও প্রো; 

**    রফরবন্ন জায় রনদয়ারেত শ্ররভেদদয ভজুরযয ায ও ভজুরয সূচে প্রস্ত্ত্তত ও প্রো; 

**    রফরবন্ন পদরয উৎাদন ও পরাধীন েরভয রযভাণ এফাং ভূরভ ব্যফায াংক্রান্ত রযাংখ্যান প্রস্ত্ত্তত ও প্রো; 

**    গুরুত্বপূণ য স্বাস্থু ও েনরভরতে রনদদ যে প্রস্ত্ত্তত ও প্রো; 

**    রশুপুরি এফাং রশুদদয অফস্থা ম্পরেযত তথ্য াংগ্র, াংেরন ও প্রো; 

**    ভররাদদয উন্নয়ন ও ক্ষ্তায়দনয রদক্ষ্ু তাদদয আথ য-াভারেে অফস্থা রনরূদনয েন্য gender statistics প্রস্ত্ত্তত ও প্রো; 

**    খানায আয় ও ব্যয় রনধ যাযণ েরয রযচারনায ভােদভ জদদয দারযদ্র রযরস্থরত ম্পরেযত তথ্য প্রস্ত্ত্তত ও প্রো। 

 আভাদদয গ্রাে/জফা গ্রণোযী (Users): 

১)  যোযী/জফযোযীাংস্থা ২)  উন্নমনদমাগী ওদাতা াংস্থা ৩)  নীরতরনধ যাযে, রযেল্পনারফদ ও গদফলে ৪)  রক্ষ্ে-রক্ষ্াথী 

 আভাদদয প্ররতশ্রুরত (Commitments)t 

**    স্বল্পতভ ভদয়য ভদে ভানম্মত ও ঠিে উাত্ত রযদফন; 

**    তথ্য/উাত্ত প্ররক্রয়া ও রযজ্ঞাতেযদণ আধুরনে প্রভেরিয ব্যাফায; 

**    রফশ্বায়দনয চুাদরঞ্জ জভাোদফরায় ঠিে রদ্ধান্ত গ্রদণ চারদাভারপে উাত্ত যফযা; 

**    রযাংখ্যান রফলয়ে োম যক্রভ ভদয়াদমাগী তযারিতেযণ; 

**    প্রাথরভে তথ্য প্রদানোযীয তদথ্যয জগানীয়তা যক্ষ্ায রনিয়তা। 

 আভাদদয প্রতুাা (Expectations)t 

**    তথ্য প্রদানোযী ও উাত্ত ব্যফাযোযীদদয রনেট জথদে দমাগীতাভরে ভদনাবাফ; 

**    তথ্য াংগ্রোযীগণদে স্বল্পতভ ভদয়য ভদে ঠিে তথ্য/উাত্ত প্রদান; 

**    রযাংখ্যাদনয ভান বৃরদ্ধেদল্প াঠে/ব্যফাযোযীগদণয রনেট জথদে গঠনভরে যাভ য। 

অরবদমাগ ও যাভ য (Complaints & Suggestions)t 

জফা াংক্রান্ত অরবদমাগ ফা যাভ য গুরুত্ব োদয রফদফচনা েযা য়। ম্মারনত গ্রােগদণয জোন অরবদমাগ, যাভ য ফা রেজ্ঞাা থােদর তা 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযায জেরা োম যারদয়য যরক্ষ্ত রনধ যারযত ফাদক্স ফা ই-জভইর ঠিোনাীঃ ddchuadangabbs@gmail.com জপ্রযণ েযদত 

াদযন। 

 

উরযচারে 

জেরা রযাংখ্যান অরপ, চুয়াডাঙ্গা। 
+88-0761-81108 

আভাদদয facebook ররাংে:  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357594080 
 

 


