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দপ্তয/াংস্থায                        

(Overview of the Performance of the Deparment/Agency)  

 

াম্প্ররতক অজিন, চুাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

াম্প্ররতক ফছয মূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ :        

এনএইচরড প্রকদল্পয আওতায় াযা সদদয কর খানা ও খানা দস্যগদণয আথ ি-াভারজক ও জনতারিক তথ্য াংগ্র কদয 

খানারবরিক একটি তথ্যবান্ডায গদড় সতারা দয়দছ। ২০১৭-১৮ এফাং ২০১৮-১৯ অথ িফছদয ৫টি সজরায Disaster Prone 

Area Atlas প্রণয়ন, National Hygiene Survey 2017, SVRS 2016, 2017 এবং 2018, ECBSS 2017 

এ বং 2018, তাঁত শুভারয ২০১৮, ৬৪ সজরায Small Area Atlas, Citizen Household Survey 2018, Court 

User Survey 2018, GATS 2017, Citizen Charter Effectiveness Survey 2017, LFS 2016-17, 

Child Well-being in Urban Areas of Bangladesh Survey 2016     প্রফা আদয়য রফরনদয়াগ ম্পরকিত 

জরয ২০১৬ এয রযদাট ি প্রকারত দয়দছ। HIES 2016                       ২০১৬ ও ২০১৭, ২০১৮ দন 

রযাংখ্যান ফল িগ্রন্থ, কৃরল রযাংখ্যান ফল িপ্রন্থ, রযাংখ্যান দকটব্যক, বফদদরক ফারণজু রযাংখ্যান, ন্যানার একাউন্ট 

স্ট্ুাটিটিক, ভারক রযাংখ্যান ব্যদরটিন, সবািা মূল্য সূচক ও অন্যান্য সূচকমূ রনয়রভত প্রকারত দয়দছ। কৃরল শুভারয 

২০১৯ এফাং MICS-2018 এয তথ্য াংগ্র ম্পন্ন দয়দছ। এছাড়া SDGs indicators  রযফীক্ষদণয জন্য ৭ভ ঞ্চফারল িক 

রযকল্পনায াদথ ভন্বয় কদয Setting Priorities for Data Support to 7th FYP and SDGs: An 

Overview ীল িক একটি প্রকানা প্রকা কযা দয়দছ।  

   

ভস্যা এফাং চুাদরঞ্জমূ :  

জাতীয় রযাংখ্যান ব্যফস্থা রিারী কযদণয রদক্ষু শূন্য দদ জনফর রনদয়াগ, জনফদরয প্ররক্ষণ, ভাঠ ম িাদয় তথ্য 

াংগ্রদয জন্য আধুরনক তথ্য প্রযুরিয ব্যফায ও তথ্য প্ররক্রয়াকযদণয ব্যফস্থা, রফরফএ এয কর দপ্তদযয ভদে সনটওয়াকি 

স্থান, রযাংখ্যান প্রস্তুতকযদণ তথ্য-উাি াংক্রান্ত াংজ্ঞা, ধাযণা ও দ্ধরতয প্ররভতকযণ ও াভঞ্জস্য রফধান, তথ্য াংগ্রদ 

প্ররতফন্ধকতা রফরবন্ন দপ্তয/াংস্থা দত তথ্য-উাি াংগ্রদয সক্ষদত্র কর অন্তযায় দূযীকযণ ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযায 

অন্যতভ চুাদরঞ্জ। এছাড়াও রফরবন্ন শুভারয ও জরযদয তথ্য প্রদাদন উিযদাতায অনীা একটি ফড় চুাদরঞ্জ রদদফ রফদফরচত 

দে। 

বরফষ্যৎ রযকল্পনা:         

জনফর রনদয়াগ এফাং দক্ষতা বৃরদ্ধয রদক্ষু প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা কযা, ভাঠ ম িাদয় তথ্য াংগ্রদয জন্য আধুরনক তথ্য 

প্রযুরিয ব্যফায ও তথ্য প্ররক্রয়াকযদণয ব্যফস্থা কযা, প্রযুরিগত ও সাগত সনটওয়াকি রিারীকযণ, রযাংখ্যান 

প্রস্তুতকযদণ তথ্য-উাি াংক্রান্ত াংজ্ঞা, ধাযণা ও দ্ধরতয প্ররভতকযণ ও াভঞ্জস্য রফধাদন রযাংখ্যান আইন ২০১৩ অনুাদয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা। ঞ্চফারল িক রযকল্পনা, রূকল্প ২০২১ ও ২০৪১, যকাদযয রনফ িাচনী ইদতায ২০১৮, সটকই উন্নয়ন অবীষ্ঠ  

(SDGs) এয অগ্রগরত মূল্যায়ন ও রযফীক্ষণ, রনধ িারযত ভদয়য ভদে আধুরনক তথ্যপ্রযুরি প্রদয়াগপূফ িক তদথ্যয গুণগত ভান 

রনরিত কযা। 

২০১৯-২০ অথ ি ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ : 

 জনশুভারয ও গৃগণনা ২০২১ এয প্রস্তুরত ও রপ্রদটরস্ট্াং,  

 কৃরল শুভারয ২০১৯ এয       শুভারয  

 ECBSS 2019 তথ্য াংগ্র ম্পন্নকযণ;  

 Disaster Prone Area Atlas প্রণয়ন 

 MICS 2018, SVRS 2019 এয রযদাট ি প্রকা 

 কৃরল শুভারয ২০১৯ এয প্রাথরভক রযদাট ি প্রকা,  
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         (Preamble) 

 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং         দপ্তয/াংস্থামূদয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জফাফরদর 

সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ  রূকল্প ২০৪১ 

এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষু- 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয রযকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগাধীন 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযায যুগ্মরযচারক,                      ,          

 

এফাং 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয রযকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগাধীন 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযায ভারযচারক-       ২০১৯ াদরয ...................... ভাদয 

.......................... তারযদখ এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র।   

 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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সকন-১ 

দপ্তয/াংস্থায  (Vision), অরবরক্ষু (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফরর 

১.১ রূকল্প (Vision) 

আন্তজিারতক ভাদনয জাতীয় রযাংখ্যান প্রস্তুত।  

১.২ অরবরক্ষু (Mission) 

সদদয উন্নয়ন ও জনকল্যাদণ আধুরনক দ্ধরতদত রযাংখ্যান প্রস্তুত এফাং উন্নততয তথ্য প্রযুরিয ভােদভ তা রফদেলণ, াংযক্ষণ 

ও প্রকা 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

    ১.৩.১ দপ্তয/াংস্থায সকৌরগত উদেশ্যমূ  

           ১. সভৌররক সূচকমূদয তথ্য ও উাি জরবুকযণ;  

 ২.  রনধ িারযত      জরয/শুভারয রযচারনা;   

 ৩.  প্রারতষ্ঠারনক ক্ষভতা বৃরদ্ধ;   

      ১.৩.২ আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১.                                              ;  

২. কভ িম্পাদদন গরতীরতা  আনয়ন ও সফায ভান বৃরদ্ধ; 

৩. আরথ িক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন; 

১.৪ কাম িাফরর (Functions) 

(ক)  ঠিক, রনর্ভ ির ও ভদয়াদমাগী রযাংখ্যান প্রণয়দনয জন্য সদদয আথ ি-াভারজক রফরবন্ন সক্ষদত্র জরয  

রযচারনা;  

(খ)  জনশুভারয, কৃরলশুভারয, ভৎস্য ও প্রারণম্পদ শুভারয, অথ িননরতক শুভারয অন্যান্য শুভারয ও জরযদয রদক্ষু 

মাফতীয় কাম িক্রভ গ্রণ; 

(গ)  যকারয ম িাদয় উন্নয়ন রযকল্পনারফদ, নীরত-রনধ িাযক, গদফলণা ও রক্ষা প্ররতষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তজিারতক াংস্থা 

    অন্যান্য ব্যফাযকাযীগদণয চারদা অনুাদয দ্রুততায াদথ রনব িযদমাগ্য  ও ব্যফাযফান্ধফ রযাংখ্যান 

যফযাকযণ;  

(ঘ)  রযাংখ্যান রফলয়ক নীরতভারা ও দ্ধরত প্রণয়ন; 

(ঙ)  জাতীয় রযাংখ্যান উন্নয়ন সকৌরত্র (National Strategy for the Development of Statistics) 

ভয় ভয় ারনাগাদকযণ; 

(চ)  রযাংখ্যান রফলদয় দক্ষ জনরি বতরযয রদক্ষু প্রদয়াজনীয় প্ররক্ষণ কভ িসূরচ গ্রণ, রযাংখ্যাদনয ভূরভকা ও 

কাম িক্রদভয গুরুত্ব ম্পদকি জনদচতনতা বৃরদ্ধকযণ; 

(ছ) রযাংখ্যান কাম িক্রভ ম্পাদদন তথ্য-প্রযুরিয ব্যফায রনরিতকযণ; সমদকান কর্তিক্ষ, যাভ ি প্রদানকাযী 

প্ররতষ্ঠান, সফযকারয াংস্থা এফাং আন্তজিারতক াংস্থায াদথ রযাংখ্যান রফলদয় প্রদয়াজনীয় ভন্বয় ও দমারগতা 

প্রদান; 

(জ)  সবািায মূল্য-সূচক অন্যান্য মূল্যসূচক এফাং জাতীয় রাফ প্রস্তুতকযণ; অথ িননরতক, রযদফগত, াভারজক, 

জনরভরত াংক্রান্ত রনদদ িক প্রণয়ন ও প্রকাকযণ; 

(ঝ) ভূরভ ব্যফায রফরবন্ন পদরয উৎাদন, উৎাদন-ব্যয় এফাং পরাধীন জরভয রযভাণ প্রাক্করন; 



পৃষ্ঠা: 6 

 

(ঞ) রজও-সকাড রদস্ট্ভ প্রণয়ন এফাং একভাত্র রজও-সকাড রদস্ট্ভ রদদফ উা ারনাগাদকযণ ও াংযক্ষণ এফাং 

অন্যান্য কর যকারয াংস্থা ফা প্ররতষ্ঠানদক ব্যফাদযয জন্য উদ্বুদ্ধকযণ; 

(ট) জাতীয় জনাংখ্যা সযরজস্ট্ায (National Population Register) প্রণয়ন ও ভয় ভয় ারনাগাদকযণ; 

(ঠ)       সন্ট্রার        কুার ই              (Geographic Information System)     ; 

(ড)                                                      (Standardization);  

(ঢ) াংযক্ষদণয রফকল্প ব্যফস্থা জাতীয় তথ্য বান্ডায প্রণয়ন ও আধুরনক দ্ধরতদত আকিাইদব াংযক্ষণ; 

(ণ) জাতীয়  ও আন্তজিারতক াংস্থায জন্য প্রণীত যকারয রযাংখ্যাদনয ভান তুকযণ (Authentication); 

রযাংখ্যান াংক্রান্ত যাভ ি সফা প্রদান, যকায কর্তিক রনদদ িরত অন্যান্য দারয়ত্ব ারন; এফাং 

(ত) উযু িি দারয়ত্ব ারন ও কাম িাফরর ম্পাদদনয জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ।  
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সকন ২ 

                                                                      ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা রফরবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত পরাপর চূড়ান্ত পরাপর সূচক একক 

রবরি ফছয 

২০১৫-২০১৬ 

      প্রকৃত অজিন*  

রক্ষুভাত্রা 

২০১৯-২০২০ 

          প্রদক্ষন   রনধ িারযত রক্ষুভাত্রা অজিদনয সক্ষদত্র সমৌথবাদফ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থামূদয নাভ 

 

উািসূত্র ২০১৭-২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ 

২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

শুভারয ম্পন্ন ও 

পরাপর প্রকাদয ভয় 

সমৌরিক ম িাদয় আনয়ন 

ও ফার 

প্রধান শুভারযমূদয (জনশুভারয, কৃরল 

(স্য, ভৎস্য,প্রাণীম্পদ) শুভারয, 

অথ িননরতক শুভারয) রযদাট ি প্রকা 

(প্রদমাজু সক্ষদত্র) 
ফছয ৩ 

 

 

২ 
১.৫ ১.৫ ১.৫ ১.৫ 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ,   ফাাংরাদদ 

রযাংখ্যান ব্যুদযা 

 

প্রকারত 

রযদাট ি ও 

ওদয়ফাইট 

অন্যান্য শুভারযয রযদাট ি প্রকা 

(প্রদমাজু সক্ষদত্র) 

ফছয          ২ 

 

 

২   
১.৫ ১.৫ ১.৫ ১.৫ 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ,   ফাাংরাদদ 

রযাংখ্যান ব্যুদযা 

প্রকারত 

রযদাট ি ও 

ওদয়ফাইট 

জরযদয পরাপর 

প্রকাদয ভয় সমৌরিক 

ম িাদয় ফার 

প্রধান জরয (Core Survey   ) 

এয রযদাট ি প্রকা 

ভা ৮   

 

 

৬ ৫ ৫ ৫ ৫ 
রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ,   ফাাংরাদদ 

রযাংখ্যান ব্যুদযা 

প্রকারত 

রযদাট ি ও 

ওদয়ফাইট 

অন্যান্য জরয (Adhoc 

Survey) এয রযদাট ি প্রকা 

ভা ৮   

 

 

৫ ৪ ৪ ৪ ৪ 
রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ,   ফাাংরাদদ 

রযাংখ্যান ব্যুদযা 

প্রকারত 

রযদাট ি ও 

ওদয়ফাইট 
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সকন ৩ 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রারধকায, কাম িক্রভ, কভ িস্পাদন সূচক এফাং রক্ষুভাত্রামূ  

সকৌরগত 

উদেশ্যমূ 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 
কাম িক্রভ  কভ িম্পাদন সূচক একক 

কভ িম্পাদ

ন সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত অজিন* 

২০১৭-২০১৮ 

   

 

প্রকৃত অজিন* 

২০১৮-২০১৯ 

রক্ষুভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 
প্রদক্ষন 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন 

২০২১-২২ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

সভৌররক 

সূচকমূদয তথ্য 

ও উাি 

জরবুকযণ 

৪০ 

[১.১] প্রধান ও  অপ্রধান 

পদরয উৎাদন রাফ 

প্রাক্করন াংক্রান্ত ফারল িক 

জরয রযচারনা ও তথ্য 

প্রকা 

 

  

[১.১.১] ছয়টি প্রধান  পদরয উৎাদন 

রাফ প্রাক্করন াংক্রান্ত ফারল িক জরয 

রযচারনা ও তথ্য প্রকারত   

তারযখ 

৩.০০ ৩১-১২-২০১৭ ৩১-১২-২০১৮ ২৮-১২-২০১৯ ২৯-১২-২০১৯ ৩০-১২-২০১৯ ৩১-১২-২০১৯ - ২৮-১২-২০২০ ২৮-১২-২০২১ 

[১.১.২] একত রফটি অপ্রধান 

পদরয উৎাদন রাফ প্রাক্করন 

াংক্রান্ত ফারল িক জরয রযচারনা ও 

তথ্য প্রকারত 

তারযখ ৩ .০০ ৩১-১২-২০১৭ ৩১-১২-২০১৮ ২৮-১২-২০১৯ ২৯-১২-২০১৯ ৩০-১২-২০১৯ ৩১-১২-২০১৯ - ২৮-১২-২০২০ ২৮-১২-২০২১ 

[১.২] জাতীয় আয় প্রাক্করন [১.২.১] উৎাদন দ্ধরতদত জাতীয় 

আদয়য চররত ফছদযয প্রস্তুতকৃত  

প্রাথরভক প্রাক্করন এফাং পূফ িফতী ফছদযয 

প্রাক্করন    চূড়ান্তকযণ  

 

 

তারযখ 
৩.০০ ৩১.০৫.২০১৮ ৩০-০৫-২০১৯ ২৭-০৫-২০২০ ২৮-০৫-২০২০ ২৯-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০  ২৭-০৫-২০২১ ২৭-০৫-২০২২ 

[১.২.২] ব্যয় দ্ধরতদত জাতীয় আদয়য 

চররত ফছদযয প্রস্তুতকৃত  প্রাথরভক 

প্রাক্করন এফাং পূফ িফতী ফছদযয প্রাক্করন   

চূড়ান্তকযণ 

তারযখ 

৩.০০ ৩১.০৫.২০১৮ ৩১.০৫.২০১৯ ২৮-০৫-২০২০ ২৯-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ৩১-০৫-২০২০  ২৮-০৫-২০২১ ২৮-০৫-২০২২ 

[১.৩] মূল্য ভজুযী 

রযাংখ্যান প্রস্তুত ও 

প্রকা    

[১.৩.১] সবািা মূল্য সূচক ( CPI) 

এফাং ভজুযীয ায সূচক  (WRI) 

প্রকারত   

 

াংখ্যা 

২.০০ 

১২ ১২ ১২     ১২ ১২ 

[১.৩.২]  ফারড় বাড়া সূচক ( HRI  ) 

প্রকারত 

াংখ্যা ১.০০ 
৪ ৪ ৪     ৪ ৪ 

[১.৩.৩] রনভ িাণ াভগ্রী মূল্য সূচক 

(BMPI) প্রকারত  

াংখ্যা ১.০০ 
১২ ১২ ১২     ১২ ১২ 

[১.৪]  চররত উৎাদন 

রযাংখ্যান  

[১.৪.১] রল্প উৎাদন সূচক (QIIP ) 

প্রকারত  

াংখ্যা ১.০০ 
১২ ১২ ১২     ১২ ১২ 

[১.৪.২] উৎাদন মূল্য সূচক  (PPI) 

প্রকারত  

াংখ্যা ১.০০ 
১২ ১২ ১২     ১২ ১২ 

[১.৫] বফদদরক ফারণজু 

রযাংখ্যান প্রস্তুত ও 

প্রকা     

[১.৫.১] ভারক বফদদরক ফারণজু 

রযাংখ্যান াংক্রান্ত রযররজ 
াংখ্যা ২.০০  

  ১২ ১১ ১০ ৯ ৮   

[১.৬] ওরজরড এয 

ওদয়ফদাট িাদর  ডাটাদট  

[১.৬.১] আদরাড কৃত ডাটাদট াংখ্যা  ১.০০  ৮ ১০ ৯ ৮   ১০ ১০ 
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সকৌরগত 

উদেশ্যমূ 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 
কাম িক্রভ  কভ িম্পাদন সূচক একক 

কভ িম্পাদ

ন সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত অজিন* 

২০১৭-২০১৮ 

   

 

প্রকৃত অজিন* 

২০১৮-২০১৯ 

রক্ষুভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 
প্রদক্ষন 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন 

২০২১-২২ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আদরাডকযণ 

[১.৭] ভাইদক্রা ডাটাদট 

যফযা ও রফক্রয়  

[১.৭.১] যফযাকৃত ডাটাদট  %  ২.০০   ৫০ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫০  ৭০ ৮০ 

[১.৮] রযাংখ্যান ফল িগ্রন্থ 

২০১৯ প্রকা 

[১.৮.১] রযাংখ্যান ফল িগ্রন্থ ২০১৯ 

প্রকারত  

 তারযখ ২.০০ 
১৫-০৫-২০১৮ ১৫-০৫-২০১৯ ১৮-০৫-২০২০ ১৭-০৫-২০২০ ১৬-০৫-২০২০ ১৫-০৫-২০২০  ১৮-০৫-২০২১ ১৮-০৫-২০২২ 

[১.৯] রযাংখ্যান 

দকটব্যক -২০১৯ প্রকা 

[১.৯.১] রযাংখ্যান দকটব্যক -২০১৯ 

প্রকারত 

 তারযখ ২.০০ 
১৫-০৫-২০১৮ ১০-০৫-২০১৯ ০৭-০৫-২০২০ ০৮-০৫-২০২০ ০৯-০৫-২০২০ ১০-০৫-২০২০  ০৭-০৫-২০২১ ০৭-০৫-২০২২ 

[১.১০] বফদদরক ফারণজু 

রযাংখ্যান ফল িগ্রন্থ, 

২০১৮-১৯ প্রকা 

[১.১০.১] বফদদরক ফারণজু 

রযাংখ্যান ফল িগ্রন্থ, ২০১৮-১৯ 

প্রকারত 

তারযখ ২.০০ 

১৫-০৫-২০১৮ ৩০-০৫-২০১৯ ২৭-০৫-২০২০ ২৮-০৫-২০২০ ২৯-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০  ২৭-০৫-২০২১ ২৭-০৫-২০২২ 

[১.১১] ন্যানার একাউন্ট  

স্ট্ুাটিটিক প্রকা 

[১.১১.১] ন্যানার একাউন্ট 

স্ট্ুাটিটিক প্রকারত 

তারযখ ২.০০ 
২০-০৬-২০১৮ ৩০-০৫-২০১৯ ২৭-০৫-২০২০ ২৮-০৫-২০২০ ২৯-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০  ২৭-০৫-২০২১ ২৭-০৫-২০২২ 

[১.১২] ফাাংরাদদ 

রযাংখ্যান-২০১৯ প্রকা   

[১.১২.১] ফাাংরাদদ রযাংখ্যান-

২০১৯ প্রকারত 

তারযখ ১.০০ 
২০-০৬-২০১৮ ২০-০৫-২০১৯ ১৭-০৫-২০২০ ১৮-০৫-২০২০ ১৯-০৫-২০২০ ২০-০৫-২০২০  ১৭-০৫-২০২১ ১৭-০৫-২০২২ 

[১.১৩] ভারক 

রযাংখ্যান ব্যদরটিন 

প্রকা 

[১.১৩.১] ভারক রযাংখ্যান ব্যদরটিন 

প্রকারত  

াংখ্যা ২.০০ 

১২ ৬ ১২ ১১ ১০ ৯  ১২ ১২ 

[১.১৪] সবািা মূল্য সূচক 

ও ভজুরয সূচক াংক্রান্ত 

ভারক রযররজ- প্রকা  

[১.১৪.১] সবািা মূল্য সূচক ও ভজুরয 

সূচক াংক্রান্ত ভারক রযররজ  

প্রকারত   

াংখ্যা ২.০০  

১২ ১২ ১২     ১২ ১২ 

[১.১৫] রল্প উৎাদন 

াংক্রান্ত ভারক রযররজ   

[১.১৫.১] রল্প উৎাদন াংক্রান্ত 

ভারক রযররজ   প্রকারত 

াংখ্যা ২.০০ 
১২ ১২ ১২       

[১.১৬] কৃরল রযাংখ্যান 

ফল িগ্রন্থ-২০১৯ প্রকা 

[১.১৬.১]  কৃরল রযাংখ্যান ফল িগ্রন্থ-

২০১৯  প্রকারত 

তারযখ 
২.০০ ২৯-০৬-২০১৮ ২০-০৫-২০১৯ ১৭-০৫-২০২০ ১৮-০৫-২০২০ ১৯-০৫-২০২০ ২০-০৫-২০২০ - ১৭-০৫-২০২০ ১৭-০৫-২০২০ 

 

রনধ িারযত      

জরয/শুভারয 

রযচারনা 

২০ 

[২.১] কৃরল শুভারয ২০১৯  [২.১.১] মূর শুভারযয প্রাথরভক রযদাট ি 

প্রকারত 
তারযখ ৩.০০   ১৬-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ২৭-০৬.২০২০ ৩০-০৬.২০২০   

[২.১.২] নমুনা শুভারযয তথ্য াংগ্র 

ম্পন্নকৃত 
তারযখ ৩.০০   ১৬.০৬.২০২০ ২০.০৬.২০২০ ২৫.০৬.২০২০ ২৭.০৬.২০২০ ৩০.০৬.২০২০   

[২.২] জনশুভারয ও 

গৃগণনা ২০২১ 

[২.২.১] জনশুভারয ও গৃগণনা ২০২১ 

এয প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও  রপ্রদটরস্ট্াং ম্পন্ন  

তারযখ ২.০০   
১৫-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০  

  

[২.৩] রজরডর’য রবরি 

ফছয ২০০৫-০৬দত 

২০১৫-১৬ সত রযফতিন 

 

[২.৩.১] রযফতিদনয রযভাণ % ২.০০ ২৫ ৫০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০    
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সকৌরগত 

উদেশ্যমূ 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 
কাম িক্রভ  কভ িম্পাদন সূচক একক 

কভ িম্পাদ

ন সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত অজিন* 

২০১৭-২০১৮ 

   

 

প্রকৃত অজিন* 

২০১৮-২০১৯ 

রক্ষুভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 
প্রদক্ষন 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন 

২০২১-২২ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.৪] Monitoring the 

Situation of Vital 

Statistics of 

Bangladesh 

(MSVSB) Survey 

2019 

[২.৪.১] রযদাট ি প্রকারত তারযখ ২.০০ ২৭-০৬-২০১৮ ৩১.০৫.২০১৯ ৩০-০৫-২০২০ ০৫-০৬-২০২০ ১০-০৬-২০২০ ২৭-০৬-২০২০    

[২.৫] Effective 

Coverage of Basic 

Social Services of 

Bangladesh 

(ECBSS) third 

round survey 2019 

[২.৫.১] তথ্য াংগ্র ম্পন্ন তারযখ ২.০০   

১৫.০৬.২০২০ ২০.০৬.২০২০ ২৫.০৬.২০২০ ৩০.০৬.২০২০ 

   

[২.৬] Multiple 

Indicator Cluster 

Survey (MICS)- 
২০১৮  

[২.৬.১] রযদাট ি প্রকারত তারযখ ২.০০   

১৬-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

   

[২.৭] National 

Information 

Platform for 

Nutrition in 

Bangladesh 

 [২.৭.১] Policy brief প্রস্তুতকৃত তারযখ ১.০০   

১৬-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

   

[২.৮] Gender 

Statistics of 

Bangladesh 

[২.৮.১] Policy brief প্রস্তুতকৃত তারযখ ১.০০   

১৬-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 
   

[২.৯] Disaster Prone 

Area Atlas প্রণয়ন  

[২.৯.১]   ৫ টি  সজরায Disaster 

Prone Area Atlas প্রণীত 

াংখ্যা ২.০০     ১ ৪ ৫ ৪      

প্রারতষ্ঠারনক 

ক্ষভতা বৃরদ্ধ 

 

 

১৫ 

 

[৩.১] বা/দরভনায/ 

কভ িারায আদয়াজন  

[৩.১.১] আদয়ারজত 

সরভনায/ওয়াকি  

াংখ্যা 
২.০০ ২৪ ৩০ ৩৩ ৩২ ৩১ ৩০    

[৩.২] স্থানীয় প্ররক্ষণ [৩.২.১] দক্ষ জনফর বতরযয রদক্ষু 

প্ররক্ষণ প্রদি 

াংখ্যা 
৩.০০ ৭৫০ ৭৭৫ ৭৭৮ ৭৭৭ ৭৭৬ ৭৭৫    

[৩.৩] ভারক ভন্বয় 

বায রদ্ধান্তমূ 

ফাস্তফায়ন  

[৩.৩.১] ফাস্তফারয়ত রদ্ধান্ত  % 

২.০০  ৭৫ ৮৫ ৮২ ৮১ ৮০  ৮৮ ৯১ 

[৩.৪] সড সকয়ায স্থান [৩.৪.১] সড সকয়ায সন্টায স্থারত তারযখ ২.০০   ৩১-১২-২০১৯ ৩১-০১-২০২০ ২৯-০২-২০২০ ৩১-০৩-২০২০    
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সকৌরগত 

উদেশ্যমূ 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 
কাম িক্রভ  কভ িম্পাদন সূচক একক 

কভ িম্পাদ

ন সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত অজিন* 

২০১৭-২০১৮ 

   

 

প্রকৃত অজিন* 

২০১৮-২০১৯ 

রক্ষুভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 
প্রদক্ষন 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন 

২০২১-২২ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩.৫] রযাংখ্যান আইন,  

২০১৩ াংদাধন 

[৩.৫.১] াংদারধত আইদনয খড়া 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাদগ 

সপ্ররযত 

তারযখ ১.০০   

১৬-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০  

  

[৩.৬] প্রকানা াখা 

আধুরনকায়ন 

[৩.৬.১] রনযাদ রফদ্যুৎ াংদমাগ 

স্থারত 

তারযখ ২.০০   
১৬-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০  

  

[৩.৬.২] পুযাতন অদকদজা সভরন ও 

ভারাভার অারযত 

তারযখ ১.০০   
১৬-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০  

  

[৩.৬.৩] কাগজ ও যাায়রনক দ্রব্যারদ 

পৃথকবাদফ যক্ষণাদফক্ষণ 

তারযখ ১.০০   
১৬-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০  

  

[৩.৭] জাতীয় রযাংখ্যান 

প্ররক্ষণ একাদডরভ প্ররতষ্ঠা 

[৩.৭.১] উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাফ (রডরর) 

সপ্ররযত 

তারযখ 
১.০০   ১৬-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০    
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দপ্তয/াংস্থায আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ, ২০১৯-২০ 

(দভাট নম্বয- ২৫) 
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াংদমাজনী-১ 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

ক্ররভক 

নম্বয 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) রফফযণ 

১ এআইরড (SID) স্ট্ুাটিটিক এন্ড ইনপযদভটিক্স রডরবন 

২ রফরফএ (BBS) ফাাংরাদদ ব্যুদযা অ  স্ট্ুাটিটিক্স 

৩ এনএইচরড (NHD)  ন্যানার াউজদাল্ড ডাটাদফইজ 

৪ ররআই (CPI) কনরজউভায প্রাই  ইনদডক্স 

৫ রভক (MICS)    ভারির ইরন্ডদকটয ক্লাস্ট্ায াদব ি  

৬ রজরডর (GDP) সগ্রা    সভরস্ট্ক সপ্রাডাক্ট    

৭ এরএপএ (LFS)                   

৮ এরডরজ (SDG)  াদটইদনফর সডদবরদভন্ট সগার   

৯ এইচআইইএ (HIES) াউজদাল্ড ইনকাভ অুান্ড এক্সদরন্ডচায াদব ি  

১০  ই    ই (HRI)   াউজ সযইট ইনদডক্স  

১১     ই ই   (QIIP) সকায়ান্টাভ ইনদডক্স অফ ইনডারিয়ার সপ্রাডাকশ ন   

১২        ই (BMPI)    রফরল্ডাং ম্যাদটরযয়ার প্রাই ইনদডক্স   

১৩      ই (PPI)  সপ্রারডউায প্রাই ইনদডক্স    

১৪ ডারিউআযআই (WRI)  ওদয়জ সযইট ইনদডক্স   

১৫ গ্যাট  (GATS) সলাফার এডাি সটাফাদকা াদব ি 

১৬          (SVRS) স্যাম্পর বাইটার সযরজদিন রদস্ট্ম  

১৭ ইররফএএ (ECBSS) ইদপকটিব কবাদযজ অফ সফরক সস্যাার ারব িদ 
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 াংদমাজনী-২: কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং রযভা দ্ধরত এয রফফযণ 
 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ রফফযণ 
ফাস্তফায়নাকাযী 

দপ্তয/াংস্া 
রযভা দ্ধরত উাি সূত্র 

াধাযণ 
ভন্তব্য 

[১.১] প্রধান ও  অপ্রধান পদরয 
উৎাদন রাফ প্রাক্করন াংক্রান্ত ফারল িক 
জরয রযচারনা ও তথ্য প্রকা 

[১.১.১] প্রধান পদরয জরয 

রযচাররত ও তথ্য প্রকারত 

আউ, আভন, সফাদযা, আলু, গভ এফাং াট 

এই ছয়টি প্রধান পদরয উৎাদন রাফ 

প্রাক্করন   

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রকারত রযদাট ি 
বিবিএস 

ওয়েিসাইট 
  

[১.১.২] অপ্রধান পদরয জরয 

রযচাররত ও তথ্য প্রকারত 

 একত রফটি অপ্রধান পদরয উৎাদন 

রাফ প্রাক্করন 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রকারত রযদাট ি 

বিবিএস 

ওয়েিসাইট 
  

[১.২]  জাতীয় আয় প্রাক্করন 

[১.২.১]  উৎাদন দ্ধরতদত জাতীয় 

আদয়য চররত ফছদযয প্রস্তুতকৃত  

প্রাথরভক প্রাক্করন এফাং পূফ িফতী 

ফছদযয প্রাক্করন    চূড়ান্তকযণ 

ফছয রবরিক সদদয রজরডর প্রাক্করন। প্রচররত 

ভানদন্ডমূদয াাার যুদগাদমাগী নতুন 

ভানদদন্ডয রবরিদত  ঠিক  রাফপূফ িক রজরডর 

প্রকা 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রস্তুতকৃত প্রাক্করন 
বিবিএস 

ওয়েিসাইট 
  

[১.২.২] ব্যয় দ্ধরতদত জাতীয় 

আদয়য চররত ফছদযয প্রস্তুতকৃত  

প্রাথরভক প্রাক্করন এফাং পূফ িফতী 

ফছদযয প্রাক্করন   চূড়ান্তকযণ  

ফছয রবরিক সদদয রজরডর প্রাক্করন। প্রচররত 

ভানদন্ডমূদয াাার যুদগাদমাগী নতুন 

ভানদদন্ডয রবরিদত ঠিক রাফপূফ িক রজরডর 

প্রকা  

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রস্তুতকৃত প্রাক্করন 
বিবিএস 

ওয়েিসাইট 
  

[১.৩] মূল্য ভজুযী রযাংখ্যান প্রস্তুত ও 

প্রকা     

[১.৩.১] সবািা মূল্য সূচক ও ভজুযী 

সূচক াংক্রান্ত ভারক রযররজ- প্রকা  

প্রকারত  

প্ররত ভাদ সবািা মূল্য সূচদকয াাার 

ভজুযীয ায সুচক প্রকা কযা। রনধ িারযত 

ভয়ীভায ভদে সূচক প্রকা ও প্রচাদযয 

ব্যফস্া গ্রণ রনরিতকযণ।  

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রকারত রযদাট ি 
বিবিএস 

ওয়েিসাইট 
  

[১.৩.২]  ফারড় বাড়া সূচক ( HRI  ) 
প্রকারত  

প্ররত ভাদ ফারড়বাড়া সুচক প্রকা কযা। 

রনধ িারযত ভয়ীভায ভদে সূচক প্রকা ও 

প্রচাদযয ব্যফস্া গ্রণ রনরিতকযণ। 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রকারত রযদাট ি 
বিবিএস 

ওয়েিসাইট 
  

[১.৩.৩] রনভ িাণ াভগ্রী মূল্য সূচক 

(BMPI) প্রকারত  

প্ররত ভাদ রনভ িান াভগ্রী মূল্য সুচক প্রকা কযা। 

রনধ িারযত ভয়ীভায ভদে সূচক প্রকা ও 

প্রচাদযয ব্যফস্া গ্রণ রনরিতকযণ।  

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রকারত রযদাট ি 
বিবিএস 

ওয়েিসাইট 
  

[১.৪]  চররত উৎাদন রযাংখ্যান  

[১.৪.১] রল্প উৎাদন সূচক (QIIP ) 
প্রকারত 

মথাভদয় QIIP  াংকরন ও প্রকাদয ভদয়য 

ব্যফধান হ্রা। স্বল্পতভ ভদয়য ভদে াংকরন 

প্রস্তুত ও যফতীদত প্রচায ভােদভয দমারগতায় 

প্রকানা ও ব্যাক প্রচায রনরিতকযণ। 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রকারত রযদাট ি 
বিবিএস 

ওয়েিসাইট 
  

[১.৪.২] উৎাদন মূল্য সূচক  (PPI) 
প্রকারত  

মথাভদয় PPI  াংকরন ও প্রকাদয ভদয়য 

ব্যফধান হ্রা। স্বল্পতভ ভদয়য ভদে াংকরন 

প্রস্তুত ও যফতীদত প্রচায ভােদভয দমারগতায় 

প্রকানা ও ব্যাক প্রচায রনরিতকযণ।  

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রকারত রযদাট ি 
বিবিএস 

ওয়েিসাইট 
  



পৃষ্ঠা: 18 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ রফফযণ 
ফাস্তফায়নাকাযী 

দপ্তয/াংস্া 
রযভা দ্ধরত উাি সূত্র 

াধাযণ 
ভন্তব্য 

[১.৫] বফদদরক ফারণজু রযাংখ্যান প্রস্তুত 

ও প্রকা     

[১.৫.১]  বফদদরক ফারণজু 
রযাংখ্যান াংক্রান্ত ভারক রযররজ  

ভারক রবরিদত আভদারন, যপ্তারন ফারণজু 

াংক্রান্ত রযাংখ্যান রযররজ প্রকা 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

প্রকারত ভারক 

রযররজ 

বিবিএস 

ওয়েিসাইট 
  

[১.৬] ওরজরড এয ওদয়ফদাট িাদর  ডাটাদট  
আদরাডকযণ  

[১.৬.১] আদরাডকৃত ডাটাদট  
শুভারয/জরযদয ডাটাদট ওরজরড এয 

ওদয়ফদাট িাদর আদরাড  
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

ওরজরড এয 

ওদয়ফদাট িাদরয 

তথ্য মাচাই 

ওরজরড এয 

ওদয়ফদাট িাদরয 
  

[১.৭] ভাইদক্রা ডাটাদট যফযা ও রফক্রয়  [১.৭.১] যফযাকৃত ডাটাদট  
 শুভারয/জরযদয ডাটাদট আদফদদনয সপ্ররক্ষদত 

াংস্থা/ব্যরিয কাদছ রফক্রয় ও যফযা কযা 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রারনক সযকড ি াখায নরথ   

[১.৮] প রযাংখ্যান ফল িগ্রন্থ ২০১৯ প্রকা   
[১.৮.১] প রযাংখ্যান ফল িগ্রন্থ ২০১৯ 

প্রকাদয ভয়ীভা  

ফারল িক রযাংখ্যান গ্রন্থ ২০১ ৯ আকল িনীয় 

কদরফদয প্রকা; যকাদযয কর দপ্তয, 

জারতাংঘ রযাংখ্যান রফবাগ, ইরাভী 

দমারগতা াংস্থা াংরেষ্ট জাতীয় ও 

আন্তজিারতক প্লাটপযভমূদ সৌছাদনা ও এয 

ব্যাক গ্রণদমাগ্যতা রনরিতকযণ। 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রকারত রযদাট ি 
বিবিএস 

ওয়েিসাইট 
  

[১.৯] রযাংখ্যান দকটব্যক - ২০১৯ 

প্রকা 

[১.৯.১] রযাংখ্যান দকটব্যক -
২০১৯ প্রকাদয ভয়ীভা  

রযাংখ্যান দকট ফই আকল িনীয় কদরফদয 

প্রকা; যকাদযয কর দপ্তয, জারতাংঘ 

রযাংখ্যান রফবাগ, ইরাভী দমারগতা 

াংস্থা াংরেষ্ট জাতীয় ও আন্তজিারতক 

প্লাটপযভমূদ সৌছাদনা ও এয ব্যাক 

গ্রণদমাগ্যতা রনরিতকযণ।  

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রকারত রযদাট ি 
বিবিএস 

ওয়েিসাইট 
  

[১.১০] বফদদরক ফারণজু রযাংখ্যান 

ফল িগ্রন্থ- ২০১৮-১৯ প্রকা 

[১ .১ ০ .১ ] বফদদরক ফারণজু 

রযাংখ্যান ফল িগ্রন্থ- ২০১৮-১৯  

ফাৎরযক রবরিদত আভদারন/যপ্তারন ফারণজু 

াংক্রান্ত রযাংখ্যান প্রণয়ন ও রযদাট ি প্রকা 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রকারত রযদাট ি 

বিবিএস 

ওয়েিসাইট   

[১.১১] ন্যানার একাউন্ট  স্ট্ুাটিটিক 

প্রকা 

[১.১১.১] ন্যানার একাউন্ট 
স্ট্ুাটিটিক প্রকারত  

জাতীয় আয় াংক্রান্ত রযাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকা ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রকারত রযদাট ি 

বিবিএস 

ওয়েিসাইট   

[১.১২] ফাাংরাদদ রযাংখ্যান-২০১৯ 

প্রকা   
[১.১২.১] ফাাংরাদদ রযাংখ্যান-

২০১৯ প্রকারত 

াংরক্ষপ্ত কদরফদয ফাাংরাদদদয সভৌররক 

রযাংখ্যানমূ প্রকা ও প্রচায 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রকারত রযদাট ি 

বিবিএস 

ওয়েিসাইট   

[১.১৩] ভারক রযাংখ্যান ব্যদরটিন প্রকা 
[১.১৩.১] ভারক রযাংখ্যান ব্যদরটিন 

প্রকারত   

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযায রফরবন্ন 

কাম িক্রদভয  ভারক  াযাংদক্ষ 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রকারত রযদাট ি 

বিবিএস 

ওয়েিসাইট   

[১.১৪] সবািা মূল্য সূচক ও ভজুযী সূচক 
াংক্রান্ত ভারক রযররজ- প্রকা 

[১.১৪.১] সবািা মূল্য সূচক ও ভজুযী 
সূচক াংক্রান্ত ভারক রযররজ প্রকারত     

রনধ িারযত ভয়ীভায ভদে সূচক প্রকা ও 

প্রচাদযয ব্যফস্া গ্রণ রনরিতকযণ। 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রকারত রযদাট ি 

বিবিএস   
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কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ রফফযণ 
ফাস্তফায়নাকাযী 

দপ্তয/াংস্া 
রযভা দ্ধরত উাি সূত্র 

াধাযণ 
ভন্তব্য 

ওয়েিসাইট 

[১.১৫] রল্প উৎাদন াংক্রান্ত ভারক 
রযররজ    

[১.১৫.১] রল্প উৎাদন াংক্রান্ত 

ভারক রযররজ  প্রকারত 

রনধ িারযত ভয়ীভায ভদে রল্প উৎাদন সূচক 

প্রকা ও প্রচাদযয ব্যফস্া গ্রণ রনরিতকযণ। 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রকারত রযদাট ি 

বিবিএস 

ওয়েিসাইট   

[১.১৬] ফারল িক কৃরল রযাংখ্যান ফল িগ্রন্থ-
২০১৯ প্রকা 

[১.১৬.১] ফারল িক কৃরল রযাংখ্যান 

ফল িগ্রন্থ- ২০১৯ প্রকাদয ভয়ীভা 

ফারল িক কৃরল ফল ি গ্রন্থ আকল িনীয় কদরফদয প্রকা; 

যকাদযয কর দপ্তয, জারতাংঘ রযাংখ্যান 

রফবাগ, ইরাভী দমারগতা াংস্থা াংরেষ্ট 

জাতীয় ও আন্তজিারতক প্লাটপযভমূদ সৌছাদনা 

ও এয ব্যাক গ্রণদমাগ্যতা রনরিতকযণ।  

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রকারত রযদাট ি 

বিবিএস 

ওয়েিসাইট 
  

[২.১] কৃরল শুভারয ২০১৯   

[২.১.১] মূর শুভারযয প্রাথরভক রযদাট ি 

প্রকারত কৃরল শুভারযয প্রাথরভক রযদাট ি প্রকা কযা ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রকারত রযদাট ি 
বিবিএস 

ওয়েিসাইট 
  

[২.১.২] নমুনা শুভারযয তথ্য াংগ্র 

ম্পন্নকৃত 

কৃরল শুভারয ২০১৯ যফতী নমুনা এরাকা দত 

তবাগ কৃরল খানায তথ্য াংগ্র 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

প্রারনক/অরপ 

আদদ 

প্রারনক/অরপ 

আদদদয কর 
 

[২.২] জনশুভারয ও গৃগণনা ২০২১ 
[২.২.১] জনশুভারয ও গৃগণনা ২০২১ 

এয প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও রপ্রদটরস্ট্াং  

সদদয ৬ষ্ঠ জনশুভারয রযচারনায রদক্ষু প্রশ্নপত্র 

প্রণয়ন ও রপ্রদটরস্ট্াং 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

প্রারনক/অরপ 

আদদ 

প্রারনক/অরপ 

আদদদয কর 
  

[২.৩] রজরডর’য রবরি ফছয ২০০৫-০৬দত 

২০১৫-১৬ সত রযফতিন 
[২.৩.১] রযফতিদনয রযভাণ    

রফরবন্ন জরয, সকই স্ট্ারডয ভােদভ  রজরডর’য 

রবরি ফছয ২০০৫-০৬দত ২০১৫-১৬ সত রযফতিন 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

প্রারনক/অরপ 

আদদ 

প্রারনক/অরপ 

আদদদয কর 
  

[২.৪] Monitoring the Situation of 

Vital Statistics of Bangladesh 

(MSVSB) Survey 2 0 1 9  

[২.৪.১] রযদাট ি প্রকারত 
শুভারয অন্তফতীকারীন জনরভরতক গুরুত্বপূণ ি তথ্য 

প্রকা   
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রকারত রযদাট ি 

াড িকর ও রফরফএ 

ওদয়ফাইট 
  

[২.৫] Effective Coverage of 

Basic social Services of 

Bangladesh (ECBSS) third 

round survey 2 0 1 9  

[২.৫.১] তথ্য াংগ্র ম্পন্ন 
াভারজক সফামূরক তথ্য াংগ্র এফাং 

রযাংখ্যান প্রকা  
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

জারযকৃত প্রারনক 

আদদ 

প্রারনক আদদদয 

কর 
  

[২.৬] Multiple Indicator Cluster 

Survey (MICS)- ২০১৮  
[২.৬.১] রযদাট ি প্রকারত 

Multiple Indicator Cluster Survey 

(MICS)  াংক্রান্ত তথ্য প্রকা  
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রকারত রযদাট ি 

াড িকর ও রফরফএ 

ওদয়ফাইট 
  

[২.৭] National Information 

Platform for Nutrition in 

Bangladesh 

 [২.৭.১] Policy brief প্রস্তুতকৃত 
স্বাস্থু ও পুরষ্ট াংক্রান্ত ারনাগাদ তথ্য উাদিয  

Policy brief প্রস্তুত 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রকারত রযদাট ি 

াড িকর ও রফরফএ 

ওদয়ফাইট 
 

[২.৮] Gender Statistics of 

Bangladesh 

[২.৮.১] Policy brief প্রস্তুতকৃত 
Gender Statistics এয Policy brief প্রস্তুত ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রকারত রযদাট ি 

াড িকর ও রফরফএ 

ওদয়ফাইট 
 

[২.৯] Disaster Prone Area Atlas 
প্রণয়ন  

[২.৯.১]   প্রণীত  ৫ টি  সজরায 

Disaster Prone Area Atlas 

দ্যদম িাগপ্রফণ এরাকায াইদক্লান সিায, 

আশ্রয়দকন্দ্র ও ফহুতর বফন রচরিত কদয 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা প্রকারত রযদাট ি 

াড িকর ও রফরফএ 

ওদয়ফাইট 
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কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ রফফযণ 
ফাস্তফায়নাকাযী 

দপ্তয/াংস্া 
রযভা দ্ধরত উাি সূত্র 

াধাযণ 
ভন্তব্য 

দূদম িাগপ্রফণ এরাকায তথ্য াংগ্রপূফ িক রজও 

ডাটাদফইজ ব্যফায কদয Atlas প্রস্তুতকযণ।  

[৩.১] বা/দরভনায/ কভ িারায আদয়াজন  [৩.১.১] আদয়ারজত সরভনায/ওয়াকি  
 রফরফএ এয রফরবন্ন উইাং ও প্রকল্প কর্তিক 

আদয়ারজত ওয়াকি, বা ও সরভনায 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

জারযকৃত অরপ 

আদদ 
অরপ আদদদয কর   

[৩.২] স্থানীয় প্ররক্ষণ 
[৩.২.১] দক্ষ জনফর বতরযয রদক্ষু 

প্ররক্ষণ প্রদান  

দক্ষ  ভানফম্পদ উন্নয়দনয জন্য প্ররক্ষণ 
আদয়াজন, উযুি   ভয়দমাগী প্ররক্ষন প্রদান 
রনরিতকযণ।       

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 
জারযকৃত অরপ 

আদদ 
অরপ আদদদয কর   

[৩.৩] ভারক ভন্বয় বায রদ্ধান্তমূ 

ফাস্তফায়ন  
[৩.৩.১] ফাস্তফারয়ত রদ্ধান্ত  

রফরফএ এয  ভারক ভন্বয় বায রদ্ধান্তমূ 

ফাস্তফায়ন ম িাদরাচনা 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা  

ভারক ভন্বয় বায 

কাম িরফরফযণী 

কাম িরফরফযণীয কর ও 

রফরফএ ওদয়ফাইট 
  

[৩.৪] সড সকয়ায স্থান [৩.৪.১] সড সকয়ায সন্টায স্থারত 

 রফরফএ এয কর ম িাদয়য 

কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয সছদর-সভদয়দদয জন্য 

অরপ চরাকারীন  সড সকয়ায সন্টায স্থান 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 
স্থারত স সকয়ায 

সন্টায রযদ িন 
রযাংখ্যান বফন   

[৩.৫] রযাংখ্যান আইন ২০১৩ াংদাধন [৩.৫.১] াংদারধত আইদনয খড়া 

রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাদগ 

সপ্ররযত 

রযাংখ্যান আইন ২০১৩ াংদাধদনয জন্য খড়া 

প্রস্তুত ও রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাদগ 

সপ্রযণ 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা সপ্ররযত প্রস্তাফ প্রারনক সযকড ি  

[৩.৬] প্রকানা াখা আধুরনকায়ন [৩.৬.১] রনযাদ রফদ্যুৎ াংদমাগ 

স্থারত 

ফতিভান রফদ্যুত াংদমাদগয প্রদয়াজনীয় কারযগরয 

রফচুুরত রনণ িয়পূফ িক এয উন্নয়ন ও রনযাদ াংদমাগ 

স্থান 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 
রনযাদ রফদ্যুৎ াংদমাগ 

স্থারত 
রযাংখ্যান বফন  

[৩.৬.২] পুযাতন অদকদজা সভরন ও 

ভারাভার অারযত 

প্রকানা াখা দত পুযাতন অদকদজা সভরন ও 

ভারাভার অাযণ 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা রযদ িন রযাংখ্যান বফন  

[৩.৬.৩] কাগজ ও যাায়রনক দ্রব্যারদ 

পৃথকবাদফ যক্ষণাদফক্ষণ 

কাগজ ও যাায়রনক দ্রব্যারদ পৃথকবাদফ 

যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য প্রদয়াজনীয় কাম িক্রভ গ্রণ 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা রযদ িন রযাংখ্যান বফন  

[৩.৭] জাতীয় রযাংখ্যান প্ররক্ষণ 

একাদডরভ প্ররতষ্ঠা 

[৩.৭.১] উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাফ (রডরর) 

সপ্ররযত 

ফাাংরাদদদয যকারয রযাংখ্যান ব্যফস্থা 

রিারীকযদণয রদক্ষু জাতীয় রযাংখ্যান 

একাদডরভ প্ররতষ্ঠায জন্য রডরর প্রণয়ন 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা সপ্ররযত প্রস্তাফ প্রারনক সযকড ি   
২৫-০৬-

২০২০ 

৩০-০৬-

২০২০ 
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াংদমাজনী-৩:  

অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায রনকট সুরনরদ িষ্ট কভ িম্পাদন চারদামূ 

াংস্থায 

ধযণ াংস্থায নাভ াংরেষ্ট কভ িম্পাদন সূচক 

উি াংস্থায রনকট াংরেষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয 

চারদা চারদা/প্রতুাায সমৌরিকতা 

প্রতুাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

ম্পাদনা / 

মুদছ রদন 

অন্যান্য রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থা 

[১.১৫.১] রল্প উৎাদন াংক্রান্ত 

ভারক রযররজ প্রকারত 

ভয়ভত সদকন্ডারয ডাটা যফযা রকছু রকছু সূচক ও রযাংখ্যাদনয জন্য রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায সদকন্ডারয 

উাদিয উয রনব িযীরতা 

রযদাট ি প্রকাদ 

রফরম্ব 

 

অন্যান্য রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থা 

[১.১২.১] ফাাংরাদদ রযাংখ্যান-

২০১৯ প্রকারত 

ভয়ভত সদকন্ডারয ডাটা যফযা রকছু রকছু সূচক ও রযাংখ্যাদনয জন্য রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায সদকন্ডারয 

উাদিয উয রনব িযীরতা 

রযদাট ি প্রকাদ 

রফরম্ব 

 

অন্যান্য রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থা 

[১.১১.১] ন্যানার একাউন্ট 

স্ট্ুাটিটিক প্রকারত 

ভয়ভত সদকন্ডারয ডাটা যফযা রকছু রকছু সূচক ও রযাংখ্যাদনয জন্য রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায সদকন্ডারয 

উাদিয উয রনব িযীরতা 

রযদাট ি প্রকাদ 

রফরম্ব 

 

অন্যান্য রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থা 

[১.১০.১] বফদদরক ফারণজু 

রযাংখ্যান ফল িগ্রন্থ, ২০১৮-১৯ 

প্রকারত 

ভয়ভত সদকন্ডারয ডাটা যফযা রকছু রকছু সূচক ও রযাংখ্যাদনয জন্য রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায সদকন্ডারয 

উাদিয উয রনব িযীরতা 

রযদাট ি প্রকাদ 

রফরম্ব 

 

অন্যান্য রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থা 

[১.৯.১] রযাংখ্যান দকটব্যক -২০১৯ 

প্রকারত 

ভয়ভত সদকন্ডারয ডাটা যফযা রকছু রকছু সূচক ও রযাংখ্যাদনয জন্য রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায সদকন্ডারয 

উাদিয উয রনব িযীরতা 

রযদাট ি প্রকাদ 

রফরম্ব 

 

অন্যান্য রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থা 

[১.৮.১] রযাংখ্যান ফল িগ্রন্থ ২০১৯ 

প্রকারত 

ভয়ভত সদকন্ডারয ডাটা যফযা রকছু রকছু সূচক ও রযাংখ্যাদনয জন্য রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায সদকন্ডারয 

উাদিয উয রনব িযীরতা 

রযদাট ি প্রকাদ 

রফরম্ব 

 

অন্যান্য রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থা 

[১.৫.১] ভারক বফদদরক ফারণজু 

রযাংখ্যান াংক্রান্ত রযররজ প্রকারত 

ভয়ভত সদকন্ডারয ডাটা যফযা রকছু রকছু সূচক ও রযাংখ্যাদনয জন্য রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায সদকন্ডারয 

উাদিয উয রনব িযীরতা 

রযদাট ি প্রকাদ 

রফরম্ব 

 

অন্যান্য রফরবন্ন [১.৪.১] রল্প উৎাদন সূচক (QIIP ভয়ভত সদকন্ডারয ডাটা যফযা রকছু রকছু সূচক ও রযাংখ্যাদনয জন্য রফরবন্ন রযদাট ি প্রকাদ  



পৃষ্ঠা: 22 

 

াংস্থায 

ধযণ াংস্থায নাভ াংরেষ্ট কভ িম্পাদন সূচক 

উি াংস্থায রনকট াংরেষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয 

চারদা চারদা/প্রতুাায সমৌরিকতা 

প্রতুাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

ম্পাদনা / 

মুদছ রদন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থা ) প্রকারত ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায সদকন্ডারয 

উাদিয উয রনব িযীরতা 

রফরম্ব 

অন্যান্য রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থা 

[১.৪.২] উৎাদন মূল্য সূচক (PPI) 

প্রকারত 

ভয়ভত সদকন্ডারয ডাটা যফযা রকছু রকছু সূচক ও রযাংখ্যাদনয জন্য রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায সদকন্ডারয 

উাদিয উয রনব িযীরতা 

রযদাট ি প্রকাদ 

রফরম্ব 

 

অন্যান্য রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থা 

[১.২.১] উৎাদন দ্ধরতদত জাতীয় 

আদয়য চররত ফছদযয প্রস্তুতকৃত 

প্রাথরভক প্রাক্করন এফাং পূফ িফতী ফছদযয 

প্রাক্করন চূড়ান্তকযণ 

ভয়ভত সদকন্ডারয ডাটা যফযা রকছু রকছু সূচক ও রযাংখ্যাদনয জন্য রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায সদকন্ডারয 

উাদিয উয রনব িযীরতা 

রযদাট ি প্রকাদ 

রফরম্ব 

 

অন্যান্য রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থা 

[১.২.২] ব্যয় দ্ধরতদত জাতীয় আদয়য 

চররত ফছদযয প্রস্তুতকৃত প্রাথরভক 

প্রাক্করন এফাং পূফ িফতী ফছদযয প্রাক্করন 

চূড়ান্তকযণ 

ভয়ভত সদকন্ডারয ডাটা যফযা রকছু রকছু সূচক ও রযাংখ্যাদনয জন্য রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায সদকন্ডারয 

উাদিয উয রনব িযীরতা 

রযদাট ি প্রকাদ 

রফরম্ব 

 

ভন্ত্রণারয় কৃরল ভন্ত্রণারম [১.১.১] ছয়টি প্রধান পদরয উৎাদন 

রাফ প্রাক্করন াংক্রান্ত ফারল িক জরয 

রযচারনা ও তথ্য প্রকারত 

কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তয এয াদথ 

ভয়ভত ক্রকাটিাং অন্যান্য রফলদয় 

ভন্বয়াধন এফাং আন্তভন্ত্রণারয় বায় 

অনুদভাদন 

আন্তভন্ত্রণারয় ভন্বয়াধনপূফ িক প্রধান 

পরমূদয রাফ প্রাক্করন ও চূড়ান্ত কযা য়। 

পদরয উৎাদন 

রাফ প্রাক্করন ও 

চূড়ান্তকযদণ রফরম্ব 

 

অন্যান্য রযকল্পনা করভন [২.৪.১] রযদাট ি প্রকারত রযকল্পনা করভন কর্তিক ভয়ভত 

প্রকল্প অনুদভাদন 

রযকল্পনা করভন উি শুভারযয প্রকল্প 

অনুদভাদদনয জন্য একদনক বায় উস্থান 

কযদফন। 

রনধ িারযত ভদয় 

কাম িক্রভ ম্পাদন 

ম্ভফ দফ না 

 

অন্যান্য রযকল্পনা করভন [২.২.১] জনশুভারয ও গৃগণনা ২০২১ 

এয প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও রপ্রদটরস্ট্াং ম্পন্ন 

রযকল্পনা করভন কর্তিক ভয়ভত 

প্রকল্প অনুদভাদন 

রযকল্পনা করভন উি শুভারযয প্রকল্প 

অনুদভাদদনয জন্য একদনক বায় উস্থান 

কযদফন। 

রনধ িারযত ভদয় 

কাম িক্রভ ম্পাদন 

ম্ভফ দফ না 

 

 


