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উদদষ্টা
জনাফ এভ.এ. ভান্নান, এভপ
ভাননীয় ভন্ত্রী
পযকল্পনা ভন্ত্রণারয়

জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী
পচফ
পযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা পফবাগ

াপফ িক তত্ত্বাফধান
মভাাম্মাদ তাজুর আরাভ
ভাপযচারক (পতপযক্ত পচফ)
ফাংরাদদ পযংখ্যান ব্যুদযা

ম্পাদনা পযলদ
জনাফ মঘাল সুফব্রত
উভাপযচারক, পফপফএ
জনাফ জাপয অম্মদ খান
পযচারক (ভেগ্ম-পচফ), এপিকারচায উআং
জনাফ অব্যর কারাভ অজাদ
র্যচারক (ভেগ্ম-র্চফ), এ এ টি আই
জনাফ কপফয উপিন অাম্মদ
পযচারক, আন্ডাপি এন্ড মরফায উআং
জনাফ মভাাম্মদ অফদুর কাপদয পভয়া
পযচারক, ন্যানার একাউপটং (ভল্য  ভজুপয) উআং
পজয়াউিীন অদভদ
পযচারক, ন্যানার একাউপটং (পজপিপ  বফদদপক ফাপণজু) উআং
জনাফ মভা: জাপদুর ক যদায
পযচারক (উ-পচফ), মন্পা উআং
জনাফ মভা: ভাসুদ অরভ
পযচারক (উ-পচফ), মিদভািাপপ এন্ড মরথ উআং
জনাফ ভাপৄজুর আরাভ
পযচারক, কপম্পউটায উআং
জনাফ মভা: এভদাদুর ক
পযচারক, এপএ এন্ড এভঅআএ উআং
ড. সভা: াাদাৎ সাবন
পযচারক, পযকল্পনা  উন্নয়ন মর

অহ্বায়ক
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য-পচফ

ংি, ংকরন  ংদাধন:
জনাফ মভা: অপভরুরআরাভ, উপযচারক, জনাফ ভৄুঃ সভবদী াান , কাযী র্যাংখ্যান কভিকতিা, জনাফ ইযাত তার্পয়া ইরাভ
ঊর্ভ,ি র্যাংখ্যান তদন্তকাযী, মভা: ভপউপিন, কপম্পউটাযভৄদ্রাক্ষপযক, পফপফএ।
প্রচ্ছদ: পচত্তযঞ্জন মঘাল, প্রকানা াখা, ফাংরাদদ পযংখ্যান ব্যুদযা
প্রকাকার: ভাচ ি ২০২০ পি.
ভৄদ্রণ: প্রকানা াখা
এপএ এন্ড এভঅআএ উআং, ফাংরাদদ পযংখ্যান ব্যুদযা
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জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄর্জব্যয যভান
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ভন্ত্রী
রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায

ফাণী
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকাবযয জাতীয় র্যাংখ্যান াংস্থা ( NSO) পদদফ ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা
(র্ফর্ফএ) তুন্ত গুরুত্বপূণ ি  দাপয়ত্বীর প্রপতষ্ঠান। গত ২০১৯ াদর ম্পা পদত কভিকাদন্ডয একটি াভপিক ধাযনা
উস্থাদনয প্রদচষ্টা দরা ‘ফাপল িক প্রপতদফদন ২০১৯’। এ প্রপতদফদন প্রকানায উদযাগদক অপভ স্বাগত জানাআ।
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মখ াপনায মনতৃত্বাধীন অয়াভী রীগ মজাট যকাদযয টানা তৃতীয় মভয়াদ চরদছ।
ফাংরাদদদয ভূতপূফ ি িগ পত ম্ভফ দয়দছ প্রধানভন্ত্রী মখ াপনায দূযদী মনতৃত্ব , কৃপিভ মদদপ্রভ , াধাযণ
ভানুদলয প্রপত বারফাা  ভভত্বদফাধ এফং কদ ায পযশ্রদভয পদর। উন্নয়দনয কর পচি পযপূণ িবাদফ উস্থাপত য়
ফাংরাদদ পযংখ্যান ব্যুদযা কতৃক
ি প্রণয়নকৃত পফপবন্ন জপয এফং শুভাপযয পরাপদরয ভাধ্যদভ। যকাদযয ঙ্গীকায
রুকল্প-২০২১, প্তভ ঞ্চফাপল িকী পযকল্পনা , মটকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এপিপজ) এফং ফ-দ্বী পযকল্পনা -২১০০
ফাস্তফায়দন পফপফএ পনযরবাদফ কাজ কদয মাদচ্ছ। ভান জাতীয় াংবদ 'র্যাংখ্যান আইন ২০১৩' াবয পবর
তথ্য াংগ্র, াংকরন, র্যাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাবয সেবে জাতীয় র্যাংখ্যান ব্যফস্থায় এক নতুন ভেবগয সূচনা
বয়বছ। তাছাড়া, জাতীয় র্যাংখ্যান ব্যফস্থা উন্নয়বনয রবেু জাতীয় সকৌরে
(National Strategy for the
Development of Statistics–NSDS) প্রণীত বয়বছ এফাং ইবতাভবে তা ফাস্তফায়বনয রবেু র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ শুরু
কযা বয়বছ।
পফশ্বায়দনয ভেদগ াপযংখ্যাপনক তদথ্যয উত্তদযাত্তয বৃপি াদচ্ছ । যকাদযয পযকল্পনা প্রনয়ন , উন্নয়দন িগপত
াধন, দাপযদ্র পফদভাচণ, ব্যফা-ফাপণজু ম্প্রাযণ, উদযাক্তা বতযী  মফকাযত্ব দূযীকযণ প্রভৃপত প্রস্তুদত পনর্ভির এফং
ভদয়াদমাগী পযংখ্যাদনয মকান পফকল্প মনআ। ফাংরাদদ  পযংখ্যান ব্যুদযা অগাভীদত অদযা ভেদগাদমাগী এফং
পফশ্বভাদনয পযংখ্যান কাম িক্রভ কযদফ ফদর অা কযপছ।
আর্ভ অতুন্ত আনর্িত সম, ২০১৯ াবর ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা কর্তিক ম্পার্দত র্ফর্বন্ন কাম িক্রবভয
আবরাবক ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকার্ত বে । এ ধযবণয উবযাগ জনগবণয কাবছ যকাবযয স্বেতা ও জফাফর্দর্তা
সুর্নর্িত কযবফ ফবর আর্ভ র্ফশ্বা কর্য। একটি সুখী ও ভদ্ধারী ফাাংরাবদ র্ফর্নভিাবণ র্ফর্ফএ এয অক্লান্ত প্রবচষ্টা
অব্যাত থাকবফ। ‘ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৯ ’ প্রস্তুবতয াবথ জর্ড়ত র্ফর্ফএ এয কর স্তবযয কভিকতিা/কভিচাযীবক
আন্তর্যক ধন্যফাদ জ্ঞান কযর্ছ।

ভাচ ি ২০২০ র্ি.

এভ.এ.ভান্নান, এভর্
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র্চফ
র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্ানা র্ফবাগ
র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায

ফাণী
ফাংরাদদ পযংখ্যান ব্যুদযা (পফপফএ) ফাপল িক প্রপতদফদন ২০১৯ প্রকাদয উদযাগ পনদয়দছ মজদন অপভ তুন্ত অনপিত। এ প্রপতদফদদনয
ভাধ্যদভ পফপফএ এয কাম িক্রদভয াপফ িক ধাযণা ায়া মাদফ। ভরত ফাপল িক প্রপতদফদন যকাপয কাম িক্রদভয স্বচ্ছতা এফং জফাফপদপতায
প্রপতপরন। এআ প্রপতদফদদন মদদয অথ ি-াভাপজক, কৃপল, জনভপষ্ট, জনস্বাস্থু, পল্প, ব্যফা-ফাপণজু, পযদফ াপফ িক পফলদয় ম্যক
িগপতয ধাযণা ায়া মাদফ ফদর অপভ পফশ্বা কপয।
জাতীয় পযংখ্যান প্রপতষ্ঠান (NSO) পদমফ পফপফএ এয যদয়দছ একটি মগৌযদফাজ্জ্ব র ঐপতু। স্বাধীনতাবর্ত্তায ফাাংরাবদবয তথ্যউার্ত্তর্বর্র্ত্তক র্দ্ধান্ত গ্রণ প্রর্ক্রয়াবক র্িারী কযায রবেু জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄর্জব্যয যভান এঁয সুদূযপ্রাযী র্চন্তা ধাযায় ১৯৭৪
াবর র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয়য অধীবন থাকা তৎকারীন চাযটি র্যাংখ্যান অর্পবক (র্যকল্পনা ভন্ত্রণারবয়য অধীন র্যাংখ্যান ব্যুবযা, কৃর্ল
ভন্ত্রণারবয়য অধীন ব্যুবযা অফ এর্গ্রকারচায স্টুাটিটিক্স ও এর্গ্রকারচায সন্পা কর্ভন এফাং স্বযাস্ট্র ভন্ত্রণারবয়য অধীন পুবরন সন্পা
কর্ভন) একীভূত কবয র্ফর্ফএ প্রর্তষ্ঠা কযা য়। তৎযফতীদত র্যাংখ্যান ব্যফস্থাবক আবযা র্িারী কযায রবেু ফঙ্গফন্ধু ১৯৭৫ াবর
র্যকল্পনা ভন্ত্রণারবয়য অধীন র্যাংখ্যান র্ফবাগ প্রর্তষ্ঠা কবযন।
সদবয আথ ি -াভার্জক উন্নয়ন ও র্যকল্পনা প্রণয়বন র্যাংখ্যাবনয অর্যাম িতা পুনযায় ফঙ্গফন্ধুয সুবমাগ্য কন্যা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী
জনবনেী সখ ার্না অনুধাফন কবযন। ২০১২ াবর র্যাংখ্যান ব্যফস্থাবক আবযা সুাংত ও গণভৄখী কযায রবেু গুরুত্বপূণ ি কাম িাফরীয
দার্য়ত্ব র্দবয় র্তর্ন র্ফস্তৃত র্যবয পুন:প্রর্তষ্ঠা কবযন ‘র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ ’। র্যাংখ্যান ব্যফস্থাবক প্রার্তষ্ঠার্নক রুদান
তথা এয আইনগত র্বর্র্ত্ত স্থাবনয রবেু ‘র্যাংখ্যান আইন ২০১৩ ’ প্রণয়ন ‘জাতীয় র্যাংখ্যান উন্নয়ন সকৌরে (NSDS)’
অনুবভাদন প্রদান কবযন। এযয বতই জাতীয় ও আন্তজিার্তক র্যভন্ডবর র্নর্ভির ও ভবয়ার্চত র্যাংখ্যান প্রণয়বন র্ফর্ফএ াংর্িষ্ট
কবরয আস্থা ও প্রাংা অজিন সদবয অর্পর্য়ার র্যাংখ্যান প্রস্তুবতয সকন্দ্রর্ফন্দু র্ববফ প্রর্তষ্ঠা রাব কবযবছ।
পফপফএ প্রপত দ ফছয ম িাবৃপত্তদত জনশুভাপয  গৃগণনা , কৃপল শুভাপয  থ িননপতক শুভাপয ীল িক ৩টি গুরুত্বপূণ ি শুভাপয নুষ্ঠান ম্পন্ন
কদয থাদক। এযআ ধাযাফাপকতায় গত ০৯ জুন-২০ জুন ২০১৯ ভদয় াযাদদব্যাী কৃপল শুভাপয নুপষ্ঠত দয়দছ। এযয গত ২৯ দটাফয
২০১৯ তাপযদখ একদনক বায় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কতৃিক পফপফএ এয ফদচদয় গুরুত্বপূণ ি শুভাপয জনশুভাপয  গৃগণনা
২০২১ প্রকল্পটি
নুদভাপদত দয় পযচাপরত দচ্ছ। ২০১৯-২০ থ ি ফছদয ফাংরাদদ পযংখ্যান ব্যুদযা কতৃিক ১৪টি উন্নয়ন প্রকদল্পয কাম িক্রভ ব্যা ত
যদয়দছ। পফপফএ এয পনদয়াগ , দদান্নপত াপফ িক কাম িক্রভ সুষ্ঠুবাদফ পযচারনায জন্য “ফাংরাদদ পযংখ্যান ব্যুদযা কভিচাযী পনদয়াগ
পফপধভারা ২০১৯” চূড়ান্ত নুদভাদনক্রদভ ১৮ মভ ২০১৯ তাপযদখ মগদজট অকাদয প্রকাপত য়।
ফতিভান র্ফবশ্ব যকার্য ও সফযকার্য র্যকল্পনা প্রণয়ন , উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ , ফাস্তফায়ন ও ভল্যায়ন র্যফীেবণয সেবে র্যাংখ্যাবনয গুরুত্ব
উর্ত্তবযার্ত্তয বৃর্দ্ধ াবে। এ সপ্রর্েবত জার্তাংবঘয ে সথবক MDG যফতী মটকআ উন্নয়ন বীষ্ট (Sustainable Development
Goals-SDGs) ফাস্তফায়ন পযফীক্ষদণ তথ্য উাত্ত ভন্বয় পযং খ্যানদক মথামথ গুরুত্ব প্রদান একটি ‘নতুন তথ্য পফপ্লফ ’ (New
Data Revolution) এয অহ্বান জানাদনা দয়দছ। ম রক্ষুদক াভদন মযদখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয নুদভাদনক্রদভ
৫৪ দস্য পফপষ্ট
জাতীয় উাত্ত ভন্বয় কপভটি (NDCC) কাম িক্রভ পযচারনা কযদছ। উদেখ্য , ফতিভান যকাবযয র্নফ িাচনী ইবতায ২০১৮, সটকই
উন্নয়ন অবীষ্ট (এর্ডর্জ), রূকল্প ২০২১ ও ২০৪১, ঞ্চ-ফার্ল িক র্যকল্পনা , ফ-দ্বী র্যকল্পনা ২১০০ প্রভৃর্ত য রেুভাো অজিবন যকাবযয
র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/াংস্থা-সক র্ফলয়র্বর্র্ত্তক তথ্য-উার্ত্ত দ্বাযা ায়তায জন্য র্ফর্ফএ র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবে। ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৯
এয প্রস্তুত ও প্রকাবয াবথ াংর্িষ্ট করবক আার্ভ আন্তর্যক ধন্যফাদ জানার্ে।

সৌদযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী

ভাচ ি ২০২০ র্ি.
ix

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৯

x
ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৯

ভার্যচারক
(অর্তর্যি র্চফ)
ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা

ভৄখফন্ধ
ফাপল িক প্রপতদফদন ফাংরাদদ পযংখ্যান ব্যুদযা য (পফপফএ) একটি পনয়পভত প্রকানা। পযংখ্যান অআন , ২০১৩
নুমায়ী ফাংরাদদ পযংখ্যান ব্যুদযায পফগত এক ফছদযয (২০১৯ ার) মাফতীয় কভিকাদন্ডয ভন্বদয় ফাপল িক প্রপতদফদন, ২০১৯
প্রকাপত দচ্ছ।
ফাংরাদদ পযংখ্যান ব্যুদযা যকাপয ম িাদয় উন্নয়ন পযকল্পনাপফদ , নীপত-পনধ িাযক, গদফলণা  পক্ষা প্রপতষ্ঠান ,
জাতীয়  অন্তিজাপতক ংস্থা এফং ন্যান্য ব্যফাযকাযীগদণয চাপদা মভাতাদফক দ্রুততায াদথ ঠিক  পনর্ভির পযংখ্যান
যফযাদয পনবিযদমাগ্য জাতীয় পযংখ্যান ংস্থা পদদফ কাজ কযদছ। অন্তিজাপতক পযংখ্যান ব্যফস্থায দঙ্গ তার পভপরদয়
ফাংরাদদ পযংখ্যান ব্যুদযা পফপবন্ন কভিকান্ড াদত পনদয়দছ। মটকআ উন্নয়ন রক্ষুভািা (এপিপজ) আপন্ডদকটয ম্পপকিত ১০৫
প্রকাদযয তথ্য পফপফএদয জপয মথদক ায়া মাদফ। বাআটার স্ট্ুাটিপস্ট্ক , খানায অয়-ব্যয় জপয, গদফলণা িপত, পযদফ
 জরফায়ু ংক্রান্ত জপয , জাতীয় প্রপতফন্ধী , খায পনযাত্তা প্রভৃপত ংক্রান্ত কাম িক্রভ চরভান যদয়দছ। এছাড়া , পযংখ্যান
ব্যফস্থাদক পধকতয পক্তারীকযদণয র মক্ষু ন্যানার িাদটপজ পয যা মিদবরদভট ফ স্ট্ুাটিপস্ট্ক (এনএপিএ)
ফাস্তফায়দনয কাজ চরদছ। এছাড়া  কৃপল (স্য, ভৎস্য  প্রাপণম্পদ ) শুভাপয-২০১৮ এফং জনশুভাপয  গৃগণনা -২০২১ 
ন্যান্য গুরুত্বপূণ ি কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন কযদছ।
জাতীয় পযংখ্যান ংস্থা পদদফ পফপফএ ফাংরাদদদয াভপিক া পযংখ্যাপনক মমভন - জনপভপত, জনস্বাস্থু,
াভাপজক, থ িননপতক, কৃপল, পল্প, ব্যফা-ফাপণজু, পযদফ, জরফায়ু পযফতিন , দুদম িাগ প্রভৃপতয ঠিক  ভয়দাদমাগী তথ্য
উাত্তমক অন্তিজাপতক ভানদদন্ড ংগ্য, প্রস্তুত  প্রকা কদয অদছ। সদবয ঞ্চ-ফার্ল িকী র্যকল্পনা, রূকল্প ২০২১, সটকই
উন্নয়ন বীষ্ট (এপিপজ), মিল্টা প্লুান ২১০০ প্রভৃপতয ফাস্তফায়ন িগপত পযফীক্ষদণ ঠিক  পনর্ভির র্যাংখ্যাবনয র্ফকল্প
সনই। এ কাবজ পফপফএ এয ক্রভফধ িভান ম্প্রার্যত র্যাংখ্যান প্রস্তুবতয সেবে একভাে যকার্য াংস্থা (NSO) র্ববফ গত
এক ফছবয (২০১৯) অর্জিত অাংখ্য গুরুত্বপূণ ি কাম িক্রভবক এ প্রর্তবফদবন ায-ংদক্ষ পদদফ প্রপতপপরত কযা দয়দছ ।
র্যাংখ্যান কাম িক্রদভয উন্নয়বন এবদবয প্রর্থতমা গবফলক , থ িনীপতপফদ, র্যাংখ্যানর্ফদ, ভাজর্ফজ্ঞানী ও অাংীজবনয
াবথ ভতর্ফর্নভবয়য ভােবভ াযস্পর্যক বমার্গতা বৃর্দ্ধ এফাং ভবয়াবমাগী র্যাংখ্যান প্রস্তুত কযায র্ফলয়টিবক অগ্রার্ধকায
সদয়া বয়বছ । পবর, র্যাংখ্যাবনয গুণগতভান বৃর্দ্ধয াবথ পফপফএ এয গ্রণবমাগ্যতাও ফহুরাাংব বৃর্দ্ধ সবয়বছ। ফতিভাবন
র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয প্রতুে র্দক -র্নবদ িনায় পফপফএ কর্তিক ম্পার্দত কাম িাফরী আন্তজিার্তক অঙ্গবন
প্রাংর্ত বে । ফাাংরাবদবয র্যাংখ্যান ব্যফস্থা এক নতুন পদগদন্তয সূচনা কবযবছ। এজন্য ভাননীয় র্যকল্পনাভন্ত্রী ,
র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবা সগয র্চফ, দফ িাপয পফপফএ এয কর কভিকতিা ও কভিচার্য এফাং শুবানুোয়ীবদয প্রর্ত
আর্ভ আন্তর্যক কৃতজ্ঞতা  ধন্যফাদ জ্ঞান কযর্ছ।
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১.০ ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ)
টভূর্ভ :
ঠিক পযকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন  িগপত ম িদফক্ষদণ ফাংরাদদ পফশ্বব্যাী পযংখ্যাদনয গুরুত্ব পযীভ। ফাাংরাবদ
র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) জাতীয় র্যাংখ্যান াংস্থা (এনএও) র্ববফ অর্পর্য়ার র্যাংখ্যান প্রণয়ন ও প্রকা কবয
থাবক। জাতীয় ও স্থানীয় র্যকল্পনা প্রণয়বন র্নবয়ার্জত র্যকল্পনার্ফদ, নীর্ত-র্নধ িাযক, যকার্য-সফযকার্য গবফলণা প্রর্তষ্ঠান,
র্ফর্বন্ন আন্তিজার্তক উন্নয়ন বমাগী াংস্থা, এনর্জও এফাং জনাধাযবণয ব্যফাবযয জন্য র্ফর্বন্ন তথ্য-উার্ত্ত াংগ্র, াংকরন,
র্ফবিলণ ও প্রকাবয দার্য়ত্ব র্ফর্ফএ র্নয়র্ভতবাবফ ারন কবয আবছ। স্বাধীনতা উর্ত্তয ফাাংরাবদব তথ্য-উার্ত্তর্বর্র্ত্তক র্দ্ধান্ত
গ্রণ প্রর্ক্রয়া প্রফতিন কযায রবেু ফাাংরাবদবয স্থর্ত জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄর্জব্যয যভাবনয সুদূযপ্র াযী র্চন্তাধাযায
পরশ্রুর্ত এফাং র্দক-র্নবদ িনায় ১৯৭৪ াবর যকাদযয পতনটি ভন্ত্রণারবয়য অধীবন থাকা চাযটি র্যাংখ্যান াংস্থা (পযকল্পনা
ভন্ত্রণারদয়য ধীন পযংখ্যান ব্যুদযা, কৃপল ভন্ত্রণারদয়য অধীন ব্যুদযা ফ এপিকারচায স্ট্ুাটিটিক্স  এপিকারচায মন্পা
কপভন এফং স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয়য অধীন পুদরন মন্পা কপভন)-মক একীভূত কবয পফপফএ প্রর্তষ্ঠা কযা য়। তৎযফতীদত
জাতীয় পযংখ্যান ব্যফস্থাদক অদযা পক্তারী, ভেদগাদমাগী  অন্তিজাপতক ভাদন উন্নীত কযায রদক্ষু ফঙ্গফন্ধু ১৯৭৫ াদর
পযকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য ধীন পযংখ্যান পফবাগ প্রপতষ্ঠা কদযন।
জাতীয় ম িাদয় পযংখ্যাদনয গুরুত্ব পফদফচনা কদয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মখ াপনা ২৫ দটাফয ১৯৯৯ াদর ঢাকায অগাযগাঁ
এ পযংখ্যান বফন উদদ্বাধন কদযন। জাপতয পতায পনজ াদত গড়া প্রপতষ্ঠানদক অধুপনক, পক্তারী  অন্তিজাপতকভাদন
উন্নীতকযদণয রদক্ষু তাঁয সুদমাগ্য কন্যা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মখ াপনায যকায ২০১০ াদর পযংখ্যান পফবাগ পুনঃপ্রপতষ্ঠা
কদয। যকাদযয রুকল্প ২০২১ (পবন ২০২১) এয ন্যতভ রক্ষু দরা পিপজটার ফাংরাদদ পফপনভিাণ, মায একটি গুরুত্বপূণ ি
উাদান পযংখ্যান। স্বাধীনতায সুদীঘ ি ৪২ ফছয য ২০১৩ াদরয ২৭ মপব্রুয়াপয “পযংখ্যান অআন, ২০১৩” ভান জাতীয়
ংদদ া য়ায ভধ্য পদদয় পফপফএ কর পযংখ্যান কাম িক্রভ অআপন কা াদভার্ভক্ত কযা য়। ফতিভাদন পফপফএ মদদয
জাতীয় পযংখ্যান ব্যফস্থাদক পক্তারী কযায রদক্ষু পফপফএ এয মনতুদত্ব জাতীয় পযংখ্যান উন্নয়ন মকৌরি (National
Strategy for the Development of Statistics- NSDS) প্রণয়ন কযা য় মা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয একান্ত অিদ
ভপন্ত্রপযলদ কতৃিক নুদভাদদনয ভাধ্যদভ যাষ্ট্রীয় পযকল্পনা দপরর পদমফ স্বীকৃপত ায়।
পযংখ্যান অআন, ২০১৩ এফং জাতীয় পযংখ্যান উন্নয়ন মকৌরি (এনএপিএ) মভাতাদফক ফতিভান যকাদযয পনফ িাচনী
আদতায ২০১৮, ঞ্চফাপল িক পযকল্পনা, রুকল্প ২০২১  ২০৪১, মিল্টা প্লান ২১০০, মটকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এপিপজ) প্রভৃপত
ফাস্তফায়ন, পযফীক্ষণ  ভল্যায়দন জাতীয় পযংখ্যান ংস্থা পদদফ পফপফএ এয ভর দাপয়ত্ব দচ্ছ ফস্তুপনষ্ট, ঠিক, পনবিযদমাগ্য
 ভদয়াদমাগী পযংখ্যান যফযা পনপিত কযা।

র্ফর্ফএ-এয র্বন
জাতীয় র্যাংখ্যান প্রর্তষ্ঠান র্ববফ স্থানীয় ও আন্তজিার্তকবাবফ প্রর্তষ্ঠা রাব।

র্ফর্ফএ-এয র্ভন





১.১

ঠিক ও ভানম্মত এফাং ভবয়াবমাগী, র্যাংখ্যান যফযা;
নীর্ত র্নধ িাযক, র্যকল্পনার্ফদ, গবফলক ও র্দ্ধান্ত গ্রণকাযীবদয চার্দাভার্পক উার্ত্ত র্যবফন;
প্রার্তষ্ঠার্নক দেতা বৃর্দ্ধ;
সাদার্যত্ব প্রর্তষ্ঠা।

পফপফএ এয কাম িাফপর:
র্যাংখ্যান আইন, ২০১৩ এয উবেশ্য পূযণকবল্প পফপফএ এয কাম িাফর্র র্নম্নরূ:
(ক) ঠিক, র্নর্ভির ও ভবয়াবমাগী র্যাংখ্যান প্রণয়ন ও াংযেণ;
(খ) ঠিক, র্নর্ভির ও ভবয়াবমাগী র্যাংখ্যান প্রণয়বনয জন্য সদবয আথ ি-াভার্জক র্ফর্বন্ন সেবে
জর্য
র্যচারনা;
(গ) জনশুভার্য, কৃর্ল শুভার্য, ভৎস্য ও প্রার্ণম্পদ শুভার্য, অথ িননর্তক শুভার্য অন্যান্য শুভার্য ও জর্যবয রবেু
মাফতীয় কাম িক্রভ গ্রণ;
(ঘ) যকার্য ম িাবয় উন্নয়ন র্যকল্পনার্ফদ, নীর্ত-র্নধ িাযক, গবফলণা ও র্ো প্রর্তষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তজিার্তক াংস্থা
এফং অন্যান্য ব্যফাযকাযীগবণয চার্দা অনুাবয দ্রুততায র্ত র্নবিযবমাগ্য ও ব্যফাযফান্ধফ র্যাংখ্যান
যফযাকযণ;
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(ঙ) র্যাংখ্যান র্ফলয়ক নীর্তভারা ও দ্ধর্ত প্রণয়ন;
(চ) াখা কাম িারবয়য কাম িার্দ বযজর্ভবন তদাযক এফাং প্রবমাজু সেবে এয প্রর্তবফদন ম িাবরাচনা ও প্রকাবয ব্যফস্থা
গ্রণ;
(ছ) জাতীয় র্যাংখ্যান উন্নয়ন সকৌরে (National Strategy for the Development of Statistics) প্রফতিন
এফাং ভয় ভয় ারনাগাদকযণ;
(জ) র্যাংখ্যান র্ফলবয় দে জনর্ি ততর্যয রবেু প্রবয়াজনীয় প্রর্েণ কভিসূর্চ গ্রণ;
(ঝ) র্যাংখ্যাবনয ভূর্ভকা ও কাম িক্রবভয গুরুত্ব ম্পবকি জনবচতনতা বৃর্দ্ধকযণ;
(ঞ) র্যাংখ্যান কাম িক্রভ ম্পাদবন তথ্য-প্রভের্িয ব্যফায র্নর্িতকযণ;
(ট) সম সকান কর্তিে, যাভি প্রদানকাযী প্রর্তষ্ঠান, সফযকার্য াংস্থা এফাং আন্তজিার্তক াংস্থায াবথ র্যাংখ্যান
র্ফলবয় প্রবয়াজনীয় ভন্বয় ও বমার্গতা প্রদান;
(ঠ) সবািায ভল্য-সূচক অন্যান্য ভল্যসূচক এফাং জাতীয় র্াফ প্রস্তুতকযণ;
(ড) অথ িননর্তক, র্যবফগত, াভার্জক ও জনর্ভর্ত াংক্রান্ত র্নবদ িক প্রণয়ন ও প্রকাকযণ;
(ঢ) ভূর্ভ ব্যফায র্ফর্বন্ন পবরয উৎাদন, উৎাদন-ব্যয় এফাং পরাধীন জর্ভয র্যভাণ প্রাক্করন;
(ণ) র্জও-সকাড র্বস্টভ প্রণয়ন এফাং একভাে যকার্য র্জও-সকাড র্বস্টভ র্ববফ উা ারনাগাদকযণ ও াংযেণ
এফাং অন্যান্য কর যকার্য াংস্থা ফা প্রর্তষ্ঠানবক ব্যফাবযয জন্য উদ্বুদ্ধকযণ;
(ত) জাতীয় জনাংখ্যা সযর্জস্টায (National Population Register) প্রণয়ন ও ভয় ভয় ারনাগাদকযণ;
(থ) ভপন্বত সন্ট্রার পজিাপপকুার আনপযদভন পদস্ট্ভ (Geographic Information System) প্রণয়ন;
(দ) পযংখ্যাদনয প্রধান প্রধান কাম িক্রভভ অন্তজিাপতক ভাদন প্রপভতকযণ (Standardization);
(ধ) াংযেবণয র্ফকল্প ব্যফস্থা জাতীয় তথ্য বান্ডায প্রণয়ন ও আধুর্নক দ্ধর্তবত আকিাইবব াংযেণ;
(ন) জাতীয় ও আন্তজিার্তক াংস্থায জন্য প্রণীত যকার্য র্যাংখ্যাবনয ভান তুকযণ (Authentication);
() র্যাংখ্যান াংক্রান্ত যাভি সফা প্রদান;
(প) যকায কর্তিক র্নবদ ির্ত অন্যান্য দার্য়ত্ব ারন; এফাং
(ফ) উর্যউি দার্য়ত্ব ারন ও কাম িাফর্র ম্পাদবনয জন্য প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ।

১.২ পফপফএ এয জনফর

অনুবভার্দত
কভিযত

প্রথভ সের্ণ

র্দ্বতীয় সের্ণ

৪৫৭
১৫১

১২৪
৬৫

র্ততীয়
সের্ণ
২৯৩৫
১৫৩৮

চতুথ ি সের্ণ

সভাট

৮১৩
৪৮০

৪৩২৯
২২৩৪

র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ সৃর্ষ্টয য বত সদবয র্যাংখ্যান কাম িক্রবভ আবযা গর্ত ঞ্চায বয়বছ। ইবতাভবে
র্ফর্ফএবক র্িারী কযায সম প্রস্তাফ যকায কর্তিক অনুবভার্দত বয়বছ তা পরবাবফ ফাস্তফায়বনয কাম িক্রভ াবত সনয়া
বয়বছ। পবর, সদবয র্যাংখ্যাবনয সেবে নতুন র্দগন্ত উবন্ার্চত বয়বছ। এ সপ্রর্েবত অর্ধকতয ভানম্পন্ন তথ্য ও উার্ত্ত
দ্রুততভ ভবয় যফযাবয জন্য র্ফর্ফএ এয ভাঠ ম িাবয় তথা কর র্ফবাগ ও সজরা ম িাবয় অর্প স্থান এফাং উবজরা
ম িাবয়য অর্পভবক র্িারীকযবণয রবেু র্ফর্ফএ এয াাংগঠর্নক কাঠাবভা র্যফতিবনয কাম িক্রভ গ্রণ কযা বয়বছ।
ফতিভাবন ৮টি র্ফবাগীয় বয র্ফবাগীয় র্যাংখ্যান অর্প এফাং ৬৪ টি সজরায় সজরা র্যাংখ্যান অর্প স্থান কবয চায
স্তযর্ফর্ষ্ট াাংগঠর্নক কাঠাবভা গঠন কযা বয়বছ।
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১.৩

পফপফএ এয াংগ পনক কা াদভা:
ভার্যচারক
উভার্যচারক

র্যচারক,
এর্গ্রকারচায
উইাং

র্যচারক,
সন্পা উইাং

র্যচারক,
সডবভাগ্রার্প
এন্ড সরথ
উইাং

র্যচারক,
ইন্ডার্স্ট্র
অুান্ড সরফায
উইাং

র্যচারক,
ন্যানার
অুাকাউর্ন্টাং
উইাং

র্যচারক,
কর্ম্পউটায
উইাং

র্যচারক, র্যচারক,
এপএ অুান্ড এএটিআই
এভআইএ

র্ফবাগীয় র্যাংখ্যান কাম িারয়
সজরা র্যাংখ্যান কাম িারয়
উবজরা/থানা র্যাংখ্যান কাম িারয়

১.৪

রূকল্প ২০২১ ও র্ফর্ফএ:

ফাাংরাবদ একটি অর্যবভয় ম্ভাফনায সদ, এই ম্ভাফনা এখবনা অফাস্তফার্য়ত যবয়বছ। ২০২১ াবর এয স্বাধীনতায ৫০ তভ
ফার্ল িকী উদমার্ত বফ। সদবয দীঘ িবভয়ার্দ উন্নয়ন ভস্যাগুবরা র্ফবফচনায় সযবখ প্রধানভন্ত্রী সখ ার্নায সনর্তবত্ব গঠিত যকায
কর্তিক রুকল্প ২০২১ গৃীত য়। রুকল্প ২০২১ এফাং এয বমাগী সপ্রর্েত র্যকল্পনা ২০১০-২০২১ এ ফাাংরাবদবয জন্য ২০২১
ার নাগাদ র্কছু সুস্পষ্ট উন্নয়ন রেুভাো র্নধ িাযণ কযা বয়বছ। এই রেুভাোগুবরা অজিন কযা সগবর তা ফাাংরাবদবক একটি
র্নম্ন আবয়য অথ িনীর্ত সথবক ভেভ আবয়য অথ িনীর্তয প্রাথর্ভক স্তবয উন্নীত কবয সদবয আথ িাভার্জক র্যবফবয রুান্তয
ঘটাবফ। রুকল্প ২০২১ এ ভাথার্ছু উচ্চতয আয় এভন একটি উন্নয়ন র্যবফবয র্চে তুবর ধযা বয়বছ, সমখাবন জনগবণয
জীফনমাোয ভান উন্নত বফ, তাযা অর্ধকতয র্র্েত বফ, অর্ধকতয াভার্জক ন্যায়র্ফচায ও ন্যায়ঙ্গত আথ িাভার্জক
র্যবফ াবফ এফাং জরফায়ু র্যফতিন ও প্রাকৃর্তক দুবম িাগ সথবক উর্ত্তভ সুযোয ভােবভ উন্নয়বনয ধাযাফার্কতা র্নর্িত বফ।
ভানফার্ধকায, ভতপ্রকাবয স্বাধীনতা, আইবনয ান, ফণ ি-ধভি-র্ফশ্বা র্নর্ফ িববল কর নাগর্যবকয ভতা এফাং সুবমাবগয
ভতায ওয সজায র্দবয় গণতার্ন্ত্রক নীর্তভারায ওয র্বর্র্ত্ত কবয গবড় উঠবফ বমাগী যাজননর্তক র্যবফ। ফাজায অথ িনীর্তয
কাঠাবভায আওতায় ফাাংরাবদবয অথ িনীর্ত র্যচার্রত বরও ফাজায ব্যফস্থায র্ফকৃর্ত াংবাধন, সুবমাবগয ভতা র্নর্িতকযণ
এফাং কবরয জন্য ভতা ও াভার্জক ন্যায়র্ফচায র্নর্িতকযবণয জন্য এবত ভের্িভেিবাবফ যকাবযয স্তবেবয ব্যফস্থা
থাকবফ।
ভরত রুকল্প র্ফবৃর্ত বত সাধন কবয সপ্রর্েত র্যকল্পনায উন্নয়ন অগ্রার্ধকায র্নরুণ কযা বয়বছ এফাং এবত ফাাংরাবদবয
র্ফযভান জনম্পবদয ম্ভাফনা এফাং প্রাপ্ত প্রাকৃর্তক ম্পদ ২০২১ াবর সদটিয সমখাবন উনীত ওয়া দযকায, সই রুবযখা
তুবর ধযা বয়বছ। এই উন্নয়ন অগ্রার্ধকাযগুবরায ভবে যবয়বছ: দার্যদ্র্ু র্নযন ও ব্যাক প্রবৃর্দ্ধয র্নিয়তা র্ফধান; কাম িকয
সুান ও র্িারী প্রর্তষ্ঠান গবড় সতারায াাার্ একটি াংবফদনীর ভাজ র্ফর্নভিাণ; র্ফশ্বায়ন ও আঞ্চর্রক বমার্গতা
াংর্িষ্ট ভস্যায সভাকাবফরা; উন্নয়ন ও জনকল্যাবণয স্বাবথ ি জ্বারার্ন র্নযার্ত্তা র্ফধান; একটি র্িারী অফকাঠাবভা র্ফর্নভিাণ ও
নগযায়ণ ভস্যাফর্রয ব্যফস্থানা; জরফায়ু র্যফতিবনয প্রবাফ হ্রাকযণ এফাং একটি জ্ঞানর্বর্র্ত্তক ভাজ গঠন। র্ফলয়গত এই
প্রয়া এভন একটি র্নভিাণ কযবফ মায ওবয দুবটা ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনায় (লষ্ঠ এফাং প্তভ ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনা) সুর্নর্দ িষ্ট
কভিবকৌর র্নধ িার্যত বফ।
ফাাংরাবদবয জনগণ তাবদয ফতিভান অফস্থাবনয চাইবত সম অর্ধকতয উন্নত বর্ফষ্যৎ র্ফর্নভিাবণয াভথ্যি যাবখ সই ফাস্তফতাবক
র্ফবফচনায় সযবখ রুকল্প ২০২১ ও এয ভথ িবন সপ্রর্েত র্যকল্পনায় বর্ফষ্যবতয সই রেুভ অজিন কযবত আভাবদয
প্রাকৃর্তক ও জনম্পদ ব্যফাবযয কাঠাবভা রেু ও সকৌরভ উস্থান কযা বয়বছ।
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রুকল্প ২০২১ এ ফাাংরাবদবয আথ িাভার্জক র্যবফবক একটি র্নম্ন আবয়য অথ িনীর্ত সথবক ২০২১ াবরয ভবে একটি ভেভ
আবয়য সদবয প্রাথর্ভক ম িাবয় রুান্তবযয অঙ্গীকায ব্যি বয়বছ, মখন দার্যদ্র্ু পুবযাপুর্য দূযীভূত বফ, সমখাবন ভাজ
যস্পবযয প্রর্ত াংবফদনীর ও মত্নফান বফ, র্োয় আবরার্কত কর ভানুল সুস্থ ও সুিয জীফনমান কযবফ। াাংর্ফধার্নক
ফােফাধকতা ও ভানফার্ধকাবযয র্ফলবয় আন্তজিার্তক অঙ্গীকাবযয াবথ াভঞ্জস্য সযবখ ফাাংরাবদ ২০২১ াবর এভন একটি সদ
বফ সমখাবন, (১) কর নাগর্যক তাবদয অন্তর্ন ির্ত ম্ভাফনাবক র্যপূণ িবাবফ র্ফকর্ত কযায জন্য ভান সুবমাগ রাব কযবফ;
(২) কর নাগর্যক এভন একটি ভানম্মত জীফনমান কযবফ সমখাবন সভৌর্রক স্বাস্থু র্যচম িা ও ম িাপ্ত পুর্ষ্ঠয র্নিয়তা থাকবফ;
(৩) প্রভের্িগতবাবফ অগ্রযভান একটি জার্তয জনম্পদ চার্দায র্যপূযক য় এভন একটি আধুর্নক কার্যগর্য ও বৃর্র্ত্তভরক
র্োয় কর নাগর্যবকয অর্ধকায র্নর্িত বফ; (৪) জরফায়ু র্যফতিন ও প্রাকৃর্তক দুবম িাগ সথবক উন্নততয সুযোয ভােবভ
উন্নয়বনয ধাযাফার্কতা র্নর্িত কযা বফ; (৫) গণতার্রেক নীর্তভারা, আইবনয ান ও ভানফার্ধকাবযয প্রর্ত কবরই েদ্ধাীর
থাকবফ; (৬) নৃতার্িক জনবগাষ্ঠী, অভথ ি জনবগাষ্ঠী, অযায সুর্ফধাফর্ঞ্চত জনবগাষ্ঠী কবরয সেবে সজন্ডায ভতা যো
এফাং (৭) কর ভানুবলয র্ফর্চে সৃজনীরতাবক উৎাদান ও রারন কযা বফ।
এবাবফ ২০২১ াবর ফাাংরাবদ র্ফবশ্বয ভেভ আবয়য সদগুবরায ভবে তায র্নজস্ব স্থান কবয সনবফ, সমখাবন শুধু উচ্চতয
জীফনমাোয ভাবনয র্দক সথবক নয়, ফযাং ভানফ উন্নয়বনয নানাভৄখী র্নবদ িক অনুমায়ীও এয অগ্রগর্তয প্রর্তপরন ঘটবফ এফাং তা
অর্জিত বফ, এই প্রতুয় র্নবয় অথ িননর্তক উন্নয়বনয ধাযাফার্কতা যোয় যাষ্ট্রবক অফশ্যই প্রধান ভূর্ভকা ারন কযবত বফ।
তবফ সই ভূর্ভকা এভন বফ না সম, তা শুধু র্বল্পাবযাবগয র্নয়রেণ ও ভার্রকানায দার্য়ত্ব গ্রণ কযবফ, ফযাং তা সফযকার্য
উবযাগ ও উদ্ভাফনাবক র্ফকর্ত বত ায়তায াত ফার্ড়বয় সদবফ এফাং সফযকার্য খাত মাবত র্ফর্নবয়াগ কযবত াবয এফাং
প্রবৃর্দ্ধয অন্যতভ চার্রকার্ি র্ববফ কাজ কযবত াবয তায অনুকূর র্যবফ ততর্যয রবেু অফকাঠাবভা র্ফর্নভিাণ ও কাম িকয
ফাজায র্নয়রেবণয দার্য়ত্ব ফন কযবফ যাষ্ট্র। আধুর্নক প্রভের্ি দ্বাযা র্যপূণ িবাবফ েভ ব্যয়ােয়ী যকার্য খাবতয র্ফতযণ
ব্যফস্থায ভােবভ সফা প্রদান কর যকার্য ও সফযকার্য খাবতয প্রর্তষ্ঠান র্যচারনায় বফ িাচ্চ ভাবনয সুান র্নর্িত
কযাই বফ যকাবযয দার্য়ত্ব।
উদ্ভাফনা ও র্বল্পাবযাবগ র্ফর্নবয়াগবক উৎার্ত কবয এফাং র্চন্তা ও প্রর্তবা র্ফকর্ত ওয়ায সুবমাগ ায়- এভন একটি নীর্ত
র্যবফব সফযকার্য খাবতয কাম িক্রভ র্যচার্রত বফ। সফযকার্য র্ল্পাংগঠবন প্রবণাদনা দান র্ক্রয়বাবফ উৎাদনবক
উৎার্ত কবয এভন াংস্কাবযয ভােবভ আর্থ িক ভেস্থতা ও আইন ব্যফস্থাবক অর্ধকতয দে কবয সতারা বফ। ক্ষুদ্র্, সছাট ও
ভাঝার্য র্ল্প উন্নয়ন কভিসূর্চয তফর্ষ্টু বফ ভর্রা উবযািাবদযবক র্ফবল উৎাদান।
র্যববল, একটি র্যবফফান্ধফ দ্ধর্তবত অফকাঠাবভা, ইউটির্রটি ও অন্যান্য সফা র্ফতযবণ যকার্য-সফযকার্য অাংীদাযী
(র্র্র্) প্রকল্প ও অন্যান্য উদ্ভাফনাভরক ভবডবরয ভােবভ যকার্য ও সফযকার্য খাত কাম িকযবাবফ ও দেতায াবথ
যস্পবযয বমার্গতা কযবফ।
র্ফবশ্বয ফ িার্ধক জনফহুর সদগুবরায ভবে বফ িাচ্চ জনাংখ্যা ঘনত্ব ফাাংরাবদবয অফস্থান অষ্টভ বরও, সদটিয
জনাংখ্যাতার্িক র্নবদ িকগুবরাবত প্রাংনীয় উন্নর্ত র্যরর্েত য়। জন্র্নবযাধক ব্যফাবযয ায বৃর্দ্ধ সবয়বছ; প্রজনন ও
ভতুু ায কবভ এববছ; ভাথার্ছু আয় বৃর্দ্ধ সবয়বছ; দার্যবদ্র্য ার্ফ িক ভাো হ্রা সবয়বছ; স্কুবর বর্তিয ায সফবড়বছ;
নগযাঞ্চরগুবরাবত ফফাকাযী জনাংখ্যায অনুাত বৃর্দ্ধ াবে; এভর্ন আবযা অবনক তথ্য সদয়া সমবত াবয। ১৯৭১ াবর
স্বাধীনতা রাববয য সথবক সদবয সভাট জনাংখ্যা সফবড়বছ ৭১ র্ভর্রয়ন সথবক ১৫০ র্ভর্রয়বন। প্রায় এক দক মাফৎ সভাট
প্রজনন ায (টিএপআয) র্স্থর্তীর যবয়বছ এফাং াম্প্রর্তক হ্রা অতুন্ত ভন্থয। প্রজনন এখবনা জনাংখ্যা বৃর্দ্ধবত প্রধান ভূর্ভকা
ারন কযবছ। ফতিভান প্রজনন ও ভতুুয াবযয র্স্থর্তীর ওয়ায পূফ ি ম িন্ত জনাংখ্যায আয়তন প্রায় ২৮০ র্ভর্রয়ন বত াবয।
প্রজনবনয ফতিভান াবয ২০২১ াবর জনাংখ্যায সভাট াংখ্যা দাঁড়াবফ ১৭১.৭১ র্ভর্রয়বন।
২০৫১ াবর লাট ফছবযয সফী ফয়ী জনাংখ্যায অনুাত র্ফচর্রত ওয়ায ভবতা অফস্থায় সৌছুবফ। ২০২১ াবর ৬০ ফছয ফয়ী
ভানুবলয াংখ্যা দাঁড়াবফ ১৪ র্ভর্রয়বন এফাং এই াংখ্যা ২০৫১ এয সলবাবগ প্রায় ৩০ র্ভর্রয়বন উনীত বফ। এটি এই র্নবদ ি
কবয সম, ফাাংরাবদ ফয়স্ক জনাংখ্যায দ্রুত বৃর্দ্ধয এক নতুন ম িাবয় এয আনুলর্ঙ্গক কর ভস্যা প্রবফ কযবত মাবে।
প্রবেণ সথবক জানা মায় সম, এভনর্ক প্রর্তস্থান ম িাবয়য প্রজনবন উনীত ওয়ায বযও জনাংখ্যায ফবয়াবৃর্দ্ধয ধাযা
অব্যাত থাকবফ।
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকাবযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী সখ ার্না পযংখ্যাদনয গুরুত্ব উরপি কদয ফদরন , “অভাদদয
যকায জাতীয় পযংখ্যান ব্যফস্থায উন্নয়দন পপপয়ার পযংখ্যাদনয গুরুত্ব র্ফবফচনায় র্যাংখ্যান আইন, ২০১৩ প্রণয়ন
কবযবছ। র্যাংখ্যান উন্নয়বন জাতীয় সকৌরে (NSDS) ২০১৩ অনুবভাদন কবযবছ। র্যাংখ্যান ব্যফস্থাবক ার্ফ িক উন্নয়ন
র্যকল্পনায ভর র্বর্র্ত্ত র্ফবফচনা কবয আভযা ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযাবক সকন্দ্র বত র্তণভর ম িায় ম িন্ত র্িারী
কযায উবযাগ র্নবয়র্ছ”।
রুকল্প ২০২১ (সপ্রর্েত র্যকল্পনা ২০১০-২০২১)ও র্ফর্ফএ-এয াংর্িষ্ট অবীষ্ট রেু ও রেুভাো:

রেু

রেুভাো

১.১: র্ফর্ফএ-এয সনর্তবত্ব ভর্ন্বত, সাদাযী, দে এফাং কাম িকযী জাতীয়
র্যাংখ্যান ব্যফস্থা প্রর্তষ্ঠা কযা।
১.২:র্যাংখ্যান সনটওয়ার্কিাং স্থান ও র্িারীকযণ এফাং এ কাবজয জন্য
র্ডর্জটার আকিাইব প্রর্তষ্ঠা ও তায ব্যফায কযা।
১.৩: র্যাংখ্যান র্ফলবয় দে জনর্ি ততর্যয রবেু সদব র্ফবদব
প্রবয়াজনীয় প্রর্েণ কভিসূর্চ গ্রণ ও কাম িক্রভ র্নর্িতকযণ।
১.৪: জনকল্যাবণ র্যাংখ্যান াংক্রান্ত যাভি ও সফা প্রদাবনয াাার্
র্যাংখ্যাবনয ভূর্ভকা ও কাম িক্রবভয গুরুত্ব ম্পবকি জনবচতনতা বৃর্দ্ধকযা।
২: সদবয উন্নয়নভরক র্যকল্পনা প্রণয়ন ২.১: জর্য/শুভার্য র্যচারনা সজাযদায কযা।
এফাং প্রার্নক কভিকাবন্ডয জন্য ২.২: জনশুভাপয, কৃর্ল (স্য, ভৎস্য ও প্রার্ণম্পদ) শুভাপয এফাং অথ িননর্তক
র্নবিযবমাগ্য ও ারনাগাদ তথ্য যফযা। শুভার্য ছাড়াও আথ ি-াভার্জক, জনর্ভর্ত এফাং র্যবফ অন্যান্য র্ফলবয়
জর্য র্যচারনা কযা।
২.৩: জাতীয় র্াফ এফাং র্ফর্বন্ন সূচক র্নরূবণয াাার্ সদীয় ও
আন্তজিার্তক ফার্ণজু র্ফলয়ক তথ্য াংগ্র, প্রর্ক্রয়াকযণ, র্ফবিলণ ও প্রকা
কযা।
২.৪: আন্তজিার্তক ভানদবন্ড সদবয র্যাংখ্যাবনয ভবয়ার্চত চার্দা র্নরূণ,
আধুর্নক প্রভের্ি ব্যফায কবয তথ্যাংগ্র, প্রর্ক্রয়াকযণ কযা।
২.৫: জাতীয় র্যাংখ্যান তথ্যবান্ডায (National Statistical Data
bank) প্রর্তষ্ঠা ও াংযেণ এফাং ব্যফাযকাযীবদয চার্দা অনুাবয
র্যাংখ্যান যফযা কযা।
২.৬: র্ফর্বন্ন যকার্য ও সফযকার্য প্রর্তষ্ঠাবনয াবথ ভন্বয়, বমার্গতা ও
র্দকর্নবদ িনা প্রদাবনয ভােবভ প্রর্ভত র্যাংখ্যান দ্ধর্ত প্রর্তষ্ঠা কযা।
১: সদবয উন্নয়ন ও জন কল্যাবণ
আধুর্নক দ্ধর্তবত র্যাংখ্যান প্রস্তুত
এফাং উন্নততয তথ্যপ্রভের্িয ভােবভ তা
র্ফবিলণ, াংযেণ ও প্রকা।
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১.৪.১ রূকল্প ২০২১ ও র্ডর্জটার ফাাংরাবদ র্ফর্নভিাসণ র্ফর্ফএ এয কাম িক্রভ:
র্ফর্ফএ র্যাংখ্যান র্ফলয়ক তথ্য ও উার্ত্ত াংগ্র , াংকরন, র্ফবিলণ, প্রর্ক্রয়াকযবণয ভােবভ যকার্য র্যাংখ্যান প্রস্তুত ও
প্রকা কবয থাবক। র্ফর্ফএ দাপ্তর্যক র্ফর্বন্ন র্যাংখ্যান াংগ্র, প্রস্তুত ও প্রকা কযায াাার্ যকাবযয রূকল্প ২০২১
অনুমায়ী ফাস্তফায়ন ও অগ্রগর্ত ম িাবরাচনায জন্য প্রবয়াজনীয় তথ্য উার্ত্ত যফযা কবয
আবছ। র্নবম্ন এ াংক্রান্ত প্রধান
কাম িক্রভভ তুবর ধযা বরা:

ক. আইর্টি (ICT) াংক্রান্ত কাম িক্রভ:















র্ডর্জটার ইনপযবভন র্বস্টভ: ফতিভান যকাবযয Digital Vision সক াভবন সযবখ পফপফএ এয কর শুভার্য ও
জর্যবয র্ফর্বন্ন তথ্যভ াবিাবয াংযেণ কবয Web enabled GIS based Information System এয ভােবভ
র্ফবাগ, সজরা, উবজরা/থানা, ইউর্নয়ন ও সভৌজার্বর্র্ত্তক তথ্য Digital দ্ধর্তবত Graphically উস্থান কযা
বয়বছ। তাছাড়া ফাাংরাবদবয র্ফর্বন্ন সভৌজা , ইউর্নয়ন, থানা/উবজরা, সজরা ও র্ফবাগীয় ম িাবয়য জনতার্িক তথ্য
ও উার্ত্তবক GIS Map-এয ভােবভ উস্থান ও তথ্য-সফা প্রদাবন Geo-Master file র্ফর্ফএ কর্তিক াংযর্েত ও
ারনাগাদ কযা য় এফাং যকাবযয অন্যান্য াংস্থায কাবজ এ সকাড ব্যফায য়।
সস্ট্রনবদর্নাং র্জও সকার্ডাং র্বস্টভ: ফাাংরাবদবয প্রার্নক র্ফবাগ , সজরা, উবজরা, ইউর্নয়ন, সভৌজা, গ্রাভ, র্টি
কযবাবযন, সৌযবা, ভো ও Key Point Installation এয নাভ ফাাংরা ও ইাংবযর্জবত শুদ্ধ ও সুর্নর্দ িষ্টকযণ , এ
কর সুর্নর্দ িষ্ট নাবভয একটি আইনগত ভম িাদা (Legal Status) প্রদান, র্জও সকাড নম্বয প্রদান কযায জন্য কাজ কবয
মাবে।
Geographic Information System (GIS) Map: আকা (Areal Photography) ভােবভ ভগ্র
সদবয ছর্ফ াংগ্রবয ভােবভ র্জআইএ Software ব্যফায কবয কর সভৌজা/ভোয ম্যা প্রস্তুত কযা বয়বছ।
GIS Map এয কাযবণ সমবকান এরাকায় ম্যা র্বর্র্ত্তক তথ্য উস্থাবনয কাজ জ বয়বছ। এই ম্যা ব্যফাবযয
পবর শুভার্যয কাবাবযজ সুাংত বয়বছ এফাং শুভার্য ও জর্যবয গুণগতভাবনয উন্নর্ত বয়বছ।
Data Recovery Lab: র্ফর্ফএ কর্তিক সম কর শুভার্য ও জর্যবয ডাটা Magnetic tape এ াংযর্েত আবছ
তা র্ডর্জটার দ্ধর্তবত রূান্তবযয জন্য Data Recovery Lab প্রর্তষ্ঠা কযা বয়বছ । আর্য দক বত াংগৃীত
ম্যাগবনটিক সটব ডাটা াংযর্েত আবছ এফাং র্ডর্জটার দ্ধর্তবত উি ডাটা রূান্তয কযা বর ডাটায ব্যফায জ
বফ।
ই-াফর্রবকন: ই-াফর্রবকন র্ডর্জটার প্রভের্িয একটি উন্নত াংস্কযণ । প্রভের্িয কল্যাবণ গবফলক, র্যকল্পনার্ফদ,
নীর্ত র্নধ িাযক, ছাে ও ব্যফাযকাযীগণ এখন ঘবয ফব অনায়াব অনরাইবনয ভােবভ ভৄসৄবতিয ভবে প্রবয়াজনীয় তথ্য
ও উার্ত্ত াংগ্র কযবত াবযন। সজন্য র্ফর্ফএ একটি ভেগান্তকাযী দবে ‘ ই-াফর্রবকন দ্ধর্ত’ গ্রণ কবযবছ।
পবর, র্ফর্ফএ কর্তিক ভয় ভয় প্রকার্ত/অনুবভার্দত আদভশুভার্য, অথ িননর্তক শুভার্য ও অন্যান্য জাতীয় জর্যবয
াভর্য়ক ও চূড়ান্ত র্যবাট িভ এখন অনরাইন বত ডাউনবরাড কবয ব্যফায কযা ম্ভফ বে।
ই-অুাবটনডুান্প সযর্জস্টায: কভিকতিা/কভিচাযীগবণয ভয়ভতযকার্য অর্পব আগভন ও প্রস্থান র্নর্িত কযায রবেু
যকাবযয ‘রূকল্প-২০২১’ কভিসূর্চয অাং র্ববফ 'ই-অুাবটন ডুান্প সযর্জস্টায' দ্ধর্ত স্থাবনয জন্য র্ফর্ফএ
প্রবয়াজনীয় দবে গ্রণ কবযবছ। এ দ্ধর্তবত Thumb Recognition Scanner ব্যফায কবয উর্স্থর্ত র্নর্িত
কযা সফ এফাং এটা সডটাবফইজ র্ববফ াবিাবয াংযর্েত থাকবফ।
Dynamic Website স্থান: র্ফর্ফএ এয দয দপ্তবযয াবথ ভাঠ ম িাবয়য
অর্পভব, যকাবযয র্ফর্বন্ন
ভন্ত্রণারবয়য ও Globally দ্রুততভ সমাগাবমাগ এফাং তথ্য যফযা র্নর্িত কযায জন্য অতুাধুর্নক ওবয়ফাইট উন্নয়ন
ও উন্ুি কযা বয়বছ।
সস্ট্রনবদর্নাং কুাার্টি অফ র্ফর্ফএ ইন পুবরনঅুান্ড সডবভাগ্রার্পক ডাটা কাবরকন ইউর্জাং র্জআইএ:র্ফর্ফএ
ি সভয আওতায় ৬৪টি সজরায কর সভৌজা/ভোয র্ডর্জটার ম্যা আবডট কযা বয়বছ। মা ফতিভান
কর্তিক এ কাম ক্র
যকাবযয সঘার্লত র্ডর্জটার ফাাংরাবদ গঠবন অন্যতভ একটি অগ্রগর্ত।

১.৫ শুভার্য ও জর্য াংক্রান্ত কাম িক্রভ:
(ক) জনশুভার্য (আদভশুভার্য) ও গৃগণনা : জনাংখ্যায আকায, সবৌবগার্রক র্ফন্যা ও জনর্ভর্তয র্ফর্বন্ন তফর্ষ্টুভবয
ভানম্পন্ন Benchmark Database এয জন্য তথ্য াংগ্র কযা, জাতীয় উন্নয়নভরক র্যকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন, র্নফ িাচনী
এরাকায ীভানা র্নধ িাযণ, জাতীয় ম্পবদয সুষ্ঠু ও সুলভ ফ ণ্টন, চাকুর্যবেবে আঞ্চর্রক সকাটা র্নধ িাযণ প্রভৃর্ত কাম িক্রবভ
জনশুভার্য ( আদভশুভার্য) ও গৃগণনায তথ্য অর্যাম ি। ২-৮ জানুয়াপয ২০১১ সদবয ঞ্চভ জনশুভার্য (আদভশুভার্য) ও
গৃগণনা অনুর্ষ্ঠত বয়বছ । উি শুভার্যবত প্রথভ iCADE Software ব্যফায ও ICR সভর্বন ২০১১ াবরয শুভার্যয তথ্য
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প্রর্ক্রয়াকযণ কযা বয়বছ। র্ডর্জটার দ্ধর্ত ব্যফায কবয দ্রুততভ ভবয় শুভার্যয র্নর্ভির পরাপর সদয়া ম্ভফ বয়বছ। এ শুভার্যয
অধীন ০৫ টি ন্যানার র্যবাট ি ৬৪ টি সজরা র্যবাট ি, কর সজরায কর্ভউর্নটি র্যবাট ি প্রকার্ত বয়বছ । একইাবথ ১৪ টি
ভবনাগ্রাপ এফাং ০১ টি পুবরন প্রবজকন প্রর্তবফদন প্রস্তুত কযা বয়বছ।
(খ) অথ িননর্তক শুভার্য: ২০১৩ াবরয ভাচ ি-সভ ভাব ফাাংরাবদব র্ততীয় অথ িননর্তক শুভার্যয তথ্য াংগ্র কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা
য়। অ-কৃর্লভরক খাতগুবরাবক র্যকর্ল্পতবাবফ উন্নয়নভৄখী কযায রবেু একটি র্যাংখ্যান র্বর্র্ত্তক কাম িকয র্বত গবড় সতারাই
এ শুভার্যয ভর উবেশ্য। র্ততীয় অথ িননর্তক শুভার্যয ভােবভ াংগৃীত তথ্য প্রর্ক্রয়াকযণ কবয সযকডি কভ ভবয়য ভবে গত ১৭
নববম্বয ২০১৩ তার্যবখ শুভার্যয প্রাথর্ভক পরাপর প্রকা কযা য় । এ ছাড়া শুভার্যয ভােবভ াংগৃ র্ত তবথ্যয গুণগত ভান
মাচাইবয়য রবেু ভর শুভার্য ম্পন্ন ওয়ায য ম্ভাব্য কভ ভবয়য ভবে ফাাংরাবদ উন্নয়ন গবফল ণা প্রর্তষ্ঠান কর্তিক গণনা
যফতী মাচাই (র্ইর্) কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা য় । আধুর্নক পটওয়ুায ব্যফায কবয এফাযই প্রথভ ইউর্নয়ন তথ্য ও সফা
সকবন্দ্রয (UISC) ভােবভ স্থানীয় ম িাবয় স্থার্ত যকাবযয অতুাধুর্নক প্রভের্ি ব্যফায কবয ম্ভাব্য ফ ির্নম্ন ভবয়য ভবে
অথ িননর্তক শুভার্যয তথ্য র্ফর্ফএ দয দপ্তবয কর্ম্পউটাবয ধাযণ কযা য়।
অথ িননর্তক শুভার্যয কর র্যবাট ি মথাভবয়
প্রকা কযা বয়বছ। র্ফজবন সযর্জস্টায: সদবয প্রবতুকটি স্থায়ী ব্যফা-প্রর্তষ্ঠাবনয র্কছু গুরুত্বপূণ ি সভৌর্রক তথ্যম্বর্রত একটি
পূণ িাঙ্গ সকর্ন্দ্রভূত তথ্যবান্ডায ততর্যয রবেু ইবতাভবে র্ফজবন সযর্জস্টায (Business Register) প্রস্তুত কাম িক্রভ াবত সনয়া
বয়বছ। এটি সদবয অথ িননর্তক র্যাংখ্যান প্রণয়বনয প্রধান কাঠাবভা র্ববফ ব্যফহৃত বফ। র্ফজবন সযর্জস্টাসয প্রর্তটি
প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ, ঠিকানা, আইনগত কাঠাবভা, কাম িাফরীয ধযণ, র্নবয়ার্জত জনফবরয াংখ্যা, ফাৎর্যক গড় উৎাদন, সভাট
ম্পবদয র্যভাণ ইতুার্দ তথ্য থাকবফ।
(গ) কৃর্ল শুভার্য: দ ফছবযয ধাযাফার্কতায় সদবয যফতী অথ িাৎ ৫ভ কৃর্ল শুভার্য ২০১৯ াবর অনুর্ষ্ঠত বফ । র্যাংখ্যান
আইন ২০১৩ অনুমায়ী কৃর্ল (স্য, ভৎস্য ও প্রা র্ণম্পদ) শুভার্য অনুর্ষ্ঠত বফ। ভর্ন্বতবাবফ এ শুভার্য র্যচারনা কযায র্দ্ধান্ত
গ্রণ কযা বয়বছ। কৃর্ল, ভূর্ভ ব্যফায, ভৎস্য ও প্রার্ণম্পদ খাবতয অফকাঠাবভাগত র্যফতিন র্ফলয়ক তথ্য এ শুভার্যবত াংগ্র
ও প্রকা কযা বফ।
(ঘ) বাইটার স্টুাটির্স্টকস্: পফপফএ ১৯৮০ ার বত স্যাম্পর বাইটার সযর্জবস্ট্রন র্বস্টভ ীল িক জর্য র্যচারনা কবয
র্নয়র্ভতবাবফ ফার্ল িক প্রবের্ত জনাংখ্যা, জন্ায, ভতুুায, র্শু ভতুুায, ভার্ত ভতুুায, প্রতুার্ত গড় আয়ু,
ি ায, জন্ র্নবযাধক ব্যফায ায ও প্রর্তফন্ধী ায ইতুার্দ তথ্য প্রকা কবয থাবক।
র্ফফা/তারাবকয ায, আগভন-ফর্গভন
(ঙ) কার্যগর্য ও বৃর্র্ত্তভরক র্ো ও প্রর্েণ (TVET) প্রর্তষ্ঠান শুভার্য: সদব প্রথভফাবযয ভবতা যকার্য ও সফযকার্য
প্রর্তষ্ঠান কর্তিক র্যচার্রত কার্যগর্য ও বৃর্র্ত্তভরক র্ো ও প্রর্েণ প্রর্তষ্ঠানগুবরায দেতা উন্নয়ন াংক্রান্ত কাম িক্রবভয ফাস্তফ
অফস্থা ম্পবকি তথ্য াংগ্ররবয রবেু পফপফএ কার্যগর্য ও বৃর্র্ত্তভরক র্ো ও প্রর্েণ (TVET) প্রর্তষ্ঠান শুভার্য ২০১৫
র্যচারনা কসযসছ।
(চ) অন্যান্য শুভার্য ও জর্যভ: এছাড়াও র্ফর্ফএ এয যাজস্ব ও উন্নয়ন খাবতয ফাবজবটয অবথ ি র্নয়র্ভতবাবফ র্ফর্বন্ন জর্যবয
ভােবভ র্যাংখ্যান প্রণয়ন কবয থাবক। ২০১৪-১৫ অথ িফছবয উইাং র্বর্র্ত্তক র্ফর্বন্ন কভিসূর্চ মথা-ফর্স্ত শুভার্য ও বাভান
সরাকগণনা ২০১৪, সলথ অুান্ড ভযর্ফর্ডটি স্টুাটা াববি ২০১৪, চাইল্ড ভাদায র্নউর্েন াববি ২০১৪, এডুবকন াউজবাল্ড
াববি ২০১৪, জনজীফবন জরফায়ু র্যফতিবনয প্রবাফ ীল িক জর্য,
২০১৫ েী ঋণ জর্য ২০১৪, র্ফর্বন্ন পবরয
উৎাদনীরতা র্ন রূণ জর্য, জাতীয় র্াফ উন্নয়ন কভিসূর্চ এফাং সস্টট সপই
জ পয ন্যানার পুবরন সযর্জস্ট্রায
িক্রভভ
কাম
ম্পন্ন কবযবছ । এছাড়াও র্ফর্ফএ র্নয়র্ভতবাবফ তেভার্ক েভর্ি জর্য, র্শু েভর্ি জর্য, ভার্ির
ইনর্ডবকটয ক্লাস্টায াববি, উৎাদনীরতা জর্য, াববি অফ ম্যানুপুাকচার্যাং ইন্ডার্স্ট্র এফাং ভজুর্য ায জর্য ইতুার্দ
র্যচারনা কবয থাবক।
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প্রর্তষ্ঠারগ্ন সথবক র্ফর্ফএ কর্তক
ি র্যচার্রত গুরুত্বপূণ ি শুভার্য ও জর্যভ র্নম্নরূ:
ক্রর্ভক
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

কাম িক্রভ
জনশুভার্য ও গৃগণনা
অথ িননর্তক শুভার্য
কৃর্ল শুভার্য
খানায আয় ব্যয় জর্য
েভর্ি জর্য
স্যাম্পর বাইটার সযর্জবস্ট্রন াববি
উৎাদন র্ল্প জর্য
ভার্ির ইর্ন্ডবকটয ক্লাস্টায াববি
চাইল্ড র্নউর্েন াববি
কৃর্ল দাগগুে জর্য
ওবয়জ সযট াববি
ভল্য ও ভজুর্য র্যাংখ্যান
সলথ অুান্ড সডবভাগ্রার্পক াববি
কৃর্ল পবরয আয়তন ও উৎাদন
জর্য
পযদফ, জরফায়ু  দুদম িাগ
পযংখ্যান

ভন্তব্য
১৯৭৪ ার সথবক ১০ ফছয অন্তয সভাট ৫ টি শুভার্য র্যচার্রত বয়বছ
এফং অগাভী ২-৮ জানুয়াপয ৬ষ্ঠ জনশুভাপয ২০২১ নুপষ্ঠত দফ
১৯৮৬ ার সথবক সভাট ৩ টি শুভার্য র্যচার্রত বয়বছ
১৯৭৭ ার সথবক সভাট ৪ টি শুভার্য র্যচার্রত বয়বছ
১৯৭৩-৭৪ ার সথবক সভাট ১৫ টি জর্য র্যচার্রত বয়বছ
১৯৮০ ার সথবক এ ম িন্ত ১৩ টি জর্য র্যচার্রত বয়বছ
১৯৮০ ার সথবক ফাৎর্যক র্বর্র্ত্তবত র্নয়র্ভত অনুর্ষ্ঠত বে
১৯৭২ ার সথবক ২৮ টি জর্য র্যচার্রত বয়বছ
১৯৯৩ ার সথবক ১২ টি জর্য র্যচার্রত বয়বছ
১৯৮৫-৮৬ ার সথবক ৭ টি জর্য র্যচার্রত বয়বছ
১৯৭৪ ার সথবক ফাৎর্যক র্বর্র্ত্তবত র্নয়র্ভত অনুর্ষ্ঠত বে
১৯৭৪ ার সথবক ফাৎর্যক র্বর্র্ত্তবত র্নয়র্ভত অনুর্ষ্ঠত বে
১৯৭৪ ার সথবক ফাৎর্যক র্বর্র্ত্তবত র্নয়র্ভত অনুর্ষ্ঠত বে
১৯৮০ ার সথবক ৫ টি জর্য র্যচার্রত বয়বছ
১৯৭২ ার সথবক ফাৎর্যক র্বর্র্ত্তবত র্নয়র্ভত অনুর্ষ্ঠত বে
২০১৪ ার মথদক জপয  মদকন্ডাপয উৎ দত তথ্য উাত্ত
ংিপূফ িক পযদফ, জরফায়ু  দুদম িাগ পযংখ্যান প্রকা কযা দচ্ছ

(ছ) র্ফর্ফএ ক র্তিক User-Producer Dialogue আবয়াজন: কর ধযবনয জর্য ও শুভার্য কাম িক্রবভয পূবফ ি
Data
Producer র্ববফ র্ফর্ফএ র্নয়র্ভতবাবফ শুভার্য/ জর্য র্যকল্পনা, প্রশ্নে, র্ডজাইন, জর্যবয সেবে নভৄনায়ন দ্ধর্ত
ইতুার্দ র্ফলবয় আনুষ্ঠার্নক বা, ওয়াকি, ও সর্ভনা সযয ভােবভ াংর্িষ্ট Data user ও Stakeholder গবণয র্নকট তা
উস্থান কবয এফাং তাঁবদয গুরুত্বপূণ ি ভতাভত গ্রণ কবয থাবক।
(জ) অাংীদার্যত্বভরক কাম িক্রভ:
র্ফর্ফএ জাতীয় এফাং আন্তজিার্তক ম িাবয় র্ফর্বন্ন াংস্থা, গবফলণা প্রর্তষ্ঠান, র্ফবশ্বয অন্যান্য সদবয জাতীয় র্যাংখ্যান াংস্থা
এফাং উন্নয়ন-বমাগীয াবথ ঘর্নষ্ঠবাবফ কাজ কবয আবছ। র্ফর্ফএ জাতীয় াংস্া সমভন: A2i, GED, NSDC, BIDS,
DAE, DGHS, ISRT এফাং আন্তজিার্তক াংস্থা সমভন: UNFPA, UNDP, UNICEF, WHO, FAO, ICDDR,B,
World Bank, UN-ESCAP, JICA, KOICA, SESRIC, WFP প্রভূর্তয াবথ ভন্বয় ও গবফলণাধভী কাজ কযবছ।

১.৬ ফাংরাদদ পযংখ্যান ব্যুদযা কভিচাযী পনদয়াগ পফপধভারা
, ২০১৯: পফপফএ এয কাম িক্রভ সুষ্ঠুবাদফ পযচারনায পনপভত্ত
‘ফাংরাদদ পযংখ্যান ব্যুদযা কভিচাযী পনদয়াগ পফপধভারা , ২০১৯’ পযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা পফবাগ কতৃিক প্রস্তাফ কযায
পযদপ্রপক্ষদত জনপ্রান ভনািণারদয়য পনদয়াগপফপধ যীক্ষণ ংক্রান্ত উকপভটি পফপফএ এয কভিকতিা  কভিচাযী পনদয়াগ
পফপধভারা, ২০১৮ এয খড়া নুদভাদদনয জন্য সুাপয কযা য়। উক্ত পনদয়াগ পফপধভারা প্রণয়দনয পফলয়টি ফাংরাদদ যকাপয
কভি কপভন পচফারয় (পফপএপ) এয দঙ্গ যাভিক্রদভ অআন , পফচায  ংদ পফলয়ক ভন্ত্রণারদয় মবটিং এয মদল গত
১৮ মভ ২০১৯ পি. তাপযদখ ‘ফাংরাদদ পযংখ্যান ব্যুদযা কভিচাযী পনদয়াগ পফপধভারা , ২০১৯’ নাভকযদণ ফাংরাদদ মগদজদট
প্রকাপত দয়দছ।

১.৭ র্নধ িার্যত রেুভাোভ অজিবনয সেবে র্ফযভান ভস্যা/চুাবরঞ্জ
:
র্নধ িার্যত রেুভাোভ অজিবনয সেবে ফড় চুাবরঞ্জ র র্ফর্ফএ এ জনফর স্বল্পতা। াাংগঠর্নক কাঠাবভা পুনুঃর্নধ িাযবণয য
প্রবয়াজনীয় জনফর এখনও াওয়া মায়র্ন। সজরা ও র্ফবাগীয় ম িাবয় অর্প বফন সনই এফাং কভিকতিা/কভিচাযীগবণয প্রর্েবণয
জন্য প্রর্েণ ইন্পটিটিউট সনই। পবর দে জনফর গঠন র্ফর্িত বে। র্যাংখ্যার্নক তথ্য ও উার্ত্ত প্রদাবন উর্ত্তযদাতায অবনক
সেবে অনাগ্র ঠিক র্যাংখ্যান প্রস্তুবতয সেবে অন্তযায় র্ববফ কাজ কবয। রেুভাোভ অজিবনয গৃর্ত কাম িক্রভভবয
ফাবজট স্বল্পতা ও ফাবজবটয ফযাে ভয়ভত না াওয়া কাবজয গর্তবক িথ কবয।

ি
১.৮ রেুভাো অজিবনয সেবে াংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয়/
র্ফবাগ-এয গুরুত্বপূণ সুার্য:
MDG-উর্ত্তয জার্তাংঘ সঘার্লত SDG এফাং অন্যান্য Framework ফাস্তফায়বন র্যকল্পনা কর্ভন এফাং যকাবযয র্ফর্বন্ন
ভন্ত্রণারয়বক তথ্য উার্ত্ত দ্বাযা ায়তায র্নর্ভর্ত্ত জরু র্য র্বর্র্ত্তবত শুভার্য/জর্য কবয র্ফলয় র্বর্র্ত্তক Baseline তথ্য-উার্ত্ত তত র্য
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কযা অতুন্ত গুরুত্বপূণ ি। এ রবেু র্ফর্ফএবক প্রবয়াজনীয় ফাবজট ফযাে সদয়া, দ্রুত জনফর র্নবয়াবগয ব্যফস্থা কযা, কভিকতিাবদয
দেতা বৃর্দ্ধয রবেু প্রবয়াজনীয় প্রর্েণ প্রদান, জরুর্যর্বর্র্ত্তবত ৬৪টি সজরা এফাং ৮টি র্ফবাবগ অর্প বফন র্নভিাণ অতুন্ত জরুর্য।
এছাড়াও র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ সপ্রর্েত র্যকল্পনা ২০২১-২০৪১ অনুমায়ী সম ভস্ত কাম িক্রভ গ্রণ কবযবছ সগুবরা ফাস্তফায়বনয
ম িায়ভ ভল্যায়বনয জন্য তথ্য উাবর্ত্তয র্যভাণগত সূচকভ র্ফবিলণ কযা প্রবয়াজন। যকাবযয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ সম
ধযসনয ডাটাবফইজ ততর্য কযবছ সখাবন র্ফর্ফএ এয অাংীদার্যত্ব অতুন্ত গুরুত্বপূণ ি। কাযণ র্ফর্ফএই একভাে যকার্য প্রর্তষ্ঠান
মা আন্তজিার্তক ভানদ সে র্ফর্বন্ন তথ্য উার্ত্ত াংগ্র, প্রস্তুত ও যফযা কবয থাবক। এ সপ্রর্েবত প্রবয়াজনীয় উবযাগ গ্রবণয
ভােবভ যকায সঘার্লত রূকল্প ২০২১ ফাস্তফায়ন এফাং ২০৪১ াবরয ভবে উচ্চ -ভেভ আবয়য সদব প্রতুাফতিন এয
র্যফীেণ ও ভল্যায়ন মথাথ ি বফ।

১.৯ উইাং র্বর্র্ত্তক কাম িক্রদভয র্ফফযণ
পফপফএ এয াপফ িক কাম িাফপর পনম্নফপণ িত উআংভদয ভাধ্যদভ ম্পন্ন কযা দয় থাদক:
i) এর্গ্রকারচায উইাং
ii) সন্পা উইাং
iii) কর্ম্পউটায উইাং
iv) র্পন্যান্প, অুাডর্ভর্নবস্ট্রন অুান্ড ম্যাবনজবভন্ট ইনপযবভন র্বস্টভ উইাং
v)
ইন্ডার্স্ট্র এন্ড সরফায উইাং
vi) ন্যানার অুাকাউর্ন্টাং উইাং
vii) সডবভাগ্রার্প এন্ড সরথ উইাং
viii) স্টুাটির্স্টকুার স্টাপ সের্নাং ইনর্স্টটিউট।

২.০ এর্গ্রকারচায উইাং (Agriculture Wing):
ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায এর্গ্রকারচায উইাং জাতীয় ম িাবয় কৃর্ল র্ফলয়ক তথ্য াংগ্র, াংকরন এফাং প্রকাবয
দার্য়ত্ব ারন কবয থাবক। এর্গ্রকারচায উইাং কর্তিক প্রকার্ত র্যাংখ্যাবনয ভবে ৬টি প্রধান পবরয ( আউ, আভন, সফাবযা,
গভ, াট ও আলু) আফাদকৃত জর্ভয র্যভাণ, এক যপ্রর্ত পরন ায এফাং সভাট উৎাদন র্াফ ফবচবয় গুরুত্বপূন ি। এ ছয়টি
প্রধান পর ছাড়াও অন্যান্য ১২০টিযও সফর্ পবরয ফছযর্বর্র্ত্তক আফার্দ জর্ভয র্যভাণ এফাং উৎাদন র্াফ প্রস্তুত ও প্রকা
কবয থাবক। ভূর্ভ ব্যফায, কৃর্ল ভজুর্য, সচ র্যাংখ্যান, পবরয েয়ের্ত ও অন্যান্য কৃর্ল র্যাংখ্যানও এ উইাং কর্তিক প্রস্তুত
ও প্রকার্ত বয় থাবক । এছাড়া মদকন্ডাপয উৎ মথদক তথ্য াংকরন কবয এ উইাং “ Yearbook of Agricultural
Statistics” নাবভ একটি ফার্ল িক প্রকানা র্নয়র্ভতবাবফ প্রকা কবয আবছ। র্জর্ডর্ প্রাক্করন আভদার্ন-যপ্তার্ন র্নয়ন্ত্রবণ
এফাং র্যকল্পনা প্রণয়বন একর র্যাংখ্যান গুরুত্বপূন ি ইনপুট র্াবফ ব্যফায কযা য়।

এর্গ্রকারচায উইাংবয়য কাবজয র্ফফযণুঃ

৬টি প্রধান পর (আউ, আভন, সফাবযা, গভ, াট ও আলু) এফাং ১২০টি অপ্রধান পবরয আয়তন ও উৎাদন র্াফ
প্রাক্করন;
 ৬টি প্রধান পবরয পূফ িাবা জর্য;
 অস্থায়ী পবরয েয়ের্তয র্াফ প্রাক্করন;
 ভার্ক কৃর্ল ভজুযী ায র্নরুন;
 ভূর্ভ ব্যফায ও সচ র্যাংখ্যান;
 ফার্ল িক কৃর্ল র্যাংখ্যান ফল িগ্রন্থ প্রণয়ন;

এর্গ্রকারচায উইাংবয়য জনফর াংখ্যাুঃ
১ভ

২য়

৩য়

৪থ ি

সভাট

অনুবভার্দত

১৮

৪

৮০

১১

১১৩

র্ফযভান

১৩

৩

২৬

৯

৫১
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২.১ ২০১৭-১৮ এফাং ২০১৮-১৯ অথ ি ফছবয ৬টি প্রধান পর (আউ, আভন, সফাবযা, গভ, আলু ও াট) এয আফার্দ
জর্ভয র্যভাণ ও উৎাদবনয র্াফুঃ
২০১৭-১৮
পবরয নাভ
আউ
আভন
সফাবযা
গভ
আলু
াট

আফার্দ জর্ভয আয়তন
(রে একয)
৩৯.৬৩
১৪০.৩৪
১২০.০৭
৮.৭
১১.৭৯
১৮.৭৩

২০১৮-১৯
উৎাদন
(রে সভ. টন)
২৭.০৯
১৩৯.৯২
১৯৫.৭৫
১০.৯৯
৯৭.৪৪
৮৮.৯৪ (রে সফর)

আফার্দ জর্ভয আয়তন
(রে একয)
২৭.৩১
১৩৮.৯২
১১৮.৩২
৮.১৬
১১.৫৭
১৮.৫২

উৎাদন
(রে সভ. টন)
২৭.৭৫
১৪০.৫৪
১৯৫.৬০
১০.১৬
৯৬.৫৫
৮৫.৭৬ (রে সফর)

২.২ ২০১৭-১৮ এফং ২০১৮-১৯ অথ ি ফছবয ১২০টি অ-প্রধান ( ১৩টি গ্রু) পবরয অধীন আফার্দ জর্ভয র্যভাণ ও
উৎাদন র্াফুঃ
পবরয গ্রু

দানা জাতীয়

ডার জাতীয়

সতর জাতীয়

ভরা জাতীয়

পবরয নাভ

ফাররি/মফ
যরফ সজায়ায
গ্রীষ্মকারীন সজায়ায
যরফ ভুট্টা
খরযপ ভুট্টা
রচনা ও কাউন
স ারা
অড়য
ভসুয
ভটয
ভৄগ
ভাকরাই
সখারয
ীতকারীন রতর
খরযপ রতর
যাই ও রযলা (সদী)
যরফ চীনা ফাদাভ
খরযপ চীনা ফাদাভ
য়ারফন
নারযদকর
রতর
যরফ ভরযচ
খরযপ ভরযচ
সেঁয়াজ
যসুন
লুদ
আদা
ধরনয়া
কযারকাভ

২০১৭-১৮
আফার্দ জর্ভয
উৎাদন
আয়তন (একয )
(সভ.টন)
745
75
106
832139
157443
2245
12421
1147
385399
17746
92655
109290
257506
8878
83953
759874
81311
12697
146888
10365
13920
204022
45726
441105
176464
63549
23745
42475
4.46

244
37
50
2894164
393938
940
4964
465
176633
8139
34102
41430
114775
3627
31232
351537
57863
8965
98699
466975
4464
105236
35941
1737714
461970
149985
79438
16680
7.19

২০১৮-১৯
আফার্দ জর্ভয
উৎাদন
আয়তন (একয)
(সভ.টন)
471
95
105
922876
177008
1541
11891
1149
344610
15963
102109
113812
257536
8855
75671
667242
76054
11077
154396
88740
13057
195256
43947
426157
177262
69645
23747
50049
8

157
40
48
3119855
449466
617
5347
468
160716
7126
33951
42273
116718
3462
28151
311740
55108
7724
110785
431596
3641
106021
43452
1802868
466389
147439
80234
19295
11
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পবরয গ্রু

পবরয নাভ

সুগায জাতীয়

আখ
সখজুয
সখজুদযয য
তাদরয া
াকা তার(য)
াকা তার

আঁ জাতীয়

খরযপ তুরা (কুরভল্লা)
(াজায সফর)
যরফ তুরা (আদভরযকান)
(াজায সফর)
ণ (ীতকারীন)
(াজায সফর)
রভৄর তুরা (সফর)

২০১৭-১৮
আফার্দ জর্ভয
উৎাদন
আয়তন (একয )
(সভ.টন)

২০১৮-১৯
আফার্দ জর্ভয
উৎাদন
আয়তন (একয)
(সভ.টন)

222784
92333
68693
48879
33036
6326324

3638731
36974
180865
74372
91216
159900

207079
55540
63261
50202
7505
82998

3203054
35343
165651
104190
49290
654831

18300

3771

17489

1503

13570

27019

13479

17649

83

360

77

319

20137

17052

18104

৪৮০৫৮

12682
16326
75906
54890
132669
76531
12352
27500
45760
24049
28303
24827
26490
28049
24560
23695
14080
25611
18515
26881
16284
9706
17043
1409
5722
80168
41664
48083
45829
46095
69509

10373
10059
68577
214474
78115
215783
28648
111986
160145
85188
56145
50240
57908
157037
74753
65499
47475
81903
37342
74899
25651
19512
42034
31437
256675
355862
191087
274297
321719
232315
385038

19014
9187
65797
54251
133443
96190
12634
26383
47213
24364
28647
25190
26491
27857
25303
24608
13381
26062
18523
26608
17519
10705
16738
16967
21776
82206
43171
53541
47401
47396
69697

13406
6647
62346
210629
90685
316715
24291
105226
170189
85374
54183
52187
54443
160891
78845
73220
45916
83189
37613
75146
28915
21426
41521
28745
352816
360421
205666
307458
331020
236033
387653

তাভাক

সনাজাতীয়

ফজী জাতীয়
(গ্রীষ্মকোীন)

ফজী জাতীয়
(ীতকারীন)

জারত
ভরতায
বারজিরনয়া
ান
চা
সুারয
কাঁকদযার
রভরি কুভড়া
সফগুন
টর
সঢড়
র াংগা
কযরা
কাঁচা করা
চারকুভড়া
া
রখযা
পইুঁ াক
রচরচাংগা
ডাটা
ফযফটি
ধুন্দুর
কচুয ররত
রজনা
কাঁচা সেঁদ
সফগুন
রভরি কুভড়া
ফুরকর
ফাঁধাকর
ারন রাঊ
টদভদটা
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পবরয গ্রু

পর (অস্থায়ী)

পর (স্থায়ী)

ফুর জাতীয়

অন্যান্য পর

পবরয নাভ

ভৄরা
ীভ
গাজয
ারাং াক
রার াক
রাউ াক
াকা করা
আনায
ফাাংগী
তযভৄজ
স্ট্রদফযী
ারন পর
আভ
কাঁঠার
কভরা
কুর
জাভরুর
কাভযাাংগা
জরাই
আভড়া
সেঁতুর
ররচু
সয়াযা
সরবু
জাম্বুযা/ ফাতারফ সরবু
াকা সেঁদ
ডাফ
সফর
কার জাভ
সগারা ফুর
গাঁদা
যজনীগন্ধা
গ্লারডওরা
রভরি আলু
তুুঁত
সগাখাদ্য

২০১৭-১৮
আফার্দ জর্ভয
উৎাদন
আয়তন (একয )
(সভ.টন)
65652
50888
5084
22873
29403
16334
121384
35237
9022
28980
16.5
252
109584
24731
220650
4292
8
7181
20918
17733
14804
40889
11365
4415
1079
8251
192544
18110
47364
451
1187
2030
888
59244

280524
134860
18674
55609
59150
28647
810347
208401
40703
226991
60.5
894
1165804
1075525
3315
114193
10679
14760
17962
39921
11657
94160
241504
67077
68137
131598
445267
28178
50332
15978
1981
4880
3934
246816

৪৯১
42770

২০১৮-১৯
আফার্দ জর্ভয
উৎাদন
আয়তন (একয)
(সভ.টন)
64434
51578
5085
23672
29277
16156
120709
36800
9061
27289
15
360
235393
41014
45342
39763
5832
7156
4766
18437
15461
43901
96608
158842
31240
8461
77213
17901
50332
575
1526
885
896
598669

308395
144050
19246
57616
66694
26812
833309
217439
41275
187685
54
1388
1219450
1037877
3393
129151
12621
13329
17447
40521
11645
79834
236881
67077
72110
135809
473075
28706
51501
16029
3566
1759
3936
235881

২৭০৬৫

৩১৪

২৬৭৯৬

242087

49695

237474

২.৩ কৃর্ল ভজুর্য ায:
র্ফর্ফএ ভার্ক র্বর্র্ত্তবত কৃর্ল ভজুর্য ায াংক্রান্ত র্যাংখ্যান প্রণয়ন কবয থাবক।
কৃর্ল ভজুর্য ায াংগ্রবয জন্য প্রর্ত
উবজরা বত নভৄনা র্বর্র্ত্তবত ১০ জন কৃর্ল র্দনভজুবযয াোৎকাবযয র্বর্র্ত্তবত উবজরায কৃর্ল ভজুবযয ায র্ন রূণ কযা য়।
কৃর্ল র্দনভজুয াওয়া না সগবর মাযা কৃর্ল কাবজয জন্য তদর্নক র্বর্র্ত্তবত ভজুয র্নবয়াগ কবযবছন এভন কৃলবকয র্নকট সথবক
তথ্য সনয়া য়। ১৫ ফছয এফাং তদূর্ধ্ি ফয়বয পু রুল এফাং ভর্রা ের্ভবকয ভজুর্য ায আরাদা আরাদা সনয়া য়। কর সজরায
ভজুর্য ায াওয়ায য এয র্বর্র্ত্তবত ফাাংরাবদবয কৃর্ল ভজুর্য ায র্নরূণ কযা য়।
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২০১৮ বনয সখাযাকী ছাড়া এফাং সখাযাকী  পুরুলও ভর্রা সববদ কৃর্ল ভজুর্যয ায র্ন
ম্নরূুঃ
(ার্যের্ভক টাকায়)
ক্র:
নাং

ভাবয নাভ

০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.

জানুয়ার্য/১৮
সপব্রুয়ার্য/১৮
ভাচ ি/১৮
এর্প্রর/১৮
সভ/১৮
জুন/১৮
জুরাই/১৮
আগষ্ট/১৮
সবন্ফম্বয/১৮
অবটাফয/১৮
নববম্বয/১৮
র্ডবম্বয/১৮

পুরুল
৩৫৭
৩৬০
৩৬৬
৩৮৭
৩৮১
৩৬৩
৩৬১
৩৫৯
৩৬১
৩৬০
৩৭৫
৩৬৪

একবফরা
ভর্রা
২৮৩
২৭৪
২৬৮
৩০৩
৩০৮
২৮৬
২৮৭
২৮২
২৮৯
২৮২
৩০৩
২৮৮

সখাযাকী
দুইবফরা
পুরুল
ভর্রা
৩৫৩
২৬২
৩৪৩
২৫৮
৩৪৩
২৩৮
৩২৭
২২৮
৩৬১
৩১৫
৩৪৪
২৭১
৩৫৬
২২৯
৩৪৪
২৭০
৩৪৮
২৬৩
৩৪৪
২৫২
৩৫৭
২৩৬
৩৬০
২৮৩

সখাযাকী ছাড়া
পুরুল
২৪৯
৩৩০
৩১৯
৩৩৫
৩৩৩
৩২৬
৩৪১
৩২১
২৮৩
৩২০
৩৩৩
৩৪৫

র্তনবফরা
ভর্রা
২৯৩
২৩০
২২৯
২০৪
২৪৫
২৫০
২৪৬
২৪৪
২৫১
২৪৪
২১০
২৪২

পুরুল
৩৭৬
২৮৭
৩৯১
৪২৯
৪১১
৪০২
৩৯২
৩৯২
৩৮৯
৩৯১
৩৯৯
৩৯৫

ভর্রা
২৯১
৩০০
২৯৮
৩২৪
৩২৪
৩১৩
৩১০
৩১৩
৩০৬
৩০৮
২২৯
৩২২

২.৪ ভূর্ভ ব্যফায ও সচ র্যাংখ্যান



২০১৭-১৮ বনয সচ র্যাংখ্যাবনয কাজ ম্পন্ন বয়বছ।
২০১৭-২০১৮ বনয ভূর্ভ ব্যফায র্যাংখ্যাবনয কাজ ম্পন্ন বয়বছ।

২.৫ এর্গ্রকারচায উইাং কর্তিক ম্পার্দত অন্যান্য কাম িক্রভ, ২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছয
(ক) ৬টি প্রধান পবরয উৎাদন ও আয়তবনয র্াফ প্রাক্করন কযা বয়বছ;
(খ) ১২০টি অপ্রধান পবরয উৎাদন ও আয়তবনয র্াফ প্রাক্করন কযা বয়বছ;
(গ) ভার্ক কৃর্ল ভজুর্য ায র্নণ িবয়য কাজ ম্পন্ন বয়বছ;
(ঘ) ভূর্ভ ব্যফায ও সচ র্যাংখ্যান প্রাক্করন কযা বয়বছ;
(ঙ) কৃর্ল র্যাংখ্যান ফল িগ্রন্থ ২০১৮ প্রকার্ত বয়বছ;
(চ) SDG 2.4.1 এয াইরট Test ম্পন্ন কযা বয়বছ;
(ছ) কৃর্ল ও েী র্যাংখ্যান জর্য প্রকবল্পয কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ।

২.৬ বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনায উবেখবমাগ্য র্দকুঃ
ক্রুঃ
নাং

কাবজয নাভ

১
০১

২
খায র্নযার্ত্তা
র্যাংখ্যান
প্রকল্প- ২০১৯

০২

প্রধান পবরয
৫০ ফছবযয
র্াফ
কম্পাইবরন;
র্বরবটড

০৩

উবেশ্য ও রেুভাো:
৩
i.Food Insecurity Experience Scale
(FIES)র্ফলয়ক জর্য র্যচারনা কযা;
ii. ২০১৬,২০১৭ এফাং ২০১৮ াবরয সদবয খায র্স্থর্ত
(Food Balance Sheet and Supply &
Utilization Table) র্ফলয়ক র্যাংখ্যান প্রণয়ন ;
এফাং
iii. সদব ভানুবলয ভাথার্ছু ম্যাবক্রার্নউর্েবয়ন্ট
( কুারর্য, সপ্রাটিন ও পুাট) ওভাইবক্রার্নউর্েবয়ন্ট
(খর্নজ,র্বটার্ভন প্রভৃর্ত ) এয প্রাপ্যতা র্নরূণ কযা।
াংকর্রত তথ্য ভ বজ ব্যফায উবমাগী কযা;

াংকর্রত তথ্য ভ বজ ব্যফায উবমাগী কযা;

ম্ভাব্য র্কবাবফ ফাস্তফায়বনয ভন্তব্য
ব্যয় ফাস্তফায়ন অবীষ্ট
(টাকা) কযা বফ ভয় ীভা
৪
৫
৬
৭
যাজস্ব দয
জুন,
দপ্তয ও ২০২১
ভাঠ
ম িাবয়য
জনফর

যাজস্ব

দয
দপ্তয

যাজস্ব

দয
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ক্রুঃ
নাং

কাবজয নাভ

ম্ভাব্য র্কবাবফ ফাস্তফায়বনয ভন্তব্য
ব্যয় ফাস্তফায়ন অবীষ্ট
(টাকা) কযা বফ ভয় ীভা
দপ্তয

উবেশ্য ও রেুভাো:

অপ্রধান
পবরয ৫০
ফছবযয
কম্পাইবরন
০৪

যাজস্ব

SDG াংক্রান্ত SDG োকাবয তথ্য প্রদান কযা ;

জর্য
র্যচারনা।

দয
দপ্তয

২.৭ ২০১৮-১৯ অথ িফছয ম িন্ত এর্গ্রকারচায উইাং, র্ফর্ফএ কর্তিক প্রকার্ত উবেখবমাগ্য প্রর্তবফদন/ প্রকানায
র্ফফযণুঃ
ক্রুঃ নাং
প্রকানায নাভ
প্রকাবয ন
প্রকা াংখ্যা
১.
কৃর্ল র্যাংখ্যান ফল িগ্রন্থ-২০১৮
২০১৯
র্র্যজ-৩০
Report on Agriculture and Rural
২.
২০১৯
১ভ
Statistics -2018
Bangladesh Strategic Plan on
Agricultural and Rural Statistics (20162030)

৩.

২০১৮

১ভ

৩.০ মন্পা উআং
সন্পা উইাং সদবয জনাংখ্যা, গৃগণনা, কৃর্ল ও অথ িনীর্ত
য ওয র্র্যয়র্ডক শুভার্য এফাং র্ো ও াভার্জক
র্যাংখ্যান াংক্রান্ত জর্য র্যচারনা কবয থাবক। এছাড়া শুভার্য ভেফতী ভবয় র্ফর্বন্ন র্ফলবয় এডক শুভার্য ও জর্য
র্যচারনা কবয। দুবটা শুভার্যয ভেফতী ভবয় জনাংখ্যায প্রবেণ ও তৎযফতী ভবয় দীঘ িকারীন জনাংখ্যা প্রবে ণও এ
উইাং কবয থাবক। এ উইাং চার্দায র্বর্র্ত্তবত জনাংখ্যা এফাং র্ো ও াভার্জক র্যাংখ্যান াংক্রান্ত জর্যও আন্তজিার্তক
সেবে যফযা কবয থাবক। জনশুভার্য ও গৃগণনা র্ফর্বন্ন জর্য এ উইাং-এয ভােবভ ম্পার্দত বয় থাবক। যকায কর্তিক
আবযার্ত দার্য়ত্ব র্ববফ র্ছটভবর শুভার্য/জর্য কাম িক্রভ ম্পন্ন কযায াাার্ জাতীয় টাস্ক সপাবযি র্দ্ধান্ত সভাতাবফক
ফাাংরাবদব অফস্থানযত অর্নফর্ন্ধত র্ভয়ানভায নাগর্যক শুভার্য র্যচারনা কবযবছ এ উইাং । এ ছাড়াও , ফতিভান সপ্রোবট
াভার্জক র্নযার্ত্তা কভিসূর্চ অন্যান্য কভিসূর্চবক আবযা সুর্নর্দ িষ্ট ও কাম িকযবাবফ ফাস্তফায়বনয জন্য র্ফশ্বব্যাাংবকয আর্থ িক ও
কার্যগর্য ায়তায় র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয অধীন ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) কর্তিক ‘National
Household Database (NHD)‟ ীল িক প্রকবল্পয ভােবভ সদবয কর জনবগাষ্ঠীয তথ্য ম্বর্রত একটি ডাটাবফইজ এ উইাং
কর্তিক প্রস্তুবতয কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। র্যাংখ্যান আইন, ২০১৩-এয ধাযা-১১ অনুমায়ী ‘াংস্থা কর্তিক র্যাংখ্যান প্রস্তুত ও
প্রকা র্ফর্ধভারা, ২০১৪’ এফাং ‘াংস্থা কর্তিক র্যাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকা নীর্তভারা, ২০১৬’-এয আওতায় র্ফর্ফএ সম কর
র্ফলবয় শুভার্য ও জর্য র্যচারনা কবয না, স কর র্ফলবয় যকাবযয অন্য সকান াংস্থা শুভার্য ফা জর্য র্যচারনা কযায
আবফদন কযবর সন্পা উইাং কর্তিক ‘অনার্র্ত্ত নদ’ প্রদান াংক্রান্ত কাম িক্রভ র্যচারনা কযা য়। জাতীয় র্যাংখ্যান ব্যফস্থায
ভন্ববয়য জন্য এটি একটি অতুন্ত গুরুত্বপূণ ি কাম িক্রভ। র্ফর্ফএ এয র্ফর্বন্ন গুরুত্বপূণ ি কাম িক্রভ এ উইাং-এয ভােবভ র্যচার্রত বয়
থাবক।

সন্পা উইাং-এয কাম িাফরী:





সদবয জনাংখ্যা, গৃগণনা, কৃর্ল ও অথ িনীর্তয ওয র্র্যয়র্ডক শুভার্য এফাং র্ো ও াভার্জক র্যাংখ্যান
জর্য র্যচারনা কযা;
যকাবযয র্ফর্বন্ন চার্দা অনুমায়ী র্ফলয়র্বর্র্ত্তক এডক শুভার্য ও জর্য র্যচারনা কযা;
দুই শুভার্যয ভেফতী ভবয় জনতার্িক সূচবকয র্বর্র্ত্তবত জনাংখ্যায প্রাক্করন এফাং তৎযফতী ভবয়
দীঘ িকারীন জনাংখ্যায প্রবেণ কযা;
র্যাংখ্যান আইন, ২০১৩ অনুমায়ী াংস্থা কর্তিক র্যাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাব অনার্র্ত্ত নদ প্রদান াংক্রান্ত
কাম িক্রভ র্যচারনা;
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জনশুভার্য ও গৃগণনা এফাং খানায আয় ব্যয় জর্যবয তবথ্যয র্বর্র্ত্তবত
Small Area Estimation
Methodology অনুযণপূফ িক সদবয ক্ষুদ্র্ এরাকার্বর্র্ত্তক দার্যদ্র্ু ভানর্চে প্রণয়ন;
যকাবযয র্যকল্পনা ও নীর্ত র্নধ িাযবণয জন্য ভাঠ ম িায় বত প্রার্নক তথ্য াংগ্র ও াংকরন।

সন্পা উইাং এয সরাকফর াংখ্যা:
অনুবভার্দত
র্ফযভান

১ভ সের্ণ
২৩
১৭

২য় সের্ণ
০৬
০২

৩য় সের্ণ
৭৮
১৮

৪থ ি সের্ণ
১১
১১

সভাট
১১৮
৪৮

৩.১ র্যাংখ্যান আইন, ২০১৩-এয ধাযা-১১ অনুমায়ী ‘াংস্থা কর্তিক র্যাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকা র্ফর্ধভারা, ২০১৪’
অনুমায়ী ২০১৯ াবর প্রদর্ত্ত অনার্র্ত্তপ্রদান/নাপত্ত প্রদাদন ম্মপত জ্ঞাদনযতার্রকা:
ক্রর্ভক

শুভার্য/জর্যবয নাভ

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা

০১

‘ফার্ল িক প্রাথর্ভক র্ফযারয় শুভার্য, ২০১৯
(APSC) র্যচারনা।

প্রাথর্ভক র্ো অর্ধদপ্তয

অনার্র্ত্ত প্রদাবনয
তার্যখ
২৬/০২/১৯

০২

‘Health Labor Market Analysis in
Bangladesh ’ ীল িক জর্য র্যচারনা।

স্বাস্থুবফা র্ফবাগ

১১/০২/১৯

০৩

‘Industry Statistics for IT/ITES

ফাাংরাবদ কর্ম্পউটায কাউর্ন্পর

১০/০৩/১৯

০৪

‘2nd National Micronuitrient Survey in

জনস্বাস্থু পুর্ষ্ট প্রর্তষ্ঠান
(আইর্এইচএন)

২১/০৩/১৯

০৫

‘National Mental Hea lth Survey 2019’

জাতীয় ভানর্ক স্বাস্থু ইন্পটিটিউট

২৮/০৩/১৯

০৬

‘Yearbook of Fisheries Statistic

ভৎস্য অর্ধদপ্তয, ভৎস্য ও প্রার্ণম্পদ
ভন্ত্রনারয়

২৩/০৫/১৯

০৭

অংপক যপ্তাপনভৄখী পল্প দেয যপ্তাপন
ম্প্রাযদণয রদক্ষু প্রদয়াজনীয় ায়তা প্রদাদনয
মক্ষদি যপ্তাপন া য়ক প্রপতষ্ঠাদনয ক্ষভতা 
দুফ িরতা য াদবি/ভীক্ষা পযচারনা

যপ্তার্ন উন্নয়ন ব্যুবযা

০৮

প্রর্তফন্ধী ব্যর্িবদয প্রজনন স্বাস্থু র্ফলয়ক জর্য
র্যচারনা।

ব্র্যাক সজভ র্ গ্রুান্ট স্কুর অপ াফর্রক
সরথ ও স্বাস্থু অর্ধদপ্তবযয নন
কর্ভউর্নবকফর র্ডর্জজ কবন্ট্রার সপ্রাগ্রাভ

ব্যুদযা কতৃিক
নাপত্ত প্রদাদন
ম্মপত জ্ঞাদনয
তাপযখ
০৪/০৭/২০১৯
ব্যুদযা কতৃিক
নাপত্ত প্রদাদন
ম্মপত জ্ঞাদনয
তাপযখ
২৫/০৭/২০১৯
০৩/১০/২০১৯

industry’ ীল িক জর্য র্যচারনা।

Bangladesh’ ীল িক জর্য র্যচারনা।

ীল িক জর্য র্যচারনা।

Bangladesh’ ীল িক প্রর্তবফদন প্রকা।

of

(NCDC)

০৯

ফাাংরাবদব র্কবায-র্কবাযীবদয স্বাস্থু র্ফলয়ক
াববি (Bangladesh Adolescent Health
and Wellbeing Survey 2018-19)' র্ফলয়ক
জর্য র্যচারনা।

জাতীয় জনংখ্যা গদফলণা  প্রপক্ষণ
আনপস্ট্টিউট (পনদাট ি)

৩.২ ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায সন্পা উইাং- এয আওতায়
২০১৯ াবরয চরভান প্রকল্প ভবযর্ফফযণ:
ক) জনশুভার্য ও গৃগণনা ২০২১ প্রকল্প।*
খ) ন্যানার াউজবাল্ড ডাটা সফইজ (NHD) প্রকল্প।*
গ) “ সষ্ট্রনবদর্নাং স্টুাটিটিকুার কুাার্টি অফ র্ফর্ফএ পয
(Stat4Dev)” প্রকল্প।*
ঘ) তাঁত শুভার্য ২০১৭ প্রকল্প।
ঙ) নগয অথ ি-াভাপজক ফস্থা পনরূণ জপয ২০১৯
* পচপিত প্রকল্পগুমরায ফণ িনা পফপফধ ধ্যাদয়

কাবরকটিাং ডাটা অন পুবরন এন্ড সডবরবভন্ট

16
ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৯

(ঘ) তাঁত শুভার্য ২০১৭ প্রকল্প (ভাপ্ত প্রকল্প)
:
শুভার্যয টভূর্ভ:
প্রর্তষ্ঠায য সথবকই ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা ভানম্পন্ন তথ্য যফযা র্নর্িত কযায রবেু র্ফর্বন্ন শুভার্য ও জর্য
র্যচারনা কবয আবছ। উন্নয়ন খাবত তবথ্যয ঘাটর্ত সভটাবত ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা কর্তিক ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১ এফাং
২০১১ াবর আদভশুভার্য ও গৃগণনা, ১৯৮৩-৮৪, ১৯৯৭ এফাং ২০০৮ াবর কৃর্ল শুভার্য, ১৯৮৬, ২০০১ ও ২০০৩ এফাং ২০১৩
াবর অথ িননর্তক শুভার্য, ১৯৮৫-৮৬, ১৯৯৭ এফাং ২০১৪ াবর ফর্স্ত শুভার্য পরবাবফ র্যচারনা কযা বয়বছ। উবেখ্য, র্ফর্ফএ
১৯৯০ াবর প্রথভফাবযয ভত তাঁত শুভার্য র্যচারনা কবয এফাং যফতীবত ২০০৩ াবর র্দ্বতীয় তাঁত শুভার্য র্যচারনা কবয।
তাঁত শুভার্য র্যচারনায জন্য াট ও ফস্ত্র ভন্ত্রণারয় এফাং ফাাংরাবদ তাঁত সফাডি র্ফর্ফএবক অনুবযাধ কবয। তাঁত র্বল্পয র্ফকা
ও উন্নয়বনয রবেু ১৯৭৭ াবর ফাাংরাবদ তাঁত সফাডি প্রর্তর্ষ্ঠত য়। তাঁত সফাডি তাঁত র্ফলয়ক একটি সফঞ্চভাকি তথ্য বান্ডায
প্রস্তুবতয রবেু ১৯৭৮ াবর তাঁত শুভার্য র্যচারনা কবয। ফতিভান সপ্রোবট ফাাংরাবদব তাঁত র্বল্পয অফস্থান র্নরূবণয রবেু
ভগ্র সদব্যাী র্যচার্রত অথ িননর্তক শুভার্য ২০১৩-এয াফ-সম্পর র্ববফ তাঁত শুভার্য র্যচারনায উবযাগ গ্রণ কবযবছ।
ভরত, ১৯৯০ াবরয তাঁত শুভার্যয বয এ সটয ও এবত র্নবয়ার্জত জনবগাষ্ঠীয আথ ি-াভার্জক অফস্থায ব্যাক র্যফতিন
ার্ধত বয়বছ ফবর ধাযণা কযা য়। ইবতাপূবফ ি ফাাংরাবদ উন্নয়ন গবফলণা প্রর্তষ্ঠান ও ফস্ত্র অর্ধদপ্তয পৃথকবাবফ তাঁত াংক্রান্ত
কর্তয় গবফলণা/স্টুার্ড কবযবছ। র্কন্তু এ সটবযয ব্যাক উন্নয়ন াধবনয রবেু ঠিক র্যকল্পনা প্রনয়বন ভগ্র সদব্যাী
একটি পূণ িাঙ্গ শুভার্য র্যচারনা কযা এখন ভবয়য দাফী। পবর যকায জাতীয় র্যাংখ্যান াংস্থা তথা ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান
ব্যুবযায ভােবভ ভগ্র সদব্যাী আগাভী ২০১৮ র্ি. াবর র্ততীয় তাঁত শুভার্য র্যচারনা কযায উবযাগ গ্রণ কবযবছ।

এক নজবয তাঁত শুভার্য ২০১৭:
প্রকবল্পয সভয়াদ :
আর্থ িক অগ্রগর্ত :
পুবযা প্রকবল্পয অগ্রগর্তুঃ

জুরাই ২০১৭ বত জুন ২০১৯ ম িন্ত
৯৭.৮৫%
১০০%

প্রকবল্পয উবেশ্য ও রেুভাো (াংবার্ধত):
i. ফাংরাদদ পযংখ্যান ব্যুদযা এফং ন্যান্য ংস্থা কতৃিক বপফষ্যদত জপয পযচারনায নভৄনাপবপত্ত ফা নভৄনা কা াদভা
(Sampling Frame) প্রস্তুত কযা;

ii. ফাাংরাবদ

ফতিভাবন তাঁত র্বল্পয এফাং এ র্বল্প র্নবয়ার্জত ের্ভকবদয র্যাংখ্যার্নক র্চে র্নরূণ কযা।

প্রকবল্পয সুর্নর্দ িষ্ট উবেশ্য বে–
সদব সভাট চর ও অচর তাঁত র্ল্প প্রর্তষ্ঠাবনয াংখ্যা র্নধ িাযণ কযা;
সদব সভাট তাঁত র্বল্প র্নবয়ার্জত ফয়র্বর্র্ত্তক ের্ভবকয াংখ্যা (পুরুল ও ভর্রা) র্নরূণ কযা এফাং াাার্
র্নজস্ব ও বাড়ায় র্নবয়ার্জত ের্ভবকয াংখ্যা সফয কযা;
iii. সুতায ফার্ল িক আনুভার্নক সভাট চার্দায র্যভাণ র্নধ িাযণ কযা;
iv. উৎার্দত বেয র্যভাণ, ভার্রকানায ধযন, উৎাদন াভগ্রী (সমভন: কটন, ডাইাং, সকর্ভকুার, সস্পয়ায াট ি
প্রভৃর্ত) ও র্ফণবনয াংক্রান্ত তথ্য র্নরূণ কযা;
v.
ভরধবনয উৎ এফাং চরর্ত ও স্থায়ী ভরধবনয চার্দা র্নরূণ কযা;
vi. উইবায (Weaver) গবণয দেতা ও র্ডজাইন উন্নয়বন প্রর্েবণয চার্দা র্নরূণ কযা;
vii. র্জর্ডর্বত এ র্বল্পয অফদান (আাংর্ক) র্নরূণ কযা; এফাং
viii. তাঁত র্বল্প র্নবয়ার্জত ের্ভক ও াংর্িষ্ট খানায আথ ি-াভার্জক অফস্থায ভল্যায়ন কযা।
i.
ii.

২০১৯ াদর তাঁত শুভার্য ২০১৭ সত ম্পার্দত কাম িাফর্রুঃ
i) গণনা যফতী মাচাই (র্ইর্) এয চূড়ান্ত পযদাট ি প্রকা
ii) তাঁত শুভার্য ২০১৮ এয র্প্রর্রর্ভনার্য র্যবাট ি ১৬ এর্প্রর ২০১৯ তার্যবখ প্রকা কযা;
ii) তাঁত শুভার্য ২০১৮ এয চূড়ান্ত র্যবাট ি ২৭ জুন ২০১৯ তার্যবখ প্রকা কযা;
iii) ভর শুভাপযয Analytical Report প্রনয়দনয কাজ চরদছ;
iv) ভর শুভাপযয Policy Brief Report প্রনয়দনয কাজ চরদছ।
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ি
র্প্রর্রর্ভনার্য র্যবাটপ্রকা
(১৬ এর্প্রর ২০১৯):

'তাঁত শুভার্য ২০১৮' এয প্রাথর্ভক প্রর্তবফদবনয সভাড়ক উবন্াচন কযবছন জনাফ এভ. এ. ভান্নান এভর্, ভাননীয় ভন্ত্রী, র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়,
জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী, র্চফ, র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, ড. কৃষ্ণা গাবয়ন, ভার্যচারক, র্ফর্ফএ এফাং জনাফ
ভর্উর্েন আবভদ এভর্এইচ, প্রকল্প র্যচারক, তাঁত শুভার্য ২০১৭ প্রকল্প, র্ফর্ফএ।

ি
চূড়ান্ত র্যবাট প্রকা
(২৭ জুন ২০১৯):

'তাঁত শুভার্য ২০১৮' এয চূড়ান্ত পরাপর প্রকানা ও সভাড়ক উবন্াচন কযবছন জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী, র্চফ, র্যাংখ্যান ও তথ্য
ব্যফস্থানা র্ফবাগ, জনাফ আব্যর কারাভ আজাদ, দস্য (বাযপ্রাপ্ত), আথ ি-াভার্জক ও অফকাঠাবভা র্ফবাগ, র্যকল্পনা কর্ভন, জনাফ
গুরনায নাজভৄন নাায, অর্তর্যি র্চফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ড. কৃষ্ণা গাবয়ন, ভার্যচারক, র্ফর্ফএ এফাং জনাফ ভর্উর্েন আবভদ
এভর্এইচ, প্রকল্প র্যচারক, তাঁত শুভার্য ২০১৭ প্রকল্প, র্ফর্ফএ।

ি
(ঙ ) নগয অথ-াভাপজক
ফস্থা পনরূণ জপয২০১৯ (ভাপ্ত প্রকল্প)
যকাবযয ৮ভ ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনায় য এরাকায প্রার্ন্তক জনবগাষ্ঠীবক যকাবযয াভার্জক র্নযার্ত্তা কভিসূর্চভব
অন্তর্ভির্িয সেবে তাবদয আথ িাভার্জক অফস্থা র্নরূবণ 'Urban Socioeconomic Assessment Survey (USAS)' ীল িক
একটি জর্য র্যচারনায উবযাগ গ্রণ কযা বয়বছ। ৮ভ ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনায ব্যাকগ্রাউন্ড সায র্ববফ এ জর্য
র্যচার্রত বে। ভরত পটি কদিাদযনগুদরায য এরাকায় পনফ িাপচত খানায অথ -ি াভাপজক ফস্থা পনরূণ কদয পযকল্পনা
প্রণয়দন তথ্যপবপত্তক ায়তা কযাআ এ জপযদয উদিশ্য। র্ফশ্ব খায কভিসূর্চ (WFP) ও র্ফর্ফএ-এয সমৌথ উবযাবগ এফাং
International Food Policy Research Institute (IFPRI)'য কার্যগর্য ায়তায় উি জর্যটি র্যচারনা কযা বে।
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র্তর্ন ফবরন, জর্যটি র্যচারনায জন্য র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয প্রার্নক অনুবভাদনক্রবভ WFP, IFPRI ও
BBS-এয ভবে র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয প্রার্নক অনুবভাদনক্রবভ একটি র্েেীয় Letter of Agreement
(LoA) স্বাের্যত বয়বছ।

উদিশ্য:
ভরত পটি কদিাদযনগুদরায য এরাকায় পনফ িাপচত খানায অথ ি -াভাপজক ফস্থা পনরূণ কদয পযকল্পনা প্রণয়দন
তথ্যপবপত্তক ায়তা কযাআ এ জপযদয উদিশ্য।

জপযদয মভয়াদকার:
জপযদয মভয়াদ জুরাআ, ২০১৯ দত জুন, ২০২০।

জুরাআ, ২০১৯ দত পিদম্বয, ২০১৯ ম িন্ত জপযদয ম্পাপদত কভিকান্ড:
জপযদয ভা ম িাদয়য তথ্য াংগ্র কাম িক্রভ ০৮-২৩ র্ডবম্বয, ২০১৯ ম্পন্ন বয়বছ।

৩.৩ ২০১৯ াবর সদব প্রর্েণ াংক্রান্ত তথ্য:
ক্রর্ভ
ক নাং

০১

০২
০৩
০৪
০৭
০৮
০৯

১০

সকাবযি নাভ

০২
Basic
Computer

আবয়াজনকা
যী প্রর্তষ্ঠান

প্রর্েবণ
য তার্যখ
সভয়াদ

০৩

০৪

এএটিআই ১৫-২১
এর্প্রর
২০১৯
ষ্টাপ
এএটিআই ২০-২৪
সডবরবভন্ট
জানুয়ার্য
১৯
সফর্ক অর্প এএটিআই ০৭-১৩
ম্যাবনজবভন্ট
ভাচ ি
২০১৯
তনর্তকতা ও এএটিআই ২৮-৩০
শুদ্ধাচায
এর্প্রর
২০১৯
তনর্তকতা ও এএটিআই ২৩-২৫
শুদ্ধাচায
এর্প্রর
২০১৯
তনর্তকতা ও এএটিআই ১০-১১
শুদ্ধাচায
এর্প্রর
২০১৯
সডবভাগ্রার্প
এএটিআই ১৯-২৩
এন্ড সল্থ
সভ ২০১৯
স্টুাটিটিক্স

প্রর্েবণয
স্থান

অাংগ্র
ণ-কাযীয
ম িায়/সে
ণী

অাং গ্রণকাযীগবণয াংখ্যা
র্যাং
ফাাংরাবদ অন্যা সভা
খ্যান ও র্যাংখ্যান ন্য
ট
তথ্য
ব্যুবযা
াং
ব্যফস্থা
স্থা
না র্ফবাগ

০৫

০৬

০৭

০৮

০৯

১০

এএটিআই

৩য় সেনী

-

-

০৩
জন

এএটিআই

৪থ ি সনী

-

-

০৪
জন

এএটিআই

৩য় সেনী

-

-

০৫
জন

এএটিআই

৩য় সেনী

-

-

০৩
জন

এএটিআই

৩য় সেনী

-

-

০৪
জন

এএটিআই

৩য় সেনী

-

-

০৪
জন

এএটিআই

১ভ সেণী

-

ফাাংরাবদ
র্যাংখ্যান
ব্যুবযা
ফাাংরাবদ
র্যাংখ্যান
ব্যুবযা
ফাাংরাবদ
র্যাংখ্যান
ব্যুবযা
ফাাংরাবদ
র্যাংখ্যান
ব্যুবযা
ফাাংরাবদ
র্যাংখ্যান
ব্যুবযা
ফাাংরাবদ
র্যাংখ্যান
ব্যুবযা
ফাাংরাবদ
র্যাংখ্যান
ব্যুবযা

-

০৪
জন
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৩.৪ ২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছবয ডাটা র্ফক্রয় াংক্রান্ত তথ্য:
ক্র:
নাং

তথ্য উাবর্ত্তয র্ফফযণ

সদব র্ফক্রবয়য র্যভাণ
(টাকা)

র্ফবদব র্ফক্রবয়য র্যভাণ (ইউ.এ.
ডরায)

ভন্তব্য

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

N/A

৩.৫ ২০১৮-২০১৯ াবরয প্রকানা র্ফক্রয়/র্ফতযণ াংক্রান্ত তথ্য:
ক্র:
নাং

প্রকানায নাভ

ভৄর্দ্র্ত কর্য াংখ্যা

র্ফর্ক্রত কর্য
াংখ্যা

সৌজন্য কর্য র্ফতযণ
াংখ্যা

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

N/A

N/A

র্ফক্রয় ও
র্ফতযবণয সভাট
াংখ্যা
(৬)

৩.৬ বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনায উবেখবমাগ্য র্দক:
ক্র:
নাং

কাবজয নাভ

(১)
(২)
১. জনশুভাপয 
গৃগণনা ২০২১

উবেশ্য

ম্ভাব্য ব্যয়
(টাকা)

র্কবাবফ ফাস্তফায়ন
কযা বফ

(৩)
(৪)
(৫)
গ্রাভ/ভো ম িায় ম িন্ত র্ফর্বন্ন
১৭৬,১৭৯.০০ জনাংখ্যায
আথ ি-াভার্জক কাম িক্রভ
রে টাকা
আকায,
র্যচারনা কযা এফাং শুভার্যয
সবৌবগার্রক
ভােবভ SDG-এয সভাট ২৫টি
র্ফন্যা ও
সূচবকয তথ্য- উার্ত্ত যফযা
জনর্ভর্তয র্ফর্বন্ন
কযা।
তফর্ষ্টুভবয
ভানম্পন্ন

ফাস্তফায়বনয
অবীষ্ট ভয়
ীভা
(৬)
২০১৯-২০২৩

ভন্তব্য
(৭)

Benchmark
Database-এয

২.

ন্যানার পুদরন
মযপজস্ট্ায (NPR)
প্রণয়ন 
ারনাগাদকযণ

র্যাংখ্যান আইন , ২০১৩ ও ১৫০.০০
NSDS-এয আওতায়
সকাটি
এনএইচর্ড প্রকল্প ভার্প্তয য
প্রাপ্ত ডাটাবফইজ ব্যফায কবয
তা র্নয়র্ভত ারনাগাদকযণ
এফাং সদবয কর জনবগাষ্ঠীবক
ইউর্নক আইর্ড ’য র্ফযীবত
ন্যানার পুবরন সযর্জস্টায
প্রণয়ন ও ারনাগাদ কযা বফ।
এ রবেু একটি প্রকল্প গ্রণ কযা
বফ।

জন্য ভার্িবভাডার
দ্ধর্তবত তথ্য
াংগ্র কযা বফ।
এনএইচর্ড প্রকল্প ২০১৩-২০২৩
সথবক প্রাপ্ত
ডাটাবফইজ
ব্যফায কবয
জনশুভার্য ২০২১
এয ভােবভ
ারনাগাদ কবয
সদবয কর
জনবগাষ্ঠীবক
ইউর্নক আইর্ড ’য
র্ফযীবত
ন্যানার
পুবরন
সযর্জস্টায প্রণয়ন
ও
র্নয়র্ভত
ারনাগাদ কযা
বফ।
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ক্র:
নাং

কাবজয নাভ

উবেশ্য

ম্ভাব্য ব্যয়
(টাকা)

(১)
(২)
৩. মটকআ উন্নয়ন
বীষ্ট (SDG)
পযফীক্ষদণ
প্রাদয়াপগক াক্ষযতা
জপয (LAS)

(৩)
(৪)
এ জর্যবয ভােবভ ১০ ফছয ও ৭.৩১ সকাটি
তদূর্ধ্ি ফয়ী জনগবণয

৪.

জনশুভার্য ও HIES-২০১৬ ৫০.০০ রে
তবথ্যয র্বর্র্ত্তবত দার্যদ্র্ু
ভানর্চে প্রণয়ন কযা বফ। এ
কাবজ WFP-এয কার্যগযী
বমার্গতা সনয়ায র্যকল্পনা
যবয়বছ ।

৫.

৬.

দাপযদ্র ভানপচি
প্রণয়ন

পিপিট কপভউপনটি
াদবি ২০১৮

পটিদজন
াউজদাল্ড
াযদন াদবি

Functional

Literacy

াংক্রান্ত র্যাংখ্যান প্রণয়ন
কযা বফ । এ াংক্রান্ত একটি
প্রকল্প প্রণয়ন কযা বয়বছ মা
অনুবভাদনাধীন আবছ ।

এ জর্যবয ভােবভ সটকই
উন্নয়ন অবীষ্ট (এর্ডর্জ)
র্যফীেবণ কর্তয় সূচবকয
র্যাংখ্যান প্রণয়ন কযা বফ।
NSDS-এয আওতায় একটি
Component
র্ববফ
িক্রভ
কাম
ফাস্তফায়ন প্রর্ক্রয়াধীন
যবয়বছ।

১০ সকাটি
(২ সকাটি
NSDS,

সকাটি
র্জওর্ফ)

দুনীর্ত, ন্যায়যায়ণতা, স্বেতা ১৫ সকাটি
ও সুান াংক্রান্ত
র্যবাট ি
প্রকা কযা।

র্কবাবফ ফাস্তফায়ন
কযা বফ
(৫)
সটকই উন্নয়ন
অবীষ্টবক
অগ্রার্ধকায র্দবয়
ােযতায স্তয
উন্নয়বন ভানম্মত
র্ো অজিন
জর্য র্যচারনা
কযা বফ এফাং এয
অগ্রগর্ত
র্যফীেসণয জন্য
এয মথামথ
ব্যফায র্নর্িত
কযায জন্য ব্যফস্থা
র্নবত বফ।
জনশুভার্য এফাং
HIES এয তথ্য
ব্যফায কবয

ফাস্তফায়বনয
অবীষ্ট ভয়
ীভা
(৬)
২০১৯-২০২২

ভন্তব্য
(৭)

২০১৯ -২০২০

Small Area
noitamitsE
Technique-এয

ভােবভ উবজরা
ম িন্ত দার্যবদ্র্ুয
ায র্নরূণ কযা
বফ।
র্ফশ্বব্যাাংবকয
২০১৯-২০২১
অথ িায়বন NSDS
৮ Umbrella
প্রকবল্পয আওতায়
SDG Data
Gap Analysis

তথ্যার্দ যফযা
কযা বফ
।
সজরার্বর্র্ত্তক আথ িাভার্জক
ও
জনর্ভর্তক
র্যাংখ্যান প্রস্তুত
কবয ৬৪টি সজরা
র্যবাট ি প্রস্তুত কযা
বফ।
দুনীর্ত,
২০২২-২৩
ন্যায়যায়ণতা,
স্বেতা ও সুান
াংক্রান্ত জর্য
কাম িক্রভ
র্যচারনা কযা।
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ক্র:
নাং

কাবজয নাভ

(১)
(২)
৭. মজন্ডায মফি
বাদয়াদরন্প াদবি
(GRVS)

উবেশ্য

ম্ভাব্য ব্যয়
(টাকা)

(৩)
পরঙ্গপবপত্তক পংতায প্রকৃত
পচি ফা ফতিভান ফস্থায াপফ িক
তথ্য ম্বপরত Report প্রকা
কযা।

(৪)
নভৄনায়বনয
য ব্যয়
র্নধ িাযণ কযা
বফ।

র্কবাবফ ফাস্তফায়ন
কযা বফ

ফাস্তফায়বনয
অবীষ্ট ভয়
ীভা
(৬)
২০১৯ -২০২১

(৫)
ঠিক র্যকল্পনা
প্রণয়বনয রবেু

ভন্তব্য
(৭)

edneGr
Detagereggasi
Data প্রস্তুত কযা

বফ।
৮.

মযাপঙ্গা ভপরা 
পশুদদয ফস্থান
ংক্রান্ত জপয

মযাপঙ্গা ভর্রা ও র্শুবদয
র্ফযভান আথ ি-াভার্জক
অফস্থায তথ্য ম্বর্রত Rrope
t প্রকা কযা।

নভৄনায়বনয
য ব্যয়
র্নধ িাযণ কযা
বফ।

এয ২০১৯-২০২০
আর্থ িক ও
কার্যগর্য
ায়তায়
মযাপঙ্গা ভর্রা ও
র্শুবদয র্ফযভান
আথ ি-াভার্জক
অফস্থায
Base
Line পযংখ্যান
প্রণয়দনয জন্য
কক্সফাজায
মযাপঙ্গা র্র্ফবয
UNICEF

Multiple
Cluster
Survey-এয

৯.

VGD প্যাদনর

DGV ব্যফাবযয ভােবভ

াদবি (২য়  ৩য়
ধাদ)

সদবয উকাযববাগী জনগবণয
জীফনভাবনয র্যফতিন ম্পবকি
ধাযণা রাব কযা।
র্নযাদ, ােয়ী ও সটকই
৬ সকাটি
মাতায়াত ব্যফস্থায ওয গুণগত
ও ভানম্মত শুভার্য র্যচারনা
কযা।

১০. এদক্স টু মযাি
কপভউপনদকন
ুান্ড ট্রান্পদাট ি
াদবি

৫ সকাটি

অদদর একটি
জপয পযচারনা
কযা দফ।
ভাঠ ম িাবয় জর্য
র্যচারনা কবয
কাজ কযবত বফ।

২০১৯-২০২৩

২০১৯-২০২৩

Spatial Data
এফাং Big Data

সক অুানারাইর্
কবয কাজ
র্যচার্রত বফ।

০৮। ২০১৮-২০১৯ াবর ে র্েকায় প্রকার্ত র্ফর্ফএ/ SID এয াংফাবদ/প্রর্তবফদন এয কাটিাং।
০৯। ২০১৮-২০১৯ াবর ফাস্তফার্য়ত র্ফর্বন্ন কাবজয আবরাক র্চবেয/পট কর্ সপ্রযণ।
১০। র্ফর্বন্ন জর্য/শুভার্য প্রাপ্ত উবেখবমাগ্য পরাপবরয তথ্য ছক/ফায-গ্রাপ/াই-চাট ি ইতুার্দ।

৪.০ কর্ম্পউটায উইাং
কর্ম্পউটায উইাংবয়য কাম িাফর্র:

(১) র্ফর্ফএ এয চার্দা ভার্পক র্ফর্বন্ন জর্যবয Data Entry Screen ততর্য ও উন্নয়ন কযা এফাং র্ফযভান

Database

এয র্যফতিন , র্যফধ িন এফাং নতুন Database ততর্য কযা। এছাড়া র্ফর্ফএ এয অন্যান্য উইাং কর্তিক ভাঠ ম িায় বত
আর্যত তথ্য উার্ত্ত ইবরকের্নক প্রভের্ি সত ধাযণ ও প্রর্ক্রয়াকযণ কযা। নফসৃষ্ট র্ফর্বন্ন প্রার্নক ইউর্নবটয র্জও
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সকাড (Geo-Code) প্রদান কযা, র্ফযভান Geo-code ারনাগাদ এফাং যেণাবফেণ কযা। ফতিভাবন র্ফযভান Geocode System সক ইাংবযজী ও ফাাংরা ফানান প্রর্ভতকযণ  RDBMS ভবডবর রূান্তয কযায কাজ অব্যাত
আবছ;
(২) কর্ম্পউটায র্ফলবয় প্রর্েবণয ভােবভ র্ফর্ফএ-এয জন্য দে জনফর ততর্য কযা , াডিওয়ুায ও পটওয়ায সফা
প্রদান র্নর্িত কযা। াডওি য়ুায ও পটওয়ায াংক্রান্ত ভস্যা/ত্রুটি দ্রুত র্নষ্পর্র্ত্ত এফাং যেণাবফেণ সফা র্নর্িত কযা;
(৩) ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযাবত স্থার্ত Internet ও Website র্যচারনা, যেণাবফেণ ও ভেগবাবমাগী সফা প্রদান
র্নর্িত কযা;
(৪) আধুর্নক ডাটা াংযেণ ব্যফস্থা গবড় সতারায ভােবভ
র্যাংখ্যান ম্পর্কিত ডাটা/তথ্য মথামথবাবফ াংযেণ ও
যেণাবফেণ কযা এফাং ব্যফাযকাযীবদয ডাটা যফযাব দ্রুত সফা প্রদান কযা;
(৫) র্ফর্ফএ এয IT স্থানা, কর্ম্পউটায র্বষ্টভ, াবিায র্বষ্টভ ইতুার্দ র্ফলবয় র্যকল্পনা ও াংযেবণয ব্যফস্থা গ্রণ,
ফাস্তফায়ন ও ভন্বয় াধন কযা এফাং র্যাংখ্যান ব্যুবযাবত স্থার্ত Network System সুষ্ঠুবাবফ র্যচারনা ও
ভর্নটর্যাং কযা।

কর্ম্পউটায উইাং এয সরাকফর াংখ্যা
:
অনুবভার্দত
র্ফযভান

৪.১

১ভ সেণী
৩৪

২য় সেণী
২৬

৩য় সেণী
২৮৪

৪থ ি সেণী
০৯

সভাট
৩৫৩

০৮

০৮

৫২

০৫

৭৩

র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্ানা র্ফবাগ /র্ফর্ফএ এয আওতায় ২০১ ৯-২০ ফছবযয চরভান কভিসূচীভবয

র্ফফযণুঃ

নাই

৪.২ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয কভিকতিা /কভিচাযীগবণয যকাযী কাবজ র্ফবদ ভ্রভণ াংক্রান্ত তথ্যুঃ
(ভ্রভবণয ধযণ: প্রর্েণ/কভিারা/সর্ভনায/কনপাবযন্প/র্ো পয/বা/অন্যান্য)
সকাবযি নাভ

সদবয নাভ

সভয়াদকার

Workshop

International Workshop on
Service Producer Price
Index.

CHINA

25/06/2019
to
29/06/2019

National Bureau of
Statistics(NBS),
CHINA

01

Workshop

Workshop on Mobile
Census data Collection with
Cspro

MONGOLIA

04/08/2019
to
10/08/2019

UNFPA,US Census
Bureau

02

Workshop

Study Visite & PSI
inspection

Turkey,
UK

4-8 November 2019
ও
11-15 November
2019

UNDP & Smart
System and
Consultants

02

Study Visit

Preparation of Population
Census of China with
National Bureau of Statistics

China

02/09/2019
to
06/09/2019

Agriculture Census
2018 Project

05

ফর্ুঃ ফাাংরাবদ
অোয়ন ছুটি

Erasmus Mundus Master in
Penvasive Computing &
Communications for
Sustainable Development

France,
Finland,
Rassia,
Sweden

04/08/2017
to
03/08/2019

European
Commission,
Brassels, Belgium

01

Workshop

QNAP System
এ প্রর্েবণ অাংগ্রন

Thailand

28-05-2019
to
30-05-2019

Global Brand Pvt.
Ltd.

03

ভ্রভবনয
ধযণ

অথ িায়নকাযী প্রর্তষ্ঠান অাংগ্রণকাযী
য াংখ্যা

Total

14
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৪.৩ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয সদব প্রর্েণ াংক্রান্ত তথ্য: কর্ম্পউটায উইাং:
ক্র: নাং

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

সকাবিয নাভ

আবয়াজনকাযী প্রর্েবনয প্রর্েসণয অাংগ্রনকাযীবদয
প্রর্তষ্ঠান
তার্যখ
স্থান
ম িায়/সেনী
সভয়াদ

অাংগ্রনকাযীগবনয াংখ্যা (কর্ম্পউটায
উইাং)
র্যাংখ্যান ফাাংরাবদ অন্যান্য সভাট
ও তথ্য র্যাংখ্যান াংস্থা
ব্যফস্থানা
ব্যুবযা
র্ফবাগ (কর্ম্পউটায
উইাং)

১১-১৪
নদবম্বয
২৭-৩১
অদটাফয

SSTI

১১-১৬ সগ্রড

-

০৫

SSTI

৯ভ সগ্রড ও
তদুদ্ধি

-

০৫

তথ্য ও
সমাগাদমাগ
প্রভেরি
রফবাগ

২০-২৩
অদটাফয

ICT

৯ভ সগ্রড ও
তদুদ্ধি

-

১4

ল্যাফ

সফরক অরপ
সভদনজদভন্ট (২য়
ব্যাচ)
সফরক অরপ
সভদনজদভন্ট (১ভ
ব্যাচ)
রচফারয়
রনদদ িনা ও চাকুযী
রফরধভারা

SSTI

১৩-১৭
অদটাফয

SSTI

১১-১৬ সগ্রড

-

০৫

SSTI

২০-২৪
অদটাফয

SSTI

১১-১৬সগ্রড

-

০৫

SSTI

SSTI
৬-১৩
অদটাফয

Staff
Development

SSTI

০১-০৫ SSTI ১৭-২০ সগ্রড
সদন্ফম্বয
২২-২৬
সদন্ফম্বয
১৫-১৯ SSTI
১১-১৬ সগ্রড
সদন্ফম্বয

Financial
management
তথ্য অরধকায,
শুদ্ধাচায,এরএ,
রজআযএ এফাং
ইদনাদবন
রডরজটার স্বাক্ষয

(1ভ ব্যাচ ও ২য়
ব্যাচ)
সফরক
রপন্যানরয়ার
ম্যাদনজদভন্ট

SSTI
SSTI

SSTI

৯ভ ও ১০ ভ
সগ্রড

-

০৬

-

০২
০৪
-

০৫

9.

Advance
Computer
Training

SSTI

০৮-১২
সদন্ফম্বয

SSTI

১১-১৬ সগ্রড

-

০৩

10.

তথ্য অরধকায,
শুদ্ধাচায,এরএ,
রজআযএ এফাং
ইদনাদবন

SSTI

১৮-২২
আগি

SSTI

৯ভ সগ্রড ও
তদুদ্ধি

-

০২

11.

Public
Procurement
management
(with E-GP)

SSTI

০৪-০৮
আগি

SSTI

৯ভ সগ্রড ও
তদুদ্ধি

-

০৩

12.

সরফায
স্ট্যাটিটিক এন্ড
এভআইএ

SSTI

২৮জুরাই- SSTI ৯ভ সগ্রড ও
০১আগি
তদুদ্ধি

-

০৩

13.

Sustainable
Developments

SSTI

1-3
জুরাই

-

০৩

SSTI ৯ভ সগ্রড ও

ভন্তব্য

তদুদ্ধি
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ক্র: নাং

সকাবিয নাভ

আবয়াজনকাযী প্রর্েবনয প্রর্েসণয অাংগ্রনকাযীবদয
প্রর্তষ্ঠান
তার্যখ
স্থান
ম িায়/সেনী
সভয়াদ

অাংগ্রনকাযীগবনয াংখ্যা (কর্ম্পউটায
উইাং)

ভন্তব্য

র্যাংখ্যান ফাাংরাবদ অন্যান্য সভাট
ও তথ্য র্যাংখ্যান াংস্থা
ব্যফস্থানা
ব্যুবযা
র্ফবাগ (কর্ম্পউটায
উইাং)

Goal (SDGS)

সভাট

৬৫

৪.৪ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ডাটা র্ফক্রয় াংক্রান্ত তথ্য:
ক্র:
নাং
(১)
১।

তথ্য-উাবর্ত্তয র্ফফযণ
(২)
HIES, LFS, MSVSB,
SMI

সদব র্ফক্রবয়য র্যভাণ
(টাকা)
(৩)
৩,১৩,৫৩২

র্ফবদব র্ফক্রবয়য র্যভাণ
(ইউ. এ, ডরায)
(৪)
-

ভন্তব্য
(৫)
সদীয় তথ্য
ব্যফাযকাযীবদয
র্নকট

৪.৫ ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয প্রকানা র্ফক্রয়/র্ফতযণ াংক্রান্ত তথ্য: প্রবমাজু নব।
৪.৬ ২০১ ৯-২০ ফছবযয উবেখবমাগ্য অজিন /াপল্য:
 কর্ম্পউটায উইাং র্ফর্ফএ এয একটি








Service Oriented Wing। কর্ম্পউটায উইাং র্ফর্ফএ এয কর

উইাং/প্রকবল্পয চার্দা অনুমায়ী ICT ম্পর্কিত Service প্রদান কবয আবছ;
র্ফর্ফএ এয কর উইাং/প্রকবল্পয কর্ম্পউটায
মন্ত্রগুবরা র্নযফর্েন্নবাবফ চরবত বমার্গতা কযা এফাং
র্নযফর্েন্নবাবফ ইন্টাযবনট কাবনকন চর যাখবত াবিায রুভ ফ িদা যেণাবফেণ কযা;
প্রান ও র্াফ াখায় প্রর্তর্নয়ত উইাং এয কভিকতিা ও কভিচাযীয াংখ্যা ারনাগাদ কযবছ এফাং উইাং এয
জনফবরয সফতনবাতার্দ র্যবাবধ অগ্রণী ভূর্ভকা ারন কবয থাবক;
এর্ডটিাং ও ভন্বয় াখা সথবক প্রর্ত ভাব উইাং এয কভিকতিাবদয ভন্বয় বায আবয়াজন কযা বে এফাং র্ফর্বন্ন
াখায অগ্রগর্ত তথা উইাং এয উন্নয়বন যফতী দবে গ্রণ কযায র্দ্ধান্ত গৃীত বে;
১৯৭৪ বত ১৯৯৯ ার ম িন্ত র্ফর্ফএ এয শুভার্য ও াববিয ডাটায ৮৬০০ টি াংযর্েত সট বত ডাটা কনবাযবনয
কাজ ভাপ্ত বয়বছ (EBCDIC ডাটা সথবক ASCII Format-এ কনবাট ি)।
e-GP প্রর্ক্রয়ায় মবায সজরা র্যাংখ্যান অর্পব ডাটা র্প্রজাযববন সন্টাবয
C3.S.P.E.A.R Data
Preservation Units-এয ক্রয় কাম িক্রভ ম্পন্ন বয়বছ এফাং উি ইউর্নটটি মবায সজরা র্যাংখ্যান অর্পব স্থান
কযা বয়বছ।
ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায বফবনয াভবন র্ডর্জটার LED Display স্থাবনয রবেু e-GP প্রর্ক্রয়ায় দযবেয
ভােবভ ০৫-০১-২০২০ র্ি. তার্যবখ NOA প্রদান কযা বয়বছ। কবযানা বাইযাবয কাযবণ ভাচ ি, ২০২০ র্ি. এয ভবে
ভারাভার র্বভন্ট বফ। ২৫ এর্প্রর, ২০২০ র্ি. তার্যবখয ভবে র্যাংখ্যান বফবন স্থান কযা বফ।

 Census & Survey Database (Big data Input, Survey and Census metabase (Meta
data+Database=Metabase) ফটওয়ায প্রণয়বনয ৩০% কাজ ভাপ্ত। অফর্ষ্ট কাজ চরভান।
 ১৫টি সন্পা এফাং ৬৪টি াববি সভাট ৭৯টি ডাটাবট ততযী বয়বছ। ডাটা কুাটারগ/সভটাডাটা র্প্রাবযন ১৪০টি
ডাটা ডকুবভবন্টন ততযী কযা বয়বছ। অফর্ষ্ট Data set এয উয কাজ চরভান।
 সন্পা/াববিয Time Series data ততযীয কাজ চরভান।
 ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায াবথ মবায সজরা র্যাংখ্যান অর্পব ডাটা র্প্রজাযববন সন্টাবয (
2 Mbps
Bandwidth) বয়ন্ট টু বয়ন্ট ( P2P) াংবমাবগয রবেু BTCL এয ভােবভ ৪ ফছবযয জন্য বাড়ায ভােবভ

াংবমাবগয কাজ ভাপ্ত বয়বছ।
 কর্ম্পউটায উইাং এয ডাটা এর্ন্ট্র াখা সথবক র্নবম্নাি কাজ ম্পার্দত বয়বছ:ক) কৃর্ল ও র্ে র্যাংখ্যান জর্য;
25
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খ) ভার্ির ইর্ন্ডবকটয ক্লাস্টায াববি;
গ) র্ফজবনজ ডাইবযটর্য-২০১৯;
ঘ) র্ল্প উৎাদন জর্য ২০১৮।
(৮.২) এ অজিন র্ফর্ফএ/SID এয কাবজ র্ক ায়তা/অফদান যাখবফ।
(ক) আর্থ িক/র্যভানগত র্দক
(১) র্ফর্ফএ/
এয সকান র্যকল্পনা গ্রবণ ঠিক আর্থ িক ব্যয় র্নরূবন ায়ক বফ;
(২) যকাযী অবথ িয অচয় কভাবত ায়ক বত াবয।
(খ) গুণগত/প্রার্তষ্ঠার্নক কল্যাণ
(১) র্ফর্ফএ এয র্ফর্ফ ধ প্রকানা ভয়ভত প্রকাব ায়ক বত াবয;
(২) র্ফর্ফএ এয র্ফর্বন্ন শুভার্য/জর্য র্যচারনায় ায়তা কযবফ;
(৩) র্ফর্ফএ এয াডিওয়ায সভইনবটবনন্প, ভাঠ ম িায় সথবক াংগৃীত তথ্যভ কর্ম্পউটাবয ধাযবণ
ায়তা কযবফ।
(৮.৩) এই অজিন সদবয ফা সদফাীয জন্য র্ক কল্যাণ ফবয় আনবফ।
(ক)
আর্থ িক/র্যভাণগত র্দক
(১) র্জর্ডর্ প্রণয়বন ায়তা কযবফ;
(২) সদবয যাজস্ব বৃর্দ্ধবত ায়তা কযবফ।
(খ) গুণগত/াভার্জক র্দক।
(১) সদবয উন্নয়ন র্যকল্পনা প্রণয়বন ায়তা কযবফ;
(২) সদবয উন্নয়ন নীর্ত প্রণয়বণ ায়তা কযবফ;
(৩) সদবয জরুযী অফস্থা সভাকাবফরায় ায়তা কযবফ;

৪.৭ জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত তথ্যুঃ কর্ম্পউটায উইাং এয ভার্ক ভন্বয় বায় জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর
ফাস্তফায়ন র্ফলবয় আবরাচনা কযা য়।

৪.৮ বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনায উবেখবমাগ্য র্দকুঃ কর্ম্পউটায উইাং
ক্র:
নাং

কাবজয নাভ

উবেশ্য

ম্ভাব্য ব্যয় (টাকা)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

01

National ICT,
e-Governance
and
e-Commerce
Survey

Impact Indicators:
(a) Measuring of ICT
Skills
(b) Measuring Internet
uses
(c) Measuring Cyber
Security
(d) Measuring and
Monitoring e-waste
(e) Measuring Child
online protection
(f) Measuring the
Internet of Things
(IoT)
(g) Measuring the
Community
Connectivity
Indicators
(h) Improving data
availability in
support of the

BDT 1950
Lakh
GoB

র্কবাবফ
ফাস্তফায়ন কযা
বফ
(৫)

ফাস্তফায়বনয ভন্তব্য
অবীষ্ট
ভয় ীভা
(৬)
(৭)

Development
Project

July
2021 to
June
2023
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ক্র:
নাং

কাবজয নাভ

(১)

(২)

02

National
Statistical
Data
Warehouse
and Big data
Analysis
platform

03

BBS eService
Delivery

04

ICT Skill
Development
of BBS
Employee

05

Spatial and
attributes
Database
Development
with GIS

উবেশ্য

ম্ভাব্য ব্যয় (টাকা)

(৩)

(৪)

SDGs
Big data analytics
indicators
Impact indicators:
(a) System
development
(b) Infrastructure
establishment
(c) Capacity
Strengthening
(d) Project
Management
Support to SDGs & NSDS
Impact indicators:
a) Web-enable
Softwares
Development
b) Geo-code
automation
Impact Indicators:
(a) Development ICT
Skills
(b) Developing Internet
Facilities and Internet
Uses
(c) Cyber Security
(d) Internet of Things
(IoT)
(e) Improving data
Quality
(f) Big data analytics
Support to NSDS
Impact Indicators:
(a) Development ICT
Skills
(b) Developing Internet
Facilities and Internet
Uses
Development of Mauza
Level Map aligned with
Geocode

র্কবাবফ
ফাস্তফায়ন কযা
বফ
(৫)

ফাস্তফায়বনয ভন্তব্য
অবীষ্ট
ভয় ীভা
(৬)
(৭)

US$ 27.6
Development
million
Project
(BDT 23218
Lakh)
(KOICA+GoB)

July
2020 to
June
2023

BDT 530
Lakh
GoB

Development
Project

July
2020 to
June
2023

BDT 300 Lakh
GoB

Development
Project

July
2021 to
June
2025

BDT 1500
Lakh
GoB

Development
Project

July
2022 to
June
2025

৪.৯

২০১৯-২০ ফছবয ে র্েকায় প্রকার্ত র্ফর্ফএ/ SID এয াংফাদ/প্রর্তবফদন এয কাটিাং- নাই

৪.১০

২০১৯-২০ অথ ি ফছবযয ফাস্তফার্য়ত র্ফর্বন্ন কাবজয আবরাক র্চবেয/পট কর্ সপ্রযণ- নাই

৪.১১ র্ফর্বন্ন জর্য/শুভার্য প্রাপ্ত উবেখবমাগ্য পরাপবরয তথ্য ছক/ফায-গ্রাপ/াই-চাট ি ইতুার্দ - নাই
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৪.১২ এ ম িন্ত র্ফর্ফএ প্রকার্ত উবেখবমাগ্য প্রর্তবফদন/প্রকানায র্ফফযণ
ক্র: নাং
প্রকানায নাভ
প্রকাবয ন
(১)
(২)
(৩)
কর্ম্পউটায উইাং এ সকান প্রকানা নাই।
-

৪.১৩

:
প্রকা াংখ্যা
(৪)
-

ভন্তব্য
(৫)
-

২০১৯-২০ ফছবয প্রকার্ত র্ফর্বন্ন র্যবাট ি/প্রকানায প্রেদ এয ছর্ফ/পট কর্ুঃ- নাই

৫.০ র্পন্যান্প, এুাডর্ভর্নবস্ট্রন এন্ড ম্যাবনজবভন্ট ইনপযবভন র্বস্টভ উইাং
র্ফর্ফএ এয প্রার্তষ্ঠার্নক উন্নয়ন , জনফর কাঠাবভা পুনর্ফ িন্যা , র্যাংখ্যান অফকাঠাবভা উন্নয়ন , আইন প্রণয়ন ,
কভিকতিা/কভিচাযী র্নবয়াগর্ফর্ধ প্রণয়ন, দয দপ্তয ও ভাঠ ম িাবয়য প্রান ও আর্থ িক ব্যফস্থানা , র্যাংখ্যান প্রকানা ইতুার্দ
র্ফলয়গুবরা এপএ এন্ড এভআইএ উইাং কর্তিক ম্পার্দত য়।

৫.১ এপএ এন্ড এভআইএ উইাং এয াখাভ
প্রার্নক কাম িক্রভ ও প্রকানাভ ভৄদ্র্বণয জন্য
ম্পার্দত কাম িাফরী র্নম্নরূ:

২০১৯ াবর ম্পার্দত এপএ এন্ড এভআইএ

উইাং এয াখা র্বর্র্ত্তক

৫.১.১ প্রান াখা
দয দপ্তয
 র্ফর্ফএ এয সগবজবটড ও ননবগবজবটড কভিকতিা/কভিচাযীবদয আন্তুঃ উইাং/াখা/র্পল্ড কাম িারবয়
ফদরী/সপ্রলণ/াংভের্ি , র্পল্ড কাম িারয় বত দয দপ্তবয ফদরী/সপ্রলণ/াংভের্ি প্রদান াংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন বয়বছ।
 ভন্ত্রণারয় ও র্ফর্বন্ন যকার্য/সফযকার্য/র্ফবদী াংস্থায াবথ সমাগাবমাগ াংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ।
 ১ভ ও ২য় সের্ণয কভিকতিাগবণয প্রার্নক মাফতীয় কাজ ম্পন্ন বয়বছ।
 ১ভ সের্ণয কভিকতিাবদয র্র্নয়য সস্কবর বদান্নর্ত/র্ফবাগীয় যীো/ব্যর্নয়ার্দ প্রর্েণ , স্বাস্থু যীো , র্জর্ পান্ড
ভঞ্জুয াংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন বয়বছ।
 ১ভ ও ২য় সের্ণয কভিকতিাবদয র্আযএর , সনন ভঞ্জুয প্রর্ক্রয়াকযণ ম্পন্ন বয়বছ।
 র্ফর্ফএ এয এপএ এন্ড এভআইএ উইাং এয দয কাম িারবয়য ২য় , ৩য় ও ৪থ ি
এর্আয াংগ্র ও াংযেবণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা বয়বছ।
 র্ফর্ফএ এয এপএ এন্ড এভআইএ উইাং এয দয
াংক্রান্ত কাম িার্দ ম্পন্ন বয়বছ।

সের্ণয কভিকতিা-কভিচাযীবদয

দপ্তবযয ২য় , ৩য় ও ৪থ ি সের্ণয কভিকতিা-কভিচাযীবদয ছুটি

 র্ফর্ফএ এয কর শুভার্য ও জর্যবয কাবজ জনফর র্নবয়ার্জত কযা াংক্রান্ত কাম িার্দ ম্পন্ন বয়বছ।
 কভিকতিা/কভিচাযীবদয গৃ র্নভিাণ, সভাটয াইবকর, ফাইাইবকর, কর্ম্পউটায, সভাটযকায ইতুার্দ অর্গ্রবভয
আবফদন, যকার্য ফাা ফযাবেয আবফদন র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগ সপ্রযণ কযা বয়বছ।
 র্ফর্ফএ এয র্ফর্বন্ন র্ফলবয় প্রবয়াজনীয় কর্ভটি গঠন াংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন বয়বছ।
 নীর্তগত/আর্থ িক র্ফলবয় যকাবযয জাযীকৃত স্মাযক/র্যে পফপফএ এয কর উইাং ও কাম িারবয় অগ্রায়বণয কাজ
ম্পন্ন বয়বছ।
 র্ফর্বন্ন দপ্তয/অর্ধদপ্তয/র্যদপ্তবযয র্ফর্বন্ন কর্ভটিবত চার্দা অনুমায়ী র্ফর্ফএ এয প্রর্তর্নর্ধ ভবনানয়বনয কাজ
ম্পন্ন বয়বছ।

ভাঠ ম িায় :
 পফপফএ এয র্ফবাগীয় র্যাংখ্যান কাম িারয় ও সজরা র্যাংখ্যান কাম িারবয়য জন্য ভার্যচারক ভবাদয় কর্তিক
অনুবভার্দত একই যকভ াইন সফাবডিয নভৄনা কর্ ই-সভইবরয ভােবভ াংর্িষ্ট কাম িারবয়য কভিকতিাগবণয র্নকট সপ্রযণ
কযা বয়বছ এফাং ইবতাভবে নভৄনা অনুমায়ী াইন সফাডি রাগাবনা বয়বছ ;
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 কর র্ফবাগীয় র্যাংখ্যান কাম িারয় ও সজরা র্যাংখ্যান কাম িারদয় র্ফটির্এর সটর্রবপান স্থান কযা বয়বছ। সম
কর উবজরা র্যাংখ্যান কাম িারবয় পূবফ ি পফটিপএর সটর্রবপান র্ছর না স কর কাম িারদয় পফটিপএর সটর্রবপান
স্থাবনয জন্য ভঞ্জুযী ে জাযী কযা বয়বছ এফাং ইবতাভবে কর উবজরা র্যাংখ্যান কাম িারদয় নতুন র্ফটির্এর
সটর্রবপান াংবমাগ সনয়া বয়বছ ;
 পফপফএ এয ভা ম িাদয় র্ফবাগীয়/সজরা/উবজরা র্যাংখ্যান কাম িারয় প্রধানবদয আর্থ িক ও প্রার্নক েভতা
পুন:ফন্টন কযা বয়বছ ;
 পফপফএ এয ভা ম িাদয় দায়নকৃত কভিকতিাগবণয অর্প র্যচারনা ও দার্য়ত্ব ারবনয র্নর্ভর্ত্ত কযণীয় ম্পবকি
ভার্যচারক, পফপফএ কর্তিক র্নবদ িনাফরী ম্বর্রত নীর্তভারা সপ্রযণ কযা বয়বছ ;
 পফপফএ এয ভাঠ ম িাবয় কভিকতিা/কভিচাযীদদয দায়ন/ফদরী াংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ ;
 পফপফএ এয ভাঠ ম িাবয় ২য় মশ্রপণয র্আযএর, সনন/আনুবতার্লক াংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ ;
 পফপফএ এয ভাঠ ম িাবয় ৩য় ও ৪থ ি সেণীয কভিচাযীবদয সনন/আনুবতার্লক াংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ ;
 পফপফএ এয ভাঠ ম িাবয় কভিকতিা/কভিচাযীবদয র্জর্এপ অবপযতবমাগ্য ও চূড়ান্ত উবর্ত্তারন র্াফ াংক্রান্ত কাজ
ম্পন্ন কযা বয়বছ ;
 পফপফএ এয ভাঠ ম িাবয় কভিকতিা/কভিচাযীবদয অর্জিত ছুটি এফাং ফর্: ফাাংরাবদ ছুটি াংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন কযা
বয়বছ ;
 পফপফএ এয ভাঠ ম িাবয় কভিকতিা/কভিচাযীবদয াদাট ি কযায পনপভদত্ত NOC াংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ ;
 পফপফএ এয ভাঠ ম িাবয় কভিকতিা/কভিচাযীবদয ভটয াইবকর ও গৃ র্নভিাণ অর্গ্রভ াংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন
কযা বয়বছ ;
 পফপফএ এয ভাঠ ম িাবয় কভিকতিা/কভিচাযীবদয সফতন ভতা াংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ ;
 পফপফএ এয ভাঠ ম িাবয় কভিকতিা/কভিচাযীবদয র্ফবাগীয় ভাভরায প্রাথর্ভক অর্ববমাগ াংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন কযা
বয়বছ;
 পফপফএ এয ভাঠ ম িাবয় কভিকতিা/কভিচাযীবদয তথ্য াংযেণ এফাং শূন্য বদয র্াফ াংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন কযা
বয়বছ ; এফাং
 পফপফএ এয ভাঠ ম িাবয় র্ফবাগীয় কভিকতিাগবণয ভ্রভণ বাতা র্ফর াংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ;

৫.১.২ র্ফর্নক াখা:
 ৩য় মশ্রপণয ০৫ (াঁচ) কুাটাগপযয ভৄপক্তদমািা মকাটায় ৭৯ জনদক পনদয়াগ প্রদান কযা দয়দছ।
 ‘’ফাংরাদদ পযংখ্যান ব্যুদযায কভিচাযী পনদয়াগ পফপধভারা, ২০১৯’’ চূড়ান্ত দয়দছ।
 ৩য় মশ্রপণয পযংখ্যান তদন্তকাযী দ দত ২য় মশ্রপণয কাযী পযংখ্যান কভিকতিায দদান্নপতয প্রস্তাফ প্র াপনক
ভন্ত্রণারদয় মপ্রযণ কযা দয়দছ ম মপ্রপক্ষদত ৩৩ জনদক দদান্নপত প্রদান কযা দয়দছ।
 ৩য়  ৪থ ি মশ্রপণয ২১১ টি দদ অউট মাপ িং দদ জনফর পনদয়াগ প্রদান কযা দয়দছ।
 পফপফএ এয ২য় ম িাদয়য াংগ পনক কা াদভায প্রস্তাফ প্রাপনক ভন্ত্রণারদয় মপ্রযণ কযা দয়দছ।
 ৫৯৩ টি ৩য় মশ্রপণয যাজস্ব ফাদজটর্ভক্ত জনফর পনদয়াদগয কাম িক্রভ চরভান যদয়দছ।
 প্রথভ মশ্রপণয পযংখ্যান কভিকতিায (কুািায) ১৯৪ টি দ সৃজদনয প্রস্তাফ প্রাপনক ভন্ত্রণারদয় মপ্রযণ কযা দয়দছ।
 নফসৃষ্ট ৯ টি উদজরায ২৮ টি দ স্থায়ীকযদণয প্রস্তাফ প্রাপনক ভন্ত্রণারদয় মপ্রযণ কযা দয়দছ।
 ০৮ টি ১ভ মশ্রপণয পযংখ্যান কভিকতিা (কুািায) দদ দদান্নপতয প্রস্তাফ প্রাপনক ভন্ত্রণারদয় মপ্রযণ কযা দয়দছ।
 ৩য় মশ্রপণয ০৭টি সৃপজত দদ অত্মীকযণ কযা দয়দছ।
 স্থায়ীবাদফ সৃপজত ৩৪০টি দ ংযক্ষদণয জন্য প্রাপনক ভন্ত্রণারদয় মপ্রযণ কযা দয়দছ।
 নফসৃষ্ট ০৮ টি উদজরায ৩২ টি দ সৃজদনয প্রস্তাফ প্রাপনক ভন্ত্রণারদয় মপ্রযণ কযা দয়দছ।
 পযচারক, ভেগ্মপযচারক এফং উপযচারক দদ দদান্নপতয প্রস্তাফ প্রাপনক ভন্ত্রণারদয় মপ্রযণ কযা দয়দছ।
 ০৮টি প্রাপনক কভিকতিা দদ দদান্নপত প্রদান কযা দয়দছ।
 নফসৃষ্ট ভয়ভনপং পফবামগয ১৩ টি দ সৃজদনয প্রস্তাফ প্রাপনক ভন্ত্রণারদয় মপ্রযণ কযা দয়দছ।
 ৩য় মশ্রপণয যাজস্ব ফাদজটর্ভক্ত ২১০ জন কভিচাযী পনদয়াগ প্রদান কযা দয়দছ।
 নফসৃষ্ট ০৪ টি উদজরায ১২ টি দ স্থায়ীকযদণয প্রস্তাফ প্রাপনক ভন্ত্রণারদয় মপ্রযণ কযা দয়দছ।
 প্রুপ পযিায দ দত কাযী প্রকানা পপায দদ দদান্নপত প্রদান কযা দয়দছ।
 পপনয়য নকাপফদ দ দত কাযী কাদট িািাপায দদ দদান্নপত প্রদান কযা দয়দছ।
 জুপনয়য নকাপফদ দ দত নকাপফদ এফং নকাপফদ দত পপনয়য নকাপফদ দদ দদান্নপত প্রদান কযা দয়দছ।
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 াঁটভৄদ্রাক্ষপযক কাভ কপম্পউটায াদযটয দ দত াঁট পরপকায কাভ কপম্পঊটায াদযটয দদ দদান্নপত প্রদান
কযা দয়দছ।
 মর অউট পিজাআনায দ দত িাপপক মর অউট পিজাআনায দদ দদান্নপত প্রদান কযা দয়দছ।
 মভপনম্যান এফং মভপনম্যান কাভ পিনায দত জুপনয়য াদযটয দদ দদান্নপত প্রদান কযা দয়ছ।

৫.১.৩ ভন্বয় াখা












র্যাংখ্যান বফবন র্ফদুুৎ, ার্ন, গ্যা অন্যান্য সফায র্ফর মথাযীর্ত র্যবাধ কযা বয়বছ।
এপএ এন্ড এভআইএ উইাং এয দাপ্তর্যক ও আফার্ক সটর্রবপান র্ফর মথাযীপত র্যবাধ কযা বয়বছ।
র্এর্ফএক্স এয যেণাবফেণ ও র্যচারনা কাবজয জন্য ০২ (দুই) ফছবযয চুর্ি ম্পাদন কযা বয়বছ।
পফপফএ এয র্যাংখ্যান বফবনয সৌয কয, র্ভর্ভ কয ও LEASE LINE INTERNET এয MBPS SPEED
এয পফর মথাযীর্ত র্যবাধ কযা বয়বছ।
পযংখ্যান বফদন স্থাপত ০৬ (ছয়)টি পরপট  ২টি ১৫০ মকপবএ দটাদভটিক মবাদল্টজ স্ট্ুাপফরাআজায ফাৎপযক
পবপত্তদত পযচারনা , যক্ষণাদফক্ষণ  াপবিপং কাদজয মফা িদণয রদক্ষু ০২ (দুআ) ফছদযয জন্য চুপক্ত ম্পাপদত
দয়দছ।
নতুন মানফান ক্রয় াংক্রান্ত কাম িক্রভ ম্পন্ন বয়বছ।
র্যাংখ্যান বফবনয র্নযার্ত্তা ও যেণাবফেণ াংক্রান্ত অন্যান্য মাফতীয় কাম ি ম্পন্ন কযা বয়বছ।
র্যাংখ্যান বফবনয র্যস্কায-র্যেন্ন ও যেণাবফেণ এফাং ১২৫০ সকর্বএ র্ফদুুৎ াফ - সস্টন কাবজয র্ফর
মথাযীর্ত র্যবাধ কযা বয়বছ এফাং ০২ (দুই) ফছবযয জন্য (১রা জানুয়ার্য/২০১৯ সথবক ৩১ র্ডবম্বয/২০২১ ম িন্ত)
চুর্ি ম্পাদন কযা বয়বছ।
মানফান সভযাভত াংক্রান্ত কাজ মথাযীর্ত ম্পাদন কযা বয়বছ। ইবতাভবে ৬টি গার্ড়য কাগজে ারনাগাদকযণ
ম্পন্ন বয়বছ।

 বফবনয র্নযার্ত্তা ও যেণাবফেণ াংক্রান্ত অন্যান্য মাফতীয় কাম িক্রভ মথাযীর্ত চরবছ। র্যাংখ্যান বফবন র্নবয়ার্জত
আনাযবদয সফতন-বাতার্দ মথাযীর্ত র্যবাধ কযা বয়বছ।

৫.১.৪ ফাবজট াখা
 পফপফএ এয দয দপ্তয, পফবাগীয় পযংখ্যান কাম িারয়, মজরা পযংখ্যান কাম িারয়  উদজরা পযংখ্যান
কাম িারদয়য ফাদজট প্রস্তুত কযা দয়দছ।
 ফাপল িক ক্রয় পযকল্পনা প্রস্তুত  ক্রয় কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা দয়দছ।
 র্ফর্ফএ-এয দয দপ্তবযয কর সের্ণয কভিকতিা/কভিচাযীবদয সফতন-বাতায র্ফর, আনুলাংর্গক র্ফর ইতুার্দ র্যবাধ
কযা বয়বছ।
 র্এও অর্পবয াবথ আয়-ব্যবয়য র্াবফয ভন্বয় াধন এফাং ভার্ক , তেভার্ক , লান্ার্ক ও ফাৎর্যক র্াবফয
প্রর্তবফদন সপ্রযণ কযা বয়বছ এফাং
 অর্ডট কাম ি ম্পন্ন কযা বয়বছ।
(অাংকভ রে টাকায়)
রফফযণ
২০১৮-১৯ অথ িফ য
ফযাদ্দ
ব্যয়
অনুন্নয়ন ব্যয়
১৬৩১-ফাাংরাদদ রযাংখ্যান বুযদযা দয দপ্তয
৬২,৭৪.০০
৫১,৬৭.১২
১৬৩২-রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম িারয়ভ
৩,৬৬.৯৬
৩,০৬.৩৭
১৬৩৩-সজরা রযাংখ্যান কাম িারয়ভ
২১,৪৫.০০
১৬,৪২.৬০
১৬৩৫-উদজরা কাম িারয়ভ
৭৬,৫৪.০০
৬২,৯২.৭২
থোনো ররংখ্যোন কোয যোয়মূ
৫,০৭.৬১
৪,৮০.৯৭
ফ িদভাট অনুন্নয়ন
1,69,47.57
1,38,89.78
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২০১৮-১৯ অথ িফ য

রফফযণ

ফযাদ্দ

ব্যয়

উন্নয়ন প্রকল্প
উন্নয়ন প্রকল্পভ

৪০০,১৩.০০
(অাংকভ রে টাকায়)

৫.১.৫ প্রকানা াখা
২০১৯ াবর প্রকানা াখা সথবক প্রকার্ত প্রকানায তার্রকা :
Serial Name of the Publication
No.
1. Monthly Release (CPI) & (WRI) in Bangladesh,
November 2018
2. Monthly Statistical Bulletin, August 2018
3. Monthly Release (FTS) October 2018
4. Monthly Release (CPI) & (WRI) in Bangladesh,
December 2018
5. Bangladesh GEO Code, Bogra District
6. Bangladesh GEO Code, Kurigram District
7. Bangladesh GEO Code, Gaibandha District
8. Bangladesh GEO Code, Rangpur District
9. Economic Census, Administrative Report
10. Monthly Release (FTS) November 2018
11. Bangladesh GEO Code, Jhalokathi District
12. Bangladesh GEO Code, Khagrachori District
13. Annual Report SID 2017-18
14. Bangladesh GEO Code, Cumilla District
15. Bangladesh GEO Code, Chadpur District
16. Monthly Release (FTS) December 2018
17. Bangladesh GEO Code, Thakurgaon District
18. Bangladesh GEO Code, Natore District
19. Bangladesh GEO Code, Gazipur District
20. Bangladesh GEO Code, Narsingdi District
21. Bangladesh GEO Code, Meherpur District
22. Monthly Release (IPS) September 2018
23. Monthly Release (IPS) October 2018
24. Bangladesh GEO Code, Cox‟s Bazar District
25. Bangladesh GEO Code, Fani District
26. Bangladesh GEO Code, Munshiganj District
27. Bangladesh GEO Code, Sunamganj District
28. Monthly Statistical Bulletin, October 2018
29. Monthly Release (CPI) & (WRI) in Bangladesh,
January 2019
30. Monthly Release (IPS) November 2018
31. Bangladesh GEO Code, Brahman Baria District
32. Bangladesh GEO Code, Manikganj District
33. Bangladesh GEO Code, Kishoreganj District
34. Monthly Release (FTS) January 2019
35. Annual Report BBS 2017
36. Bangladesh GEO Code, Gopalganj District
37. Bangladesh GEO Code, Rajbari District

Sale Copy
-

Complimentary
Copy
100

75
-

75
50
100

75
-

200
200
200
200
500
50
200
200
400
200
200
50
200
200
200
200
200
50
50
200
200
200
200
75
100

-

50
200
200
200
50
100
200
200
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Serial
No.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Name of the Publication

Sale Copy

Bangladesh GEO Code, Shariatpur District
Bangladesh GEO Code, Madaripur District
Bangladesh GEO Code, Tangail District
Bangladesh GEO Code, Narayanganj District
Annual Report BBS 2018
Monthly Release (CPI) & (WRI) in Bangladesh,
February 2019
Monthly Release (CPI) & (WRI) in Bangladesh,
March 2019
Monthly Release (FTS) February 2019
Monthly Release (IPS) December 2018
Monthly Release (IPS) January 2019
Monthly Release (FTS) March 2019
Monthly Release (FTS) April 2019
Monthly Release (CPI) & (WRI) in Bangladesh,
April 2019
Monthly Release (CPI) & (WRI) in Bangladesh,
May 2019
Monthly Release (FTS) May 2019
Monthly Statistical Bulletin, December 2018
Monthly Release (IPS) February 2019
Monthly Release (IPS) March 2019
Report on Census of the Former Enclaves
Population of Bangladesh 2017
Bangladesh Statistics 2018
Monthly Release (CPI) & (WRI) in Bangladesh,
June 2019
Training Manual of SSTI 2019-20
Bangladesh GEO Code, Habiganj District
National Accounts Statistics Provisional
Estimates of GDP 2018-19 & Final Estimates of
GDP 2017-18
Statistical Year Book of Bangladesh 2018
Survey of Occupied Residential Houses and Real
Estate Services 2018
Monthly Release (IPS) April 2019
Monthly Release (FTS) June 2019
Monthly Release (CPI) & (WRI) in Bangladesh,
July 2019
Gender Statistics of Bangladesh 2018
Monthly Statistical Bulletin, February 2019
Survey On Economic Establishment (SEE) 2018
Monthly Release (IPS) May 2019
Monthly Release (CPI) & (WRI) in Bangladesh,
August 2019
Bangladesh GEO Code, Dhaka District
Bangladesh GEO Code, Rajshahi District
Bangladesh GEO Code, Noakhali District
Monthly Release (FTS) July 2019
Bangladesh GEO Code, Sylhet District
Bangladesh GEO Code, Chattogram District

-

Complimentary
Copy
200
200
200
200
200
100

-

100

-

50
50
50
50
50
100

-

100

75
120

50
75
50
50
280

-

500
100

200

200
200
300

250
-

750
500

-

50
50
100

100
75
200
-

700
75
300
70
75

-

200
200
200
50
200
200
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Serial
No.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Name of the Publication

Sale Copy

Bangladesh GEO Code, Moulvibazar District
Bangladesh GEO Code, Foridpur District
Bangladesh GEO Code, Rangamati District
Monthly Statistical Bulletin, April 2019
Monthly Release (CPI) & (WRI) in Bangladesh,
September 2019
Foreign Trade Statistics of Bangladesh 2017-18
V-1
Monthly Release (FTS) August 2019
Annual Report SID 2018-19
Statistical Pocketbook 2018
Monthly Release (CPI) & (WRI) in Bangladesh,
October 2019
Monthly Release (IPS) June 2019
Monthly Release (FTS) September 2019
Foreign Trade Statistics of Bangladesh 2017-18
V-1I
Monthly Release (FTS) October 2019
Monthly Release (CPI) & (WRI) in Bangladesh,
November 2019

75
75

Complimentary
Copy
200
200
200
75
75

90

160

600
-

50
400
1800
150

90

70
50
160

75

70
75

৫.১.৬ উন্নয়ন াখা:
 ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগ র্নয়র্ভত ভার্ক প্রর্তবফদন সপ্রযণ কযা দয়দছ ;
 র্ফর্বন্ন ভবয় ভান জাতীয় াংবদয ভাননীয় াংদ দস্যগবণয উত্থার্ত র্যাংখ্যান র্ফলবয়য ওয র্ফর্বন্ন প্রবশ্নয
উর্ত্তয াংকরন কবয প্রার্নক র্ফবাবগ র্নয়র্ভত সপ্রযণ কযা দয়দছ ;
 নাযী ও র্শু র্নম িাতন াংক্রান্ত তেভার্ক প্রর্তবফদন াঠাবনায ব্যফস্থা র্নয়র্ভত কযা দয়দছ ;
 র্ফর্ফএ এয উইাং এফাং প্রকবল্পয ভার্ক ভন্বয় বায আবয়াজন, কাম িে ও কাম ির্ফফযণী র্নয়র্ভত প্রস্তুত কযা দয়দছ;
 র্নয়র্ভতবাবফ চরভান প্রকবল্পয ভার্ক ব্যয় ও অগ্রগর্তয প্রর্তবফদন প্রস্তুত কবয র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা
র্ফবাবগ সপ্রযণ কযা দয়দছ ;
 র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ ও অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয চার্ত র্ফর্বন্ন তথ্যার্দ র্নয়র্ভত যফযা ও
সপ্রযণ কযা দয়দছ ।

৫.২

প্ল্ুার্নাং এন্ড সডববরবভন্ট সর:
প্ল্ার্নাং সবরয কভির্যর্ধ :
 প্রাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প প্রর্ক্রয়াকযণ কাম িক্রভ তদাযর্ক ;
 র্ফর্বন্ন উইাং কর্তিক দার্খরকৃত প্রকল্প দর্রবরয মথাথ িতা/ঠিকতা মাচাই ;
 র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ , র্যকল্পনা কর্ভন, আইএভইর্ড ও ইআযর্ড এয াবথ সমাগাবমাগ যো ও
ভন্বয় াধন ;
 প্রকবল্পয ভার্ক, তেভার্ক, লান্ার্ক ও ফাৎর্যক, আইএভইর্ড াংক্রান্ত প্রর্তবফদন ও অন্যান্য প্রর্তবফদন প্রণয়ন ও
র্ফবাবগ সপ্রযণ ;
 উন্নয়ন প্রকল্প/কভিসূর্চভবয অগ্রগর্ত াংক্রান্ত কাম িক্রভ র্যফীেণ কযা এফাং প্রবয়াজনীয় সুার্য প্রর্তবফদন
মথামথ কর্তিে ফযাফয সপ্রযণ ;
 র্ফর্ফএ এয প্রকল্প/কভিসূর্চ াংক্রান্ত বাভব (ভার্ক ম িাবরাচনা বা , র্স্টয়ার্যাং কর্ভটিয বা , র্ইর্ বা ,
র্আইর্ বা , র্ডর্ইর্/র্ডএর্ইর্ বা) অাংগ্রণ এফাং প্রবয়াজনীয় ভতাভত প্রদান ;
 চরভান প্রকল্পভবয অন্তফতীকারীন (Midterm) ভল্যায়বনয ব্যফস্থা গ্রণ ও ভল্যায়ন র্যবাট ি কর্তিবেয
অনুবভাদনক্রবভ র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগবক অফর্তকযণ ;
 ভাঠ ম িাবয় র্ফর্বন্ন স্তবযয অর্পভ র্যদিনপূফ িক চরভান প্রকল্প/কাম িক্রবভয উয প্রর্তবফদন সপ্রযণ এফাং
 পযকল্পনা  উন্নয়ন ংক্রান্ত ন্যান্য কাম িক্রভ পযচারনা কযা।
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৫.৩ র্ফর্ফএ রাইবের্য:
পফপফএ এয রাআদব্রপয পযংখ্যান পফলয়ক একটি পফদলাপয়ত রাআদব্রপয। প্রায়
৩২ াজায ংি , মযপাদযন্প  দুষ্প্রাপ্য
পুস্তক পযংখ্যান বফদনয ২য় তরায় নতুন রাআদব্রপয এফং অনাপয বফন (২য় তরা ), মতাখানা মযাি, ঢাকা-মত পুযাতন
রাআদব্রপয ফপস্থত। অধুপনক কর ধযদণয সুদমাগ সুপফধা ম্বপরত যকাপয ম িাদয় এটি একটি ন্যতভ রাআদব্রপয। রাআদব্রপযদত
এক াদথ প্রায় তাপধক া দকয ড়ায ব্যফস্থা অদছ। ফতিভাদন রাআদব্রপযদত ভৄপক্তভেি পফলয়ক প্রকানা ম্বপরত একটি কণ িায ,
অন্তজিাপতক ভাদনয ৪০০টি আ -ব্যক এফং পফপফএ প্রকাপত ফআদয়য আ -ব্যক ম্বপরত া ক ফা ন্ধফ কণ িায স্থান কযা দয়দছ।
এছাড়া পদটাকপ মফা এফং আটাযদনট ংদমাগ পফনাভদল্য পিপজটার তথ্য মফা প্রদান কযা য়। কর স্তদযয া ক এ
রাআদব্রপয ব্যফাদযয সুদমাগ মদয় থাদকন।

২০১৯ াবর রাইবের্য কাম িক্রভ:











াঠকবদয চার্দা অনুাবয তথ্য, পবটাকর্, ইন্টাযবনট ও অনরাইন সফা প্রদান কযা য়।
র্নয়র্ভত বাবফ ১০টি াংফাদে ও ২টি াভর্য়কী াঠকবদয জন্য যাখা য়।
র্ফর্ফএ ফর্ভূিত গত এক ফছবয াঠবকয াংখ্যা ৪২৫ জন।
রাইবের্য কাডি ইসুু কযা য়।
ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায কভিকতিা/ কভিচাযীবদয ভবে ফই ইসুু কযা য়।
র্ফর্ফএ এয কভিকতিা/কভিচাযীবক না- দাফী নদ প্রদান কযা।
রাইবের্যবত ফর্যাগত াঠকবদয পবটাকর্ সফা প্রদান কযা য়।
সদর্ র্ফবদর্ াঠকবদয র্ডর্জটার তথ্য সফা প্রদান কযা য়।
র্ফর্ফএ প্রকার্ত (২৪৯২) টি ফইবয়য PDF  e-Book কর্ রাইবের্যবত াংযর্েত আবছ।
র্ফর্ফএ ম্পর্কিত র্নউজ র্ক্লর্াং কযা য়।
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ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ি ২০১৮-১৯
সকৌরগত
সকৌরগত
উবেবশ্যয
উবেশ্য
ভান

কাম িক্রভ

[১.১]
প্রধান ও অপ্রধান
পবরয উৎাদন
র্াফ প্রাক্করন
াংক্রান্ত ফার্ল িক
জর্য র্যচারনা ও
তথ্য প্রকা

[১] সভৌর্রক
ভানদন্ডভবয
তথ্য ও উার্ত্ত
জরবুকযণ

৪০

প্রবেন
প্রবেন
২০১৯২০২০-২০২১
২০২০

রেুভাো/র্নণ িায়ক ২০১৮-২০১৯
কভিম্পাদন সূচক

একক

[১.১.১]
ছয়টি প্রধান পবরয
উৎাদন র্াফ প্রাক্করন
াংক্রান্ত ফার্ল িক জর্য
র্যচারনা ও তথ্য প্রকা তার্যখ

কভিম্পাদন প্রকৃত অজিন*
সূচবকয ভান ২০১৬-২০১৭

২ .০০

[১.১.২]
একত র্ফটি অপ্রধান
পবরয উৎাদন র্াফ
প্রাক্করন াংক্রান্ত ফার্ল িক
জর্য র্যচারনা ও তথ্য তার্যখ
প্রকা

২ .০০

তার্যখ
[১.২] কৃর্ল ও েী [১.২.১] কৃর্ল ও েী
র্যাংখ্যান জর্য র্যাংখ্যান জর্য র্যবাট ি
র্যবাট ি
প্রকা

২.০০

[১.৩] জাতীয় আয় [১.৩.১] উৎাদন
প্রাক্করন
দ্ধর্তবত জাতীয় আবয়য
পূফ িফতী ফছবযয প্রাথর্ভক
প্রাক্করন চূড়ান্তকযণ ও
তার্যখ
চরর্তফছবযয প্রাক্করন
প্রস্তুতকৃত

[১.৪] ভল্য ভজুযী
র্যাংখ্যান

[১.৩.২] ব্যয় দ্ধর্তবত তার্যখ
জাতীয় আবয়য পূফ িফতী
ফছবযয প্রাথর্ভক প্রাক্করন
চূড়ান্তকযণ ও চরর্ত ফছবযয
প্রাক্করন প্রস্তুতকযণ
[১.৪.১] সবািা ভল্য সূচক াংখ্যা
( CPI) এফাং ভজুযীয ায
সূচক (WRI)

৩১.১২.২০১৬

৩১.১২.২০১৬

প্রকৃত অজিন*
২০১৭-২০১৮

অর্ত উর্ত্তভ

উর্ত্তভ

চরর্ত ভান

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

চরর্ত ভাবনয
র্নবম্ন
৬০%

-

-

৩১-১২-২০১৭

৩১-১২-২০১৮

৩১-০১-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯

৩১-১২-২০১৭

৩১-১২-২০১৮

৩১-০১-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯

-

১৫-০৫-২০১৯

৩০-০৫-২০১৯ ১০-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯

৩১.০৫.২০১৮

৩০-০৫-২০১৯

১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৫-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯ ০

৩১.০৫.২০১৮

৩১.০৫.২০১৯

১৫.০৬.২০১৯

১২

১০

-

২.০০

অাধাযণ

-

-

-

১২

১২

৩১.০৫.২০১৭

২.০০

১.০০

২০.০৫.২০১৯ ২৫.০৬.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯ ০

৩১.০৫.২০১৭

১২

১২

৯

৮

৭
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সকৌরগত
উবেশ্য

সকৌরগত
উবেবশ্যয
ভান

রেুভাো/র্নণ িায়ক ২০১৫-২০১৬
কাম িক্রভ

কভিম্পাদন সূচক

একক

[১.৪.২] ফার্ড় বাড়া
াংখ্যা
সূচক ( HRI )
[২.৪.৩] র্নভিাণ
াংখ্যা
াভগ্রী ভল্য সূচক
(BMPI)
[১.৫] চরর্ত উৎাদন [১.৫.১] র্ল্প
র্যাংখ্যান
উৎাদন সূচক
াংখ্যা
(QIIP )

[১.৬] তফবদর্ক
ফার্ণজু র্যাংখ্যান

[২.৫.২] উৎাদন
াংখ্যা
ভল্য সূচক (PPI)
[১.৬.১] Unit
Price Index of
তার্যখ
Export
তার্যখ
[১.৬.২] Unit
price Index of
Import

[১.৭]ওর্জর্ড এয
ওবয়ফবাট িাবর
ডাটাবট
আবরাডকযণ
[১.৮] প্রকানা

[১.৭.১]
ডাটাবট আবরাড
াংখ্যা
কৃত
[১.৮.১]
র্যাংখ্যান ফল িগ্রন্থ তার্যখ
২০১৮
[১.৮.২]র্যাংখ্যান তার্যখ
বকটব্যক -২০১৮
তার্যখ
[১.৮.৩]
তফবদর্ক ফার্ণজু
র্যাংখ্যান ফল িগ্রন্থ২০১৮
[১.৮.৪] ন্যানার তার্যখ
একাউন্ট

কভিম্পাদন
সূচবকয ভান প্রকৃত অজিন*
২০১৬-২০১৭
১.০০

১২
১২

১.০০

১.০০

১.০০

১.০০

১.০০

১২

১২

অাধাযণ

অর্ত উর্ত্তভ

উর্ত্তভ

চরর্ত ভান

চরর্ত ভাবনয
র্নবম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

১২

১২

১০

৯

৮

৭

১২

১২

১০

৯

৮

৭

১২

১২

১০

৯

৮

৭

১২

১২

১০

৯

৮

৭

প্রকৃত অজিন*
২০১৭-২০১৮

৩১.০৫.২০১৭ ৩১-০৫-২০১৮ ৩০-০৫-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯

৩১.০৫.২০১৭

৩১-০৫-২০১৮ ৩০-০৫-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯

২.০০

২.০০
২.০০

প্রবেন
প্রবেন
২০১৯২০২০-২০২১
২০২০

৮

৬

৪

২

২০

৩০

১৫.০৫.২০১৭ ১৫-০৫-২০১৮ ১৪-০৫-২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯
১৫.০৫.২০১৭

১৫-০৫-২০১৮ ১৫-০৫-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯

১৫.০৫.২০১৭
২.০০

২.০০

১৫-০৫-২০১৮ ১৬-০৫-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯

২০.০৬.২০১৭

২০-০৬-২০১৮ ১৭-০৫-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯
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সকৌরগত
উবেশ্য

সকৌরগত
উবেবশ্যয
ভান

রেুভাো/র্নণ িায়ক ২০১৫-২০১৬
কাম িক্রভ

কভিম্পাদন সূচক

একক

স্টুাটিটিক
[১.৮.৫] ফাাংরাবদ তার্যখ
র্যাংখ্যান-২০১৮
প্রকা
[১.৮.৬] ফার্ল িক তার্যখ
কৃর্ল র্যাংখ্যান
ফল িগ্রন্থ-২০১৮
[১.৮.৭] ভার্ক
াংখ্যা
র্যাংখ্যান
ব্যবরটিন
[১.৮.৮] ভার্ক
র্যর্রজ সবািা ভল্য
াংখ্যা
সূচক (CPI ) ও
ভজুযী সূচক (WI)
[১.৮.৯] ভার্ক
াংখ্যা
র্যর্রজ র্ল্প
উৎাদন
[১.৮.১০] ভার্ক
র্যর্রজ তফবদর্ক
ফার্ণজু র্যাংখ্যান
াংখ্যা

সকৌরগত
উবেশ্য

[২] র্নধ িার্যত
ভদয়
জর্য/শুভার্য
র্যচারন

সকৌরগত
উবেবশ্যয
ভান

২৫

কাম িক্রভ

কভিম্পাদন
সূচবকয ভান প্রকৃত অজিন*
২০১৬-২০১৭

প্রকৃত অজিন*
২০১৭-২০১৮

অর্ত উর্ত্তভ

উর্ত্তভ

চরর্ত ভান

চরর্ত ভাবনয
র্নবম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

প্রবেন
প্রবেন
২০১৯২০২০-২০২১
২০২০

২০.০৬.২০১৭
২.০০

২.০০

২০-০৬-২০১৮ ১৮-০৫-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯

৩০.০৬.২০১৭ ৩০-০৬-২০১৮ ৩০-০৫-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯
১২

১.০০

-

১২

১২

১০

৯

৮

৭

১২

৬

৫

৪

৩

২

১.০০

১২

১২

১০

৯

৮

৭

১.০০

১২

১২

১০

৯

৮

৭

১.০০

১২

প্রকৃত অজিন*
কভিম্পাদন
কভিম্পাদনসূচক একক
সূচবকয ভান ২০১৬-২০১৭
২০১৭-২০১৮

[২.১.] National [২.১.১]
Household
National
Database (NHD) Household
সজরায
প্রকবল্পয আওতায়
Database
াংখ্যা
সদবয (আনুভার্নক (NHD) প্রকবল্পয
আওতায় সদবয
৩.৫ সকাটি খানা)
(আনুভার্নক ৩.৫
খানার্বর্র্ত্তক

অাধাযণ

৪.০০

৪২

অাধাযণ

রেুভাো/র্নণ িায়ক ২০১৮-২০১৯
অর্ত উর্ত্তভ
উর্ত্তভ
চরর্ত ভান

১০০%

৯০%

৮০%

৬৪

৬২

৬০

৭০%

প্রবেন
চরর্ত ভাবনয র্নবম্ন২০১৯৬০%

২০২০

প্রবেন
২০২০-২০২১

১৭
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সকৌরগত
উবেশ্য

রেুভাো/র্নণ িায়ক ২০১৫-২০১৬

সকৌরগত
উবেবশ্যয
ভান

কাম িক্রভ

ডাটাবফইজ প্রস্তুত

[২.২]
র্ফজবন র্ডবযটর্য
২০১৮ প্রস্তুত

কভিম্পাদন সূচক

সকাটি খানা)
খানার্বর্র্ত্তক
ডাটাবফইজ প্রস্তুত
[২.২.১]
র্ফজবন
র্ডবযটর্য ২০১৮
প্রস্তুতকযণ
তার্যখ

[২.৩]
[২.৩.১]
Survey
of র্যবাট ি প্রকা
Manufacturing
Industries 201819

[২.৪]
Bangladesh
Standard
Industrial
Classification
vol-2

[২.৫]

একক

তার্যখ

কভিম্পাদন
সূচবকয ভান প্রকৃত অজিন*
২০১৬-২০১৭

প্রকৃত অজিন*
২০১৭-২০১৮

অাধাযণ

অর্ত উর্ত্তভ

উর্ত্তভ

চরর্ত ভান

চরর্ত ভাবনয
র্নবম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

২.০০

২০.০৫.২০১৯ ২৫.০৫.২০১৯ ৩০.০৫.২০১৯ ১০.০৬.২০১৯

১.০০

২০.০৫.২০১৯ ২৫.০৫.২০১৯ ৩০.০৫.২০১৯ ১০.০৬.২০১৯

প্রবেন
প্রবেন
২০১৯২০২০-২০২১
২০২০

[২.৪.১]
র্যবাট ি প্রকা

তার্যখ

২০.০৫.২০১৯ ২৫.০৫.২০১৯ ৩০.০৫.২০১৯ ১০.০৬.২০১৯
১.০০

[২.৫.১]
র্যবাট ি প্রকা

Bangladesh
Standard
তার্যখ
Industrial
Classification of
Occupations
vol-2
[২.৬] Migration [২.৬.১]
তার্যখ
ি
র্যবাট
প্রকা
cost
Survey

২০.০৫.২০১৯ ২৫.০৫.২০১৯ ৩০.০৫.২০১৯ ২০.০৫.২০১৯
১.০০

১.০০
২০.০৫.২০১৯ ২৫.০৫.২০১৯ ৩০.০৫.২০১৯ ২০.০৫.২০১৯
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সকৌরগত
উবেশ্য

রেুভাো/র্নণ িায়ক ২০১৫-২০১৬

সকৌরগত
উবেবশ্যয
ভান

কাম িক্রভ

কভিম্পাদন সূচক

একক

কভিম্পাদন
সূচবকয ভান প্রকৃত অজিন*
২০১৬-২০১৭

প্রকৃত অজিন*
২০১৭-২০১৮

অাধাযণ

অর্ত উর্ত্তভ

উর্ত্তভ

চরর্ত ভান

চরর্ত ভাবনয
র্নবম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

প্রবেন
প্রবেন
২০১৯২০২০-২০২১
২০২০

2018

[২.৭] সাবটর এফাং [২.৭.১]
তার্যখ
র্যবাট ি প্রকা
সযস্টুবযন্ট জর্য২০১৮-১৯
[২.৮.১]
[২.৮]
তার্যখ
Wholesale and
Retail Trade
Survey 2018-19

সকৌরগত
উবেশ্য

সকৌরগত
উবেবশ্যয
ভান

কাম িক্রভ

২০.০৫.২০১৯ ২৫.০৫.২০১৯ ৩০.০৫.২০১৯ ২০.০৫.২০১৯

১.০০

২০.০৫.২০১৯ ২৫.০৫.২০১৯ ৩০.০৫.২০১৯ ২০.০৫.২০১৯

র্যবাট ি প্রকা

কভিম্পাদনসূচক

একক

[২.৯] তাঁত শুভার্য [২.৯.১] র্যবাট ি তার্যখ
২০১৮ তথ্য াংগ্র ও প্রকা
র্যবাট ি প্রকা
[২.১০]
[২.১০.১] প্রণীত াংখ্যা

Disaster
Prone Area
Atlas প্রণয়ন

১.০০

রেুভাো/র্নণ িায়ক ২০১৮-২০১৯

প্রকৃত অজিন*
কভিম্পাদন ২০১৬-২০১৭ প্রকৃত অজিন*
সূচবকয ভান
২০১৭-২০১৮
১.০০

অাধাযণ

অর্ত উর্ত্তভ

উর্ত্তভ

চরর্ত ভান

চরর্ত
ভাবনযর্নবম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

৩১.০৩.১৯

২৪.১২.১৮

২৭.১২.১৮

৩০.১২.১৮

৩.০০

১

৪

৩

২

১

াংখ্যা

২.০০

৩

৪

৩

২

১

তার্যখ

১.০০

প্রবেন
প্রবেন
২০১৯২০২০-২০২১
২০২০

৩১.১২.১৮
৮

৩

৪ টি সজরায
Disaster
Prone Area
Atlas

[২.১১]
[২.১১.১]
ভাইবক্রাডাটা
REDATAM
পটওয়ুায এয
আবরাডকৃত
ভােবভ র্ফর্ফএয এয
র্ফর্বন্ন শুভার্য ও
জর্যবয
ভাইবক্রাডাটা
আবরাড কযা
[২.১২]
[২.১২.১ ]

৩০-০৫-২০১৯ ১০-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৪-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯
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Gender
Gender
Statistics Statistics 2017এয াংগৃীত 2017এয র্যবাট ি
তথ্য
প্রকা
তার্যখ
[২.১৩] National [২.১৩.১]
Hygiene
National
Survey 2017 এয Hygiene
Survey 2017
াংগৃীত তথ্য
এয র্যবাট ি প্রকা
তার্যখ
[২.১৪] Multiple [২.১৪.১]
Indicator
Multiple
Cluster Survey Indicator
(MICS)- ২০১৮ Cluster Survey
(MICS)- এয
এয তথ্য াংগ্র
কাম িক্রভ
তথ্য াংগ্র
কাম িক্রভ ম্পন্ন
[২.১৫] Global [২.১৫.১] Global তার্যখ
Adult Tobacco Adult Tobacco
Survey (GATS Survey
এয াংগৃীত তথ্য (GATS)-এয
র্যবাট ি প্রকা
%
[২.১৬] র্জর্ডর্’য [২.১৬.১]
র্বর্র্ত্ত ফছয ২০০৫- র্যফতিবনয র্যভাণ
০৬বত ২০১৫-১৬
সত র্যফতিন

১.০০

২০-০৫-২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯ ১০-০৬-২০১৯ ২৪-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯

২.০০

১০-০২-২০১৯ ২০-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ -০৬-২০১৯

১.০০

৩০-০৫-২০১৯ ১০-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯

২.০০

২৫

৫০

৪৫

৪০

১০-০৩-২০১৯

১০০
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সকৌরগত
উবেশ্য

সকৌরগত
উবেবশ্যয
ভান

রেুভাো/র্নণ িায়ক ২০১৫-২০১৬
কাম িক্রভ

কভিম্পাদন সূচক

একক

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয সকৌরগত উবেশ্যভ
[৩]
[৩.১]
[৩.১.১]
জাতীয়
Overseas Visit
Tracker
তার্যখ
র্যাংখ্যান
Tracker প্রস্তুতকযণ Website
১০
ব্যফস্থা র্িারী
Hosting ম্পন্ন
এফাং
কযা
আধুর্নকীকযণ
[৩.২]
[৩.২.১]
র্যাংখ্যান বফবন
র্ডর্জটার পুবরন
র্ডর্জটার পুবরন ক্লক ক্লক স্থান
তার্যখ
স্থান
ম্পন্নকযণ

[৪]
প্রর্তষ্ঠার্নক
েভতা বৃর্দ্ধ
৫

[৩.৩] র্যাংখ্যান
বফবনয ভর পটবক
Digital display
স্থান
[৪.১] জাতীয় এফাং
আন্তজিার্তক ম িাবয়
বা/সর্ভনায/
কভিারায় অাংগ্রণ
[৪.২]স্থানীয় প্রর্েণ

[৪.৩] আন্তিজার্তক
প্রর্েণ
[৪.৪] ভার্ক ভন্বয়
বায র্দ্ধান্তভ
ফাস্তফায়ন

[৩.৩.১]
Digital display
স্থান ম্পন্নকযণ

কভিম্পাদন
সূচবকয ভান প্রকৃত অজিন*
২০১৬-২০১৭

প্রকৃত অজিন*
২০১৭-২০১৮

াংখ্যা
[৪.২.১] দে
জনফর ততর্যয
রবেু প্রর্েণ
প্রদান
[৪.৩.১] র্েণাথী াংখ্যা
[৪.৪.১]ফাস্তফার্য়ত %
র্দ্ধান্ত

অর্ত উর্ত্তভ

উর্ত্তভ

চরর্ত ভান

চরর্ত ভাবনয
র্নবম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

২.০০

১০-১২-২০১৮ ২০-১২-২০১৮ ২৫-১২-২০১৮ ৩১-১২-২০১৮

২.০০

১০-১২-২০১৮ ২০-১২-২০১৮ ২৫-১২-২০১৮ ৩১-১২-২০১৮

২.০০

২০-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ১০-০৩-২০১৯ ২০-০৩-২০১৯

তার্যখ

[৪.১.১]আবয়ার্জত
সর্ভনায/ওয়াকি াংখ্যা

অাধাযণ

১.০০

প্রবেন
প্রবেন
২০১৯২০২০-২০২১
২০২০

২৪

৩৫

৩০

২৫

১৪

১২

৪৫

৫০

২.০০

৬৫০

৭৫০

৭৭৫

৬২৫

৬০০

৪৫০

৪০০

৮০০

৮২৫

১.০০

৮০

৯৮

১২০

১০০

৯০

৮০

৭০

১২৫

১৩০

৭৫

৮০

৭০

৬০

৮৫

৯০

১.০০
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পযপষ্ট ক
দপ্তয/াংস্থায জাতীয় শুিাচায মকৌর কভি-পযকল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন িগপত পযফীক্ষণ কা াদভা, ২০১৮-২০১৯
দপ্তয/াংস্থায নাভ: ফাাংরাবদ র্যাংখান ব্যুবযা
কাম িক্রদভয নাভ

কভিম্পাদন সূচক

সূচদকয
ভান

১
২
৩
১. প্রাপতষ্ঠাপনক ব্যফস্থা………………………………১১
১.১ ননরতকতো করমটির ভো
অনুরিত ভো
৪
1.2 ননরতকতো করমটির ভোর রদ্ধোন্ত
বোস্তবোয়ন
১.৩ স্ব স্ব দয়ফাআদট শুিাচায
মফাফক্স ারনাগাদকযণ

একক

৪

৫

ংখ্যা

দস্য র্চফ
তনর্তকতা
কর্ভটি
দস্য র্চফ
তনর্তকতা
কর্ভটি
র্র্নয়য
র্বস্টভ
এনার্রস্ট

বোস্তবোরয়ত রদ্ধোন্ত

৪

%

মফাফক্স
ারনাগাদকৃত

১

তাপযখ

২
১.৪ উত্তভ চচ িায (best practice) উত্তভ চচ িায তাপরকা
মপ্রপযত
তাপরকা প্রণয়ন কদয ভপন্ত্রপযলদ
পফবাদগ মপ্রযণ
২. দক্ষতা  বনপতকতায উন্নয়ন……………………..…. ৭
নুপষ্ঠত বা
২
২.১ ংীজদনয (stakeholder)
ংিদণ বা

তাপযখ

২.২ কভিকতিা-কভিচাপযদদয ংিদণ
পনয়পভত উপহপত পফপধভারা ১৯৮২;
যকাপয কভিচাপয অ চাযণ পফপধভারা
১৯৭৯ এফং পচফারয় পনদদ িভারা
২০১৪ ম্পদকি দচতনতা বৃপিভরক
বা/প্রপক্ষণ অদয়াজন । অনুরূ
অন্যান্য র্ফর্ধ/র্ফধান ম্পবকি
আবরাচনা (প্রবমাজু সেবে)
২.৩ জোতীয় শুদ্ধোচোর মকৌল রবয়য়
কভিকতিা-কভিচাপযদদয প্ররলক্ষণ প্রদোন

ংখ্যা

অংলগ্রণকোরী/
প্ররলক্ষণোথী

প্ররলক্ষণোথী

৩

২

ফাস্তফায়দনয
দাপয়ত্বপ্রাপ্ত
ব্যপক্ত/দ

ংখ্যা

ংখ্যা

র্র্নয়য
র্বস্টভ
এনার্রস্ট
দস্য র্চফ
তনর্তকতা
কর্ভটি
র্যচারক
এএটিআই

র্যচারক
এএটিআই

২০১৮২০১৯
থ িফছদযয
রক্ষুভািা
৬

রক্ষুভািা/
জিন

ফাস্তফায়ন িগপত পযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯
১ভ মকায়াট িায
২য়
৩য়
৪থ ি
মভাট পজিত
মকায়াট িায মকায়াট িায মকায়াট িায জিন ভান

৭

৮

৯

১০

১১

৪

রক্ষুভািা
জিন

১
ভো অনুরিত

১

১

১

১০০%

রক্ষুভািা
জিন

১০০%
রদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ত

১০০%

১০০%

১০০%

২৮-০৬২০১৯

রক্ষুভািা

১৫-০৭-২০১৮

১৫-১০২০১৮

১৫-০১২০১৯

২৮-০৬২০১৯

জিন

মফাফক্স
ারনাগাদকৃত
৩০-০৯-২০১৮
উত্তভ চচ িায তাপরকা
মপ্রপযত

-

-

-

৩০-০৯২০১৮

রক্ষুভািা
জিন

১

রক্ষুভািা
জিন

নুপষ্ঠত বা

-

১

-

৪০০
(৩ব্যাচ)

রক্ষুভািা

-

১০০

২০০

১০০

জিন

প্ররলক্ষণ আদয়ারজত

রক্ষুভািা
জিন

প্ররলক্ষণ প্রদান

১০০

২০০

১০০

৪০০
(৩ব্যাচ)

১২

১৩

ভন্তব্য

১৪
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কভিম্পাদন সূচক

সূচদকয
ভান

একক

ফাস্তফায়দনয
দাপয়ত্বপ্রাপ্ত
ব্যপক্ত/দ

২০১৮ফাস্তফায়ন িগপত পযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯
২০১৯
রক্ষুভািা/
১ভ মকায়াট িায
২য়
৩য়
থ িফছদযয
জিন
মকায়াট িায মকায়াট িায
রক্ষুভািা
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
3. শুিাচায প্রপতষ্ঠায় ায়ক অআন/পফপধ/নীপতভারা/ম্যানুদয়র  প্রজ্ঞান/পযি – এয ফাস্তফায়ন এফাং প্রবমাজু সেবে খড়া প্রণয়ন………….১০
৩.১ রফরফএদয কাম িক্রদভয উয
প্ররক্ষণ ম্যানুয়ার
৫
ংখ্যা
র্যচারক
৪০০
ক্ষযমোত্রো
৪০০
শুদ্ধাচায প্ররক্ষণ ম্যানুয়ার প্রণয়ন
এএটিআই
জিন
প্ররক্ষণ ম্যানুয়ার
প্রণীত
৪. তথ্য পধকায ম্পপকিত কাম িক্রভ …………………….১৪
৪.১ স্ব স্ব দয়ফাআদট তথ্য অরধকোর
মফাফক্স
১
তোররখ ভেগ্মর্যচারক ২৮-০৬ক্ষযমোত্রো
২৮-১২- ২৮-০৩আইন ারনাগাদকযণ
োনোগোদকৃত
তথ্য অর্ধকায ২০১৯
২০১৮
২০১৯
ম্পর্কিত
জিন
আইন োনোগোদকৃত
কর্ভটি
৪.২ তথ্য অরধকোর আইয়নর আওতোয়
নরাআন প্রপক্ষদণয
২
তোররখ ভেগ্মর্যচারক ৩০-১২ক্ষযমোত্রো
৩০-১২দোরয়ত্বপ্রোপ্ত কমযকতযো (রিও) ও রবকল্প
নদ প্রাপ্ত
তথ্য অর্ধকায ২০১৮
২০১৮
দোরয়ত্বপ্রোপ্ত কমযকতযোর অনোইন
ম্পর্কিত
জিন
নরাআন প্রপক্ষণ
প্ররলক্ষণ ম্পোদন
কর্ভটি
ম্পার্দত
৪.৩ দুদদক হাপত টরাআন নম্বয
তথ্য ফাতায়বন
১
তাপযখ ভেগ্মর্যচারক ৩০-০৯রক্ষুভািা ৩০-০৯-২০১৮
১০৬ (মটার পি ) স্ব স্ব তথ্য ফাতায়দন
াংবমার্জত ও
তথ্য অর্ধকায ২০১৮
ংভেক্তকযণ এফং তা কভিকতিা
কভিকতিা-কভিচার্য
ম্পর্কিত
জিন
তথ্য ফাতায়বন
কভিচাপযদদযদক ফপতকযণ
অফর্ত
কর্ভটি
াংবমার্জত ও
কভিকতিা-কভিচার্য
অফর্ত
৪.৪ তথ্য ফাতায়দন ংদমাপজত
তথ্য ফাতায়ন
২
তাপযখ ভেগ্মর্যচারক ৩০-০৬রক্ষুভািা
৩০-০৯-২০১৮
৩০-১২- ৩০-০৩ংপিষ্ট তথ্যভ ারনাগাদকযণ
ারনাগাদকৃত
তথ্য অর্ধকায ২০১৯
২০১৮
২০১৯
ম্পর্কিত
জিন
তথ্য ফাতায়ন
কর্ভটি
ারনাগাদকৃত
৪.৫ তথ্য পধকায অআন . ২০০৯;
কভিকতিা-কভিচাপয
৬
ংখ্যা ভেগ্মর্যচারক ৬০০
রক্ষুভািা
২০০
২০০
জনস্বাথ ি ংপিষ্ট তথ্য প্রকা (সুযক্ষা)
ফপত
তথ্য অর্ধকায
অআন, ২০১১ এফং জনস্বাথ ি ংপিষ্ট
ম্পর্কিত
জিন
কভিকতিা-কভিচাপয
তথ্য প্রকা (সুযক্ষা) পফপধভারা, ২০১৭
কর্ভটি
ফর্ত
ম্পদকি কভিকতিা -কভিচাপযদদযদক
ফপতকযণ
৪.৬ স্বপ্রমণাপদত তথ্য
প্রকা
ারনাগাদকৃত
২
তার্যখ ভেগ্মর্যচারক ৩০-০৩রক্ষুভািা
৩০-০৩র্নবদ ির্কা ারনাগাদ কবয
পনদদ িপকা
তথ্য অর্ধকায ২০১৯
২০১৯
দয়ফাআদট প্রকা
দয়ফাআদট প্রকাপত
ম্পর্কিত
জিন
ারনাগাদকৃত

ভন্তব্য
৪থ ি
মভাট পজিত
মকায়াট িায জিন ভান
১১

১২

১৩

১৪

-

২৮-০৬২০১৯

৩০-০৬২০১৯

২০০
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১

কভিম্পাদন সূচক

২

সূচদকয
ভান

একক

৩

৪

৫
কর্ভটি

%

র্বস্টভ
এনার্রস্ট

৫. আ-গবদন িন্প ফাস্তফায়ন……………………………..১৩
৫.১ দাপ্তপযক কাদজ নরাআন মযন্প ই-মভআর/ এএভএ
২
পদস্ট্ভ (আ-মভআর/এএভএ)-এয
ব্যফহৃত
ব্যফায
৫.২
পবপি/অনরাইন/সটর্রনুপষ্ঠত
কনপাদযন্প অদয়াজন
কনপাদযন্প
(স্কাআ/ম্যাদন্জায,
বাআফায
ব্যফায)
৫.৩ দাপ্তপযক কর কাদজ আউপনদকাি ইউর্নবকাড ব্যফহৃত
ব্যফায
৫.৪ আ-মটন্ডায/আ-পজপ-এয ভাধ্যদভ
আ-মটন্ডায ম্পাপদত
ক্রয় কাম ি ম্পাদন
৫.৫ দপ্তয/াংস্থায়
চালুকৃত
নরাআন/আ-মফায
নরাআন/আ-মফায ব্যফায ংক্রান্ত
ব্যফায পযফীক্ষণকৃত
কাম িক্রভ পযফীক্ষণ
৫.৬ সাস্যার র্ভর্ডয়ায ব্যফায কবয
ভস্যা ভাধানকৃত
নাগর্যক ভস্যায ভাধান

৩

ংখ্যা

২

%

২

%

৩

%

১

৬. উদ্ভাফনী উদযাগ  মফা িপত জীকযণ……………..….৫
৬.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভি-র্যকল্পনা
কভি-র্যকল্পনা প্রণীত
১
২০১৮-১৯ প্রণয়ন
৬.২ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভি-র্যকল্পনায়
অন্তির্ভি কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন
৬.৩

চালুকৃত উদ্ভাফন

ফাস্তফাপয়ত উদ্ভাফনী
কাম িক্রভ

২

চালুকৃত মফা

২

ফাস্তফায়দনয
দাপয়ত্বপ্রাপ্ত
ব্যপক্ত/দ

২০১৮২০১৯
থ িফছদযয
রক্ষুভািা
৬

রক্ষুভািা/
জিন

১০০%

রক্ষুভািা

৭

জিন

ভার্যচারক ১

রক্ষুভািা
জিন

৮
পনদদ িপকা
দয়ফাআদট প্রকাপত

১০০%
ই-মভআর/ এএভএ
ব্যফহৃত
কনপাদযন্প নুপষ্ঠত

১০০%

%

র্বস্টভ
এনার্রস্ট

১০০%

রক্ষুভািা
অজিন

১০০%
ইউর্নবকাড ব্যফহৃত
১০০%
আ-মটন্ডায ম্পাপদত
১০০%
নরাআন/আ-মফায
ব্যফায পযফীক্ষণকৃত
১০০%
ভস্যা ভাধানকৃত

তাপযখ

র্যচারক
প্ল্ার্নাং এে
সডববরবভন্ট
সর
র্যচারক
প্ল্ার্নাং এে
সডববরবভন্ট
সর
র্বস্টভ

৩১-০৭২০১৮

রক্ষুভািা
জিন

৩১-০৭-২০১৮
কভি-র্যকল্পনা প্রণীত

৫০%

রক্ষুভািা
জিন

%

%

১০০%

১০০%

রক্ষুভািা

৯

১০০%

র্বস্টভ
এনার্রস্ট
র্বস্টভ
এনার্রস্ট
র্বস্টভ
এনার্রস্ট

১০০%

রক্ষুভািা
জিন
রক্ষুভািা
জিন
রক্ষুভািা
জিন

ফাস্তফায়ন িগপত পযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯
১ভ মকায়াট িায
২য়
৩য়
৪থ ি
মভাট পজিত
মকায়াট িায মকায়াট িায মকায়াট িায জিন ভান

-

১০০%

১০

১০০%

-

১০০%

১১

১২

১৩

ভন্তব্য

১৪

১০০%

১

১০০%

১০০%

১০০%

১০০%

১০০%

১০০%

১০০%

১০০%

১০০%

১০০%

-

-

-

৫০%
উদ্ভাফনী কাম িক্রভ
ফাস্তফাপয়ত
১০০%

১০০%

১০০%

১০০%
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১
উদযাগ/জীকৃত মফা পযফীক্ষণ

কভিম্পাদন সূচক

২
পযফীক্ষণকৃত

সূচদকয
ভান

একক

৩

৪

৭. স্বচ্ছতা  জফাফপদপ র্িারীকযণ…………………….১৬
৭.১ পপএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২)  ক্রয়-পযকল্পনা প্রণীত
৩
তাপযখ
পপঅয ২০০৮-এয পফপধ ১৬(৬)
নুমায়ী ক্রয় -পযকল্পনা ২০১৮-১৯
প্রণয়ন
৭.২ স্ব স্ব দয়ফাআদটয পবদমাগ
দয়ফাআদট
১
তাপযখ
ারনাগাদকৃত
প্রপতকায ব্যফস্থা (GRS) মফাফক্স
ারনাগাদকযণ
৭.৩ দপ্তয/ংহায মফা প্রদান
প্রপতশ্রুপত
(পটিদজনস্ চাট িায )
ফাস্তফায়ন িগপত পযফীক্ষণ
৭.৪ দপ্তয/ংহায াখা/পধাখা
পযদিন/অকপিক পযদিন

ফাস্তফায়দনয
দাপয়ত্বপ্রাপ্ত
ব্যপক্ত/দ
৫
এনার্রস্ট

২০১৮২০১৯
থ িফছদযয
রক্ষুভািা
৬

ভার্যচারক ৩০-০৯২০১৮
র্র্নয়য
র্বস্টভ
এনার্রস্ট

৩০-০৬২০১৯

রক্ষুভািা/
জিন
৭
জিন

৩০-০৯-২০১৮

জিন

ক্রয়-পযকল্পনা প্রণীত

রক্ষুভািা

৩০-০৯-২০১৮

জিন

৪

%

ভার্যচারক

১০০%

রক্ষুভািা
জিন

পযদিন/
অকপিক পযদিন
ম্পন্ন

২

ংখ্যা

ভার্যচারক

৮

রক্ষুভািা

৭.৫ পচফারয় পনদদ িভারা ২০১৪ এয
নুমায়ী নপথয মশ্রপণ পফন্যাকযণ

নপথ মশ্রপণ পফন্যাকৃত

৪

৭.৬ গণশুনানী আবয়াজন

আবয়ার্জত গণশুনানী

জিন

২

ংখ্যা

র্যচারক
(প্রান)
এপএ এে
এভআইএ
ভার্যচারক

১০০%

১

৮

রক্ষুভািা
জিন
রক্ষুভািা
জিন

৯

১০

১১

৩০-১২২০১৮

৩০-০৩২০১৯

৩০-০৬২০১৯

১০০%

১০০%

১০০%

১২

১৩

ভন্তব্য

১৪

চালুকৃত মফা
পযফীক্ষণকৃত

রক্ষুভািা

ফাস্তফায়ন িগপত
পযফীক্ষণকৃত

%

ফাস্তফায়ন িগপত পযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯
১ভ মকায়াট িায
২য়
৩য়
৪থ ি
মভাট পজিত
মকায়াট িায মকায়াট িায মকায়াট িায জিন ভান

দয়ফাআদট
ারনাগাদকৃত
১০০%
ফাস্তফায়ন িগপত
পযফীক্ষণকৃত
২
পযদিন/
অকপিক পযদিন
ম্পন্ন
১০০%

৩

১০০%

২

১০০%

১

১০০%

নপথ মশ্রপণ পফন্যাকৃত

-

-

-

১

গণশুনানী আবয়ার্জত

৮. দপ্তয/াংস্থায শুিাচায ংপিষ্ট ন্যান্য কাম িক্রভ……………..৬ (পনদদ িপকায় ংদমাপজত তাপরকা মথদক কভদক্ষ৩টি কাম িক্রভ পনফ িাচন কযদত দফ)
৮.১ র্ফদুুৎ, ার্ন ও জ্বারানীয ােয়ী
ােয়ী ব্যফায
২
%
উর্যচারক
১০০%
রক্ষুভািা ১০০%
১০০%

১০০%

১০০%
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কাম িক্রদভয নাভ

কভিম্পাদন সূচক

সূচদকয
ভান

একক

১

২
র্নর্িতকৃত

৩

৪

৮.২ ভয় ভবতা অর্পব উর্স্থর্ত ও
অর্প তুাগ

অর্পব/আগভন/প্রস্থান
র্নর্িতকৃত

২

%

৮.৩ কভিচাযীবদয ফদরীকাবর স্বেতা
অনুযণ

স্বেতা অনুযণকৃত

২

%

ফাস্তফায়দনয
দাপয়ত্বপ্রাপ্ত
ব্যপক্ত/দ

রক্ষুভািা/
জিন

ফাস্তফায়ন িগপত পযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯
১ভ মকায়াট িায
২য়
৩য়
৪থ ি
মভাট পজিত
মকায়াট িায মকায়াট িায মকায়াট িায জিন ভান

৭
জিন

৮
ােয়ী ব্যফায
র্নর্িতকৃত

১০০%

রক্ষুভািা
জিন

১০০%
অর্পব/আগভন/প্রস্থান
র্নর্িতকৃত

১০০%

১০০%

১০০%

১০০%

রক্ষুভািা
জিন

১০০%
স্বেতা অনুযণকৃত

১০০%

১০০%

১০০%

পুযস্কায প্রদান
প্রদর্ত্ত পুযস্কায
৩
তাপযখ
এফং ভপন্ত্রপযলদ
পফবাদগয ১৩.৩.২০১৮ তাপযদখয
০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩
নম্বয ষ্পস্ট্ীকযণ ি নুমায়ী শুদ্ধাচায
পুযস্কায প্রদান
১০. অথ ি ফযাে....................................................................৫
১০.১ শুদ্ধাচায
কভি-র্যকল্পনায়
ফযােকৃত অথ ি
৫
রে
অন্তির্ভি র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ ফাস্তফায়বনয
টাকা
জন্য ফযােকৃত দথ িয আনুভার্নক
পযভাণ
১১. পযফীক্ষণ  ভল্যায়ন…………………………….১০

ভার্যচারক ২০-০৬২০১৯

রক্ষুভািা

১১.১ জাতীয় শুিাচায মকৌর কভি পযকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন কদয
ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্রর্তষ্ঠাবন
পফবাদগ দাপখর

প্রণীত কভি-পযকল্পনা
দাপখরকৃত

৩

১১.২ পনধ িাপযত ভদয় বিভাপক
পযফীক্ষণ প্রপতদফদন
ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্রর্তষ্ঠাবন

বিভাপক প্রপতদফদন
দাপখরকৃত

২

ব্যফায

৫
(ভন্বয়)
এপএ এে
এভআইএ
উর্যচারক
(ভন্বয়)
এপএ এে
এভআইএ
উর্যচারক
(ভন্বয়)
এপএ এে
এভআইএ

২০১৮২০১৯
থ িফছদযয
রক্ষুভািা
৬

৯

১০

১১

১২

১৩

ভন্তব্য

১৪

৯. শুদ্ধাচায চচ িায জন্যপযস্কায/প্রদণাদনা প্রদান..............................৩
৯.১

তার্যখ

াংখ্যা

২০-০৬২০১৯

জিন

পুযস্কায প্রদান
ম্পার্দত

ভার্যচারক ২০ রে

রক্ষুভািা
জিন

৫ রে
অথ ি ফযােকৃত

সপাকার
বয়ন্ট
প্ল্ার্নাং এে
সডববরবভন্ট
সর
সপাকার
বয়ন্ট
প্ল্ার্নাং এে

০৫-০৭২০১৮

রক্ষুভািা

০৫-০৭-২০১৮

জিন

প্রণীত কভি-পযকল্পনা
দাপখরকৃত

৪

রক্ষুভািা
জিন

১
বিভাপক প্রপতদফদন
দাপখরকৃত

৪ রে

৬ রে

৫ রে

১

১

১
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কাম িক্রদভয নাভ

কভিম্পাদন সূচক

সূচদকয
ভান

একক

১

২

৩

৪

১১.৩ আওতাধীন আঞ্চর্রক/ভাঠ
ম িাবয়য কাম িারয়বক জাতীয় শুিাচায
মকৌর কভি -পযকল্পনা, ২০১৮-১৯
প্রণয়দনয র্নবদ িনা প্রদান

প্রদত্ত
পনদদ িনা

১

তার্যখ

১১.৪ আওতাধীন আঞ্চর্রক/ভাঠ
ম িাবয়য কাম িারবয় জাতীয় শুিাচায
মকৌর কভি -পযকল্পনা, ২০১৮-১৯
প্রণয়দনয পনপভত্ত কভিারা অদয়াজন

অদয়াপজত কভিারা

২

তার্যখ

১১.৫ আওতাধীন আঞ্চর্রক/ভাঠ
ম িাবয়য কাম িারয়
কর্তিক
প্রণীত/দাপখরকৃত জাতীয় শুিাচায
মকৌর পযফীক্ষণ প্রপতদফদদনয য
পপিব্যাক প্রদান

নুপষ্ঠত পপিব্যাক
বা

২

ংখ্যা

পফবাদগ দাপখর

ফাস্তফায়দনয
দাপয়ত্বপ্রাপ্ত
ব্যপক্ত/দ
৫
সডববরবভন্ট
সর
সপাকার
বয়ন্ট
প্ল্ার্নাং এে
সডববরবভন্ট
সর
সপাকার
বয়ন্ট
প্ল্ার্নাং এে
সডববরবভন্ট
সর
সপাকার
বয়ন্ট
প্ল্ার্নাং এে
সডববরবভন্ট
সর

২০১৮২০১৯
থ িফছদযয
রক্ষুভািা
৬

রক্ষুভািা/
জিন

ফাস্তফায়ন িগপত পযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯
১ভ মকায়াট িায
২য়
৩য়
৪থ ি
মভাট পজিত
মকায়াট িায মকায়াট িায মকায়াট িায জিন ভান

৭

৮

২২-০৬২০১৮

রক্ষুভািা
জিন

২২-০৬-২০১৮
পনদদ িনা প্রদান ম্পন্ন

৩১-০৭২০১৮

রক্ষুভািা
জিন

৩১-০৭-২০১৮
কভিারাঅদয়াপজত

৩

রক্ষুভািা

-

৯

১০

১১

১

১

১

১২

১৩

ভন্তব্য

১৪
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৬.০ আন্ডাপি এন্ড মরফায উআং:
৬.১ আন্ডাপি এন্ড মরফায উআং এযকার্য াবলী :
ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায আটটি উইাং সয়য ভবে ই ন্ডার্স্ট্র এন্ড সরফায উইাং অন্যতভ
র্যাংখ্যান প্রনয়বণ একর্নষ্ঠ দার্য়ত্ব ারবন ফদ্ধর্যকয।

মা সদবয র্ল্প ও েভ র্নবিয

উইাংবয়য কাম িাফরীুঃ
ক) সরফায সপা ি াববি (LFS)-এয ভােবভ েভ ফাজায সূচক প্রণয়ন
খ) র্ফজবন ডাইবযটর্য ারনাগাদকযণ কাম িক্রভ
গ) উৎাদন র্ল্প প্রর্তষ্ঠান জর্য (SMI) র্যচারনা
ঘ) াংস্া ও প্রার্তষ্ঠান জর্য (EIS) র্যচারনা
ঙ) জাতীয় র্যাংখ্যান সের্ণর্ফন্যাকযণ (র্ল্প, সা, এফাংে সর্ণর্ফন্যা)
চ) অনানুষ্ঠার্নকখাসতয র্যাংখ্যান (ISS) প্রণয়ন
ছ) ICT সূচক প্রনয়ণ

ক) Labour Force Survey (LFS): ফাংরাদদ পযংখ্যান ব্যুদযা কতৃিক পযচাপরত জপযগুদরায ভদধ্য শ্রভপক্ত জপয
একটি গুরুত্বপূণ ি জপয। উক্ত জপযদয ভাধ্যদভ শ্রভপক্ত , মটকআ উন্নয়ন রক্ষুভািা এফং শ্রভফাজাদযয াদথ
কভিংস্থান
ম্পপকিত গুরুত্বপূণ ি পনদদ িকভ মফয কযা য়। শ্রভপক্ত জপয এয ভাধ্যদভ
র্রঙ্গপবপত্তক কভিংস্থান , মফকাযত্ব, শ্রভ
পবফান, খাত এফং মাদবদদ শ্রভপক্ত , প্রাপতষ্ঠাপনক এফং  -প্রাপতষ্ঠাপনক কভিংস্থান , কভিঘটা এফং ভজুপয ংক্রান্ত
পযংখ্যান প্রস্তুত কযা য়। জর্যটিয ভােবভ র্নবন্াি গুরূত্বপূণ ি র্নবদ িকভৄ জানা ম্ভফ য়।
 সদবয সভাট ভেফকভিাংস্থান এয র্যভাণ ও ায (Total number of youth employment and rate)
 সদবয সভাট সফকায এয র্যভাণ ও ায (Total number of unemployment and rate )
 ঊনর্নবয়াজন ায (Underemployment rate)
 েভর্িবত অাংগ্রনকাযীয ায (Labour force participation rate)
 কভিভম িাদা অনুমায়ী কভিাংস্থান এয র্যভাণ (Number of employment by job status)

 র্ল্প সটয অনুমায়ী কভিাংস্থান এয র্যভাণ (Number of employment by industry )
 সার্বর্র্ত্তক কভিাংস্থান এয র্যভাণ (Number of employment by occupation )
 অথ িননর্তক কাবজ ব্যর্য়ত ভয় (Time spent in economic activity )
 অ-অথ িননর্তক কাবজ ব্যর্য়ত ভয় (Time spent in non-economic activity )
 সাগত র্নযার্ত্তা ও স্বাস্থু (Occupational safety & health )
 সস্বোবফাভরক কাজ ও ব্যর্য়ত ভয় (Volunteer activity and time spent)
খ) Business Directory: পল্প ংক্রান্ত জপযদয Sampling Frame প্রস্তুত কযায জন্য প্রপতষ্ঠানগুদরায তথ্য
ারনাগাদ কযা প্রদয়াজন মা নভৄনা জর্য র্যচারনায জন্য নভৄনা কাঠাবভা র্ববফ ব্যফহৃত য়।
পফজদন র্ডমযটপয
ারনাগাদকযণ কাম িক্রদভয ভদধ্য মম পফলয়গুদরা ন্তর্ভিক্ত তা র :- ১) প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ ও সমাগাবমাবগয ঠিকানা; ২) প্রর্তষ্ঠাবনয
অফস্থান; ৩) আযবম্ভয ফছয; ৪) অর্পবয ধযন; ৫) প্রধান অথ িননর্তক কভিকান্ড; ৬) প্রধান উৎার্দত দ্র্ব্য /সফা;৭) উৎার্দত
বন্যয ফাজাযজাত ব্যফস্া ৮) সযর্জবস্ট্রবনয ধযন; ৯) প্রার্তষ্ঠার্নক সটয; ১০) প্রর্তষ্ঠাবনয ভার্রকানায ধযন; এফাং ১১)
র্রঙ্গবববদ স্থায়ী, অস্থায়ী সভাট কভিযত জনফর ,তাছাড়া ১০ ও তদুর্ধ্ি জনফর র্ফর্ষ্ট কর ধযবণয র্ল্প ও সফা প্রর্তষ্ঠাবনয
ারনাগাদ সডটাবফইজ প্রণয়ন;
গ) Survey of Manufacturig Industries (SMI): উৎাদন পল্প জপয (SMI) ফাংরাদদ পযংখ্যান ব্যুদযায
একটি পনয়পভত কাজ এফং ফাংরাদদদয পল্প পযংখ্যাদনয ন্যতভ প্রধান উৎ। এ জপযটি উৎাদন পদল্পয থ িননপতক
কভিকাদন্ডয উয পযচাপরত য়। উৎাদন পদল্পয ভাপরকানায ধযন , ফস্থা ন্তফ িতী খযচ, স্থায়ী ম্পদ; কদভি পনদয়াপজত মভাট
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জনফর; উৎাদবন ব্যফহৃত কাঁচাভার, জ্বারানী ও অনান্য খযচ, জাতীয় থ িনীপতদত উৎাদন পল্পখাদতয Gross output এফং
Gross Value Addition ংক্রান্ত তথ্য এআ জপয এয ভাধ্যদভ ায়া মায়।
 ১০+ কভিযত জনফরর্ফর্ষ্ট প্রর্তষ্ঠাবনয াংখ্যা;
 র্ল্প সের্ণর্ফবাগ এফাং ভার্রকানায প্রকৃর্ত;
 র্ল্প, র্রঙ্গ, কবভিয প্রকাযবববদ কভিাংস্ান;
 প্রকাযবববদ সফতন, ভজুযী এফাং প্রাপ্ত সুর্ফধা
 প্রকাযবববদ নীট স্থায়ী ম্পবদয র্াফ ;
 ব্যফহৃত কাঁচভার ও ;
 উৎাদন েভতায ব্যফায
 Industrial & Non Industrial cost
 Gross output and Gross Value Addition.
ঘ) Establishment & Institution Survey (EIS): ফাংরাদদদ পফপবন্ন থ িননপতক প্রপতষ্ঠান এফং ংস্থা ংক্রান্ত
পফপবন্ন পযংখ্যান মমভন - ভাপরকানায ফস্থা (মমভনঃ একক স্ব ত্বাপধকাযী পকংফা ংীদা র্যত্ব), ন্তফ িতী খযচ, স্থায়ী ম্পদ;
পরঙ্গর্বর্র্ত্তক কদভি পনদয়াপজত মভাট জনফর ; জাতীয় থ িনীপতদত থ িননপতক প্রপতষ্ঠাদনয Gross output এফং Gross
Value Addition ংক্রান্ত তথ্য এআ জপয এয ভাধ্যদভ ায়া মায়।
 র্ল্প সের্ণর্ফবাগ এফাং ভার্রকানা;
 র্ল্প, র্রঙ্গ, কবভিয প্রকাযবববদ কভিাংস্ান;
 প্রকাযবববদ সফতন, ভজুযী এফাং প্রাপ্ত সুর্ফধা
 প্রকাযবববদ নীট স্থাফয ম্পদ;
 সভাট উৎাদন ও সভাট ভল্য াংবমাজন।
ঙ) Statistical Classification: পযংখ্যাপনক মশ্রনীপফন্যা (Statistical Classification) ফাংরাদদ পযংখ্যান
ব্যুদযায একটি ন্যতভ গুরুত্বপূণ ি কাজ। ফাংরাদদ পযংখ্যান ব্যুদযা আদতাপূদফ ি International Standard Industrial
Classification (ISIC) Rev-4 নুযদণ Bangladesh Standard Industrial Classification (BSIC)
2009 এফং International Standard Classification of Occupations (ISCO)-2008 নুযদণ
Bangladesh Standard Classification of Occupations (BSCO) 2012 প্রকা কদয। BCPC
(Bangladesh Central Product Classification ) 2012 ন্য ও সফায সেনী র্ফন্যাবয জন্য প্রস্তুত কযা য় ।
‡ র্ল্প ও েভ াংক্রান্ত জর্যব সম কর সকাড ব্যফহ্রত য় তা
Bangladesh Standard Industrial
Classification (BSIC) 2009 সথবক সদয়া য় এফং সা াংক্রান্ত ভস্ত সকাড
Bangladesh Standard
Classification of Occupations (BSCO) 2012 অনুাবয সদয়া য় । পৃপথফীয পফপবন্ন উন্নয়নীর মদদয ন্যায়
ফাংরাদদদ অন্তজিাপতক ংস্থাভদয সুাপয মভাতাদফক জাতীয় পযংখ্যান িপত উন্নয়ন  ফাস্ত ফায়ন কভিসূপচ িণ কযা
দয়দছ। নতুন নতুন র্ল্প এফাং সফা সক অন্তির্ভি কযায জন্য ভরত Statistical Classification থ িাৎ BSIC 2009 
BSCO 2012 ারনাগাদকযদণয (updating) উদযাগ িণ কযা দয়দছ। র্যাংখ্যাবনয প্রকার্ত তথ্যাফরী আন্তিজার্তক
বাবফ তুরনায জন্য Classification জরুযী ।
ক. র্ল্পজাত সের্ণর্ফবাগ (BSIC)
 আন্তজার্তিক সের্ণর্ফবাসগয র্নয়ভানুমায়ী সদবয কর অথ িননর্তক কাম িক্রবভয র্ল্পজাত সের্ণর্ফবাগ
খ. সার্বর্র্ত্তক সের্ণর্ফবাগ (BSCO)
 আন্তজার্তিক তুরনাভরকতা ফজায় সযবখ অথ িনীর্তসত অন্তর্ভিি কর সাগত কাম িক্রবভয সার্বর্র্ত্তক সের্ণর্ফবাগ;
গ. ে সের্ণর্ফবাগ (BCPC)
 ে ও সফা উৎাদসনয জন্য উেবশ্য ে ও সফা সের্ণর্ফবাগ।
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৬.২ ইন্ডার্স্ট্র এন্ড সরফায উইাং এয আওতায়
০১ জানুয়ার্য-৩১ র্ডবম্বয, ২০১৯
র্ি: ম িন্ত কাম িাফর্রযর্ফফযণ
৬.২.১ র্ফজবন র্ডবযটর্য প্রণয়ন
 কভিকাবন্ডয নাভ
ফাস্তফায়নকযী াংস্থা
ফাস্তফায়নকার
আযম্ভ
ভার্প্ত
ফাবজট ফযাে
২০১৯ র্ডবম্বয ম িন্ত কাবজয ফাস্তফ
অগ্রগর্ত (%)

:
:
:
:
:
:

র্ফজবন র্ডবযটর্য ারনাগাদকযণ
ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা।
এর্প্রর ২০১৮-জুন ২০২০
এর্প্রর ২০১৮
জুন ২০২০
২৯৪.০০ রে টাকা (যাজস্ব খাত)
৯৫%

৬.২.২ Strengthening Data Collection On Migration কাম িক্রভ
 কভিকাবন্ডয নাভ
কভিকাবন্ডয উবেশ্য

:
:

ফাস্তফায়নকযী াংস্থা
ফাস্তফায়নকার
আযম্ভ
ভার্প্ত
ফাবজট ফযাে
২০১৯ র্ডবম্বয ম িন্ত কাবজয ফাস্তফ
অগ্রগর্ত (%)

:
:
:
:
:
:

Strengthening Data Collection On Migration
উর্ের্খত জর্য বত এর্ডর্জ সূচক ১০.৭.১-এয তথ্য যফযা।
)SFL( েভর্ি জর্য এয জন্য eludoM noitargiM আবডট কযা মা
যফতীবত েভর্ি জর্যবয াবথ eludoM র্ববফ ব্যফায কযা বফ
ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা।
মদন্ফম্বয ২০১৯ -জুন ২০২০
সবন্ফম্বয ২০১৯
জুন ২০২০
১২৫.৪২ রে টাকা
৩০%

৬.২.৩ সাবটর এফাং সযস্টুবযন্ট জর্য
কভিকাবন্ডয নাভ
কভিকাবন্ডয উবেশ্য

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা
ফাস্তফায়নকার
আযম্ভ
ভার্প্ত
ফাবজট ফযাে
২০১৯ র্ডবম্বয ম িন্ত কাবজয ফাস্তফ
অগ্রগর্ত (%)

: সাবটর এফাং সযস্টুবযন্ট জর্য ২০১৮-২০২০
: সভাট উৎার্দত/ র্ফর্ক্রত দ্র্ব্য ও সফা জাতীয় বেয ভল্য
র্নরুণ, র্যচারন ও সমাগান ব্যয় র্নরুণ, র্রঙ্গ ও ধযণ
অনুমায়ী কভিাংস্থান,কভিাংস্ান ব্যায় র্নরুন,ভল্য াংবমাজন
র্নরুন ইতুার্দ।
: ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা
: জুরাই ২০১৮ জুন ২০২০
: সপব্রুয়ার্য ২০১৯
: জুন ২০২০
: ১৩৭.৫০ রে টাকা
: ৩০%

৬.২.৪ াইকাযী ও খুচযা ব্যফা জর্য
কভিকাবন্ডয নাভ

:

াইকাযী ও খুচযা ব্যফা জর্য

কভিকাবন্ডয উবেশ্য

:

াইকাযী ও খুচযা ব্যাফা প্রর্তষ্টাবনয াংখ্যা র্নরুণ,
ব্যয় র্নরুণ, র্রঙ্গ ও ধযণ অনুমায়ী কভিাংস্থান র্নরুণ,
ভল্য াংবমাজন র্নরুণ এফাং র্জর্ডর্বত অফদাবনয
র্যভান র্নণ িয় ইতুার্দ।
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ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা
ফাস্তফায়নকার
আযম্ভ
ভার্প্ত
ফাবজট ফযাে
২০১৯ র্ডবম্বয ম িন্ত কাবজয
ফাস্তফ অগ্রগর্ত (%)

:
:
:
:
:
:

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা
জুরাই ২০১৮- জুন ২০২০
সপব্রুয়ার্য ২০১৯
জুন ২০২০
৩৮২.৭৬ রে টাকা (যাজস্ব খাত)
৩০ %

৬.৩ ইন্ডার্স্ট্র এন্ড সরফায উইাং এয আওতায়চরভান কাম িক্রবভয র্ফফযণ:
৬.৩.১ Bangladesh Standard Industry Classification (BSIC & BSCO )
 কভিকাবন্ডয নাভ

: Statistical Classification (BSIC & BSCO)

ফাস্তফায়নকযী াংস্থা
ফাস্তফায়নকার
আযম্ভ
ভার্প্ত
ফাবজট ফযাে
২০১৯ র্ডবম্বয ম িন্ত কাবজয ফাস্তফ
অগ্রগর্ত (%)

:
:
:
:
:

৬.৩.২ উৎাদন র্ল্প জর্য
 কভিকাবন্ডয নাভ
ফাস্তফায়নকযী াংস্থা
ফাস্তফায়নকার
আযম্ভ
ভার্প্ত
ফাবজট ফযাে
২০১৯ এয র্ডবম্বয ম িন্ত কাবজয
ফাস্তফ অগ্রগর্ত(%)

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা।
জুরাই ২০১৭-জুন ২০২০
জুরাই ২০১৭
জুন ২০২০
৯২.২৭ রে টাকা (যাজস্ব খাত)
৫০%

:
:
:
:
:
:
:

উৎাদন র্ল্প জর্য
ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা।
জুরাই ২০১৭-জুন ২০২০
জুরাই ২০১৭
জুন ২০২০
১৭৪. ৫০ রে টাকা (যাজস্ব খাত)
৭৫%

৬.৩.৩ Institutional cooperation ( between Statistics sweden and BBS ) প্রকল্প


কভিকাবন্ডয নাভ

কভিকাবন্ডয উবেশ্য
ফাস্তফায়নকযী াংস্থা
ফাস্তফায়নকার
আযম্ভ
ভার্প্ত
ফাবজট ফযাে
২০১৯ র্ডবম্বয ম িন্ত কাবজয ফাস্তফ
অগ্রগর্ত (%)

: Institutional cooperation ( between Statistics Sweden
and BBS )
: Statistics Sweden কর্তিক সটকর্নকুার র্ফলবয় প্রবয়াজনীয় প্রর্েণ
প্রদাবনয ভােবভ কভিকতিাবদয দেতা ফাড়াবনা।
: ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা।
: জানুয়ার্য ২০১৯-জুন ২০২১
: এর্প্রর ২০১৯
: জুন ২০২১
: ১৮৬৪.৪৩ রে টাকা
: ১৫%
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৭.০ ন্যানার একাউর্ন্টাং উইাং:
৭.০ ন্যানার একাউর্ন্টাং উইাং (ভল্য ও ভজুর্য)
ভল্য ও ভজুর্য াখা:



র্নধ িার্যত চায প্রকায দয ছবকয ভােবভ সভাট ১৪০ টি (৬৪টি সজরায ১২৮ টি ও ঢাকায ১২টি) ভাবকিট বত র্ফর্বন্ন দ্র্ব্য
ও সফা ভল্য াংক্রান্ত তথ্য াংগ্রপূফ িক প্রর্তভাব সবািাভল্য সূচক (র্র্আই) প্রস্তুত কবয জানুয়ার্য /২০১৯ বত
র্ডবম্বয/২০১৯ ভয়কাবরয ভবে ১২টি ভার্ক প্রকানা প্রস্তুত ও প্রকা কযা বয়বছ।
র্নধ িার্যত চায প্রকায দযছসকয ভােবভ াংগৃর্ত তথ্য ব্যফায কবয প্রর্তভাব র্নম্নর্ফর্ণ িত সূচকভ ততর্যয কাজ
ম্পাদন কযা বয়বছুঃ
ক) সবািা ভল্য সূচক (Consumer Price Index-CPI) য ও েী জানুয়ার্য /২০১৯ বত র্ডবম্বয /২০১৯

(ভার্ক)



খ) ভজুর্য ায সূচক (Wage Rate Index-WRI) জানুয়ার্য/২০১৯ বত র্ডবম্বয/২০১৯ (ভার্ক)
গ) গৃর্নভিাণ াভর্গ্রয ভল্য সূচক (Building Materials Price Index- BMPI) জানুয়ার্য /২০১৯ বত
র্ডবম্বয/২০১৯ (ভার্ক)
ঘ) ফার্ড় বাড়া সূচক (House Rent Index-HRI) জানুয়ার্য-ভাচ ি/২০১৯ বত অবটাফয-র্ডবম্বয/২০১৯ (তেভার্ক)
ভাননীয় র্যকল্পনা ভন্ত্রী ভবাদয় কর্তিক ভল্যস্ফীর্ত, সবািায ভল্য সূচক এফাং ভজুর্য ায সূচক প্রর্তভাবয প্রথভ
একবনক বা যফতী াংফাদ বম্মরবন প্রকা কযা বয়বছ।

চরর্ত উৎাদন াখা:








Quantum Index of Industrial Production (QIIP)-Large and Medium Scale Industries
January/2019 সথবক December/2019 ভবয়য ভবে সভাট ১২ টি াংখ্যা প্রকার্ত বয়বছ ।
Industrial Production Statistics (IPS) ীল িক ভার্ক প্রকানাটি
January/2019 সথবক
December/2019 ম িন্ত ভবয় সভাট ১২ টি াংখ্যা প্রকার্ত বয়বছ।
Quantum Index of Industrial Production (QIIP)- Small Scale Industries 2018-19 অথ ি ফছবযয ৩টি

সকায়াট িায ও ২০১৯-২০ অথ ি ফছবযযয ১টি সকায়াট িাবযয সূচক প্রাক্করন কযা বয়বছ। উি সূচক ভার্ক র্যাংখ্যান
ব্যবরটিন ীল িক প্রকানায় প্রকা কযা সয় থাবক।
Producer Price Index (PPI)-January/2019 সথবক December/2019 ম িন্ত ভবয় সভাট ১২ টি সূচক ততর্য
কযা বয়বছ। উি সূচক ভার্ক র্যাংখ্যান ব্যবরটিন ীল িক প্রকানায় প্রকা কযা সয়বছ।
(i) Quantum Index of Industrial Production-Large and Medium Scale Industries এয র্বর্র্ত্ত ফছয
2005-06 বত 2015-16, (ii) Quantum Index of Industrial Production-Small Scale Industries এয
র্বর্র্ত্ত ফছয 1995-96 বত 2015-16 এফাং (iii) Producer Price Index (PPI) এয র্বর্র্ত্ত ফছয 2005-06 বত
2015-16 এ র্যফতিবনয কাজ চরভান যবয়বছ।
Quantum Index of Industrial Production (QIIP)-Large and Medium Scale Industries, Quantum
Index of Industrial Production (QIIP)-Small Scale Industries, Producer Price Index (PPI)-এ

র্তনটি সূচক র্ফলবয় ৩০ জন কভিকতিা/কভিচাযীসক প্রর্েণ প্রদান কযা বয়বছ।

ান্ডুর্রর্ াখা:


Monthly Statistical Bulletin জানুয়ার্য/২০১৯ বত র্ডবম্বয/ ২০১৯ ম িন্ত সভাট ৬টি াংখ্যা

প্রকার্ত বয়বছ।




Statistical Pocketbook Bangladesh-2018 াংখ্যা সভ/২০১৯ সত প্রকার্ত বয়বছ।
Statistical Yearbook/2018 াংখ্যা সভ/২০১৯ সত প্রকার্ত বয়বছ।
Bangladesh Statistics/2018 াংখ্যা এর্প্রর/২০১৯ সত প্রকার্ত বয়বছ।
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ন্যানার একাউর্ন্টাং উইাং(র্জর্ডর্ ও তফবদর্ক ফার্ণজু)
জাতীয় আয় াখা:


২০১৮-১৯ অথ ি ফছবযয প্রাথর্ভক ও চূড়ান্ত র্জর্ডর্ প্রাক্করন ও প্রকা কযা বয়বছ। অনুবভাদবনয য মথাযীর্ত র্ফর্ফএ
এয ওবয়ফাইট www.bbs.gov.bd প্রকা কযা বয়বছ।



National Accounts Statistics (Provisional Estimates of GDP 2018-19 and Final Estimation of
GDP 2017-18) নাভক ফইটি May/2019 সত প্রকার্ত বয়বছ।



GDP র্বর্র্ত্ত ফছয 2005-06 সথবক 2015-16 সত র্যফতিবনয ৭০ বাগ কাজ ম্পন্ন বয়বছ।



স্ববল্পান্নত (LDC) সদ সথবক উর্ত্তযবণয র্নন িায়ক GNI per capita, HAI (Human Assets Index) ও EVI
(Economic Vulnerability Index) প্রাক্করন কবয ERD সত সপ্রযণ কযা বয়বছ।



র্যকল্পনা কর্ভন, অথ ি ভন্ত্রনারয়, ফাাংরাবদ ব্যাংক  জাতীয় ম িাবয় এফাং SAARC, UN, UNSD ESCAP,
IMF, ADB, World Bank, UNSD, WB, IMF IEA  র্ফর্বন্ন আন্তজিার্তক াংস্থায় চার্দা সভাতাবফক তথ্য
যফযা কযা বয়বছ।

জাতীয় ব্যয় াখা:


২০১৮-১৯ অথ ি ফছবযয ব্যয় র্বর্র্ত্তক প্রাথর্ভক ও চূড়ান্ত র্জর্ডর্ প্রাক্করন ও প্রকা কযা বয়বছ। অনুবভাদবনয য
মথাযীর্ত র্ফর্ফএ এয ওবয়ফাইট www.bbs.gov.bd প্রকা কযা বয়বছ।



ব্যয় র্বর্র্ত্তক র্জর্ডর্ এয কর তথ্য ও উার্ত্ত National Accounts Statistics (Provisional Estimates of
GDP 2018-19 and Final Estimation of GDP 2017-18 নাভক ফইটি May/2019 সত প্রকার্ত বয়বছ।



২০১৭-১৮ অথ ি ফছবযয সকন্দ্রীয় যকাবযয যাজস্ব ফাবজট সেণী র্ফন্যাব কবয
তথ্য প্রদান কযা বয়বছ।



২০১৮-১৯ অথ ি ফছবযয (Budget Estimate) র্টি কবিাবযন, সজরা র্যলদ, সৌযবা ও ইউর্নয়ন র্যলবদয
ফাবজট (স্থানীয় যকায) াংগৃর্ত বয়বছ।

Year Book ও Pocket Book এ

তফবদর্ক ফার্ণজু াখা:


জাতীয় যাজস্ব সফাড ি বত অনরাইবনয ভােবভ January to December, 2019 সভাট ১২ ভাবয আভদানী ও যপ্তানী
াংক্রান্ত তথ্য াংগ্র কযা বয়বছ।



Monthly Release (FTS) January to November, 2019 মভাট ১১ টি াংখ্যা ওবয়ফাইবট প্রকা কযা

বয়বছ।


Foreign Trade Statistics of Bangladesh 2017-18 প্রকা কযা দয়দছ। পফতযদণয কাজ চরদছ। উদেখ্য মম ,

এটি ফছদয একফায প্রকা কযা দয় থাদক।

ন্যানার একাউর্ন্টাং উইাং(র্জর্ডর্ ও তফবদর্ক ফার্ণজু)এয অধীন চরভান প্রকবল্পয কাম িাফরী(জানুয়াযী ২০১৯
সথবক র্ডবম্বয ২০১৯)


Modernization of National Accounts Statistics Project:
প্রকবল্পয নাভ
ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা
ফাস্তফায়ন কার
আযম্ভ
ভার্প্ত
প্রকবল্পয উবেশ্য

: “Modernization of National Accounts Statistics Project”
: ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা
: এর্প্রর, ২০১৭ বত জুন, ২০২০
: এর্প্রর, ২০১৭ র্িুঃ
: জুন, ২০২০ র্িুঃ
: Major objective is to ensure the modernization of the national accounts and
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related statistics in line with international guidelines and recommendations
(SNA 1993/2008).
The specific objectives of the proposed projects are1. To rebase and revise Gross Domestic Product (GDP), Base 2015-16 using
ISIC Rev-IV;
2. To improve different methods of GDP compilation;
3. To prepare database for GDP (Base 2015-16) from 1972-73 to date:
3.1 Of which Updating GDP series from 1972-73 to date;
3.2 Of which to develop a database on GDP (Base 2015-16) from
1972-73 to date using software;
4. To Rebase and Revision GDP the following surveys should be conducted:
(a) Private Commercial Mechanized/Non-Mechanized Land and Water
Transport;
(b) Occupied Residential Houses and Real Estate Services;
(c) Tourism Survey in hotel and restaurant.

: সভাট: ১১০১.৮৭ রে টাকা
প্রাক্কর্রত ব্যয় (রে
: র্জওর্ফ: ১১০১.৮৭ রে টাকা
টাকা)
: তফবদর্ক ভদ্র্া - নাই
২০১৯-২০২০ অথ ি ফছবয
: ১০% (আর্থ িক), ১৫% (সবৌত)
কাবজয অগ্রগর্ত (%)
৩১.৭৭% (আর্থ িক), ৬৪% (সবৌত)
১। গত ২৩ সবন্ফম্বয, ২০১৯ র্ি. তার্যবখ সভাড়ক উবন্াচবনয ভােবভ Survey of Occupied
Residential Houses and Real Estate services 2018 এয র্যবাট ি আনুষ্ঠার্নকবাবফ
প্রকা কযা বয়বছ।
২০১৯-২০২০ অথ ি
২। Private commercial mechanized non-mechanized land and water transport
ফছবযয ক্রভপুর্ঞ্জত
:
survey এয খড়া র্যবাট ি প্রস্তুত কযা বয়বছ। TSA প্রস্তুবতয রবেু প্রশ্নে ও Survey
অগ্রগর্ত (%)
Frame চুড়ান্ত কযবণয রবেু ভাঠ ম িায় সথবক তথ্য াংগ্রবয কাজ শুরূ বয়বছ।
৩। GDP র্যবফইর্জাং াংক্রান্ত কাম িক্রভ মথাভবয় ম্পন্ন কযায রবেু কাম িক্রভ চরভান আবছ।
৪। ১৯৭২-৭৩ ন বত GDP র্র্যজ ারনাগাদকযবণ ১৯৯৫-৯৬ বত ব্যাক র্র্যজ প্রস্তুবতয
কাজ চরভান।

াববি এন্ড স্টুার্ডজ র্যবরটিাং টু র্জর্ডর্ র্যবফইর্জাং ২০১৫
-১৬ প্রবজট:
প্রকবল্পয র্বযানাভ
উবযাগী ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ
ফাস্তফায়নকাযী াংস্া
র্যকল্পনা কর্ভবনয াংর্িষ্ট র্ফবাগ
প্রকবল্পয ফাস্তফায়নকার
প্রকবল্পয অনুবভাদবনয তার্যখ
প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয়

:

াববি এন্ড স্টুার্ডজ র্যবরটিাং টু র্জর্ডর্ র্যবফইর্জাং
২০১৫-১৬ প্রবজট

:
:
:
:
:
:

র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়
ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা
আথ িাভার্জক অফকাঠাবভা র্ফবাগ
জুরাই ২০১৭ - জুন ২০২০ র্ি.
ভাচ ি, ২০১৮
২৪১.০৮ রে টাকা

প্রকবল্পয র্যয/ ব্যার্প্ত:
এই প্রকবল্পয ভােবভ র্নবম্নাি প্রর্তষ্ঠান ভবয উয পৃথক ২টি জর্য এফাং ৬টি সক স্টুার্ড র্যচারনা কযা সফ:

ক) জর্য
(i) োববর এবজন্ট, টুুয অাবযটয এফাং র্ক্লয়ার্যাং এন্ড পবযায়ার্ড িাং এবজন্ট (C & F agent ) জপয;
(ii) সফযকাযী স্বাস্ু সফা প্রর্তষ্ঠান জর্য;

খ) সক স্টার্ড
 র্এনর্জ সষ্টন
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সভাফাইর সভযাভত এফাং সের্ক্সবরাড
সভাফাইর ব্যাাংর্কাং
র্ফজ্ঞান এফাং ফাজায গবফলণা (Advertising and Market research)
প্যাবকর্জাং ইন্ডার্ষ্ট্র
 গবফলণা ও উন্নয়ন (Research and Development)
প্রকবল্পয উবেশ্যভ:
োববর এবজন্ট, টুুয অাবযটয এফাং র্ক্লয়ার্যাং, পবযায়ার্ডিাং এবজন্ট (C & F agent), সফযকাযী স্বাস্ু সফা প্রর্তষ্ঠান,
র্এনর্জ সষ্টন, সভাফাইর সভযাভত, সের্ক্সবরাড, সভাফাইর ব্যাাংর্কাং, প্যাবকর্জাং ইন্ডার্ষ্ট্র, র্ফজ্ঞান এফাং ফাজায গবফলণা
(Advertising and Market research) , গবফলণা ও উন্নয়ন (Research and development) প্রর্তষ্ঠাবন
 র্নবয়ার্জত সভাট জনফবরয আকায এফাং প্রর্তষ্ঠানভ প্রর্তষ্ঠান কর্তিক প্রদর্ত্ত সফতন বাতার্দ র্নরূণ;
 প্রর্তষ্ঠানভবয সভাট আউটপুট (Output) এফাং সভাট ভেফতী ব্যয় (Intermediate consumption) র্নরূণ;
 প্রর্তষ্ঠানভবয স্থূর ভল্য াংবমাজন (Gross Value Added) র্নযণ;
 প্রর্তষ্ঠানভবয স্থায়ী ভরধন গঠবনয (Gross Fixed Capital Formation) আকায র্নরূণ;

জর্যবয ফাস্তফ অগ্রগর্ত:
ক্র. নাং
০১.

কাবজয ধযণ
োববর এবজন্ট, টুুয অাবযটয এফাং
র্ক্লয়ার্যাং এন্ড পবযায়ার্ডিাং এবজন্ট (C & F
agent) জপয
সফযকাযী স্বাস্ু সফা প্রর্তষ্ঠান জর্য

০২.
সকস্টার্ডভ

০৩.

অগ্রগর্ত
এই জর্যবয তথ্য -উার্ত্ত াংগ্র কবয প্রর্তবফদন প্রস্তুতপূফ িক মথামথ
প্রর্ক্রয়া ম্পাদবনয ভােবভ র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ
কর্তিক অনুবভার্দত বয়বছ।
এই জর্যবয তথ্য -উার্ত্ত াংগ্র কবয ডাটা এর্ডটিাং ও সকার্ডাং এয
কাজ ম্পন্ন বয়বছ। ডাটা এর্ন্ট্রয কাজ ম্পন্ন কবয ডাটা র্ক্লর্নাং ও
ডাটা এনারাইর্ এয কাজ চরভান যবয়বছ।
৬ টি সকস্টার্ডয জন্য পৃথকবাবফ List Frame এফাং প্রশ্নে ততর্যয
প্রর্ক্রয়া চরভান যবয়বছ।

কাদজয িগপত:
১.০ Survey on Distributive Trade and Marketed part of Agricultural Product
১.১ Survey on Marketed part of Agricultural Product






জর্যবয ভাঠ ম িাবয়য তথ্য াংগ্রবয কাম িক্রভ সল বয়বছ।
াংগ্রীর্ত তবথ্যয এর্ডটিাং, সকার্ডাং এফাং এর্ন্ট্র ম্পন্ন বয়বছ।
সটব্যবরন প্ল্ুান কযা বয়বছ।
ডাটা র্ক্লর্নাং এফাং সটব্যবরন সপ্রাগ্রাভ এয কাম িক্রভ ম্পন্ন বয়বছ।
র্যবাট ি প্রস্তুবতয কাজ চরভান আবছ।

১.২ Survey on Distributive Trade:
 খড়া প্রশ্নে প্রস্তুত কযা বয়বছ।
 খড়া প্রশ্নবেয উয ভাঠ ম িাবয় র্পল্ড র্প্রবটর্স্টাং এয কাম িক্রভ ম্পন্ন বয়বছ।
 র্প্রবটবস্টয তবথ্যয র্বর্র্ত্তবত প্রশ্নে ারনাগাদ কযা বয়বছ।
 ভর জর্যবয জন্য sampling design কযা বয়বছ।
 ারনাগাদকৃত প্রশ্নে এফাং sampling design প্রকল্প ফাস্তফায়ন কর্ভটিবত (PIC) চূড়ান্ত বয়বছ।
 ভাঠ ম িাবয় তথ্য াংগ্রবয কাজ ীঘ্রই শুরু বফ।
২.০ Survey on Cold Storage and Warehouse Activity:
 জর্যবয sampling frame ততর্যয জন্য সদবয ৬৪ সজরা সথবক তার্রকা াংগ্রসয কাজ ম্পন্ন বয়বছ।
 াংগৃীত তবথ্যয ডাটা এর্ন্ট্রয কাজ ম্পন্ন বয়বছ।
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৩.০ ইনবডক্সভ র্যবাইজ এফাং র্যবফর্জাং
:
৩.১ Consumer Price Index (CPI):
 HIES-2016 এয ডাটা ব্যফায কবয weight র্নধ িাযণ কযা বয়বছ।
 পযদফপজং কাম িক্রভ মথামথবাবফ এফাং ভয়ভত ম্পন্ন কযায জন্য একটি ওয়ার্কিাং টিভ গঠন কযা বয়বছ।
 ILO গ্রু সথবক COICOP গ্রুস মায়ায জন্য ফাদস্কট ারনাগাদ কযা দয়দছ।
 CPI র্যবফর্জাং এয পনপভত্ত পফপবন্ন অআদটদভয নদবম্বয  র্ডবম্বয, ২০১৯ ভাবয তথ্য াংগ্র কযা বয়বছ।
৩.২ Quantum Index of Industrial Production (QIIP) এফং Producer Price Index (PPI):
 পযদফপজং কাম িক্রভ মথামথবাবফ এফাং ভয়ভত ম্পন্ন কযায জন্য একটি ওয়ার্কিাং টিভ গঠন কযা বয়বছ।
 SMI 2012 এয ডাটা ব্যফায কবয weight র্নধ িাযণ কযা বয়বছ।
 জাতীয় র্ল্পনীর্ত অনুমায়ী weight গুবরাবক বাগ কযা বয়বছ।
 4-digit level-এ industry selection এয কাজ চরবছ।

৩.৩ অন্য ইবন্ডক্সগুবরা ারনাগাদ কযায কাম িক্রভ চরভান আবছ।
২০১৮-১৯ থ িফছদয প্রকদল্পয িগপতঃ
আর্থ িক অগ্রগর্ত: ৭৫.৩৫%
ফাস্তফ অগ্রগর্তুঃ: ৯০%

প্রকবল্পয ক্রভপুর্ঞ্জত অগ্রগর্তুঃ
আর্থ িক অগ্রগর্ত: ৩৮.৬৮%
ফাস্তফ অগ্রগর্তুঃ: ৫২%

৮.০ সডবভাগ্রার্প এন্ড সরথ উইাং:
সডবভাগ্রার্প অুান্ড সরথ উইাং কর্তিক সদবয আথ ি -াভার্জক সপ্রোবট ম িায়ক্রর্ভক দুটি আদভশুভার্যয ভেফতী ভবয়
জনাংখ্যায র্াফ প্রাক্করন , ফার্ল িক ও লান্ার্ক জনতি ও জনর্ভর্ত র্ফলয়ক র্যফতিন , এতদাংক্রান্ত র্যাংখ্যান প্রস্তুত ও
প্রকা কবয থাবক। সদবয স্বাস্থুবফা ও জনস্বাস্থু র্ফলয়ক র্ফর্বন্ন তথ্য াংগ্রপূফ িক র্যাংখ্যান প্রণয়ন কবয থাবক। এ উইাং
এয ভােবভ স্বাস্থুবফা, র্যফায র্যকল্পনা, পুর্ষ্ট ও জনস্বাস্থু র্ফলয়ক র্যাংখ্যান এফাং সজন্ডায স্টুাটির্স্টক্স প্রণয়ন; সম্পর
বাইটার সযর্জবস্ট্রন র্বস্টভ-এয আওতায় দুটি আদভশুভার্যয ভেফতী ভবয় জনাংখ্যায র্াফ ও গড় আয়ু প্রাক্করন এফাং
জন্, ভতুু, র্ফফা, ভাইবগ্রন, জন্ র্নয়ন্ত্রণ, প্রর্তফন্ধী ও এইচআইর্ব/এইড ইতুার্দ তথ্য াংগ্র ও াংকরন; সরথ অুান্ড
ভযর্ফর্ডটি স্টুাটা াববি র্যচারনা কবয সদবয স্বাস্থুবফা, সযাগ-ব্যার্ধ, দুঘ িটনা াংক্রান্ত তথ্য াংগ্র; চাইল্ড র্নউর্েন াববিয ভােবভ ভা ও র্শুবদয পুর্ষ্টভান র্ফলয়ক তথ্য; ভার্ির ইর্ন্ডবকটয ক্লাস্টায াববিয ভােবভ ভা ও র্শুবদয র্ো, স্বাস্থু
এফাং ফাল্য র্ফফা, চাইল্ড সডবরবভন্ট ও চাইল্ড র্ডর্র্প্ল্ন, স্যার্নবটন ব্যফস্থা াংক্রান্ত ফহুর্ফধ তথ্য াওয়া মায়।

৮.১। সডবভাগ্রার্প এন্ড সরথ উইাং এয াম্প্রর্তক উবেখবমাগ্য কাম িাফরী:
 Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2018-19 : ভার্ির ইর্ন্ডবকটয ক্লাস্টায াববি
(MICS) একটি র্ফশ্বব্যাী র্যচার্রত খানা জর্য। ফাাংরাবদব র্ফগত ১৯৯৩ ার সথবক র্নয়র্ভতবাবফ এ জর্য
র্যচার্রত বয় আবছ। র্ফর্ফএ ও ইউর্নবপ ফাাংরাবদ সমৌথবাবফ MICS 2018-19 র্যচারনা কযবছ। এ জর্যবয

ভােবভ সদবয র্শু ও নাযীয স্বাস্থু , র্ো, পুর্ষ্ট ইতুার্দ এফাং খানায আথ ি-াভার্জক অফস্থা ম্পর্কিত ারনাগাদ
তথ্যার্দ াংগ্র কযা বয়বছ।
MICS 2018-19 র্যচারনায জন্য র্ফর্ফএ ও ইউর্নবপ ফাাংরাবদ এয ভবে একটি ভবঝাতা স্মাযক স্বাের্যত
বয়বছ। MICS 2018-19 এয ভােবভ ১৪৪ টি ইর্ন্ডবকটয প্রস্তুত কযা বয়বছ। মায ভবে ২৯ টি ইর্ন্ডবকটয যার্য

এর্ডর্জ ভর্নটর্যাং এয াবথ ম্পর্কিত। উি জর্য বত প্রাপ্ত ইর্ন্ডবকটযভ এর্ডর্জ ভর্নটর্যাং এয াাার্ সদবয
ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনা প্রণয়ন াভর্গ্রক র্যকল্পনা প্রণয়বন গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কযবফ।
MICS 2018-19 র্যচারনায জন্য সদব্যাী ৩২২০ টি ক্লাস্টায র্নফ িাচন কযা য়। উি জর্য র্যচারনায জন্য প্রর্ত

টিবভ ০৪ জন গণনাকাযী, একজন সভজাযায ও একজন সুাযবাইজাবযয ভন্ববয় সভাট ৩৩ টি টিভ গঠন কযা য়। ভাঠ
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ম িাবয়য ভর তথ্য াংগ্র কাম িক্রভ গত ১৯/০১/২০১৯ র্ি. তার্যখ বত শুরু বয় মথাভবয় ভাপ্ত বয়বছ। ডাটা
এনারাইর্ কাম িক্রভ ম্পন্ন কবয জর্যবয Key Findings প্রস্তুত কযা বয়বছ। Key Findings ম িাবরাচনায জন্য
গত ২৬/০৮/২০১৯ র্ি. তার্যবখ একটি সটকর্নকুার কর্ভটিয বা অনুর্ষ্ঠত য় এফাং বায় Key Findings অনুবভার্দত
য়। ‘Provisional Results Sharing: Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2019’ র্বযানাবভ
একটি ওয়াকি গত ২৯/০৮/২০১৯ র্ি. তার্যবখ র্ফর্ফএ এয কনপাবযন্প কবে অনুর্ষ্ঠত বয়বছ। উি ওয়াকিব প্রাপ্ত
ভতাভবতয র্বর্র্ত্তবত খড়া র্যবাট ি প্রস্তুত কযা য়। র্যবাট ি ম িাবরাচনায র্নর্ভর্ত্ত গত ১৭/০৯/২০১৯ র্ি. ও ২৪/০৯/২০১৯
র্ি. তার্যবখ দুইটি সটকর্নকুার কর্ভটিয বা অনুর্ষ্ঠত য়। ২৪/০৯/২০১৯ র্ি. তার্যবখ অনুর্ষ্ঠত সটকর্নকুার কর্ভটিয
বায় র্যবাট ি প্রকাবয অনুবভাদন াওয়া মায়। র্যবাট ি প্রকানায প্রস্তুর্ত চরবছ।

সডবভাগ্রার্প এন্ড সরথ উইাং ও ইউর্নবপ ফাাংরাবদ এয সমৌথ উবযাবগ আবয়ার্জত ভার্ির ইর্ন্ডবকটয ক্লাস্টায
াববি (MICS) ২০১৮-১৯ এয ‘Provisional Results Sharing: Multiple Indicator Cluster Survey
(MICS) 2019’ র্বযানাবভ Workshop অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্তর্থ র্াবফ উর্স্থত র্ছবরন জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ
চক্রফর্ত্তী, র্চফ , র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ। স্থান: ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা কনপাবযন্প রুভ , ঢাকা।
তার্যখ: ২৯ আগস্ট, ২০১৯।
 Global Adult Tobacco Survey (GATS) Bangladesh 2017 : ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান
ব্যুবযা এফাং স্বাস্থু ও র্যফায কল্যাণ ভন্ত্রণারবয়য সমৌথ উবেুাবগ World Health Organization (WHO) ও
Centre for Disease Control and Prevention (CDC) এয কার্যগযী ায়তায় র্যচার্রত Global Adult
Tobacco Survey (GATS) Bangladesh 2017 র্যচার্রত বয়বছ । Global Adult Tobacco Survey
(GATS) বে ১৫ ফছয ফা তায সফী ফয়বয ব্যর্িবদয উয একটি জাতীয়বাবফ প্রর্তর্নর্ধত্বভরক খানা -র্বর্র্ত্তক
জর্য, সমখাবন র্নযীর্েত এফাং সদীয় ও আন্তজিার্তক র্ফবলজ্ঞবদয দ্বাযা অনুবভার্দত প্রশ্নাফরী
, নভৄনা াংগ্রবয
সকৌর, তথ্য াংগ্র ও ব্যফস্থানা দ্ধর্ত ব্যফায /প্রবয়াগ কযা য়। তাভাক র্নয়ন্ত্রণ কাম িক্রবভয রুবযখা প্রণয়ন ,
ফাস্তফায়ন এফাং ভল্যায়ন কযবত একটি সদবয েভতা ফা দেতা বৃর্দ্ধ কযাই GATS এয উবেশ্য। এ জর্যব তাভাক
ও তাভাকজাত দ্র্বব্যয ব্যফায ম্পিবক তথ্য াংগ্র কযা , তাভাক ও তাভাকজাত দ্র্বব্যয
সেণীর্ফন্যা ও
ব্যফাযকাযীয াংখ্যা র্নরুণ কযা য়। GATS 2017 এয Preliminary report গত ০৮/০৫/২০১৯ র্ি. তার্যখ
প্রকা কযা য় এফাং র্ফর্ফএ ওবয়ফাইবট আবরাড কযা বয়বছ। BBS, NTCC এফাং WHO এয ভন্ববয় গঠিত
সটকর্নকুার কর্ভটিয বায ভােবভ GATS 2017 এয র্যবাট ি চূড়ান্ত কযা বয়বছ। ফতিভাবন BBS, NTCC এফাং
WHO এয সমৌথ উবযাবগ র্যবাট ি প্রকাবয প্রস্তুর্ত চরবছ।


Making Every Woman and Girl Count Bangladesh (MEWGC) : ২০৩০ াবরয
ভবে সটকই উন্নয়ন রেুভাো অজিবনয উবেবশ্য জার্তাংবঘয ভর্রা র্ফলয়ক াংস্থা UN Women জার্তাংবঘয
দস্য যাষ্ট্রভবয ভবে ৫ ফছবযয জন্য একটি োগী ইর্নর্বয়টিব এয উবযাগ গ্রণ কবযবছ। UN Women এই
োগী সপ্রাগ্রাভ ‘Making Every Woman and Girl Count‟ এয ভােবভ র্ফবশ্বয র্ফর্বন্ন সদব সজন্ডায
স্টুাটির্স্টক্স প্রস্তুত, র্ফবিলণ, ব্যফায ও তা প্রচাবযয সেবে প্রবয়াজনীয় বমাগীতা প্রদান কযবফ।
সটকই উন্নয়ন
রেুভাোয় ফর্ন িত সজন্ডায াংবফদনীর সূচবকয র্নর্যবখ ঠিক ও ভবয়াবাবমাগী প্রবয়াজনীয় তথ্য উার্ত্ত প্রস্তুত ,
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প্রণয়ন ও প্রার্প্তয র্নিয়তা বৃর্দ্ধ কযা এ সপ্রাগ্রাবভয একটি অন্যতভ রেু। এই কাম িক্রবভয আওতায় র্ফর্ফএ এ সজন্ডায
াংবফদনীর তথ্য ও উাবর্ত্তয Gap র্ফবিলণপূফ িক প্রবয়াজনীয় তথ্য ও উার্ত্ত প্রস্তুতকযণ , র্ভর্নভাভ সট অপ সজন্ডায
স্টুাটির্স্টক্স এয তথ্য াংগ্র ও াংকরণ , সটকই উন্নয়ন রেুভাোয টিয়ায-১ ও ২ এয সূচকভবয তথ্য াংগ্রব
র্ফর্ফএ এয েভতা বৃর্দ্ধ, শুভার্য ও জর্যবয তথ্য ব্যর্তত অন্যান্য উৎ বত তথ্য াংকরন , র্রর্ র্েপ প্রস্তুত
প্রভৃর্ত কাজ কযা বফ।
‘Making Every Woman and Girl Count‟ কাম িক্রভ ফাস্তফায়বনয রবেু ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা
(র্ফর্ফএ) এফাং UN Women এয ভবে গত ০৫ ভাচ ি, ২০১৯ র্ি. তার্যখ Letter of Agreement (LOA)
স্বাের্যত য়। এই কাম িক্রভ ফাস্তফায়বনয জন্য UN Women ইবতাভবে একজন সজন্ডায স্টুাটির্স্টক্স সস্পার্রস্ট
র্নবয়াগ কবযবছন র্মর্ন কাম িক্রভ ফাস্তফায়বনয পুবযা ভয়কাবর ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা এয াবথ র্নর্ফড়বাবফ
কাজ কযবফন এফাং র্নধ িার্যত কাম িক্রভভ ফাস্তফায়বন সজন্ডায সবরয াংর্িষ্ট কভিকতিাবৃিবদয কার্যগর্য বমার্গতা
প্রদান কযবফন। ইবতাভবে র্স্টয়ার্যাং কর্ভটি, ভর্নটর্যাং কর্ভটি, সটকর্নকুার কর্ভটি ও ওয়ার্কিাং কর্ভটি গঠন কযা
বয়বছ। এ কাম িক্রবভয আওতায় গত ০৬ আগস্ট ২০১৯ র্ি. তার্যখ কাম িক্রবভয কভির্যকল্পনা প্রণয়ন ও সজন্ডায
ইর্ন্ডবকটযভ র্নধ িাযণ র্ফলবয় এফাং গত ০১ অবটাফয ২০১৯ র্ি. তার্যখ কাম িক্রবভয কভির্যকল্পনায অগ্রগর্ত
র্ফবিলণ ও র্রর্ র্েপ র্ফলবয় ওয়ার্কিাং কর্ভটিয বা অনুর্ষ্ঠত য়। গত ২২ সবন্ফম্বয ২০১৯ র্ি. তার্যখ কাম িক্রবভয
ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত র্ফলবয় ভর্নটর্যাং কর্ভটিয বা অনুর্ষ্ঠত য়।
‘Making Every Woman and Girl Count Bangladesh (MEWGC)’ ীল িক কাম িক্রবভয আওতায় Time
Use Survey র্যচারনায র্ফলবয় গত ১৯-২১ নববম্বয/২০১৯ র্ি. তার্যখ ৩ (র্তন) র্দনব্যাী একটি কভিারা এফাং
„Need Assessment of Gender Statistics‟ াংক্রান্ত র্ফলবয় একটি কভিারা ১৮র্ডবম্বয ২০১৯ র্ি. তার্যখ
র্ফর্ফএ এয সডবভাগ্রার্প এন্ড সরথ উইাং এয বম্মরন কবে অনুর্ষ্ঠত য়।


National Information Platform for Nutrition in Bangladesh (NIPN):
National Information Platform for Nutrition in Bangladesh(NIPN) র্যচারনায রবেু ফাাংরাবদ
র্যাংখ্যান ব্যুবযা ও সবরন সকরায ইন্টাযন্যানার এয ভবে একটি MoU স্বাের্যত বয়বছ। এর্ডর্জ ভর্নটর্যাং ও

সদবয জাতীয় র্যকল্পনা প্রণয়বন ায়তা প্রদাবনয র্নর্ভর্ত্ত পুর্ষ্ট াংক্রান্ত র্ফর্বন্ন ইর্ন্ডবকটয ও র্রর্ র্েপ প্রস্তুবতয
রবেু কাম িক্রভটি র্যচার্রত বে। এ কাম িক্রবভ সবকন্ডার্য ডাটা এনারাইর্বয ভােবভ র্রর্ র্েপ প্রস্তুত কযা
বফ। National Information Platform for Nutrition in Bangladesh (NIPN) এয উবেশ্য ও কাম িক্রভ
সুষ্ঠুবাবফ ফাস্তফায়বনয রবেু র্ফর্বন্ন কর্ভটি গঠন কযা বয়বছ। র্নউবেন াংক্রান্ত Policy Brief প্রস্তুবতয রবেু
ইবতাভবে দুইটি ওয়াকি ম্পন্ন কযা বয়বছ। একটি কৃর্ল তথ্য র্বর্র্ত্তক এফাং অযটি Nutrition Specific and
Nutrition Sensitive Policy Mapping এয উয।
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ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায াবথ সবরন সকরায ইন্টাযন্যানাবরয National Information Platform for Nutrition
in Bangladesh (NIPN) প্রবজবটয ভবঝাতা স্মাযক অনুষ্ঠাবন র্ফর্ফএ এয তৎকার্রন ভার্যচারক
ড.কৃষ্ণা গাবয়ন ও
সবরন সকরায ইন্টাযন্যানার, ফাাংরাবদ এয কার্ন্ট্র র্ডবযটয জনাফ আর্ভনুজ্জাভান তালুকদায।


Compilation of Gender Statistics of Bangladesh 2018 : কম্পাইবরন অফ সজন্ডায
স্টুাটির্স্টক্স অফ ফাাংরাবদ প্রকানায ভােবভ নাযীয েভতায়ন এয জন্য উন্নয়বনয ভরধাযায াবথ নাযী ও পুরুবলয
ভান কভিাংস্থান এয ম্পকি , প্রজনন স্বাস্থু উন্নয়ন , ভার্তকারীন ভতুু প্রর্তবযাধ , নাযীয প্রর্ত তফলম্য দূযীকযণ প্রভৃর্ত
ম্পর্কিত প্রবয়াজনীয় উার্ত্ত একর্েত কযা য়। এ কাম িক্রভটি ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায যাজস্ব ফাবজবটয
আওতায় র্যচারনাধীন যবয়বছ। র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয় /াংস্া/অর্ধদপ্তয/র্ফবাগ/প্রর্তষ্ঠান বত কাম িক্রভটিয তথ্য াংগ্রবয
কাজ ম্পন্ন কবয Gender Statistics of Bangladesh 2018 র্যবাট ি র্ফর্ফএ ওবয়ফাইবট আবরাড কযা
বয়বছ এফাং প্রকা কযা বয়বছ।



National Hygiene Survey 201 7 : ফতিভাবন র্ফশ্বব্যাী SDGs ফাস্তফায়বনয রবেু কভির্যকল্পনা গৃীত
সে। SDGs এয Goal 4 এয 4.a.1 এফাং Goal 6 এ াইর্জন র্ফলয়ক উন্নয়ন রেুভাো র্নধ িাযন কযা বয়বছ।
উি রেুভাো অজিবন তথ্য প্রদাবনয রবেু ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায সডবভাগ্রার্প এন্ড সরথ উইাং এফাং Water
Aid Bangladesh কর্তিক সমৌথবাবফ প্রথভফায ন্যানার াইর্জন াববি ২০১৭ কাম িক্রভ শুরু কবয। উি জর্যব খানা
র্বর্র্ত্তক তথ্য াংগ্রবয াাার্ স্কুর, াাতার/র্ক্লর্নক, সযস্টুবযন্ট ও পৄড সবন্ডয বত পৃথক পৃথক প্রশ্নবেয
ভােবভ াইর্জন াংক্রান্ত তথ্য াংগ্র কযা বয়বছ।
আবরাচু কাম িক্রভ ফাস্তফায়বনয রবেু আদভ শুভা র্য ও গৃগণনা ২০১১ সক Sampling Frame র্নধ িাযণ কবয
তদ্বফচয়বনয ভােবভ গণনা এরাকা র্নফ িাচন কযা য় । ঠিক ও ভবয়া বমাগী তথ্যার্দ াংগ্রবয জন্য ভাঠ ম িাবয় য
তথ্য াংগ্রকাযী ও সুাযবাইজাযবদয ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা এয প্রধান কাম িারবয় একাধাবয ০৭ (াত) র্দন
প্রর্েণ প্রদান কযা য়। তবথ্যয ঠিকতা মাচাই কযায জন্য র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয ভাননীয় র্চফ
জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফ র্ত্তী ভাঠ ম িাবয়য কাম িক্রভ র্যদিন কবযন এফাং প্রর্তর্নয়ত কাবজয াবথ াংর্িষ্টবদয
প্রবয়াজনীয় র্দক র্নবদ িনা প্রদান কবযন। ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায ম্মার্নত ভার্যচারক এফাং অন্যান্য
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উদ্ধিতন কভিকতিাগণ জর্য কাবজয াভর্গ্রক র্দক ম্পবকি যাভি প্রদান র্নয়র্ভত ভাঠম িাবয়য কাম িক্রভ ভর্নটর্যাং
কবযন।
ন্যানার াইর্জন াববি ২০১৭ জর্যবয Key Findings ও খড়া র্যবাট ি ম িাবরাচনায রবেু গত ১৯/০৫/২০১৯
র্ি. তার্যখ সটকর্নকুার কর্ভটিয একটি বা অনুর্ষ্ঠত য়। বায় Key Findings অনুবভার্দত য়। ন্যানার
াইর্জন াববি ২০১৭ এয প্রর্তবফদন চূড়ান্ত অনুবভাদবনয রবেু গত ০৩/১২/২০১৯র্ি. তার্যখ সটকর্নকুার কর্ভটিয
বা অনুর্ষ্ঠত য়। সটকর্নকুার কর্ভটি কর্তিক র্যবাট ি অনুবভার্দত য়। র্যবাট ি প্রকানা অনুষ্ঠাবনয প্রস্তুর্ত চরবছ।

৮.২ । সডবভাগ্রার্প এন্ড সরথ উইাং এয সরাকফর াংখ্যা:
১ভ সেণী
১৬
১২

অনুবভার্দত
র্ফযভান

২য় সেণী
০৯
০৬

৩য় সেণী
৭৩
২০

৪থ ি সেণী
১৮
১২

সভাট
১১৬
৫০

৮.৩.১ সডবভাগ্রার্প এন্ড সরথ উইাং এয ২০১৯ াবরয উবেখবমাগ্য অজিন/াপল্য:


Global Adult Tobacco Survey (GATS) Bangladesh 2017 এয Preliminary Report গত



Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2018 এয র্যবাট ি গত ১২/০৬/২০১৯ র্ি. তার্যখ
Dissemination seminar এয ভােবভ প্রকা।
Gender Statistics of Bangladesh 2018 র্যসাট ি র্ফর্ফএ ওবয়ফাইবট আবরাড এফাং প্রকা।
National Hygiene Survey 2017 এয Key Findings গত ১৯/০৫/২০১৯ র্ি. তার্যখ প্রকা।




০৮/০৫/২০১৯ র্ি. তার্যখ প্রকা ।

ওয়াকি/সর্ভনায :


MICS-2018-19 এয „Provisional Results Sharing: Multiple Indicator Cluster Survey (MICS)
2019‟ র্বযানাবভ একটি ওয়াকি গত ২৯/০৮/২০১৯ র্ি. তার্যখ র্ফর্ফএ এয কনপাবযন্প কবে অনুর্ষ্ঠত য়।



„Making Every Woman and Girl Count Bangladesh (MEWGC )‟ ীল িক কাম িক্রবভয আওতায় Time
Use Survey র্যচারনায র্ফলবয় গত ১৯-২১ নববম্বয/২০১৯ র্ি. তার্যখ ৩ (র্তন) র্দনব্যাী একটি কভিারা এফাং
‘Need Assessment of Gender Statistics‟ াংক্রান্ত র্ফলবয় একটি কভিারা ১৮র্ডবম্বয ২০১৯ র্ি. তার্যখ

র্ফর্ফএ এয সডবভাগ্রার্প এন্ড সরথ উইাং এয বম্মরন কবে অনুর্ষ্ঠত য়।


National Information Platform for Nutrition (NIPN) in Bangladesh এয র্নউবেন াংক্রান্ত Policy
Brief প্রস্তুবতয রবেু ‘Understanding the Nutrition Policy Milieu in Bangladesh‟ নাবভ একটি

ওয়াকি গত ২৫/০৭/২০১৯ র্ি. তার্যখ অনুর্ষ্ঠত য়।

৮.৩.১ সডবভাগ্রার্প এন্ড সরথ উইাং এয ২০১৯-২০ অথ ি ফছবযয ফার্লকি কভিম্পাদন চুর্ি (APA) াংক্রান্ত অগ্রগর্ত
তথ্যুঃ
কাম িক্রভ
[২.৫] Effective
Coverage of
Basic Social
Services of
Bangladesh
(ECBSS) third
round survey
2019

সপাকার বয়ন্ট
কভিকতিা
জনাফ সভাুঃ ভাসুদ
আরভ, র্যচারক,
সডবভাগ্রার্প এন্ড সরথ
উইাং, র্ফর্ফএ

ার্ফ িক
তিাফধাবন
ভার্যচারক,
ফাাংরাবদ
র্যাংখ্যান
ব্যুবযা

ফতিভান অগ্রগর্ত
ECBSS জর্য র্যচারনায রবেু এয
Methodology ও tools চূড়ান্তকযবণয কাজ চরভান

যবয়বছ।
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কাম িক্রভ
[২.৬ ] Multiple
Indicator
Cluster Survey
(MICS) 2018

[২.৭] National
Information
Platform for
Nutrition in
Bangladesh

[২.৮] Gender
Statistics of
Bangladesh

সপাকার বয়ন্ট
কভিকতিা
জনাফ সভা: ভাসুদ
আরভ র্যচারক
সডবভাগ্রার্প এন্ড সরথ
উইাং, র্ফর্ফএ

ার্ফ িক
তিাফধাবন
ভার্যচারক,
ফাাংরাবদ
র্যাংখ্যান
ব্যুবযা

জনাফ এ. সক. এভ
তার্দুর ইরাভ,
উর্যচারক,
সডবভাগ্রার্প এন্ড সরথ
উইাং, র্ফর্ফএ

র্যচারক
সডবভাগ্রার্প এন্ড
সরথ উইাং,
র্ফর্ফএ

জনাফ আভা
আখতায,
উর্যচারক, ইন্ডার্স্ট্র
এন্ড সরফায উইাং,
র্ফর্ফএ

র্যচারক
সডবভাগ্রার্প এন্ড
সরথ উইাং,
র্ফর্ফএ

ফতিভান অগ্রগর্ত
MICS 2019 এয Key Findings র্যাংখ্যান ও তথ্য

ব্যফস্থানা র্ফবাগ কর্তিক অনুবভার্দত বয়বছ। উি
জর্যবয চূড়ান্ত র্যবাট ি প্রস্তুত কযা বয়বছ এফাং
সটকর্নকুার কর্ভটি কর্তিক ইবতাভবে অনুবভার্দত
বয়বছ। ফতিভাবন চূড়ান্ত অনুবভাদবনয জন্য প্রর্ক্রয়াধীন
যবয়বছ।
National Information Platform for Nutrition
(NIPN) in Bangladesh এয উবেশ্য ও কাম িক্রভ

সুষ্ঠুবাবফ ফাস্তফায়বনয রবেু র্ফর্বন্ন কর্ভটি গঠন কযা
বয়বছ। র্নউবেন াংক্রান্ত Policy Brief প্রস্তুবতয
রবেু ইবতাভবে দুইটি ওয়াকি ম্পন্ন কযা বয়বছ।
একটি কৃর্ল তথ্য র্বর্র্ত্তক এফাং অযটি Nutrition
Specific and Nutrition Sensitive Policy
Mapping এয উয।
Policy Brief প্রণয়বনয উবেবশ্য ডাটা ম্যার্াং এয কাজ
চরভান যবয়বছ। UN Women Expert এয াংবগ
র্নয়র্ভতবাবফ Working Group কাজ কযবছ।

৮.৩.২ সডবভাগ্রার্প এন্ড সরথ উইাং এয বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনায উবেখবমাগ্য র্দক:
ক্র:
নাং

কাবজয নাভ

উবেশ্য

র্কবাবফ ফাস্তফায়ন
কযা বফ

ফাস্তফায়বনয অবীষ্ট
ভয় ীভা

ভন্তব্য

(৩)

ম্ভাব্য
ব্যয়
(টাকা)
(৪)

(১)

(২)

(৫)

(৬)

(৭)

১।

Health
and
Morbidity
Status
Survey

SDGs এয রেুভাো অজিন

-

GoB

জুরাই ২০২০
বত
জুন ২০২২

-

র্যফীেবণয জন্য স্বাস্থু ও
জনতি র্ফলয়ক ইর্ন্ডবকটয
প্রস্তুত কযা ।

৯.০ স্টুাটির্স্টকুার স্টাপ সের্নাং ইনর্স্টটিউট:
ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায স্টুাটির্স্টকুার স্টাপ সের্নাং ইনর্স্টটিউট (এএটিআই) ভানফ ম্পদ উন্নয়ন ও
মাগত দেতা বৃর্দ্ধয রবেু র্নয়র্ভত প্রর্েণ কাম িক্র ভ র্যচারনা কবয আবছ। জাতীয় র্যাংখ্যান প্রর্তষ্ঠান র্াবফ
র্ফর্ফএ জন শুভার্য , অথ িননর্তক শুভার্য , কৃর্ল, ভৎস্য ও প্রার্ণ ম্পদ শুভার্য যকায কর্তিক র্নধ িার্যত র্ফর্বন্ন শুভার্য
র্যচারনা কবয। অর্ধকন্তু খানায আয়-ব্যয় জর্য ,াববি অফ ম্যানুপুাকচার্যাং ইন্ডার্ষ্ট্র (এএভআই)
, সবািায ভল্য-সূচক ,
র্জর্ডর্ প্রাক্করন র্ফর্বন্ন র্ফলবয় জর্য র্যচারনা কবয আবছ। এ বৃৎ কভিকাবন্ডয সূচনা সথবক প্রর্তবফদন প্রকা ম িন্ত
প্রর্তটি স্তবয াংর্িষ্ট কভিচার্যবদয দেতা বৃর্দ্ধয রবেু এএটিআই র্নয়র্ভতবাবফ প্রর্েণ কাম িক্রভ র্যচারনা কবয আবছ ।
এএটিআই পচফারয় পনদদ িভারা, Basic Computer প্রপক্ষণ, সাগত দেতা ও সফায ভান বৃর্দ্ধকযণ সকা,ি াফপরক
প্রপকউযদভট ম্যাদনজম্যাট With e-GP, বনপতকতা  শুিাচায, তথ্য পধকায অআন এফং এপএ, আ-পাআপরং প্রর্েণ,
Compilation of National Accounts Statistics, অর্প ব্যফস্ানা, গাড়ীচারকবদয বচতনতা বৃর্দ্ধভৄরক প্রর্েণ,
সভৌর্রক র্যাংখ্যান আতুাপদ প্রপক্ষণ মকা ি অদয়াজন কদয অদছ। ২০১৯ াবর এএটিআই ৫৩টি প্রর্েণ সকাব িয
ভােবভ ফ িবভাট ১৭৩৪ জন কভিকতিা/কভিচার্যবক প্রর্েণ প্রদান কবযবছ।
এএটিআই কর্তিক র্যচার্রত প্রর্েণ কাম িক্রভ দ্বাযা র্ফর্ফএ এয কর স্তবযয কভিকতিা/কভিচার্যয কভিদেতা বৃর্দ্ধ
ও ভানর্ক উৎকল ি ার্ধত বে । পবর ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায ঠিক র্যাংখ্যান াংগ্র ও যফযা দেতা এফাং
র্যাংখ্যাবনয গুনগত ভান ক্রভান্ববয় বৃর্দ্ধ াবফ ফদর অা কযা মায় । ২০১৯ াবর ফাস্তফার্য়ত প্রর্েবণয র্ফফযণ র্নবম্ন ফর্ণ িত
বরা:
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ক্র.নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭

প্রপক্ষদণয পফপফযণ

০২-০৩ জানুয়ার্য

২ কভি

২০১৯

র্দফ

০৬-১০ জানুয়ার্য

৫ কভি

২০১৯

র্দফ

১৩-১৭ জানুয়ার্য

৫ কভি

২০১৯

র্দফ

২০-২৪ জানুয়ার্য

৫ কভি

২০১৯

র্দফ

২৭-৩১ জানুয়ার্য

৫ কভি

২০১৯

র্দফ

Compilatoin of National Accounts

০৩-০৭ সেব্রুয়ার্য

৫ কভি

Statistics

২০১৯

র্দফ

১০-১১ সেব্রুয়ার্য

২ কভি

২০১৯

র্দফ

১২-১৭ সেব্রুয়ার্য

৪ কভি

২০১৯

র্দফ

১৯-২৫ সেব্রুয়ার্য

৪ কভি

২০১৯

র্দফ

তথ্য অর্ধকায, তনর্তকতা ও শুদ্ধাচায এফাং এর্এ
সভৌর্রক র্যাংখ্যান
Basic Computer
স্টাপ সডববরবভন্ট প্রর্েণ (র্যবো ি)
সফর্ক অর্প ম্যাবনজবভন্ট

ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ি (এর্এ)
স্টাপ সডববরবভন্ট প্রর্েণ (র্যবো ি)
স্টাপ সডববরবভন্ট প্রর্েণ (র্যবো ি)
ফার্ল িক সগানীয় প্রর্তবফদন (এর্আয)
কর্ম্পউটায র্রটাবযর্

২০
২১

র্দফ

২৬ সেব্রুয়ার্য-৪ ভাচ ি

৪ কভি

২০১৯

র্দফ
২ কভি

০৫-০৬ ভাচ ি ২০১৯
০৭-১৩ ভাচ ি ২০১৯
১৪-২১ ভাচ ি ২০১৯

র্দফ
৫ কভি

সফর্ক র্পন্যানর্য়ার ম্যাবনজবভন্ট

২৪-৩১ ভাচ ি ২০১৯

র্দফ
৫ কভি

০১-০৭ এর্প্রর ২০১৯

জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়ন এফাং ফার্ল িক কভিস্পাদন চুর্ি

র্দফ
২ কভি

০৮-০৯ এর্প্রর ২০১৯

জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়ন এফাং ফার্ল িক কভিস্পাদন চুর্ি

সফর্ক কর্ম্পউটায

র্দফ
৫ কভি

সফর্ক র্পন্যানর্য়ার ম্যাবনজবভন্ট

সফর্ক কর্ম্পউটায

র্দফ
৫ কভি

সফর্ক অর্প ম্যাবনজবভন্ট

(এর্ও)
১৯

১ কভি
১৮ সেব্রুয়ার্য ২০১৯

তনর্তকতা, শুদ্ধাচায এফাং এর্এ

(এর্ও)
১৮

ভয়

মভয়াদকার

র্দফ
২ কভি

১০-১১ এর্প্রর ২০১৯

র্দফ
৫ কভি

১৫-২১ এর্প্রর ২০১৯

জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়ন এফাং ফার্ল িক কভিস্পাদন চুর্ি

র্দফ
৩ কভি

(এর্ও)

২৩-২৫ এর্প্রর ২০১৯

র্দফ

জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়ন এফাং ফার্ল িক কভিস্পাদন চুর্ি

২৮-৩০ এর্প্রর ২০১৯

৩ কভি

প্রপক্ষদণয ম িায়

প্রপক্ষনাথীয
ংখ্যা

র্ফর্ফএ-এয কভিকতিা

৩০

র্ফর্ফএ,কভিকতিা/কভিচাযী

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

২৪

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

২৮

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিকতিা

৯৫

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

২২

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

২৪

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

২৪

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

৩০
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ক্র.নং

প্রপক্ষদণয পফপফযণ

ভয়

(এর্ও)
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮

প্রপক্ষদণয ম িায়

প্রপক্ষনাথীয
ংখ্যা

র্দফ
৫ কভি

গ্লু ফাইর্ন্ডাং ও কাটিাং সভর্ন র্ফলয়ক প্রর্েণ

০৫-০৯ সভ ২০১৯

র্দফ
৫ কভি

সফর্ক কর্ম্পউটায

১২-১৬ সভ ২০১৯

র্দফ
৫ কভি

সডবভগ্রার্প এন্ড সরথ স্টুাটিটিক্স

১৯-২৩ সভ ২০১৯

র্দফ
৫ কভি

সফর্ক কর্ম্পউটায

২৬-৩০ সভ ২০১৯

র্দফ
৫ কভি

গাড়ী চারকবদয বচতনতা বৃর্দ্ধভরক প্রর্েণ

১০-১৬ জুন ২০১৯

র্দফ
২ কভি

জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়ন
Sustainable Development Goal (SDG)

মভয়াদকার

১৭-১৮ জুন ২০১৯
০১-০৩ জুরাই. ২০১৯

২৯

র্দফ
৩
কভির্দফ

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

২৬

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

২৪

র্ফর্ফএ এয কভিকতিা

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য
র্ফর্ফএ এয কভিচার্য
র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

২৪
২৮
৩০

র্ফর্ফএ-এয কভিকতিা

৩০

কভিকতিা/ কভিচাযী

১৯২

র্ফর্ফএ-এয কভিকতিা

৩০

র্ফর্ফএ-এয কভিচাযী

৩০

কভিকতিা/কভিচাযী

৩০

র্ফর্ফএ-এয কভিকতিা

২৪

র্ফর্ফএ-এয কভিকতিা

২৪

র্ফর্ফএ-এয কভিকতিা

২৪

র্ফর্ফএ-এয কভিকতিা

২৫

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

২৪

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

৩০

৮ কভি
ই-পাইর্রাং র্যবোয সকা ি

০৪-১৫ জুরা ২০১৯

র্দফ
(২৪×৮)

৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬

র্চফারয় র্নবদ িভারা

১৬-১৮ জুরাই

সফর্ক অর্প ম্যাবনজবভন্ট

২১-২৫ জুরাই ২০১৯

সরফায স্টুাটিটিক এন্ড এএভআই

র্দফ

০৩ আগস্ট, ২০১৯

“াফর্রক প্রর্কউযবভন্ট ম্যাবনজম্যান্ট সকা ি “With e-GP”

৪১

র্দফ
৫ কভি

২০১৯

র্দফ

১৮-২২ আগস্ট ২০১৯

আইন ও ভাভরা র্ফলয়ক প্রর্েণ

২৫-২৯ আগস্ট ২০১৯
১-৫ সবন্ফ. ২০১৯

Advance Computer

৮-১২ সবন্ফ. ২০১৯

Basic Financial Management

১৫-১৯ সবন্ফ. ২০১৯

Staff Development

১ কভি

০৪-০৮ আগস্ট,

“াফর্রক প্রর্কউযবভন্ট ম্যাবনজম্যান্ট সকা ি “With e-GP”

Staff Development

র্দফ
৫ কভি

ই-পাইর্রাং র্যবোয সকা ি

৪০

৫ কভি

২০১৯

Staff Development

৩৯

র্দফ

২৮জুরা-০১ আগস্ট,

৩৭
৩৮

৩ কভি

২২-২৬ সবন্ফ. ২০১৯
২৯সন্ফ.-০৩অবটা.

৫ কভি
র্দফ
৫ কভি
র্দফ
৫ কভি
র্দফ
৪ কভি
র্দফ
৫ কভি
র্দফ
৫ কভি
র্দফ
৫ কভি
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ক্র.নং

প্রপক্ষদণয পফপফযণ

ভয়
২০১৯

৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩

র্চফারয় র্নবদ িভারা-২০১৪ চাকুর্য র্ফর্ধ ও আইন কানুন

০৬-১০ অবটা. ২০১৯

সফর্ক অর্প ম্যাবনজবভন্ট

১৩-১৭ অবটা. ২০১৯

সফর্ক অর্প ম্যাবনজবভন্ট

২০-২৪ অবটা. ২০১৯

সফর্ক অর্প ম্যাবনজবভন্ট

২৭-৩১ অবটা. ২০১৯

বচতনতা বৃর্দ্ধভরক প্রর্েণ

৩-৭ নবব. ২০১৯

র্পন্যানর্য়ার ম্যাবনজবভন্ট
সফর্ক অর্প ম্যাবনজবভন্ট (নফ র্নবয়াগ প্রাপ্ত)
ই-পাইর্রাং র্যবোয সকা ি
সফর্ক অর্প ম্যাবনজবভন্ট
Advance Computer (MS Excel)
QIPP & PPI
তথ্য অর্ধকায, শুদ্ধাচায এফাং এর্এ, র্জআযএ. এন্ড ইবনাববন

মভয়াদকার

প্রপক্ষদণয ম িায়

প্রপক্ষনাথীয
ংখ্যা

র্দফ
৪ কভি
র্দফ
৫ কভি
র্দফ
৫ কভি
র্দফ
৫ কভি
র্দফ
৫ কভি
র্দফ

১১-১৪ নববম্বয.

৪ কভি

২০১৯

র্দফ

১৭-২১ নববম্বয.

৫ কভি

২০১৯

র্দফ

২৪ নদব-০৫

১০ কভি

পিদম্বয. ২০১৯

র্দফ

০৮-১২ র্ডবম্বয.

৫ কভি

২০১৯

র্দফ

১৫-১৯ র্ডবম্বয.

৪ কভি

২০১৯

র্দফ

২২-২৬ র্ডবম্বয.

৪ কভি

২০১৯

র্দফ

২৯-র্ডব১৯-০২

৫ কভি

জানু. ২০২০

র্দফ

র্ফর্ফএ এয কভিকতিা

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচাযী

২৮

র্ফর্ফএ এয কভিচাযী

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচাযী

৩০

কভিকতিা/কভিচাযী

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

৩০

র্ফর্ফএ এয কভিচার্য

২৪

কভিকতিা/ কভিচার্য

৩০

কভিকতিা/ কভিচার্য

৩০

মভাট

১৭৩৪
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স্টুাটিটিকুার স্টাপ সের্নাং ইনর্স্টটিট কতৃিক নদবম্বয ২০১৯ ভাব অদয়াপজত নফ মমাগদানকৃত কভিচাপযদদয সফর্ক অর্প
ম্যাবনজবভন্ট প্রপক্ষণ মকাদ ি পযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা পফবাদগয ম্মাপনত পচফ জনাফ মৌদযন্দ্র নাথ চক্রফতী ফক্তব্য
যাখদছন।

স্টুাটিটিকুার স্টাপ সের্নাং ইনর্স্টটিউ ট কতৃিক দটাফয / ২০১৯ ভাব অদয়াপজত কভিকতিাদদয র্চফারয় র্নবদ িভারা-২০১৪
এফং চাকুর্য র্ফর্ধভারা ও অন্যান্য আইন কানুন
প্রপক্ষণ মকাদ ি ফক্তব্য যাখদছন পফপফএ এয ভাপযচারক জনাফ
মভাাম্মদ.তাজুর আরাভ।
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স্টুাটিটিকুার স্টাপ সের্নাং ইনর্স্টটিউট কতৃিক অগস্ট্ / ২০১৯ ভাব অদয়াপজত পফপফএ এয উর্ধ্িতন কভিকতিাদদয অাংগ্রবন
ই-পাইর্রাং র্যবোয প্রপক্ষণ মকাদ িয একাং।

স্টুাটিটিকুার স্টাপ সের্নাং ইনর্স্টটিউট কতৃিক পিদম্বয / ২০১৯ ভাব অদয়াপজত কভিকতিা/ কভিচাপযদদয Quantum Index
Of Industrial Production & Producer Price Index প্রপক্ষণ মকাদ ি ফক্তব্য যাখদছন পফপফএ এয
উভাপযচারক, উপস্থত যদয়দছন ভাপযচারক  পযচারক , এএটিআই, র্ফর্ফএ।

66
ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৯

১০.০ প্রকল্পভদয কাম িাফপর পনম্নরূ:
০১। কৃপল (স্য, ভৎস্য  প্রাপণম্পদ) শুভাপয-২০১৮ প্রকদল্পয অদিট তথ্য ম্বপরত প্রপতদফদন
১। প্রকদল্পয নাভঃ কৃপল শুভাপয (কৃপল, ভৎস্য  প্রাপণম্পদ)-২০১৮ প্রকল্প
২। উদযাগী ভন্ত্রণারয়/পফবাগঃ পযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা পফবাগ, পযকল্পনা ভন্ত্রণারয়।
৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ ফাংরাদদ পযংখ্যান ব্যুদযা।
৪। প্রকদল্পয টভূপভ:
ম্ভাফনাভয় ফাংরাদদদয থ িননপতক চাপরকা পক্ত কৃপল। মদদয শ্র
ভপক্তয ৪০.৬% কৃপল কাদজ পনদয়াপজত। মদদয
পজপিপদত কৃপলয ফতিভান ফদান ১৩.৩১%। জনংখ্যা বৃপি , ক্রভহ্রাভান কৃপল জপভ , জরফায়ু পযফতিন , ফন্যা, খযা,
রফণাক্ততা নানাপফধ প্রপতকূরতা দত্ত্ব খাযস্য উৎাদদন ফাংরাদদ এখন পফদশ্ব মযার ভদির। ফাংরাদদ অজ স্বদল্পান্ন ত
মদ (এরপিপ) দত উন্নয়নীর মদদয পবমািায় িযভান। মটকআ উন্নয়ন পযকল্পনায ভাধ্যদভ কৃপল খাতদক অদযা
এপগদয় পনদত ঠিক তথ্য প্রদয়াজন। কৃপল শুভাপযদত কৃপল খানায ংখ্যা , খানায অকায, ভূপভয ভাপরকানা, ভূপভয ব্যফায, কৃপলয
প্রকায, দস্যয ধযন, চাল িপত, গফাপদশু  াঁ-ভৄযপগয ংখ্যা, ভৎস্য খাভায, কৃপল মক্ষদি পনদয়াপজত জনফর ম্পপকিত তথ্য
ায়া মায়। এ উাত্ত ব্যফায কদয কৃপল খাদতয সুষ্ঠু পযকল্পনায ভাধ্যদভ পধক খায উৎাদন পনপিত কযা ম্ভফ য়।
কৃপল শুভাপযয ভাধ্যদভ মদদয ম্পূণ ি পকংফা ং পফদদলয কৃপল পফলয়ক তথ্য ংি কদয ারনাগাদ তথ্য ম্বপরত পযদাট ি
প্রকা কযা য়। মদদ ১৯৬০ ার মথদক এ ম িন্ত ছয়ফায (১৯৬০, ১৯৭৭, ১৯৮৩-৮৪, ১৯৯৬, ২০০৮  ২০১৯) কৃপল শুভাপয
পযচারনা কযা দয়দছ।

৫। কৃপল শুভাপযয উদিশ্য:







স্য, ভৎস্য  প্রাপণম্পদ খাদতয ম িায়ক্রপভক পযংখ্যান প্রস্তুত কযা;
কৃপল খাদতয কা াদভাগত পযফতিন ংক্রান্ত পযংখ্যান যফযা কযা;
ভূপভয ব্যফায, চালদমাগ্য জপভয প্রকায  পর বফপচদিুয পযংখ্যান যফযা কযা;
কৃপল উকযণ, মচ  মন্ত্রাপত ম্পপকিত পযংখ্যান যফযা;
কৃপল পফলয়ক জপযদয জন্য নভৄনায়ন কা াদভা (Sampling Frame) যফযা; এফং
কৃপলপবপত্তক খানা  প্রপতষ্ঠাদনয মযপজস্ট্ায (Register) প্রস্তুত।

৬। কৃপল শুভাপয ২০১৯:
াযাদদদয াধাযণ খানায় ৬ষ্ঠ ফাদযয ভত কৃপল শুভাপয গত ০৯ জুন দত ২০ জুন ২০১৯ এ ভা ম িাদয় তথ্য ংিদয কাম িক্রভ
পযচাপরত য়। পফশ্ব খায  কৃপল ংস্থা (FAO)-এয World Programme for the Census of Agriculture 2020
(WCA 2020) গাআিরাআন মভাতাদফক কৃপল শুভাপয ২০১৯ পযচাপরত দচ্ছ। এফাদযয কৃপল শুভাপযয ভাধ্যদভ ভরত ফ িপনম্ন
প্রাপনক এরাকা পবপত্তক কৃপল খানায অকায, জপভয ভাপরকানা, ভূপভয ব্যফায, অফাদকৃত জপভয অয়তন, গফাপদশু  াঁ ভৄযপগয ংখ্যা, কৃপল মন্ত্রাপত, খায পনযাত্তা, ভৎস্য  ফন আতুাপদ পফলদয় তথ্য ংি কযা দয়দছ। আদতাভদধ্য কৃপল শুভাপয
২০১৯ এয প্রাথপভক পযদাট ি প্রকা কযা দয়দছ। স্য , ভৎস্য  প্রাপণম্পদ খাদতয পফস্তাপযত তথ্য ংিদয জন্য Long
Questionnaire ব্যফায কদয কৃপল নভৄনা শুভাপয পযচারনা কযা দফ।
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কৃপল শুভাপয ২০১৯ এয প্রাথপভক প্রপতদফদদনয মভাড়ক উদন্াচন নুষ্ঠান। উপস্থত অদছন জনাফ এভ . এ. ভান্নান, ভাননীয় পযকল্পনা ভন্ত্রী ,
পযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, জনাফ মৌদযন্দ্র নাথ চক্রফতী, পচফ, পযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা পফবাগ, জনাফ মভাঃ যআছউর অরভ ভন্ডর, পচফ,
ভৎস্য  প্রাপণম্পদ ভন্ত্রণারয় , জনাফ মভাঃ নাপরুজ্জাভান , পচফ, কৃপল ভন্ত্রণারয় এফং জনাফ মভাঃ তাজুর আরাভ , ভাপযচারক,
ফাংরাদদ পযংখ্যান ব্যুদযা।

কৃপল শুভাপয ২০১৯ এয ভা ম িাদয় তথ্য ংিদয রদক্ষু পফবাগীয়  মজরা শুভাপয ভন্বয়কাযীদদয প্রপক্ষদণয উদদ্ভাধনী নুষ্ঠান। ফক্তব্য
যাখদছন জনাফ এভ. এ. ভান্নান, ভাননীয় পযকল্পনা ভন্ত্রী, পযকল্পনা ভন্ত্রণারয়।
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২। জনশুভার্য ও গৃগণনা ২০২১ প্রকল্প :
প্রকবল্পয নাভ :
জনশুভার্য ও গৃগণনা ২০২১ প্রকল্প
প্রকবল্পয সভয়াদ : ০১ জুরাই ২০১৯ – ৩০ জুন ২০২৪ র্ি.
একবনক বায তার্যখ : ২৯ অবটাফয ২০১৯ র্ি.
র্যকল্পনা কর্ভন কর্তিক প্রকল্প
অনুবভাদবনয আবদ জার্যয তার্যখ : ১৯ নববম্বয ২০১৯ র্ি.
প্রকবল্পয প্রার্নক আবদ জার্যয তার্যখ : ২১ নববম্বয ২০১৯ র্ি.
প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয় :
ক) র্জওর্ফ : ১৫৭,৮৬৮.০০ রে টাকা
খ) প্রকল্প াায্য : ১৮,৩১১.০০ রে টাকা
গ) সভাট : ১৭৬,১৭৯.০০ রে টাকা

জনশুভার্য ও গৃগণনা ২০২১ এয প্রধান উবেশ্যভ:
(ক) একটি র্নর্দ িষ্ট সযপাবযন্প তার্যবখ প্রর্তটি খানা ও খানায দস্যগণবক গণনায অন্তর্ভিি কবয ফাাংরাবদবয লষ্ঠ
জনশুভার্য ও গৃগণনা ২০২১ র্যচারনা কযা;
(খ) ভর শুভার্যয ম্পূযক র্ববফ র্ফদ প্রশ্নবেয ভােবভ র্নফ িার্চত নভৄনা এরাকা বত র্ফস্তার্যত আথ িাভার্জক তথ্য
াংগ্র কযা;
(গ) ফাাংরাবদর্ নাগর্যবকয াাার্ ফাাংরাবদব অফস্থানযত র্ফবদর্ নাগর্যক এফাং র্ফবদব অফস্থানযত ফাাংরাবদর্
নাগর্যকবদয শুভার্যয গণনায় অন্তর্ভিি কযা;
(ঘ) ব্যর্ষ্টক ও াভর্ষ্টক ম িাবয় র্যকল্পনা গ্রণ ও উন্নয়ন কভিকাে র্যচারনায র্নর্ভর্ত্ত সফঞ্চভাকি তথ্য াংগ্র কযা;
(ঙ) কর ধযবনয খানার্বর্র্ত্তক আথ িাভর্জক জর্যবয জন্য নভৄনা সেভ ( Integrated Multi-Purpose SampleIMPS) প্রস্তুত কযা;
(চ) সজরার্বর্র্ত্তক জনাংখ্যায দীঘ িবভয়ার্দ প্রবেণ কযা;
(ছ) জাতীয় ও স্থানীয় ম িাবয়য কর র্নফ িাচবনয জন্য র্নফ িাচনী এরাকা র্নধ িাযবণয জন্য তথ্য যফযা কযা;
(জ) জাতীয় ম্পবদয ফণ্টন ও যকার্য চাকুর্যবত সকাটা র্নধ িাযবণ তথ্য যফযা কযা; এফাং
(ঝ) ভবনাগ্রাপ প্রস্তুত, সটকই উন্নয়ন অবীষ্ট র্যফীেণ , অথ িননর্তক উন্নয়ন াধবনয ভােবভ দার্যদ্র্ু দূযীকযবণ র্যকল্পনা
টুর (উবজরার্বর্র্ত্তক দার্যদ্র্ু ভানর্চে ) প্রস্তুবত উার্ত্ত যফযা , উৎাদনীর কভিাংস্থান সৃর্ষ্ট , ভানফম্পদ উন্নয়ন ,
ভানম্মত র্ো, সুস্বাস্থু ও পুর্ষ্টয র্নিয়তা াংক্রান্ত তথ্য যফযা কযা।

২০১৯ াবর ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত:
প্রকদল্পয ক্রয়
কাম িক্রভ

1) প্রকদল্পয ক্রয় াংক্রান্ত দযত্র /প্রস্তাফ ভল্যায়ন করভটি , দযত্র/প্রস্তাফ উন্ুিকযণ করভটি ,
সেররপদকন্প করভটি, প্রাক্কররত ফাজায দয াংক্রান্ত করভটি , ব্যরি/পাভি রনফ িাচদন কাম িরযরধ
(ToR) াংক্রান্ত করভটি গঠন কযা দয়দ ।
2) প্রকল্প দপ্তদয সেররপদকন দারখদরয অনুদযাধ জারনদয় করভটিভদক ত্র সপ্রযণ কযা
দয়দ । করভটিভ বা অনুষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ সেররপদকন চূড়ান্তকযদণ কাজ কযদ ।
ইদতাভদধ্য সফ কদয়কটি সেররপদকন াওয়া সগদ ।
3) ব্যরিরবরর্ত্তক যাভিক /পাভি রনদয়াদগয রদক্ষয ToR যফাযাদয জন্য াংরিি করভটি কর্তিক
ToR সপ্রযণ কযা দয়দ ।
4) কর ক্রয় প্রস্তাফ প্রস্তুত কযা দয়দ , ক্রয় রযকল্পনা অনুমায়ী যফতী কাম িক্রভ গ্রণ কযা দে।
5) আইর্আয প্রশ্নে, র্রর্স্টাং পযভ ও অন্যান্য শুভার্য পযবভয সটকর্নকুার সস্পর্র্পবকন
কর্ভটিয ৩টি বায় সস্পর্র্পবকন চূড়ান্ত কবয কর্ভটি কর্তিক জভা সদয়া বয়বছ।
6) সভাটয াইবকর ও স্কুটি ক্রবয়য জন্য ই-র্জর্ র্ফজ্ঞর্প্ত ই-র্জর্ র্বস্টবভ আবরাড কযা বয়বছ।
7) শুভার্যবত ব্যফাম ি সপাল্ডায ক্রয়/াংগ্রবয রবেু ই-সটন্ডায র্ফজ্ঞর্প্ত প্রকা কযা বয়বছ।
8) শুভার্যবত ব্যফাম ি সস্টনার্য ও অন্যান্য প্রচায াভগ্রী ও শুভার্য াভগ্রীয দযে প্রস্তুত কযা
বয়বছ।

রপল্ড অাদযন

1) াইরট রররস্ট্াং অাদযন , রররস্ট্াং অাদযন এফাং ১ভ সজানার অাদযন ফাস্তফায়দন একটি
রফদ কভিরযকল্পনা প্রণয়ন কযা দয়দ ।
2) াইরট রররস্ট্াং অাদযন রযচারনায রদক্ষয যীক্ষাভরকবাদফ ২টি সভাফাইর অযাপ প্রস্তুত
কযা দয়দ এফাং আইরআয রররস্ট্াং পযভ প্রস্তুত কযা দয়দ ।
3) াইরট রররস্ট্াং অাদযন ম্পাদদন নভৄনা রনফ িাচদনয রদক্ষয নভৄনাচয়ন করভটি
কর্তিক

69
ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৯

ইদতাভদধ্য ৮টি রফবাদগয ৩২টি নভৄনা এরাকা রনফ িাচন কদয নভৄনা কাঠাদভা ততরয কযা দয়দ ।
4) ০৯ জানুয়ারয ২০২০ রি. প্রকদল্পয প্রাযরিক কভিারা অনুরষ্ঠত দয়দ । উি কভিারায উদবাধনী
অনুষ্ঠাদন ভাননীয় রযকল্পনাভন্ত্রী ভদাদয় প্রধান অরতরথ রদদফ, ভরন্ত্ররযলদ রচফ এফাং
প্রধানভন্ত্রীয ভৄখ্য রচফ ভদাদয় রফদল অরতরথ রদদফ উরস্থত র দরন । ১৫/০১/২০২০ ো
য়ত ১৮/০১/২০২০ ো য যন্ত াইরট রররস্ট্াং কাম িক্রভ রযচাররত দয়দ ।
5) ঢাকা উর্ত্তয এফাং দরক্ষণ রটি কদিাদযদনয অন্তভুিি নতুন ইউরনয়নগুদরায রজও সকাড
ারনাগাদ ও ম্যা াংদাধদনয ভাঠ ম িাদয়য কাম িক্রভ সল দয়দ । ফতিভাদন ম্যা রপ্ররন্টাং এয
কাম িক্রভ চরভান আদ ।
6) ভয়ভনরাং রটি কযদাদযদনয ম্যা ও রজও সকাড ারনাগাদকযদণয রদক্ষয কাজ ীঘ্রই
ম্পন্ন দফ।
ফাদজট ফযাদ্দ ও
অফভৄরি

প্রারনক ও
করভটিয বা
াংক্রান্ত

1) ১৮ রডদম্বয ২০১৯ তারযদখ রযকল্পনা করভদন য কাম িক্রভ রফবাগ কর্তিক ২০১৯-২০ অথ ি
ফ দযয জন্য সথাক ফযাদ্ধ দত ১৬.৪৩ সকাটি টাকা ফযাদদ্দয ত্র াওয়া সগদ ।
২০১৯-২০
অথ যবছয়র প্রকয়ল্পর ক্ষযমোত্রো ধরো য়য়য়ছ ৩১১৬৯.০০ ক্ষ টোকো যোর ম্পূণ য অংলই রজওরব এর
ময়ে রোজস্ব ২৬১৬৫.০০ ক্ষ এবং মূধন ৫০০৪.০০ ক্ষ টোকো। ইয়তোময়ে ররকল্পনো
করমলয়নর কোয যক্রম রবভোগ মথয়ক মথোক ও রবয়ল বরোদ্দ বোবদ (১,৬৪৩.০০ + ১০,০০০.০০) =
১১,৬৪৩.০০ ক্ষ টোকো োওয়ো রগয়োয়ছ এবং উয়েরখত টোকো ররংখ্যোন ও তথ্য ব্যবস্থোনো
রবভোগ মথয়ক অবমুক্ত করো য়য়য়ছ।
2) সানারী ব্যাাংক রর. এয াফররক ারবি করভন াখায় প্রকদল্পয সরনদদদনয রনরভর্ত্ত ব্যাাংক রাফ সখারা
দয়দ ।
1) ১৯/১২/২০১৯ এফাং ২৯/১২/২০১৯ তার্যখ মথাক্রবভ শুভার্য প্রচায কর্ভটিয ১ভ ও ২য় বা
অনুর্ষ্ঠত বয়বছ।
2) ২২/১২/২০১৯ তার্যখ প্রকল্প ফাস্তফায়ন কর্ভটিয বা এফাং ২৩/১২/২০১৯ তার্যখ সটকর্নকুার
কর্ভটিয বা অনুর্ষ্ঠত বয়বছ।
3) ৩০/১২/২০১৯ তার্যবখ প্রকবল্পয র্স্টয়ার্যাং ফাস্তফায়ন কর্ভটিয ১ভ বা অনুর্ষ্ঠত বয়বছ।

গত ২৯ অবটাফয ২০১৯-এ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী সখ ার্নায বার্তবত্ব অনুর্ষ্ঠত ২০১৯-২০ অথ ি ফছবযয ৯ভ একবনক বায়
জনশুভার্য ও গৃগণনা ২০২১ প্রকল্প অনুবভার্দত য়।
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৩। ন্যানার াউজবাল্ড ডাটাবফইজ (এনএইচর্ড)প্রকল্প:
প্রকবল্পয নাভুঃ ন্যানার াউজবাল্ড ডাটাবফইজ (এনএইচর্ড) প্রকল্প
ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ ফাংরাদদ পযংখ্যান ব্যুদযা
ফাস্তফায়নকারুঃ আযম্ভুঃ ০১ জুরাই ২০১৩ র্ি.
ভার্প্তুঃ
৩০ জুন ২০২১ র্ি:

প্রকদল্পয উদিশ্য:
(ক) সদবয কর খানা  খানা দদস্যয তথ্য ংিদয ভাধ্যদভ ভি জনবগাষ্ঠীয তথ্যম্বর্রত একটি জাতীয় তথ্য বান্ডায
(Database) গদড় মতারা;
(খ) আধুর্নক র্যাংখ্যান দ্ধর্তয ভােবভ খানায আথ ি-াভার্জক সস্কায ম্বর্রত একটি ভর্ন্বত তথ্যবান্ডায প্রস্তুতকযণ;
(গ) যকাবযয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ কর্তিক ফাস্তফায়নাধীন াভার্জক র্নযার্ত্তা কভিসূর্চগুবরায উকাযববাগী র্নফ িাচন
দ্ধর্ত র্জকযবণ ায়তা কযা;
(ঘ) াভার্জক র্নযার্ত্তা কভিসূর্চগুবরায উকাযববাগী র্নফ িাচবন তদ্বততা র্যাবয ায়তা কযা;

প্রাক্কর্রত ব্যয়:
১)
২)
৩)

র্জওর্ফ
আযর্এ
সভাট ব্যয়

:
:
:

৪০ মকাটি ৫৪ রক্ষ ৫২ াজায টাকা
৬৮৬ মকাটি ৮০ রক্ষ ৪৮ াজায টাকা
৭২৭ মকাটি ৩৫ রক্ষ টাকা

জানুয়াপয, ২০১৯ বত পিদম্বয, ২০১৯ ম িন্ত ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কাম িাফর্র:
(ক) ভা ম িায় (খুরনা, যাজাী  পমরট পফবাগ) দত পূযণকৃত প্রশ্নি অআপঅয পাভি Xerox India Ltd. কতৃিক
স্কুাপনংপূফ িক িাটা কুাচাপযং এফং িাটা পিপনং ম্পন্ন কদয িাটাদফআজ প্রস্তুত কযা দয়দছ।
(খ) এনএইচর্ড প্রকবল্পয আওতায় প্রস্তুতকৃত ডাটাবফইজ এয ব্যফস্থানা াংক্রান্ত MIS (Management Information
System) প্রস্তুবতয জন্য দুবম িাগ ব্যফস্থানা অর্ধদপ্তযাধীন SMoDMRPA (Strengthening of the Ministry
of Disaster Management and Relief Program Administration) প্রকল্প কর্তিক র্নবয়াগকৃত পাভি
Synergy-Synesis (JV) এয প্রস্তুতকৃত NHD MIS Systemটি ইবতাভবে এনএইচর্ড াবিাবয ইন্পটর কযা
বয়বছ। উিNHD-MIS াবিাদয িাটা ভাআদিন কাম িক্রভ ম্পন্ন দয়দছ।
(গ) ফতিভাদন MIS Development, Database Environment Setup, Data Indexing এবং DocuShare
Linking-এয ফপষ্ট প্রদয়াজনীয় কাম িক্রভ চরভান যদয়দছ।
(ঘ) গত ২৪/০৯/২০১৯ পি. তাপযদখ প্রকদল্পয মটকপনকুার কপভটিয ৯ভ বায় HIES 2016 এয PMT পযদরদটি কর
Variable পফদিলণপূফ িক PMT Model চূড়ান্ত কযা য়। উক্ত পদস্ট্দভ পফপফএ পযচাপরত HIES 2016-এ প্রাপ্ত
আনপিদকটযভদয ভান পএভটি পযভৄরায় আনপুট কযদর প্রদতুক খানায পএভটি মস্কায ায়া মাদফ।
(ঙ) NHD-MIS-এয Grievance Management পদস্ট্ভটিয কাম িকাপযতা মাচাআদয়য রদক্ষু ভয়ভনপং মজরায
অভনতর আউপনয়দন গত মভ, ২০১৯ ভয় দত এনএআচপি প্রকল্প  ISPP-Jawtno প্রকল্প কতৃিক মমৌথবাদফ একটি
াআরট পযচারনা কযা দচ্ছ।
(চ) এনএআচপি প্রকদল্পয অতায় ংগৃীত তদথ্যয গুণগতভান পনপিত কযদত ২য় মপআদজয অতায় মমফ খানাভদয
তথ্য ংি কযা দয়দছ , তাদদয ভধ্য মথদক আদতাভদধ্য ১০০ টি গণনা এরাকায ২০,০০০টি পযফায মথদক তথ্য
ংি কযা দয়দছ। দুটি িাটাদদটয ভদধ্য ক্র-মচদকয ভাধ্যদভ এনএআচপি িাটাদফআদজয তদথ্যয গুণগত ভান যীক্ষা
কযা দফ।
(ছ) স্থানীয় যকায পফবাদগয ISPP-Jawtno প্রকল্প কতৃিক আদতাভদধ্য ৪০ টি আউপনয়দন একটি জপযদয ভাধ্যদভ ১০০০
জন উকাযদবাগী পনফ িাচন কদয ায়তা প্রদান কযদছ। এনএআচপি িাটাদফআজ প্রদত্ত পএভটি মস্কাদযয পবপত্তদত উক্ত
১০০০ জন উকাযদবাগীয ফস্থান পনণ িদয়য ভাধ্যদভ PMT Model-এয দক্ষতা/কাম িকাপযতা মাচাআ কযা দফ।
(জ) এনএআচপি িাটাদফআজটি মদদয ন্যতভ বৃত্তভ িাটাদফআজ। প্রস্তুতকৃত িাটাদফআজটিয তথ্য যকাপয পফপবন্ন
ভন্ত্রণারয়/ংস্থা ব্যফাদযয জন্য অআনী কা াদভায প্রদয়াজনীয় তা নুবফ কদয পফপফএ ’য াদথ যকাপয পফপবন্ন
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ভন্ত্রণারয়/ংস্থায তথ্য অদান প্রদাদনয পনপভত্ত প্রস্তুতকৃত খড়া চুপক্তিটি গত
২১/০১/২০১৯ পি. তাপযদখ
পযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা পফবাগ দত নুদভাদন কযা য়।
(ঝ) পএভটি মস্কাদযয পবপত্তদত ভন্ত্রণারয় /পফবাগ তাদদয পযচাপরত পফপবন্ন াভাপজক পনযাত্তা কভিসূপচয উকাযদবাগী
পনফ িাচন কাম িক্রভ শুরু কযদর ভা ম িাদয় পফপবন্ন
ধযদনয ভস্যা উত্থাপত দত াদয। এদক্ষদি তা
MIS
পটয়ুাদযয grievance management-এয ভাধ্যদভ পনযদনয ব্যফস্থা যদয়দছ। ম মপ্রপক্ষদত মকান খানায তথ্য
মাচাআ/মকান খানা গণনায ফাআদয থাকদর /আদতাভদধ্য নতুন কদয মকান খানায সৃপষ্ট দর ঐ খানায তথ্য
ংিদয/ারনাগাদকযদণয প্রদয়াজনীয়তা মদখা পদদফ। এ রদক্ষু অন্তখাত ভন্বয়পূফ িক প্রকদল্পয মভয়াদ ২ (দুআ) ফছয
বৃপি কযায জন্য টিপপয ৩য় ংদাধদনয প্রস্তাফ মপ্রযণ কযা য়। গত ১০/১২/২০১৯ পি. তাপযদখ পযকল্পনা
কপভদন প্রকদল্পয ংদাপধত টিপপ নুদভাপদত দয়দছ।
১৫/১২/২০১৯ পি. তাপযদখ পযংখ্যান  তথ্য
ব্যফস্থানা পফবাগ দত প্রকদল্পয ংদাপধত টিপপ’য প্রাপনক নুদভাদন প্রদান কযা দয়দছ।

৪। সস্ট্রনবদর্নাং স্টুাটিটিকুার কুাার্টি অফ র্ফর্ফএ পয কাবরকটিাং ডাটা অন পুবরন এন্ড সডববরবভন্ট
(Stat4Dev) প্রকল্প:
(ক)

প্রকবল্পয নাভ

:

(খ)

(ক) উবযাগী ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ

:

“সস্ট্রনবদর্নাং স্টুাটিটিকুার কুাার্টি অফ র্ফর্ফএ পয
কাবরকটিাং ডাটা অন পুবরন এন্ড সডববরবভন্ট (Stat4Dev)”
প্রকল্প
র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়, র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ

(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)

(খ) ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা
প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয় (রে টাকায়)
প্রকবল্পয অথ িায়ন
ফাস্তফায়ন কার
প্রকল্প এরাকা

:
:
:
:
:

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা
সভাট ৪৪৩.৫৫ (র্জওর্ফ ৮৮.৬৫ প্রকল্প াায্য ৩৫৪.৯০)
ইউএনএপর্এ এফাং র্জওর্ফ
জানুয়ার্য, ২০১৭ বত র্ডবম্বয, ২০২০ র্ি. ম িন্ত
ভগ্র ফাাংরাবদ

প্রকবল্পয টভূর্ভ:
জাতীয় ম িাবয় ফধযবনয তথ্য াংগ্রবয একভাে র্নবিযবমাগ্য জাতীয় র্যাংখ্যান প্রর্তষ্ঠান
(NSO) বে ফাাংরাবদ
র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) মা ১৯৭৪ াবর জার্তয জনক ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄর্জব্যয যভাবনয র্নবদ িব প্রর্তর্ষ্ঠত য়। র্ফর্ফএ
র্ফর্বন্ন শুভার্য ও জর্য র্যচারনায ভােবভ জাতীয় ও আঞ্চর্রক র্যকল্পনা প্রণয়বনয জন্য গুরুত্বপূণ ি র্যাংখ্যান াংগ্র,
াংকরন ও প্রকা কবয থাবক। সটকই উন্নয়ন রেুভাোয (এর্ডর্জ) এফাং প্তভ ঞ্চফার্ল িকী র্যকল্পনায রেু অজিবন
র্ফর্ফএ-এয প্রস্তুতকৃত ডাটা জনাংখ্যা হ্রা, র্শু ও ভার্ত-ভতুু হ্রা, দার্যদ্র্ু র্ফবভাচন ইতুার্দ খাবতয তুরনাভরক ও ফতিভান
র্চে প্রর্তবফদন তুবর ধযবছ।। সদবয র্ফর্বন্ন আঞ্চর্রক অফস্থা র্ফবিলবণ র্নর্ভির ম্যাবয ব্যফায অনস্বীকাম ি। এ কাযবণ র্ফর্ফএ
ভগ্র সদবয র্ডর্জটার ম্যাব গণনা এরাকা (ইএ) ম্যা ততযী কবযবছ। তাছাড়া , র্রঙ্গ র্বর্র্ত্তক র্াং আচযণ (Gender
Based Violence) এফাং আথ ি-াভার্জক উন্নয়বনয প্রর্তটি স্তবয নাযী-পুরুবলয ভতা র্নধ িাযবণয জন্য প্রকৃত এফাং ঠিক টাইভ
র্র্যজ ডাটা প্রবয়াজন। ফতিভাবন উকূরীয় ১ ৫ টি সজরায দুবম িাগ প্রফণ এরাকায াইবক্লান সিায, র্ো প্রর্তষ্ঠান কাভ
াইবক্লান সিায, আেয়বকন্দ্র ও ফহুতর বফন র্চর্িতকযণ ক্ষুদ্র্ এরাকা র্বর্র্ত্তক এটরা ততযীয কাজ শুরু বয়বছ। এফ
এটরা স্থানীয় ম িাবয় উন্নয়ন র্যকল্পনা প্রণয়ন ও দর্যদ্র্ জনবগাষ্ঠী এফাং দুবম িাগ প্রফণ এরাকায সুর্ফধাববাগী র্নফ িাচবন ব্যফহৃত
বফ।

প্রকবল্পয উবেশ্যভ:
(ক) জনশুভার্য ও গৃগণনা ২০২১-এয সজানার অাবযবনয াইরটিাং র্যচারনা কযা;
(খ) জনশুভার্য ও গৃগণনা ২০২১-এয জন্য ভাস্টায প্ল্ান চূড়ান্ত কযা;
(গ) দুবম িাগ প্রফণ এরাকায াইবক্লান সিায, র্ো প্রর্তষ্ঠান কাভ াইবক্লান সিায, আেয়বকন্দ্র ও ফহুতর বফন র্চর্িত
কবয দুবম িাগ প্রফণ এরাকায তথ্য াংগ্রপূফ িক র্জও ডাটাবফইজ ব্যফায পূফ িক Atlas প্রস্তুতকযণ;
(ঘ) কর সস্টকবাল্ডাবযয ভন্ববয় গঠিত র্জআইএ প্ল্ুাটপভি কাম িকয ও প্রার্তষ্ঠানীকীকযণ এফাং ফাাংরাবদ র্জওগ্রার্পকুার
ইনপযবভন র্বস্টভ প্ল্ুাটপভি (র্ফর্জআইএর্)-এয ায়তায় র্ফর্ফএ-এ একটি ওবয়ফাইট প্রর্তষ্ঠা কযা;
(ঙ) র্রঙ্গ র্বর্র্ত্তক র্াংতা জর্য (Survey on Gender Based Violence (GBV) অনুষ্ঠান র্যচারনা কযা;
(চ) REDATAM Software ব্যফাবযয ভােবভ র্ফর্বন্ন শুভার্য ও জর্যবয তথ্য র্ফর্ফএ এয ওবয়ফাইবট আবরাড কযা;
(ছ) প্রর্েবণয ভােবভ BBS ও SID-এয জনফবরয দেতা বৃর্দ্ধ কযা।
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জানুয়ার্য ২০১৯ বত ৩১ র্ডবম্বয ২০১৯ ম িন্ত ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কাম িাফর্র:
র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগাধীন, ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায ‘সষ্ট্রনবদর্নাং স্টুাটিটিকুার কুাার্টি
অফ র্ফর্ফএ পয কাবরকটিাং ডাটা অন পুবরন এন্ড সডবরবভন্ট ’ প্রকবল্পয আওতায় গত ০১ জানুয়ার্য সথবক ৩১ র্ডবম্বয
২০১৯ ম িন্ত ম্পার্দত কাম িাফর্র র্নম্নরূুঃ০১। প্রকবল্পয আওতায় উকূরীয় ১৫টি সজরায ভাঠ ম িাবয় তথ্য াংগ্র সবল Disaster Prone Area Atlas ততযীয অাং
র্ববফ র্বযাজপুয, ফর্যার, রেীপুয, সনায়াখারী, সপনী, চাঁদপুয, াতেীযা ও চট্টগ্রাভ (অাং) সজরায ভাঠ ম িাবয় তথ্য
াংগ্রবয কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ।
০২। টুয়াখারী, ঝারকাঠি, র্বযাজপুয, ফর্যার, রেীপুয সজরায Disaster Prone Area Atlas প্রস্তুত কবয প্রকা কযা
বয়বছ মা র্ফর্ফএ-এয Website-এ আবরাড কযা বয়বছ।

সষ্ট্রনবদর্নাং স্টুাটিটিকুার কুাার্টি অফ র্ফর্ফএ পয কাবরকটিাং ডাটা অন পুবরন এন্ড সডবরবভন্ট’ প্রকবল্পয প্রকল্প র্যচারক
ও র্যচারক, সন্পা উইাং জনাফ সভা. জার্দুর ক যদায ভাঠ ম িাবয় তথ্য াংগ্রবয কাজ র্যদিন কযবছন।

০৩। ফর্যার র্ফবাবগয ছয়টি সজরায (সবারা, ফযগুনা, টুয়াখারী, ঝারকাঠি, র্বযাজপুয, ফর্যার) Disaster Prone
Area Atlas র্ফলয়ক একটি প্রকানা অনুষ্ঠান গত ৩১ অবটাফয ২০১৯ তার্যবখ টুয়াখারী সজরায কুয়াকাটায় অনুর্ষ্ঠত
য়। উি অনুষ্ঠাবন বার্তত্ব কবযন সজরা প্রাক টুয়াখারী। আযও উর্স্থত র্ছবরন Atlas র্ফলয়ক সটকর্নকুার
কর্ভটিয দস্য, ঢাকা র্ফশ্বর্ফযারয়, জাাাংগীযনগয র্ফশ্বর্ফযারয় ও জগন্নাথ র্ফশ্বর্ফযারবয়য অোকগণ, SOB,
আফাওয়া অর্ধদপ্তয ও ফর্যার র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন দপ্তয ও অর্ধদপ্তবযয কভিকতিা কভিচাযীগণ।
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ফর্যার র্ফবাবগয ছয়টি সজরায (সবারা, ফযগুনা, টুয়াখারী, ঝারকাঠি, র্বযাজপুয, ফর্যার) Disaster Prone Area Atlas
র্ফলয়ক প্রকানা অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্তর্থ র্ববফ র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্চফ জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী
উর্স্থত র্ছবরন এফাং র্ফবল অর্তর্থ র্ববফ র্ফবাগীয় কর্ভনায ফর্যার ও ভার্যচারক , র্ফর্ফএ এফাং ম্মার্নত অর্তর্থ
র্ববফ UNFPA-এয প্রর্তর্নর্ধ উর্স্থত র্ছবরন।

৪। এ প্রকবল্পয ভােবভ জনশুভার্য ও গৃগণনা -২০২১-এয Master Plan চূড়ান্তকযণ DPP ততযীপূফ িক র্ফর্বন্ন ম িাসয়
ওয়াকি/বা/সর্ভনাবযয ভােবভ চূড়ান্ত কবয একবনক বায় অনুবভাদন কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা বয়বছ।

ফর্যার সজরায Disaster Prone Area Atlas

74
ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৯

Population & Housing Census-2021-এয কভিারা:
Population & Housing Census-2021: An Overview of Past Questionnaire of Draft Proposal
for 2021-এয উয ২০ ভাচ ি ২০১৯ একর্দন এফাং Population & Housing Census Questionnaire-2021-এয

১০-১১ জুরাই ২০১৯ তার্যখ দুই র্দনব্যার্ ওয়াকি অনুর্ষ্ঠত য়। উি অনুষ্ঠাবন র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ,র্যকল্পনা কর্ভন,
র্ফর্বন্ন াফর্রক র্ফশ্বর্ফযারবয়য র্েকবৃি, যকার্য র্ফর্বন্ন দপ্তয/াংস্থা, র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ এফাং
ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায কভিকতিাগণ উর্স্থত র্ছবরন।

Population & Housing Census 2021-এয ড্রাপট Questionnaire-এয য নুপষ্ঠত কভিারায় র্যাংখ্যান ও তথ্য

ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্চফ জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী প্রধান অর্তর্থ র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন। অনুষ্ঠাবন বার্তত্ব কবযন
ভার্যচারক, র্ফর্ফএ।

০৫। ৩১ /০৭/২০১৯ তার্যবখ Consultation Meeting Between Bangladesh and Development Partners' on
Population and Housing Census-2021 র্ফলয়ক বা র্যকল্পনা কর্ভন ERD-এয NEC-2 বা কবে
অনুর্ষ্ঠত য়।
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Consultation Meeting Between Bangladesh and Development Partners' on Population and Housing Census2021-এ বাপতত্ব কদযন ERD'য পতপযক্ত পচফ (UN) জনাফ সুরতানা অপদযাজ।

০৬। Bangladesh Geographical Information System Platform (BGISP) Website চূড়ান্তকযণ পূফ িক গত

২৮/০৫/২০১৯ তার্যবখ আনুষ্ঠার্নকবাবফ Website Launching কযা বয়বছ- www.gis.gov.bd। উি অনুষ্ঠাবন
র্চফ, র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ প্রধান অর্তর্থ র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন। উি অনুষ্ঠাবন BGISP এয কর
দস্য ও র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ ও দপ্তবযয গেভান্য ব্যর্িফগ ি উর্স্থত র্ছবরন।
০৭। REDATAM Software ব্যফাযপূফ িক র্ফর্ফএ এয র্ফর্বন্ন শুভার্য ও জর্যবয তথ্য র্ফর্ফএ-এয Website-এ
আবরাড কযা য়। তাযই অাং র্ববফ এ ফছয র্ফর্ফএ এয ৬টি ডাটাবট (অথ িননর্তক শুভার্য -২০১৩, ফর্স্তশুভার্য২০১৪, HIES-2010, MSVSB-2016, 2017 ও র্ছটভরশুভার্য ২০১৭) এয তথ্য আবরাড কযা য়।
০৮। Gender Based Violence (GBV) Survey াইরটিাং র্যচারনায অাং র্ববফ Sampling কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা
বয়বছ।

০৫। Modernization of National Accounts Statistics Project:
প্রকবল্পযনাভ
ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা
ফাস্তফায়ন কার
আযম্ভ
ভার্প্ত
প্রকবল্পয উবেশ্য

:
:
:
:
:
:

“Modernization of National Accounts Statistics Project”
ফাাংরাবদর্যাংখ্যানব্যুবযা
এর্প্রর, ২০১৭ বত জুন, ২০২০
এর্প্রর, ২০১৭ র্িুঃ
জুন, ২০২০ র্িুঃ
Major objective is to ensure the modernization of the national accounts and
related statistics in line with international guidelines and recommendations
(SNA 1993/2008).
The specific objectives of the proposed projects are1. To rebase and revise Gross Domestic Product (GDP), Base 2015-16 using
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:
:
:
:

ISIC Rev-IV;
2. To improve different methods of GDP compilation;
3. To prepare database for GDP (Base 2015-16) from 1972-73 to date:
3.1 Of which Updating GDP series from 1972-73 to date;
3.2 Of which to develop a database on GDP (Base 2015-16) from 197273 to date using software;
4. To Rebase and Revision GDP the following surveys should be conducted:
(a) Private Commercial Mechanized/Non-Mechanized Land and Water
Transport;
(b) Occupied Residential Houses and Real Estate Services;
(c) Tourism Survey in hotel and restaurant.
সভাট: ১১০১.৮৭ রে টাকা
র্জওর্ফ: ১১০১.৮৭ রে টাকা
তফবদর্ক ভদ্র্া - নাই
১০% (আর্থ িক), ১৫% (সবৌত)

প্রাক্কর্রত ব্যয় (রে
টাকা)
২০১৯-২০২০ অথ ি ফছবয
কাবজয অগ্রগর্ত (%)
২০১৯-২০২০ অথ ি ফছবযয : ৩১.৭৭% (আর্থ িক), ৬৪% (সবৌত)
ক্রভপুর্ঞ্জত অগ্রগর্ত (%)
১) গত ২৩ সবন্ফম্বয, ২০১৯ র্ি. তার্যবখ সভাড়ক উবন্াচবনয ভােবভ
Survey of Occupied
Residential Houses and Real Estate services 2018 এয র্যবাট ি আনুষ্ঠার্নকবাবফ প্রকা
কযা বয়বছ।
২) Private commercial mechanized non-mechanized land and water transport
survey এয খড়া র্যবাট ি প্রস্তুত কযা বয়বছ। TSA প্রস্তুবতয রবেু প্রশ্নে ও Survey Frame
চুড়ান্ত কযবণয রবেু ভাঠ ম িায় সথবক তথ্য াংগ্রবয কাজ শুরূ বয়বছ।
৩। GDP র্যবফইর্জাং াংক্রান্ত কাম িক্রভ মথাভবয় ম্পন্ন কযায রবেু কাম িক্রভ চরভান আবছ।
৪। ১৯৭২-৭৩ ন বত GDP র্র্যজ ারনাগাদকযবণ ১৯৯৫-৯৬ বত ব্যাক র্র্যজ প্রস্তুবতয কাজ
চরভান।

০৬। াববি এন্ড স্টুার্ডজ র্যবরটিাং টু র্জর্ডর্ র্যবফইর্জাং ২০১৫
-১৬ প্রবজট
প্রকবল্পয র্বযানাভ
উবযাগী ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ
ফাস্তফায়নকাযী াংস্া
র্যকল্পনা কর্ভবনয াংর্িষ্ট র্ফবাগ
প্রকবল্পয ফাস্তফায়নকার
প্রকবল্পয অনুবভাদবনয তার্যখ
প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয়

:
:
:
:
:
:
:

াববি এন্ড স্টুার্ডজ র্যবরটিাং টু র্জর্ডর্ র্যবফইর্জাং ২০১৫
-১৬ প্রবজট
র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়
ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা
আথ িাভার্জক অফকাঠাবভা র্ফবাগ
জুরাই ২০১৭ - জুন ২০২০ র্ি.
ভাচ,ি ২০১৮
২৪১.০৮ রে টাকা

প্রকবল্পয র্যয/ ব্যার্প্ত
এই প্রকবল্পয ভােবভ র্নবম্নাি প্রর্তষ্ঠান ভবয উয পৃথক ২টি জর্য এফাং ৬টি সক স্টুার্ড র্যচারনা কযা সফ:
ক) জর্য
(ক) ট্রাদবর এদজট, টুুয াদযটয এফং পিয়াপযং এন্ড পদযায়াপি িং এদজট (C & F agent) জপয;
(খ) মফযকাযী স্বাহু মফা প্রপতষ্ঠান জপয;
খ) সক স্টার্ড

র্এনর্জ সষ্টন

সভাফাইর সভযাভত এফাং সের্ক্সবরাড

সভাফাইর ব্যাাংর্কাং

র্ফজ্ঞান এফাং ফাজায গবফলণা (Advertising and Market research)

প্যাবকর্জাং ইন্ডার্ষ্ট্র
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গবফলণা ও উন্নয়ন (Research and Development)

প্রকবল্পয উবেশ্যভ:







োববর এবজন্ট , টুুয অাবযটয এফাং র্ক্লয়ার্যাং , পবযায়ার্ডিাং এবজন্ট (C & F agent), সফযকাযী স্বাস্ু সফা
প্রর্তষ্ঠান, র্এনর্জ সষ্টন, সভাফাইর সভযাভত, সের্ক্সবরাড, সভাফাইর ব্যাাংর্কাং, প্যাবকর্জাং ইন্ডার্ষ্ট্র , র্ফজ্ঞান এফাং
ফাজায গবফলণা (Advertising and Market research), গবফলণা ও উন্নয়ন (Research and development)
প্রর্তষ্ঠাবন
র্নবয়ার্জত সভাট জনফবরয আকায এফাং প্রর্তষ্ঠানভ প্রর্তষ্ঠান কর্তিক প্রদর্ত্ত সফতন বাতার্দ র্নরূণ;
প্রর্তষ্ঠানভবয সভাট আউটপুট (Output) এফাং সভাট ভেফতী ব্যয় (Intermediate consumption) র্নরূণ;
প্রর্তষ্ঠানভবয স্থূর ভল্য াংবমাজন (Gross Value Added) র্নযণ;
প্রর্তষ্ঠানভবয স্থায়ী ভরধন গঠবনয (Gross Fixed Capital Formation) আকায র্নরূণ;

জর্যবয ফাস্তফ অগ্রগর্ত:
ক্রর্ভক নাং কাবজয ধযণ
১.
োববর এবজন্ট , টুুয অাবযটয এফাং
র্ক্লয়ার্যাং এন্ড পবযায়ার্ড িাং এবজন্ট (C &
F agent ) জপয
২.
সফযকাযী স্বাস্ু সফা প্রর্তষ্ঠান জর্য
৩.

সকস্টার্ডভ

অগ্রগর্ত
এই জর্যবয তথ্য -উার্ত্ত াংগ্র কবয প্রর্তবফদন প্রস্তুতপূফ িক মথামথ
প্রর্ক্রয়া ম্পাদবনয ভােবভ র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ
কর্তিক অনুবভার্দত বয়বছ।
এই জর্যবয তথ্য -উার্ত্ত াংগ্র কবয ডাটা এর্ডটিাং ও সকার্ডাং এয
কাজ ম্পন্ন বয়বছ। ডাটা এর্ন্ট্রয কাজ ম্পন্ন কবয ডাটা র্ক্লর্নাং ও
ডাটা এনারাইর্ এয কাজ চরভান যবয়বছ।
৬ টি সকস্টার্ডয জন্য পৃথকবাবফ List Frame এফাং প্রশ্নে ততর্যয
প্রর্ক্রয়া চরভান যবয়বছ।

০৭। ডাটা কনবাযন, সভটাডাটা র্প্রাবযন, র্প্রজাযববন এন্ড টাইভ র্র্যজ ডাটা কম্পাইবরন (র্ডর্এভর্টি)
প্রকসল্পয র্ডবম্বয, ২০১৯ র্ি. ম িন্ত
উইাং এয নাভ

:

কর্ম্পউটায উইাং, র্ফর্ফএ

প্রকবল্পয নাভ

:

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা

:

ডাটা কনবাযন, সভটাডাটা র্প্রাবযন, র্প্রজাযববন এন্ড টাইভ র্র্যজ ডাটা
কম্পাইবরন প্রকল্প (র্ডর্এভর্টি)
ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা

প্রকবল্পয ফাস্তফায়ন কার

:

প্রকবল্পয সভাট প্রাক্কর্রত ব্যয়

:

:
২০১৯-২০২০ অথ ি ফছবযয
এর্ডর্বত (সথাক) প্রকবল্পয
অনুকুবর ফযাে
২০১৯-২০২০ অথ ি ফছবয
ভাচ ি, ২০২০ ম িন্ত আর্থ িক অগ্রগর্ত
প্রকল্প শুরু বত ভাচ ি,২০২০ ম িন্ত
ক্রভপুর্ঞ্জত ব্যয়
উইাং এয নাভ
:
প্রকবল্পয নাভ

:

আযম্ভ : জুরাই, ২০১৭
ভার্প্ত : ৩০ জুন, ২০২০ রি.
৯২৭.০০ রক্ষ টাকা
রজওরফ : ৯২৭.০০ রক্ষ টাকা
সভাট ফযাে ৪০৮.৯৫ রে টাকা (যাজস্ব: ১১৮.৬৯ রে এফাং ভরধন: ২৯০.২৬
রে)
১৯৩.৩৩ রে টাকা এফাং আর্থ িক অগ্রগর্ত ৪৭.২৮% এফাং ফাস্তফ ৬০%
৭১১.৩৮ রে টাকা। প্রকবল্পয সভাট আর্থ িক অগ্রগর্ত ৭৬.৭৪%।
কর্ম্পউটায উইাং, র্ফর্ফএ
ডাটা কনবাযন, সভটাডাটা র্প্রাবযন, র্প্রজাযববন এন্ড টাইভ র্র্যজ ডাটা
কম্পাইবরন প্রকল্প (র্ডর্এভর্টি)
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প্রকবল্পয উবেশ্য:








র্ফর্ফএ প্রর্তর্ষ্ঠত ওয়ায য সথবক র্যচার্রত তথা স্বাধীনতায য সথবক শুভার্য/ জর্যবয ভাইবক্রা ডাটা
পুনরুদ্ধায, মা OGD (open government data) ডাটাবট র্ববফ পুন:ব্যফায কযা;
পুনরুদ্ধাযকৃত ডাটায metadata ততর্য ও ভল্যায়ন;
র্ফর্বন্ন ভবয়/ফছবয র্যচার্রত শুভার্য/ জর্যবয MicroData ভ ভবয়য ক্রভানুাবয ( time series)
াজাবনা মাা Big data preparation /analysis এ ায়ক;
Legacy ডাটা র্ফর্বন্ন ভবয়য ও ফতিভান ভবয়য তবথ্যয র্ত তুরনাভরক ব্যাখা ও পযভরা র্নধ িাযণ;
Comparative definition র্নধ িাযণ কযা এফাং স অনুাবয তথ্য analysis;
বর্ফষ্যবত ব্যফাবযয জন্য এ কর ভাইবক্রাডাটাবট তফজ্ঞার্নক র্দ্ধবত াংযেণ কযা।

২০১৯-২০২০ অথ ি ফছবযযকভি
র্যকল্পনা অনুমায়ী কাবজয র্ফফযণ
১। ডাটা কনবাযন

অগ্রগর্ত

: ১৯৭৪ বত ১৯৯৯ ার ম িন্ত র্ফর্ফএ এয শুভার্য ও াববিয ডাটায ৮৬০০ টি
াংযর্েত সট বত ডাটা কনবাযবনয কাজ ভাপ্ত বয়বছ (EBCDIC ডাটা
সথবক ASCII Format-এ কনবাট ি)।
২। মবায সজরা র্যাংখ্যান অর্পব
: e-GP প্রর্ক্রয়ায় মবায সজরা র্যাংখ্যান অর্পব ডাটা র্প্রজাযববন সন্টাবয
C3.S.P.E.A.R Data
C3.S.P.E.A.R Data Preservation Units-এয ক্রয় কাম িক্রভ ম্পন্ন
Preservation Units স্থান
বয়বছ এফাং উি ইউর্নটটি মবায সজরা র্যাংখ্যান অর্পব স্থান কযা
বয়বছ।
৩। র্ডর্জটার LED Display
: ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায বফবনয াভবন র্ডর্জটার
LED Display
স্থাবনয রবেু e-GP প্রর্ক্রয়ায় দযবেয ভােবভ ০৫-০১-২০২০ র্ি. তার্যবখ
NOA প্রদান কযা বয়বছ। কবযানা বাইযাবয কাযবণ ভাচ ি, ২০২০ র্ি. এয
ভবে ভারাভার র্বভন্ট বফ। ২৫ এর্প্রর, ২০২০ র্ি. তার্যবখয ভবে
র্যাংখ্যান বফবন স্থান কযা বফ।
৪। ফটওয়ায প্রণয়ন
: Census & Survey Database (Big data Input, Survey and Census
metabase (Meta data+Database=Metabase) ফটওয়ায প্রণয়বনয
৩০% কাজ ভাপ্ত। অফর্ষ্ট কাজ চরভান।
৪। Metadata ততযীয অগ্রগর্ত
: ১৫টি সন্পা এফাং ৬৪টি াববি সভাট ৭৯টি ডাটাবট ততযী বয়বছ। ডাটা
কুাটারগ/সভটাডাটা র্প্রাবযন ১৪০টি ডাটা ডকুবভবন্টন ততযী কযা বয়বছ।
অফর্ষ্ট Data set এয উয কাজ চরভান।
৫। Time Series Data
সন্পা/াববিয time Series data ততযীয কাজ চরভান।
৬। ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায
ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায াবথ মবায সজরা র্যাংখ্যান অর্পব ডাটা
াবথ মবায সজরা র্যাংখ্যান অর্পব
র্প্রজাযববন সন্টাবয ( 2 Mbps Ban dwidth ) বয়ন্ট টু বয়ন্ট ( P2P)
ডাটা র্প্রজাযববন সন্টাবয বয়ন্ট টু
াংবমাবগয রবেু BTCL এয ভােবভ ৪ ফছবযয জন্য বাড়ায ভােবভ
বয়ন্ট (P2P) াংবমাগ
াংবমাবগয কাজ ভাপ্ত বয়বছ।

ম্পার্দত কাম িাফরীয র্ফফযণ:





১৯৭৪ বত ১৯৯৯ ার ম িন্ত র্ফর্ফএ এয শুভার্য ও াববিয ডাটায ৮৬০০ টি াংযর্েত সট বত ডাটা কনবাযবনয
কাজ ভাপ্ত বয়বছ।
প্রকবল্পয ভােবভ াংগৃর্ত Magnetic Tape Cleaner for IBM hubs and Spool Tape Baking Oven
সভর্বনয াাবয্য াংযর্েত সটভবক সফর্কাং, র্ক্লর্নাং এফাং ঠন কযায কাজ প্রায় ভাপ্ত বয়বছ । সট বত
উদ্ধাযকৃত ডাটা IBM Mainframe(ES/ 9000) File Conversion Software এয ভােবভ EBCDIC ডাটা
সথবক ASCII Format -এ কনবাট ি কযায কাজ ভাপ্ত । ৫টি সন্পা ও ৪৯ াববিয সভটাডাটা ততযীয কাজ ভাপ্ত
বয়বছ।
মবায সজরা র্যাংখ্যান অর্পব ডাটা র্প্রজাযববন সন্টাবয সারায াওয়ায, এর্, ইউর্এ, ফাবয়াবভর্েক্স
একব কবন্ট্রার র্বস্টভ, সজনাবযটয ও অর্গ্ন র্নফািক র্বস্টভ স্থাবনয কাজ ভাপ্ত।
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ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায াবথ মবায সজরা র্যাংখ্যান অর্পব ডাটা র্প্রজাযববন সন্টাবয (
2 Mbps
Bandwidth) বয়ন্ট টু বয়ন্ট ( P2P) াংবমাবগয রবেু BTCL এয ভােবভ ৪ ফছবযয জন্য বাড়ায ভােবভ
াংবমাবগয কাজ ভাপ্ত।
মবায সজরা র্যাংখ্যান অর্পব C3.S.P.E.A.R Data Preservation Units স্থাবনয কাম িক্রভ জানুয়ার্য,
২০১৯ ভাবই ভাপ্ত বফ।
Census & Survey Database (Big data Input, Survey and Census metabase) (Meta
data+Database=Metabase) ফটওয়ায প্রণয়বনয ৩০% কাজ ভাপ্ত বয়বছ।

৮। এনএর্ডএ ইভর্প্ল্বভবন্টন াবাট ি প্রবজট
১ জানুয়ার্য ২০১৯ বত ৩১ র্ডবম্বয ২০১৯ ম িন্ত প্রকল্প কর্তিক গৃর্ত ও ম্পার্দত কাম িক্রভ
:
১। প্যান প্যার্র্পক সানাযগাঁও সাবটর ও ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা অর্ডবটার্যয়াভ এ ২ (দুই) র্দবনয Launching
Workshop ম্পন্ন।
২। কৃর্ল র্যাংখ্যান াংক্রান্ত তথ্য উার্ত্ত াংগ্র ও াংকরন প্রর্ক্রয়া অর্ধকতয মথামথ, র্নর্ভির ও ভবয়ার্চত কযায রবেু
সভৌর্রক কৃর্ল র্যাংখ্যান দ্ধর্তয উয প্রধান কাম িারয় এফাং কর র্ফবাগীয় কাম িারবয় ৫০০ জন কভিকতিা ও
কভিচাযীগণবক ৪ (চায) র্দন ব্যার্ প্রর্েণ প্রদান।
৩। ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায ০৮ টি উইাং এ ‘এনএর্ডএ ইভর্প্ল্বভবন্টন াবাট ি প্রবজট’ এয কাম িক্রভ ভম্ববয়য
জন্য র্নভেি সপাকার বয়ন্ট কভিকতিাগণ কর্তিক শুভার্য ও প্রকল্প গুবরাবত ব্যফহৃত ঙ্গা ও ধাযণা এর্ডর্জয আবরাবক
প্রর্ভতকযণ ও াভাঞ্জস্যকযবণয কাজ কযা বয়বছ। এ র্ফলবয় সপাকার বয়ন্ট কভিকতিাগবণয ৯টি বা অনুর্ষ্ঠত বয়বছ
এফাং ফতিভাবন কাজটিয চূড়ান্ত প্রকানা প্রস্তুত কযা বে।
ি
৪। ‘এনএর্ডএ ইভর্প্ল্বভবন্টন াবাট প্রবজট’
এয ‘National Advisory Council on Statistics
(NACS)‟ খড়া কর্ভটি চূড়ান্তকযবণয র্নর্ভর্ত্ত র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগ সপ্রযণ কযা বয়বছ।
৫। National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) Implementation Support
Project এয আওতায় ‘র্যাংখ্যান আইন ২০১৩’ এয ইাংবযজী অনুফাবদয খড়া চূড়ান্তকযবণয র্নর্ভর্ত্ত র্যাংখ্যান ও
তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগ সপ্রযণ কযা বয়বছ।
৬। ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায উইাংভবয চার্দায সপ্রর্েবত ৬ (ছয়) জন স্বল্পবভয়াদী যাভিক র্নবয়াবগয কাম িক্রভ
চরভান।
৭। প্রকবল্পয কাম িক্রভ সুষ্ঠুবাবফ ম্পন্ন কযবণয র্নর্ভর্ত্ত Consulting Firm (Twinning Partnership) র্নবয়াগ
কাম িক্রভ প্রর্ক্রয়াধীন। আগাভী ভাচ ি-২০২০ এয ভবে এ প্রর্ক্রয়া ভাপ্ত বফ।
৮। প্রকবল্পয কাম িক্রভ গর্তীর কযায রবেু a. National Consultant for Coordination with Other Data
Producers b.
Financial Management Specialist c. Economist d. Procurement Specialist সভাট ৪ (চায)
জন র্যাভিক এয র্নবয়াগ কাম িক্রভ ম্পন্ন বয়বছ এফাং যাভিকগণ কাবজ সমাগদান কবযবছন।
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Honorable Planning Minister Mr M.A. Mannan MP, the Secretary, Statistics and Informatics
Division, Mr. SaurendraNath Chakrabhartty, Director General, Bangladesh Bureau of Statistics
Dr. Krishna Gayen, Senior Economist World Bank, Ms. Urmila Chatterjee and Project Director
of NSDS Implementation Support Project Mr Md. Dilder Hossain are seen in the Launching
Workshop held on 23 June 2019 in Pan Pacific Sonargaon Dhaka Hotel.

Honorable Planning Minister Mr M.A. Mannan MP, the Secretary, Statistics and Informatics
Division, Mr. SaurendraNathChakrabhartty, Director General, Bangladesh Bureau of Statistics
Dr. Krishna Gayen, Senior Economist World Bank Ms. UrmilaChatterjee, Project Director of
NSDS Implementation Support Project MrMdDilderHossainand Foreign Guests & World Bank
Team Members are seen in the Launching Workshop held on 23 June 2019 in Pan Pacific
Sonargaon Dhaka Hotel.
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Respected Secretary, Statistics and Informatics Division, Mr. SaurendraNathChakrabhartty,
Director General, Bangladesh Bureau of Statistics, Dr. Krishna Gayen, Additional Secretary,
Statistics and Informatics Division, Mr. Bikash Kishore Das, Additional Secretary, Statistics and
Informatics Division, Ms. MahmudaAkther, Director, National Statistics Bureau (NSB) Bhutan
Mr. ChhimeTshering, Director United Nations Statistical Institute for Asia and the Pacific
(UNSIAP), Japan, Mr. Ashish Kumar, Director Policy Planning, Department of Statistics,
Singapore, Mr Tang Hsiu Chin, Senior Economist World Bank Ms. Maria Eugenia Genoni,
Programme Officer, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)and Project Director
of NSDS Implementation Support Project Mr Md Dilder Hossain are seen in the Panel Discussion
held on 24 June 2019 in Bangladesh Bureau of Statistics Auditorium, Dhaka.
A Picture of the Inaugural Session of the Master’s Trainers’ Training on Agriculture Statistics held
on 25 June 2019 at Bangladesh Bureau of Statistics Conference Room, BBS, Agargoan, Dhaka.
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০৯। র্যবফ, জরফায়ু র্যফতিন ও দুবম িাগ র্যাংখ্যান র্িারীকযণ (ইর্র্ডএ) প্রকল্প
পফলয়: র্যবফ, জরফায়ু র্যফতিন ও দুবম িাগ র্যাংখ্যান র্িারীকযণ (ইর্র্ডএ) প্রকল্প
১.১ প্রকদল্পয নাভ

: ফাাংরা: রযদফ, জরফায়ু রযফতিন ও দুদম িাগ রযাংখ্যান
রিারীকযণ (ইররডএ) প্রকল্প
ইাংদযরজ: Strengthening Environment, Climate Change
and Disaster Statistics (ECDS) Project

২.১ ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয নাভ
: রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়
২.২ ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা
: ফাাংরাদদ রযাংখ্যান বুযদযা (রফরফএ)
২.৩ রযকল্পনা করভদনয াংরিি
: আথ ি-াভারজক অফকাঠাদভা রফবাগ
রফবাগ ও াফ-সটয
জনাংখ্যা, রযকল্পনা ও ভন্বয়
২.৪ রযকল্পনা করভন কর্তিক প্রকল্প
: ২৫ অগাস্ট্ ২০১৯ রি.
অনুদভাদদনয আদদ জারযয
তারযখ
২.৫ প্রকয়ল্পর প্রলোরনক আয়দল জোররর
: ২৯ আগস্ট্ ২০১৯ রি.
তোররখ
২.৬ ররকল্পনো করমলয়নর কোয যক্রম
: ৩১ রিয়ম্বর ২০১৯ রি.
রবভোগ কর্তক
য অথ য অবমুরক্তর
তোররখ
২.৭ আইবো এরির জন্য অথ য রবভোয়গর : প্ররক্রয়োধীন
অনুয়মোদন
২.৮ প্রকয়ল্পর বোস্তবোয়নকো
ক. আযবম্ভয তার্যখ
: ০১ জুরাই ২০১৯ রি.
খ. ভার্প্তয তার্যখ
: ৩০ জুন ২০২৩ রি.
২.৯ প্রকয়ল্পর প্রোক্করত ব্যয় (রজওরব)
সভাট : 3606.74 (রক্ষ টাকায়)
র্জওর্ফ : 3606.74 (রক্ষ টাকায়)
২.১০ প্রকদল্পয ২০১৯-২০ অথ ি ফ দযয ফযাদ্দ (নতুন ফযাদদ্দয সথাক দত)
সভাট : ১৫৩৫.৯০ (রক্ষ টাকায়)
র্জওর্ফ : ১৫৩৫.৯০ (রক্ষ টাকায়)
২.১১ প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত
: ০১. প্রকবল্পয ক্রয়-র্যকল্পনা ২০১৯-২০২০ এফাং ভয়াফদ্ধ কভির্যকল্পনা ২০১৯-২০২৩ প্রস্তুত কযা বয়বছ;
০২. অনুবভার্দত র্ডর্র্ সভাতাবফক প্রকবল্পয র্স্টয়ার্যাং কর্ভটি,
ফাস্তফায়ন কর্ভটি ও সটকর্নকুার কর্ভটি প্রস্তুতপূফ িক অনুবভাদবনয
জন্য র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগ সপ্রযণ কযা বয়বছ;
০৩. প্রকল্পটি অনুবভার্দত র্ডর্র্ সভাতাবফক কর াববিয তথ্যউার্ত্ত র্ডর্জটার র্বস্টভ ব্যফাযপূফ িক ফাস্তফায়ন কযা বফ স
রবেু ক্রয়-র্যকল্পনা ২০১৯-২০২০ সভাতাবফক কর ক্রয়/াংগ্র
প্রস্তাফ প্রস্তুত কযা বয়বছ এফাং ক্রয় র্যকল্পনা সভাতাবফক কাম িক্রভ
চরভান যবয়বছ;
০৪. প্রকবল্পয কভি-র্যকল্পনা সভাতাবফক ফাাংরাবদ র্ডজাস্টায
র্যবরবটড স্টুাটিটিক্স ২০২০: ক্লাইবভট সচঞ্জ এন্ড ন্যাচাযার
র্ডজাস্টায াযবকটিব প্রণয়বনয রবেু স্যাভর্প্ল্াং সেভ প্রস্তুত
ও াযাবদব জর্য র্যচারনায রবেু প্রাথর্ভক কাম িক্রভ র্ববফ
জরফায়ু র্যফতিনজর্নত কাযবণ প্রাকৃর্তক দুবম িাবগ
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আক্রান্ত/ের্তগ্রস্ত সভৌজায ডাটাবফইবজয ারনাগাদকযণ কাজ
চরভান যবয়বছ।
০৫. প্রকল্প টিভ কর্তিক কভি-র্যকল্পনা সভাতাবফক (সবকন্ডার্য
সা ি অথ িাৎ াংর্িষ্ট র্ফবাগ/ অর্ধদপ্তয/ াংস্থা) ‘কম্পাইবরন অফ
এনবায়যনবভন্টার স্টুাটিটিক্স ২০২০’ প্রণয়বনয রবেু তথ্যউার্ত্ত াংগ্রবয জন্য খড়া সটভবপ্ল্ট প্রস্তুবতয কাজ চরভান
যবয়বছ;

৩.০ প্রকদল্পয উদদ্দশ্য
ক. প্রধান উদদ্দশ্য:
ফাাংরাদদদয রযদফ, প্রাকৃরতক ম্পদ, জীফবফরচত্রয, জরফায়ু রযফ তিদনয প্রবাদফ প্রাকৃরতক দুদম িা সগয
অরবঘাত প্রভৃরত রযভাদয প্রারতষ্ঠারনকীকযদণয রদক্ষয রযাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকা কযা।
খ. সুরনরদ িি গুরুত্বপূণ ি উদদ্দশ্য:
1. জরফায়ু রযফ তিদনয প্রবাদফ াংগঠিত রফরবন্ন প্রাকৃরতক দুদম িাদগয প্রতযক্ষ প্রবাফ রযফীক্ষদণয জন্য তথ্যউার্ত্ত াংগ্র কযা।
2. রফরবন্ন প্রাকৃরতক দুদম িাদগ আক্রান্ত এরাকায আয়তন ও জনাংখ্যা, অসুস্থ, আত, ভতুযয (নাযী, পরুল, রশু,
ফয়স্ক ব্যরি ও প্ররতফন্ধী) রাফ রনরূণ কযা।
3. রযদফগত সুযক্ষা, ম্পদ , ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানা ব্যয় রনরূণ ও ফজিয ব্যফস্থানা রফলদয় তথ্য-উার্ত্ত
াংগ্র কযা।
4. রযদফ, প্রাকৃরতক ম্পদ, জীফবফরচত্রয, জরফায়ু, দুদম িাগ ও দুদম িাগ ব্যফস্থানা রফলয়ক সটযার তথ্যউার্ত্ত াংরিি ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ/ অরধদপ্তয/ াংস্থা দত াংগ্রপূফ িক “কভ াইদরন অফ এনবায়দনদভন্টার
স্ট্যাটিটিক্স” প্রণয়ন কযা।
5. ফরণ িত জরফায়ু রযফতিন ও দুদম িাগ রফলয়ক রযাংখ্যান, প্রাকৃরতক দুদম িাদগ আক্রান্ত এরাকায আয়তন ও
জনাংখ্যায াদথ রজওগ্রারপক ইনপযদভন রদস্ট্ভ (রজআইএ) এয ভদধ্য রন্নদফন কযা।
6. ইউনাইদডট ন্যানস্ “রদস্ট্ভ অফ ইনবায়যনদভন্টার ইদকানরভক একাউরন্টাং” অনুযদণ ন্যাচাযার রযদা ি
(এক্সদরযদভন্টার ল্যান্ড, পদযস্ট্, ইদকা রদস্ট্ভ প্রভৃরত) অযাকাউন্টস্/ স্ট্যাটিটিক্স প্রণয়ন কযা।

৪.০ প্রকদল্পয টভূরভ:
ফাাংরাবদ পৃর্থফীয একটি দুবম িাগ প্রফণ সদ র্ববফ র্যর্চত। ফতিভান ভবয় জরফায়ু র্যফতিন াযা র্ফবশ্ব
একটি ফহুর আবরার্চত র্ফলয়। গ্রীন াউজ গ্যা র্ন:যণ ও ভূ-পৃবষ্ঠয উষ্ণতা বৃর্দ্ধয প্রবাবফ জরফায়ুবত
র্যফতিন বে। সবৌবগার্রক অফস্থান ও জরফায়ু র্যফতিবনয কাযবণ প্রাকৃর্তক দুবম িাগ এবদব একটি
র্নতুননর্ভর্র্ত্তক ঘটনা। জরফায়ু পযফতিদনয কাযদণ াভর্গ্রক জনজীফবন প্রাকৃর্তক দুবম িাগ সমভন: খযা, ফন্যা,
জরভগ্নতা, ঘূর্ণ িঝড় ও জবরাো, টবন িবডা, ফজ্রাত/ ফজ্রঝড়, নদী/ উকূরীয় বাঙ্গন, ভূর্ভধ, রফণািতা,
র্রাবৃর্ষ্ট প্রভৃর্ত কৃর্ল উৎাদন, করকাযখানা, বৃৎ স্থানা , ভূর্ভ, ফাস্থান, স্বাস্থু ও ার্নবটন প্রভৃর্ত
বফ িার্য ভানুবলয আথ ি-াভার্জক অফস্থায ব্যাক র্যফতিন াধন কবয। াাাপ ভানুল র্নয়ন্ত্রণীনবাবফ
ভাটি, ফায়ু, ার্ন ও ব্দ দূলণ কযবছ মা ভাযাত্মক আকায ধাযণ কবযবছ এফাং চাযাবয র্যবফবক ফফাবয
অনুবমাগী কবয তুরবছ। র্যবফ, জরফায়ু র্যফতিন, প্রাকৃর্তক ম্পদ, জীফনফর্চেু, দুবম িাগ ও দুবম িাগ
ব্যফস্থানা াংক্রান্ত র্যাংখ্যানগত তবথ্যয অবাবফ যকাবযয ঠিক র্যকল্পনা প্রণয়বনয জন্য উন্নয়ন কভিসূর্চ
গ্রণ কযা কষ্টাে বয় বড়। যকাদযয ঞ্চ-ফার্ল িকী র্যকল্পনা, পবন ২০২১, সিাই সেভওয়াকি পয
র্ডজাস্টায র্যস্ক র্যডাকন (SFDRR), সটকই উন্নয়বনয বীষ্ট (SDG) প্রভৃপতয ফাস্তফায়ন র্যফীেণ ও
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ভল্যায়বন াংর্িষ্ট সস্টকবাল্ডায ভন্ত্রণারয়/ র্ফবাগ/ অর্ধদপ্তয/ াংস্থাবক তথ্য -উার্ত্ত দ্বাযা ায়তা কযা
ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায (র্ফর্ফএ) এয আইনগত দার্য়ত্ব। এ প্রকদল্পয অতায় ম্পাপদতব্য র্ফলয়ভ
অনুবভার্দত র্ডর্র্ সভাতাবফক প্রকল্প র্স্টয়ার্যাং কর্ভটি, সটকর্নকুার কর্ভটি এফাং প্রকল্প ফাস্তফায়ন কপভটি য
কর্তিক সুার্য ও অনুবভাদনক্রবভ ম িায়ক্রবভ ফাস্তফায়ন কযা বফ।

৫.০ প্রকবল্পয আউটপুট (Output)
ফাাংরাসদবয র্যবফ, জরফায়ু র্যফতিন ও প্রাকৃর্তক দুবম িাগ র্ফলয়ক অুাববভন্ট র্যভাবয
প্রার্তষ্ঠার্নকীকযবণয রবেু র্নবম্নাি র্যাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকা কযা প্রকবল্পয প্রধান পরাপর।
ক্ররভক নাং
রযাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকা রফলয়ক প্ররতদফদন
01
02
03
04
০৫
০৬

ফাাংরাদদ রডজাস্ট্ায রযদরদটড স্ট্যাটিটিক্স ২০২০: ক্লাইদভট সচঞ্জ এন্ড ন্যাচাযার রডজাস্ট্ায াযদকটিব।
কম্পাইদরন অফ দ্যা ফাাংরাদদ এনবায়যনদভন্টার স্ট্যাটিটিক্স 20২০।
ফাাংরাদদ এনবায়যনদভন্টার প্রদটকন এক্সদরন্ডচায, রযদা ি এন্ড ওয়াস্ট্ ম্যাদনজদভন্ট াদবি ২০২১।
ফাাংরাদদ ন্যাচাযার রযদা ি (এক্সদরযদভন্টার ল্যান্ড, পদযস্ট্ এন্ড ইদকা-রদস্ট্ভ) অযাকাউন্টস্/ স্ট্যাটিটিক্স।
জরফায়ু রযফতিদনয কাযদণ সৃি রফরবন্ন প্রাকৃরতক দুদম িাদগ আক্রান্ত এরাকায আয়তন ও জনাংখ্যা, রফরবন্ন দুদম িাদগ
অসুস্থ, আত, সডথ এন্ড রভরাং, সদটাযার তথ্য-উার্ত্ত ও রজআইএ এয ভন্বদয় র এন্ড ডযাদভজ প্রভৃরতয রাফ
প্রণয়ন।
কম্পাইদরন অফ দ্যা ফাাংরাদদ এনবায়যনদভন্টার স্ট্যাটিটিক্স ২০২৩।

৬.০ প্রকদল্পয ভাধ্যদভ পজিত পরাপর: এপিপজ-এয ২৩২টি সূচবকয ভবে িাটা মা ি পদদফ যাপয ১.৫.১,
১.৫.২, ১১.৫.১, ১১.৫.২ ১৩.১.১ সূচকভবয এফং অংপক/ দযাক্ষবাদফ ১১টি সূচদকয তথ্য-উাদত্তয ংপিষ্টতা
যদয়দছ। ঞ্চ-ফার্ল িকী র্যকল্পনা উন্নয়ন পরাপর কাঠাবভা (DRF)-এয সূচকভ অজিন এফং এপিপজ ংপিষ্ট
ি িাটা মা ি পদদফ তথ্য-উাত্ত
মিাআ মিভয়াকি পয পিজাস্ট্ায পযস্ক পযিাকন (SFDRR) এয ০৫টি টাদগদটয
যফযাদ গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কযবফ। এছাড়া ি প্রকদল্পয ভাধ্যদভ প্রাপ্ত কর তথ্য-উাত্ত ংপিষ্ট ভন্ত্রণারদয়য
নীপত-পনধ িাযণ, গদফলণা  উন্নয়ন পযকল্পনায় ায়তাকযদণ ভূপভকা যাখমফ।
১০. ভপনটপযং যা পচুদয়ন ফ বাআটার স্ট্ুাটিপস্ট্ক ফ ফাংরাদদ
(এভএপবএপফ) প্রকল্প (২য় ম িায়)
ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা: ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা
ফাস্তফায়নকার : ১ জুরাই ২০১৭ বত ৩০ জুন ২০১৯ র্ি.
প্রাক্কর্রত ব্যয়ুঃ ৩৫০১.২৭ রে টাকা
২০১৮-১৯ অথ িফছবয কাবজয অগ্রগর্ত (%) : (১) আর্থ িক অগ্রগর্তুঃ ৯২.৯৬% (২) ফাস্তফ অগ্রগর্তুঃ ১০০%
২০১৯ জুন ম িন্ত কাবজয অগ্রগর্ত (%) : (১) আর্থ িক অগ্রগর্ত: ৯৫.৫২% (২) ফাস্তফ অগ্রগর্ত : ১০০%

প্রকবল্পয উবেশ্যুঃ
ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা কর্তিক প্রর্ত ১০ ফৎয অন্তয অন্তয জনশুভার্য অনুর্ষ্ঠত য়। জনশুভার্য বত শুভার্য যফতী ফছয
র্বর্র্ত্তক জনাংখ্যা ও জনতার্িক সূচক ভবয র্যফতিন র্নরুণ কযা মায় না। তাই এভএর্বএর্ফ প্রকবল্পয (২য় ম িায়)
ভােবভ জনাংখ্যা ও জনতার্িক ম্পর্কিত াম্প্রর্তক এফাং র্ফস্তার্যত তথ্য াংগ্র কবয ফার্ল িক ও ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনা প্রণয়বন
ব্যফায কযাই প্রকবল্পয ভর উবেশ্য। এছাড়াও ভগ্র ফাাংরাবদব IMPS Design এয ভােবভ র্নফ িার্চত ২০১২টি নভৄনা এরাকা
(Primary Sampling Unit) বত জন াংখ্যা ও জনতার্িক র্ফলয়ক ১১ টি তপর্বরয উয র্নবিযবমাগ্য ও ঠিক তথ্য াংগ্র
ি জন্
কযা। আন্তুঃশুভার্য ফৎযভবয জনাংখ্যা বৃর্দ্ধয উাদান ভ মথা- জন্, ভতুু, র্ফফা, তারাক, আগভন, ফর্গভন,
র্নয়ন্ত্রণ, প্রর্তফন্ধী, এইচআইর্ব/এইড এফাং আথ ি-াভার্জক তথ্য াংগ্র, প্রর্ক্রয়াকযণ এফাং র্নয়র্ভতবাবফ জনর্ভর্ত ম্পর্কিত
সূচকভবয র্যবাট ি প্রকা কযা। জনাংখ্যা ও জনতি াংক্রান্ত তথ্য াংগ্র, র্ফবিলণ ও ভন্বয় াধনপূফ িক Computer এ
ধাযণ ও াংযেণ কযা। উন্নয়ন বমাগী াংস্থা, গবফলক, র্যকল্পনার্ফদ ও নীর্ত র্নধ িাযকগবণয ফস্র্ত্তর্নষ্ঠ কাবজ ব্যফাবযয জন্য
এ তথ্য যযফযা কযা। সটকই উন্নয়ন অর্ববষ্টয াপল্য অজিবন SID এয SDG সবর র্নয়র্ভতবাবফ র্ফর্বন্ন সূচবকয তথ্য
যফযা কযা। স্থানীয় যকাবযয াবথ সমৌথবাবফ বাইটার সযর্জবষ্ট্রন (জন্-ভতুু) কাম িক্রভ র্যচারনা, তথ্য প্রর্ক্রয়াকযণ ও
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ডাটাবফই ব্যফস্থানায় অাং গ্রণ কযা। এ প্রকবল্পয আওতায় ২০১২ টি নভৄনা এরাকায় ভর্রাবদয উন্নয়ন কভিকাবন্ড অাং
গ্রবণয সুবমাগ সৃর্ষ্ট ও কভিাংস্থাবনয জন্য “স্থানীয় সযর্জষ্ট্রায” র্ববফ তাবদযবক তবাগ অগ্রার্ধকায র্বর্র্ত্তবত ম্পৃি কযা। এ
প্রকবল্পয ভােবভ ার্নয ব্যফায, আবরায উৎ, জ্বারানীয ব্যফায, য়ুঃর্নস্কান ও র্যবফ দূলণ াংক্রান্ত তথ্য াংগ্র কবয
র্যবফ দূলণ দূযীকযবণয জন্য র্যকল্পনা প্রণয়ন কযা অন্যতভ উবেশ্য।

ভর্নটর্যাং যা র্চুবয়ন অফ বাইটার স্টুাটির্স্টক অফ ফাাংরাবদ (MSVSB) ২য় ম িায় প্রকবল্পয “Report on
Bangladesh Sample Vital Statistics 2018” এয প্রকানা অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্তর্থ র্াবফ উর্স্থত র্ছবরন জনাফ
এভ. এ. ভান্নান, এভর্, ভাননীয় ভন্ত্রী, র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়।

(খ) ভপনটপযং যা পচুদয়ন ফ বাআটার স্ট্ুাটিপস্ট্ক ফ ফাংরাদদ (এভএপবএপফ) প্রকল্প (৩য় ম িায়):
ভপনটপযং যা পচুদয়ন ফ বাআটার স্ট্ুাটিপস্ট্ক ফ ফাংরাদদ (এভএপবএপফ) (৩য় ম িায়) ীল িক প্রকল্পটি ভাননীয়
পযকল্পনাভন্ত্রী কতৃিক গত ১০/১২/২০১৯ পি. তাপযদখ নুদভাদন রাব কদয। প্রকল্পটিয নুদভাপদত মভাট ব্যয় ৪৪.১০৫২
(চুয়াপে মকাটি দ রক্ষ ফায়ান্ন াজায) টাকা (ম্পূণ ি থ ি পজপফ)।
প্রকল্পটিয নুদভাপদত ফাস্তফায়ন মভয়াদকার : ০১ জুরাআ ২০১৯ দত ৩০ জুন ২০২১ পি.

ভর্নটর্যাং যা র্চুবয়ন অফ বাইটার স্টুাটির্স্টক অফ ফাাংরাবদ (MSVSB) ৩য় ম িায় ভাস্টায সেইনাযবদয
র্যবো ি প্রর্েবণয উবদ্বাধনী অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্তর্থ র্াবফ উর্স্থত র্ছবরন জনাফ সৌবযন্দ্র নাথ চক্রফর্ত্তী, র্চফ,
র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়।
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১১. জাতীয় প্রর্তফন্ধী ব্যর্ি জর্য ২০১৯ প্রকল্প :
ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা: ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ)
প্রকবল্পয সভয়াদ : ১ জুরাই ২০১৯ বত ৩১ র্ডবম্বয ২০২১ র্ি.
সভাট প্রকল্প ব্যয়ুঃ ৪৯৫.০০ রে টাকা

প্রকবল্পয উবেশ্যুঃ
প্রধান উবেশ্য:
এই প্রকবল্পয প্রধান উবেশ্য প্রর্তফন্ধী ব্যর্িবদয উন্নয়বনয জন্য প্রবয়াজনীয় র্যাংখ্যান প্রস্তুত কযা মায ভােবভ
প্রর্তফন্ধী ব্যর্িবদয উন্নয়বনয ভর ধাযায় র্নবয় আা এফাং তাবদয জীফবনয কর সেবে ভান অর্ধকায প্রর্তষ্ঠা কযা।
সুর্নর্দ িষ্ট গুরুত্বপূণ ি উবেশ্য:
 ফাাংরাবদব প্রর্তফর্ন্ধতায র্ফর্বন্ন ধযবণয প্রফণতা র্নধ িাযণ াংক্রান্ত তথ্য াংগ্র;
 াযীর্যক ও াভার্জক সপ্রোবট প্রর্তফর্ন্ধতায কাযণ এফাং ফতিভান অফস্থায তথ্য াংগ্র;
 প্রর্তফন্ধী ব্যর্িবদয ার্যফার্যক ও াভার্জক গ্রণবমাগ্যতা র্নরুণ কযা;
 প্রর্তফন্ধী ব্যর্িবদয েভর্ি, র্ো ও াভার্জক কভিকাবন্ড অাংগ্রণ ম্পর্কিত তথ্য াংগ্র;
 প্রর্তফন্ধী ব্যর্িবদয সফা প্রার্প্ত াংক্রান্ত তথ্য াংগ্র;
 প্রর্তফন্ধী ব্যর্িবদয জন্য স্বাস্থুখাবতয ম্পৃিতা র্নরুণ কযা;
 জীফনভান উন্নয়ন ও াভার্জক কভিকাবন্ড অাংগ্রবণয সেবে প্রর্তফর্ন্ধতায প্রবাফ; এফাং
 প্রর্তফন্ধী ব্যর্িবদয সুস্বাস্থু ও অন্যান্য সফা প্রদাবনয রবেু প্রবয়াজনীয় নীর্ত র্নধ িাযবণয জন্য গবফলক, র্যকল্পনার্ফদ
ও নীর্ত র্নধ িাযকবদয তথ্য যফযা কযা।
প্রকল্প অনুবভাদন: গত ২৫/১১/২০১৯ র্ি. তার্যখ ‘জাতীয় প্রর্তফন্ধী ব্যর্ি জর্য ২০১৯’ অনুবভার্দত য়।
প্রকবল্পয কাম িাফরী: ‘জাতীয় প্রর্তফন্ধী ব্যর্ি জর্য ২০১৯’ এয ভাঠ ম িাবয় তথ্য াংগ্রবয রবেু পূফ ি প্রস্তুর্তভরক কাম িক্রভ
এফাং প্রশ্নে প্রণয়বনয কাজ চরভান যবয়বছ।

১২. জাতীয় জন্  ভতুু পনফন্ধকযণ তদথ্যয াদথ মভৌপরক জনতাপত্ত্বক পযংখ্যান উৎাদন ংদমাগ
সৃপষ্টকযণ (পঅযপবএ) প্রকল্প:
ফাস্তফায়নকাযী এবজর্ন্প/ভন্ত্রণারয়: ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা, র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, র্যকল্পনা
ভন্ত্রণারয় সভয়াদ : জানুয়ার্য ২০১৯ বত র্ডবম্বয ২০২০ র্ি.
প্রাক্কর্রত ব্যয়ুঃ ৩৯৬.১৫ রে টাকা
জানুয়ার্য ১৯ বত জুন ১৯ ম িন্ত কাবজয অগ্রগর্ত (%) : (১) আর্থ িক অগ্রগর্তুঃ ৮.৫২% (২) ফাস্তফ অগ্রগর্তুঃ ১০%
জুরাই ১৯ বত অবটাফয ১৯ ম িন্ত কাবজয অগ্রগর্ত (%) : (১) আর্থ িক অগ্রগর্ত: ১০.৭৯% (২) ফাস্তফ অগ্রগর্ত :
২৬.৬৮%

প্রকবল্পয রেু ও উবেশ্য:





যকাবযয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয় সমভন সযর্জস্টায সজনাবযবরয অর্প, স্বাস্থু ও র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়, স্বযাস্ট্র ভন্ত্রণারয়,
আইন ও র্ফচায ভন্ত্রণারয় কর্তিক াংগৃীত তথ্য ব্যফায কবয Vital Statistics প্রণয়বনয সূচনা ও ভন্বয় কযা ;
একটি একক তথ্য বান্ডায (Unique database) ততর্য কযা মাবত চরভান কর Civil Registration কাম িক্রবভয
ভােবভ র্কবাবফ ক্ষুদ্র্ এরাকার্বর্র্ত্তক Vital Statistics ততর্য কযা মায় স ব্যাাবয াংর্িষ্ট াংস্থাভবয াবথ
ভন্বয় ও তবথ্যয Interoperability র্নর্িত কযা;
র্তণভর ও স্থানীয় ম িাবয় উন্নয়ন র্যকল্পনা প্রণয়বন প্রবয়াজনীয় তথ্য াংগ্র ও প্রকানায (Data collection and
Dissemination) স্বেভতা বৃর্দ্ধ কযা;
সটকই উন্নয়ন অবীবষ্টয অগ্রগর্ত র্যফীেণ কযা র্ফবল কবয Goal 16, 16.9 by 2030 provide legal
Identity for all including birth registration;



র্যপূণ ি তথ্য বান্ডায প্রস্তুবত প্রর্র্েত জনগণ দ্বাযা উন্নত কর্ম্পউটায ব্যফায কবয ভগ্র সদব্যাী ফড় র্যবয তথ্য
ব্যফস্থানা র্যকল্পনা কযা এফাং কাউবক ফাদ র্দবয় নয় করবক অন্তর্ভিি কবয তথ্য াংগ্রব প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রবণ
ায়তা কযা;
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সজরা উবজরা ম িাবয়য আথ-ি াভার্জক উন্নয়ন র্যকল্পনা প্রণয়বন জনাংখ্যা বৃর্দ্ধয ায ব্যফায কবয Population
Projection এফাং জনাংখ্যা প্রাক্করন কযা;
Vital events ব্যফায কবয কর ম িাবয় গুরুত্বপূণ িStatistics প্রণয়ন ও প্রকানা;
আবরাচু প্রকবল্পয ভর্ন্বত তথ্য কর ম িাবয় স্থানীয় র্যকল্পনা প্রণয়বন ব্যফায র্নরুন কযা;
জন বচতনতা বৃর্দ্ধ কবয Civil Registration Coverage বৃর্দ্ধ কযায জন্য জনগণবক Vital র্নফন্ধবন উদ্ভুদ্ধ কযা।

প্রকবল্পয উবেখবমাগ্য কাম িাফরী:
র্আযর্বএ অফর্তকযণ র্ফলবয় র্ফর্ফএ এয কর উইাং এয র্যচারকবদয র্নবয় ভার্যচারক ভবাদবয়য
বার্তবত্ব একটি বা গত ২৫/০৮/২০১৯ র্ি. তার্যখ অনুর্ষ্ঠত য়। গত ২৭/০৮/২০১৯ র্ি. তার্যখ র্আযর্বএ
এয ১ভ র্স্টয়ার্যাং কর্ভটিয বা অনুর্ষ্ঠত য়। বায় Work Plan, Procurement Plan, Time Bound
Action Plan অনুবভার্দত য়। উন্নয়ন প্রকবল্পয জুরাই, ২০১৯ ভাবয অগ্রগর্ত ম িাবরাচনা বায় র্আযর্বএ
াংক্রান্ত র্ফলবয় একটি কাম িে উস্থান কযা য়। র্আযর্বএ ডাটা এনারাইর্ াংক্রান্ত সটকর্নকুার ওয়ার্কিাং
গ্রুবয বা গত ১৭/০৯/২০১৯ র্ি. তার্যখ অনুর্ষ্ঠত য়।

১৩. ইভপ্রুববভন্ট অফ র্জর্ডর্ কম্পাইবরন এন্ড র্যবফর্জাং অফ ইর্ন্ডর্ প্রকল্প:
প্রকবল্পয র্বযানাভ
উবযাগী ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ
ফাস্তফায়নকাযী াংস্া
র্যকল্পনা কর্ভবনয াংর্িষ্ট র্ফবাগ
প্রকবল্পয ফাস্তফায়নকার
প্রকবল্পয অনুবভাদবনয তার্যখ
প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয়

:
:
:
:
:
:
:

ইভপ্রুববভন্ট অফ র্জর্ডর্ কম্পাইবরন এন্ড র্যবফর্জাং অফ ইর্ন্ডর্
প্রকল্প
র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়
ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা
আথ িাভার্জক অফকাঠাবভা র্ফবাগ
ভাচ ি, ২০১৮ - জুন ২০২১ র্ি.
ভাচ ি, ২০১৮
৯৮৬.৪৮ রে টাকা

প্রকবল্পয টভূর্ভ:
 ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) জাতীয় র্যাংখ্যান াংস্থা (NSO) র্াবফ র্ফর্বন্ন আথ ি-াভার্জক
(Socio-economic) এফাং আথ ি-জনর্ভর্তক (Socio-demographic) তথ্য ও উার্ত্ত াংগ্র , প্রর্ক্রয়াকযণ এফাং
র্যবফন কসয থাবক;
 ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা আন্তজিার্তক গাইডরাইন (SNA 2008) অনুযবণ ফাাংরাবদবয সভাট সদজ উৎাদন
(GDP), জাতীয় আয় (GNI), ভাথা র্ছু আয় , সবাগ্য ব্যয় , র্ফর্নবয়াগ ব্যয় এফাং ঞ্চয় গুরুত্বপূণ ি অথ িননর্তক
র্নবদ িক ভ র্নরুণ কবয থাবক;
 যাষ্ট্রীয় নীর্ত র্নধ িাযবণয জন্য ভান ম্পন্ন GDP estimate কযা একান্ত অর্যাম ি এফাং GDP প্রবৃর্দ্ধয াবথ সদবয
উন্নয়ন ও দার্যদ্র্ হ্রাবয র্নর্ফড় ম্পকি যবয়বছ;
 ভানম্পন্ন GDP র্নরূবণয জন্য সদবয অবুন্তবয র্যচার্রত কর অথ িননর্তক কভিকাবন্ডয সুর্ফন্যস্ত তবথ্যয
প্রবয়াজন;
 াভর্ষ্টক অথ িননর্তক র্নবদ িক ভবক ভয় উবমাগী ও ঠিক র্যকল্পনা প্রনয়বনয উবমাগী কযায উবেবশ্যই এ
প্রকল্প াবত সনওয়া য়।

প্রকবল্পয উবেশ্য ভ র্নম্নরূ:
 প্রধান উবেশ্য বে ফাাংরাবদবয ফতিভান অথ িননর্তক উন্নয়বনয একটি র্চে প্রদান কযা মা GDP এফাং GDP াংর্িষ্ট
সূচকগুর্রয র্যবফইর্জাং কবয আযও ব্যাক এফাং ভয়ভত ফার্ল িক জাতীয় র্াফ র্যাংখ্যান (NAS) প্রনয়ন কবয।

সুর্নর্দ িষ্ট উবেশ্য:







GDP rebase ও revision প্রর্ক্রয়ায দ্ধর্তগত উন্নয়ন াধন কযা।
GDP compilation এয দ্ধর্তগত উন্নয়ন াধন কযা।

ঞ্চয় ও র্ফর্নবয়াবগয যার্য প্রাক্করন দ্ধর্তয প্রচরন কযা।
গ্রাভ ও বযয GDP compilation এ াায্য কযা।
ছয়টি ইবন্ডবক্সয র্যবফইর্জাং কযা।
GDP-য coverage ফাড়াবনায জন্য দুটি জর্য র্যচারনা কযা।
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প্রকবল্পয র্যয/ব্যার্প্ত:
এই প্রকবল্পয অধীন দুটি জর্য এফাং ছয়টি ইবন্ডবক্সয র্যবফর্জাং এয কাজ চরভান।
জর্য দুটি বরা(ক) Survey on Distributive Trade and Marketed part of Agricultural Product.
(খ) Survey on Cold Storage and Warehouse Activity.

ইবন্ডক্স ছয়টি র্নম্নরু(ক) House Rent Index (HRI)
(খ) Consumer Price Index (CPI)
(গ) Wage Rate Index (WRI)
(ঘ) Building Materials Price Index (BMPI)
(ঙ) Quantum Index of Industrial Production (QIIP)
(চ) Producer Price Index (PPI

১৪. Institutional cooperation ( between Statistics sweden and BBS) প্রকল্প


কভিকাবন্ডয নাভ

: Institutional cooperation ( between Statistics Sweden
and BBS )

কভিকাবন্ডয উবেশ্য
ফাস্তফায়নকযী াংস্থা
ফাস্তফায়নকার
আযম্ভ
ভার্প্ত
ফাবজট ফযাে
২০১৯ র্ডবম্বয ম িন্ত কাবজয ফাস্তফ
অগ্রগর্ত (%)

: Statistics Sweden কর্তিক সটকর্নকুার র্ফলবয় প্রবয়াজনীয় প্রর্েণ
প্রদাবনয ভােবভ কভিকতিাবদয দেতা ফাড়াবনা।
: ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা।
: জানুয়ার্য ২০১৯-জুন ২০২১
: জানুয়াযী ২০১৯
: জুন ২০১৯
: ১৮৪৩.৬৩ রে টাকা
: ১৫%
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কৃপল শুভাপয ২০১৯ এয ভা ম িাদয় তথ্য ংিদয রদক্ষু পফবাগীয়  মজরা শুভাপয ভন্বয়কাযীদদয প্রপক্ষদণয উদদ্ভাধনী
নুষ্ঠান। ফক্তব্য যাখদছন জনাফ এভ. এ. ভান্নান, ভাননীয় পযকল্পনা ভন্ত্রী, পযকল্পনা ভন্ত্রণারয়।
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কৃপল শুভাপয ২০১৯ এয প্রাথপভক প্রপতদফদদনয মভাড়ক উদন্াচন নুষ্ঠাদন ফক্তব্য যাখদছন পচফ
ব্যফস্থানা পফবাগ।

, পযংখ্যান  তথ্য

মদায মজরায় পপ্রজাযদবন মটাদয সজনাবযটয স্থান
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(মট মফপকং - াআপটপপক ওববন)
১৯৭৪ দত ১৯৯৯ ার ম িন্ত পফপফএ এয শুভাপয  াদবিয ৮৬০০ টি ংযপক্ষত িাটা মটদক মফপকং – াআপটপপক
দবন – এয ভাধ্যদভ পিন কদয পযি কযাদনা য়
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(র্ক্লনায সভর্ন)
১৯৭৪ দত ১৯৯৯ ার ম িন্ত পফপফএ এয শুভাপয  াদবিয ৮৬০০ টি ংযপক্ষত িাটা মটদক মফপকং – াআপটপপক
দবন – এয ভাধ্যদভ পিন কদয পযি কযাদনা য়

93
ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৯

(র্যডায সভর্ন)
১৯৭৪ দত ১৯৯৯ ার ম িন্ত পফপফএ এয শুভাপয  াদবিয ৮৬০০ টি ংযপক্ষত িাটা মটদক মফপকং – াআপটপপক
দবন – এয ভাধ্যদভ পিন কদয পযি কযাদনা য়।
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মবায সজরায় ডাটা র্প্রজাযববন সন্টাবয সারায াওয়ায স্থান
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১৯৭৪ ার বত ১৯৯০ ার ম িন্ত র্ফর্ফএ এয াংগৃর্ত সটভ
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মদায মজরায় িাটা পপ্রজাযদবন মটাদয স্থাপত c3 SPEAR Data Preservation Units – পফপফএ এয
কর মন্পা  াদবিয িাটাদক ংযক্ষণ কযা দফ।
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