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রবভাগ/সাংস্থার কমযসম্পােদনর সারব যকরচত্র
(Overview of the Performance of the BBS/Department)
সাম্প্ররতক অজযন, চুাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্পনা
সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩বছর) প্রিান অজযনসমূহ:
সরকারর ও সবসরকারর পর্ যাদয় সেদশর উন্নয়নমূলক পররকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবাং জনগদণর সোরদগাড়ায় সসবা নরিত করার জন্য রনভযরদর্াগ্য ও হালনাগাে তথ্য
সরবরাহ করা বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার (রবরবএস) োরয়ত্ব। পররসাংখ্যান আইন ২০১৩ এর ৬ িারার আওতায় রবরভন্ন শুমাররও আর্ য-সামারজক এবাং জনতারত্বক
জররপসমূহ সম্পন্ন হদে । জাতীয় ও স্থানীয় পররকল্পনা প্রণয়দন রনদয়ারজত পররকল্পনারবে, সরকারর-সবসরকারর গদবষণা প্ররতষ্ঠান, আন্তজযারতক সাংস্থা ও জনসািারদণর
ব্যবহাদরর জন্য রনয়রমতভাদব রবরভন্ন তথ্য সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও প্রকাদশর োরয়ত্ব রবরবএস পালন কদর আসদছ। রবভাগীয় পররসাংখ্যান কার্ যালয়, বররশাল রনয়রমতভাদব
বাৎসররক রভরিদত ১২৬টি ফসদলর আয়তন ও উৎপােন রহসাব,
প্রাক্কলন এবাং ভূরম ও সসচ পররসাংখ্যান প্রস্তুত কদর আসদছ। ২০১৬ সাদলর কৃরষ
পররসাংখ্যান বষ যগ্রন্থ প্রকাশনায় প্রদয়াজনীয় উপাি সাংগ্রহ ও সাংকলন করা হদয়দছ। রবভাগীয় পররসাংখ্যান কার্ যালয় উৎপােনশীলতা জররপ কমযসূরচর আওতায় ৯টি ফসদলর
জররপ সম্পন্ন কদর ররদপার্ য প্রণয়ন করা হদয়দছ। রবভাগীয় পররসাংখ্যান কার্ যালয় সহলর্ এন্ড মররবরিটি স্ট্ুার্াস সাদভয ২০১৪, এডুদকশন হাউজদহাল্ড সাদভয ২০১৪,
সকায়ার্ যাররল সলবার সফাস য সাদভয ২০১৬-১৭ এর ররদপার্ য সঠিকভাদব সপ্ররণ কদরদছ। মরনর্ররাং দ্যা রসচুদয়শন অব ভাইর্াল স্ট্ুাটিরস্ট্কস অব বাাংলাদেশ (এমএসরভএসরব)
প্রকদল্পর আওতায় রবভাগীয় পর্ যাদয় ররদপার্ য প্রোন এবাং রনব যারচত ২০৯টি নমুনা এলাকা হদত ১১ িরদণর তফরসদলর মােদম তথ্য সাংগ্রদহর রভরিদত বাাংলাদেদশর Vital
Statistics
। ‘জন জীবদন জলবায়ু পররবতযদনর প্রভাব কমযসূরচ’-এর আওতায় Bangladesh Disaster Related
Statistics 2015
রবভাগীয় পররসাংখ্যান কার্ যালয় সামরগ্রক তথ্য উপাি সরবরাহ কদরদছ। সেদশর সকল সভৌদগারলক এলাকার জন্য একটি সুরবন্যস্ত
এবাং অরভন্ন সকারিাংপদ্ধরত চালু করার লদক্ষু রজওদকাি রসদস্ট্ম প্রণয়দনর
রবভাগীয় পররসাংখ্যান কার্ যালয় প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা কদরদছ।
এছাড়াও রবরবএস এর রনয়রমত কার্ যক্রম সর্মন: প্ররতমাদসর সভািার মূল্য সূচক(Consumer Price Index-CPI) পরবতী মাদসর প্রর্ম সপ্তাদহর মদে তথ্য
সাংগ্রহ কদর রবরবএস এর সের েপ্তদর সপ্ররণ করা হদে। Preliminary Report of Household Income and Expenditure Survey
2016, Child Well-being in Urban Areas of Bangladesh Survey 2016, Effective Coverage on Basic
Social Services 2017, Small Area Atlas, Investment from Remittance (SIR) 2016, Bangladesh Sample
Vital Statistics 2017, Violence Against Women (VAW) Survey-2015, Survey on Investment of
Remittance 2015 এর ররদপার্ য সম্পরকযত তথ্য র্র্াসময় সপ্ররণ করার রনরমি রবভাগীয় পররসাংখ্যান কার্ যালয়, বররশাল কার্ যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ কদরদছ।
প্রর্মবাদরর মদতা Food Balance Sheet (২০০৯-১৩) প্রস্তুত করার সক্ষদত্র রবভাগীয় পররসাংখ্যান কার্ যালয় প্রিান ভূরমকা পালন কদরদছ। সেদশর সকল
নাগররকদের সমৌরলক
সম্বরলত জাতীয় খানা তথ্য ভান্ডার (NHD)
রবভাগীয় পররসাংখ্যান কার্ যালয় বররশাল কার্ যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ
কদরদছ।
সমস্যা এবাং চুাদলঞ্জসমূহ:
রবভাগ ও সজলা পর্ যাদয় িার্া প্রদসরসাং অরফস ভবন ও প্ররশক্ষণ ইনরিটিউদর্র অভাব সহতু সঠিক পররসাংখ্যান প্রণয়ন ও জনবল সাংকর্ রবরবএস এর অন্যতম সমস্যা ও
চুাদলঞ্জ। এলদক্ষু রবভাগীয় পর্ যাদয় প্রদয়াজনীয় বাদজর্ বরাে সেয়া, দ্রুত জনবল রনদয়াগ প্রোন করা এবাং কমযচারীদের েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষু প্ররশক্ষণ প্রোন, সজলা এবাং
রবভাদগ িার্া প্রদসরসাং সসন্টার রনমযাণ অতুন্ত জরুরী। বাদজর্ স্বল্পতার কারদণ SDG
এ এ
এ
।এ
তথ্য সাংগ্রদহর সক্ষদত্র প্ররতবন্ধকতা এবাং তথ্য প্রোনকারীর রনকর্ হদত পররসাংখ্যান রবষয়ক তথ্য উপাি সাংগ্রহও একটি বড় চুাদলঞ্জ।
ভরবষ্যৎ পররকল্পনা: সরকারর ও সবসরকারর পররকল্পনা প্রণয়ন এবাং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়দনর সক্ষদত্র পররসাংখ্যাদনর গুরুত্ব উিদরাির বৃরদ্ধ পাদে। এ
লদক্ষু একটি ‘নতুন তথ্য রবপ্লব’ (New Data Revolution) এর আহবান জানাদনা হদয়দছ আধুরনক তথ্য প্রযুরি প্রদয়াগপূব যক তদথ্যর গুণগত মান রনরিত করা
এবাং সপ্ররক্ষত পররকল্পনা ২০১০-২০২১, ৭ম পঞ্চবারষ যক পররকল্পনা ২০১৬-২০২০, রূপকল্প ২০২১ সহ সকল জাতীয়, আঞ্চরলক ও আন্তজযারতক সরাি ম্যাদপর সাদর্
সামঞ্জস্যপূণ য পররসাংখ্যান প্রণয়ন করা রবরবএস এর ভরবষ্যৎ পররকল্পনায় অন্তর্ভযি হদয়দছ। এলদক্ষু রবভাগীয় পররসাংখ্যান কার্ যালয় রনরলস প্রদচিা চালাদে।
২০১৮-১৯অর্ য বছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজযনসমূহ:









ন্যাশনাল হাউজদহাল্ড িুার্াদবইজ প্রকদল্পর আওতায় বররশাল রবভাদগর ৬টি সজলায় খানা ও খানার সেস্যবদগরয আর্ য-সামারজক ও জনতারিক তথ্য সাংগ্রহ
কদর খানারভরিক একটি তথ্য ভান্ডার গদড় সতালা;
কৃরষ (শস্য, মৎস্য ও প্রারণসম্পে)শুমারর ২০১৮ এর মাঠ পর্ যাদয়র তথ্য সাংগ্রহ প্রণয়দন সহদর্ারগতা করা;
কৃরষ ও পল্লী পররসাংখ্যান জররপ (২০১৮) প্রণয়দন সহদর্ারগতা করা ;
তাঁত শুমারর কার্ যক্রম সম্পন্নকরণ;
মরনর্ররাং দ্যা রসচুদয়শন অব ভাইর্াল স্ট্ুাটিরস্ট্কস অব বাাংলাদেশ (এমএসরভএসরব) প্রকদল্পর আওতায় রবভাগীয় পর্ যাদয় তথ্য সাংগ্রহ সম্পন্নকরণ;
National Hygiene Survey 2017এর ররদপার্ য প্রকাদশ সহদর্ারগতা করা ;
Multiple Indicator Cluster Survey(MICS)-এর তথ্য সাংগ্রহ কার্ যক্রম সম্পন্নকরণ ;
Bangladesh Sample Vital Statistics 2017 এর ররদপার্ য প্রকাদশ সহদর্ারগতা করা;

পৃষ্ঠা: 3

উপক্রমরণকা(Preamble)
মন্ত্রণালয়/রবভাগসমূহ এবাং আওতািীন েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জবাবরেরহতা সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং
সম্পদের র্র্ার্র্ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রুপকল্প ২০২১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনর লদক্ষু-

মহাপররচালক, বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা (রবরবএস)
এবাং
যুগ্ম-পররচালক, রবভাগীয় পররসাংখ্যান কার্ যালয়,
কমযসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল।

, বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা এর মদে ২০১৮ সাদলর জুলাই মাদসর ০১ তাররখ এই বারষ যক

এই চুরি স্বাক্ষরকারী রনম্নরলরখত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:
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সসকশন১
মন্ত্রণালয়/রবভাদগররূপকল্প(Vision),অরভলক্ষু(Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ যাবরল
১.১রূপকল্প(Vision)
রবশ্বমাদনর যুদগাপদর্াগী জাতীয় পররসাংখ্যান ব্যবস্থা।

১.২অরভলক্ষু(Mission)
সেদশর উন্নয়ন ও জনকল্যাদণ আধুরনক পদ্ধরতদত পররসাংখ্যান প্রস্তুত এবাং প্রাগ্রসর তথ্য প্রযুরির মােদম তা রবদেষণ, সাংরক্ষণ ও প্রকাশ ।
১.৩সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ(Strategic Objectives)
১.৩.১মন্ত্রণালয়/ রবভাদগরদকৌশলগত উদেশ্যসমূহ
১. সমৌরলক মানেন্ডসমূদহর উপাি/পররসাংখ্যান সহজলভু কদর সতালা।
২. জররপ/শুমারর পররচালন ।
৩. পররসাংখ্যান ব্যবস্থার আধুরনকীকরণ।
১.৩.২আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ
১. েক্ষতার সদে বারষ যক কমযসম্পােন চুরি বাস্তবায়ন;
২. উদ্ভাবন ও অরভদর্াগ প্ররতকাদরর মােদম সসবার মাদনান্নয়ন;
৩. েক্ষতা ও ননরতকতার উন্নয়ন;
৪. তথ্য অরিকার ও স্ব -প্রদণারেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;
৫. আরর্ যক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
৬. কার্ যপদ্ধরত ও সসবার মাদনান্নয়ন;
১.৪ কার্ যাবরল(Functions)
১. পররসাংখ্যান আইন, ২০১৩ এর আওতায় রবরি ও নীরতমালা প্রণয়ন এবাং সস অনুর্ায়ী কার্ যক্রম গ্রহণ ও সম্পােন;
২. জনসাংখ্যা, কৃরষ, মৎস্য ও প্রারণসম্পে এবাং অর্ যননরতক শুমারর ছাড়াও আর্ য-সামারজক, জনতারত্বক এবাং পররদবশগত অন্যান্য রবষদয়
জররপ পররচালন;
৩. জাতীয় রহসাব এবাংরবরভন্ন সূচক রনরূপদণর পাশাপারশ সেশীয় ও আন্তজযারতক বারণজু রবষয়ক তথ্যসাংগ্রহ, প্ররক্রয়াকরণ, রবদেষণ ও প্রকাশ;
৪. রবরভন্ন সরকারর ও সবসরকারর সাংস্থা ও প্ররতষ্ঠাদনর সাদর্ সমন্বয়, সহদর্ারগতা ও রনদে যশনা প্রোদনর মােদম প্ররমত পররসাংখ্যান পদ্ধরত
প্ররতষ্ঠাকরণ ও এর মাদনান্নয়ন;
৫. আন্তজযারতক মাদন সেদশর পররসাংখ্যাদনর সমদয়ারচত চারহো পূরণ, রনরূপণ, আধুরনক প্রযুরি ব্যবহার কদর তথ্যসাংগ্রহ, প্ররক্রয়াকরণ,
জাতীয় পররসাংখ্যান তথ্যভান্ডার (National Statistical Databank) প্ররতষ্ঠা ও সাংরক্ষণ এবাং সাংরেি ব্যবহারকারীদের
চারহো অনুসাদর পররসাংখ্যান সরবরাহ;
৬. জাতীয় জনসাংখ্যা সররজস্ট্ার (National Population Register) প্রস্তুত, সাংরক্ষণ ও হালনাগােকরণ এবাং পররসাংখ্যান
সনর্ওয়াকয স্থাপন ও শরিশালীকরণ এবাং একাদজর জন্য রিরজর্াল আকযাইভ প্ররতষ্ঠা ও তার ব্যবহার;
৭. জাতীয়, আঞ্চরলক ও আন্তজযারতক সাংস্থা এবাং প্ররতষ্ঠাদনর সাদর্ পররসাংখ্যান রবষয়ক রশক্ষণ, প্ররশক্ষণ, গদবষণা, সপশাোররত্ব ও উৎকষ য
সািদনর লদক্ষু সহদর্ারগতামূলক কমযসূরচ গ্রহণ ও সম্প্রসারণ;
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সসকশন২
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার রবরভন্ন কার্ যক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)
চূড়ান্ত ফলাফল

চূড়ান্ত ফলাফল সূচক

১
শুমাররসম্পন্ন ওফলাফল
প্রকাদশর মেবতী সময়
হ্রাস

র্র্াসমদয় জররদপর
ফলাফল প্রকারশত

২

একক

৩

চারটি প্রিান শুমাররর (জনশুমারর, কৃরষ
বছর
শুমারর, অর্ যননরতক শুমারর ও ন্যাশনাল
হাউজদহাল্ড িার্াদবজ শুমারর ) ররদপার্ য
প্রকাদশর জন্য তথ্য উপাি ও সহায়তা প্রোন
অন্যান্য শুমাররর ররদপার্ য প্রকাদশ সহায়তা
বছর
প্রোন (প্রদর্াজু সক্ষদত্র)
প্রিান জররপ ( Core Survey ) এর বছর
ররদপার্ য প্রকাদশর জন্য তথ্য উপাি ও সহায়তা
প্রোন
অন্যান্য জররপ ( Ad-hoc Survey)
এর ররদপার্ য প্রকাদশর জন্য তথ্য উপাি ও
সহায়তা প্রোন

মাস

প্রকৃত অজযন*
২০১৬-২০১৭
২০১৭-২০১৮

লক্ষুমাত্রা
২০১৮-২০১৯

সপ্রক্ষপণ

২০১৯-২০২০

২০২০-২০২১

রনি যাররত লক্ষুমাত্রা অজযদনর সক্ষদত্র সর্ৌর্ভাদব
োরয়ত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/রবভাগ/সাংস্থাসমূদহর নাম

উপািসূত্র

৯

১০

৪

৫

৬

৭

৮

৪

৩.৫

৩

২.৫

২.৫

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার,পররসাংখ্যান ও তথ্য
ব্যবস্থাপনা রবভাগ

২

২

১.৫

১.৫

১.৫

১.৫

১

১

১

১

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার,পররসাংখ্যান ও তথ্য
ব্যবস্থাপনা রবভাগ
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার,পররসাংখ্যান ও তথ্য
ব্যবস্থাপনা রবভাগ

১৮

১২

১০

১০

১০

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার,পররসাংখ্যান ও তথ্য
ব্যবস্থাপনা রবভাগ

রবরভন্ন সসক্টদর অর্ যননরতক রজরিরপ এর বারষ যক/সামরয়ক রহসাব
তাররখ ৩১-০৫-২০১৭
প্রবৃরদ্ধর পররমাণ রনরূরপত র্র্াসমদয় প্রকাশ করার জন্য হালনাগাে তথ্য
প্রোন

৩১-০৫-২০১৮

৩১-০৫-২০১৯

৩১-০৫-২০২০

৩১-০৫-২০২১

অর্ য রবভাগ, ইআররি, বাাংলাদেশ ব্যাাংক এবাং অন্যান্য
সরকারর ও সবসরকারর প্ররতষ্ঠান

রবরভন্ন সসক্টদর অর্ যননরতক পূব যবতী বছদরর রজরিরপ-এর চূড়ান্ত বারষ যক
প্রবৃরদ্ধর পররমাণ রনরুরপত রহসাব র্র্াসমদয় প্রকাশ করার জন্য িার্া
সাদপার্ য প্রোন

৩১-০৫-২০১৮

৩১-০৫-২০১৯

৩১-০৫-২০২০

৩১-০৫-২০২১

অর্ য রবভাগ, ইআররি, বাাংলাদেশ ব্যাাংক এবাং অন্যান্য
সরকারর ও সবসরকারর প্ররতষ্ঠান

তাররখ ৩১-০৫-২০১৭

রবরভন্ন সসক্টদর অর্ যননরতক রসরপআই ও অন্যান্য সূচদকর ররদপার্ য
সাংখ্যা
সূচদকর পররমাণ রনরুরপত র্র্াসমদয় প্রকাশ করার জন্য হালনাগাে তথ্য
প্রোন

১২

১২

১২

১২

১২

অর্ যরবভাগ, ইআররি, বাাংলাদেশ ব্যাাংক এবাং অন্যান্য
সরকারর ও সবসরকারর প্ররতষ্ঠান

র্র্াসমদয় প্রিান ফসদলর ছয়টি প্রিান ফসদলর উৎপােন রহসাব প্রাক্কল সাংখ্যা
উৎপােন
প্রাক্কলন সাংক্রান্ত রনয়রমত জররপ পররচালনা ও
ও প্রকাশ
হালনাগাে তথ্য প্রোন

৬

৬

৬

৬

৬

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার,পররসাংখ্যান ও তথ্য
ব্যবস্থাপনা রবভাগ

১২০

১২০

১২০

১২০

১২০

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরার,পররসাংখ্যান ও তথ্য
ব্যবস্থাপনা রবভাগ

র্র্াসমদয় অপ্রিান
একশত রবশটি অপ্রিান ফসদলর উৎপােন
ফসদলর উৎপােন রহসাব রহসাব প্রাক্কলন সাংক্রান্ত রনয়রমত জররপ
প্রাক্কলন ও প্রকাশ
পররচালনা ও হালনাগাে তথ্য প্রোন

সাংখ্যা

* সামরয়ক(provisional) তথ্য
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সকৌশল
উদেশ্য

(১) সমৌরলক
মানেন্ডসমূদহর
উপাি/
পররসাংখ্যান
সহজলভু
কদর সতালা

সকৌশলগত
উদেদশ্যর
মান

কার্ যক্রম

কমযসম্পােন সূচক

একক

সসকশন ৩
সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (পার্ য -১)
কমযসম্পােন সূচদকর প্রকৃত অজযন*
প্রকৃত অজযন*
মান
২০১৬-২০১৭
২০১৭-২০১৮

লক্ষুমাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯

অসািারণ

অরত উিম

উিম

চলরত মান

চলরত মাদনর
রনদম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

প্রদক্ষপন

প্রদক্ষপন

২০১৯-২০২০

২০২০-২০২১

[১.১] ছয়টি প্রিান ফসল ও একশত
[১.১.১] ৬টি প্রিান ফসদলর জররপ
রবশটি অপ্রিান ফসদলর উৎপােন রহসাব পররচারলনা ও হালনাগাে তথ্য প্রোন
প্রাক্কলন সাংক্রান্ত বারষ যক জররপ
পররচালনা ও তথ্য প্রকাশ
[১.১.২] ০ অপ্রিান ফসদলর জররপ
পররচারলনা ও হালনাগাে তথ্য প্রোন

তাররখ

২.০০

৩১.১২.২০১৬

৩১-১২-২০১৭ ৩১-১২-২০১৮ ৩১-০১-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯

-

-

৩১-১২-২০১৯

৩১-১২-২০২০

তাররখ

.০০

৩১.১২.২০১৬

৩১-১২-২০১৭ ৩১-১২-২০১৮ ৩১-০১-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯

-

-

৩১-১২-২০১৯

৩১-১২-২০২০

[১.২] জাতীয় আয় প্রাক্কলন

[(১.২.১] উৎপােন পদ্ধরতদত জাতীয় আদয়র
পূব যবতী বছদরর প্রার্রমক প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ
ও চলরত বছদরর প্রাক্কলন প্রস্তুদত তথ্য সাংগ্রহ
ও ররদপার্ য প্রকাদশ হালনাগাে তথ্য প্রোন

তাররখ

৪.০০

৩১.০৫.২০১৭

৩১.০৫.২০১৮ ৩১.০৫.২০১৯ ১৫.০৬.২০১৯ ২০.০৫.২০১৯

২৫.০৬.২০১৯

৩০.০৬.২০১৯

৩১.০৫.২০২০

১৩১.০৫.২০২১

[১.২.২] ব্যয় পদ্ধরতদত জাতীয় আদয়র
পূব যবতী বছদরর প্রার্রমক প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ
ও চলরতবছদরর প্রাক্কলন তথ্য সাংগ্রহ ও
ররদপার্ য প্রকাদশ হালনাগাে তথ্য প্রোন

তাররখ

৪.০০

৩১.০৫.২০১৭

৩১.০৫.২০১৮ ৩১.০৫.২০১৯ ১৫.০৬.২০১৯ ২০.০৫.২০১৯

২৫.০৬.২০১৯

৩০.০৬.২০১৯

৩১.০৫.২০২০

১৩১.০৫.২০২১

[১.৩.১] সভািা মূল্য সূচক ( CPI) এবাং
মজুরীর হার সূচক (WRI) প্রকাদশ

সাংখ্যা

৩.০০

১২

সাংখ্যা

১

৪০
[১.৩] মূল্য মজুরী পররসাংখ্যান

১২

১২

১০

৯

৮

৭

১২

১২

১২

১২

১০

৯

৮

৭

১২

১২

১২

১২

১০

৯

৮

৭

১২

১২

১২

১২

১০

৯

৮

৭

১২

১২

হালনাগাে তথ্য প্রোন
[১.৩.২] বারড় ভাড়া সূচক ( HRI ) প্রকাদশ

হালনাগাে তথ্য প্রোন

১২
[১.৩.৩] রনমযাণ সামগ্রী মূল্য সূচক
(BMPI) প্রকাদশ হালনাগাে তথ্য প্রোন

সাংখ্যা

১
১২

[১.৪]চলরত উৎপােন পররসাংখ্যান

[১.৪.১] রশল্প উৎপােন সূচক (QIIP )
প্রকাদশ হালনাগাে তথ্য প্রোন

সাংখ্যা

১
১২

পৃষ্ঠা: 7

সকৌশল
উদেশ্য

কার্ যক্রম

সকৌশলগত
উদেদশ্যর
মান

কমযসম্পােন সূচক

[১.৪.২.]) উৎপােন মূল্য সূচক (PPI)
প্রকাদশ হালনাগাে তথ্য প্রোন

একক

কমযসম্পােন সূচদকর
মান

সাংখ্যা

১

প্রকৃত অজযন*
২০১৬-২০১৭

১২

লক্ষুমাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯

প্রকৃত অজযন*
২০১৭-২০১৮

১২

অসািারণ

অরত উিম

উিম

চলরত মান

চলরত মাদনর
রনদম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

১২

১০

৯

৮

৭

প্রদক্ষপন

প্রদক্ষপন

২০১৯-২০২০

২০২০-২০২১

১২

১২

[১.৫]নবদেরশক বারণজু পররসাংখ্যান [১.৫.১] Unit Price Index of
Export প্রকাদশ হালনাগাে তথ্য প্রোন

তাররখ ১.০০

৩১.০৫.২০১৭

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

৩০-০৬-২০১৯

৩১-০৫-২০২০

৩১-০৫-২০২১

[১.৫.২] Unit price Index of
Import প্রকাদশ হালনাগাে তথ্য প্রোন

তাররখ ১.০০

৩১.০৫.২০১৭

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

৩০-০৬-২০১৯

৩১-০৫-২০২০

৩১-০৫-২০২১

বারষ যক
[১.৬] প্রকাশনা

[১.৬.১] পররসাংখ্যান বষ যগ্রন্থ ২০১৭ প্রকাদশ
তথ্য রেদয় সহদর্ারগতা প্রোন

তাররখ ২.০০

১৫.০৫.২০১৭

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

৩০-০৬-২০১৯

১৫-০৫-২০২০

১৫-০৫-২০২১

[১.৬.২] পররসাংখ্যান পদকর্ব্যক -২০১৭
প্রকাদশ তথ্য রেদয় সহদর্ারগতা প্রোন

তাররখ ২.০০

১৫.০৫.২০১৭

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

৩০-০৬-২০১৯

৩১-০৫-২০২০

৩১-০৫-২০২১

[১.৬.৩] নবদেরশক বারণজু পররসাংখ্যান
বষ যগ্রন্থ-২০১৭ প্রকাদশ তথ্য রেদয় সহদর্ারগতা
প্রোন

তাররখ ২.০০

১৫.০৫.২০১৭

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

৩০-০৬-২০১৯

৩১-০৫-২০২০

৩১-০৫-২০২১

[১.৬.৪] ন্যাশনাল একাউন্টস স্ট্ুাটিসটিকস
প্রকাদশ তথ্য রেদয় সহদর্ারগতা প্রোন

তাররখ ২.০০

২০.০৬.২০১৭

২০-০৬-২০১৮ ১৭-০৫-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯

৩০-০৬-২০১৯

৩১-০৫-২০২০

৩১-০৫-২০২১

[১.৬.৫] বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান-২০১৭
প্রকাদশ তথ্য রেদয় সহদর্ারগতা প্রোন

তাররখ ২.০০

২০.০৬.২০১৭

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

৩০-০৬-২০১৯

৩১-০৫-২০২০

৩১-০৫-২০২১

পৃষ্ঠা: 8

সকৌশল
উদেশ্য

সকৌশলগত
উদেদশ্যর
মান

কার্ যক্রম

কমযসম্পােন সূচক

[১.৬.৬] বারষ যক কৃরষ পররসাংখ্যান বষ যগ্রন্থ২০১৭ প্রকাদশ তথ্য রেদয় সহদর্ারগতা প্রোন

একক

কমযসম্পােন সূচদকর
মান

তাররখ ২.০০

প্রকৃত অজযন*
২০১৬-২০১৭

৩০.০৬.২০১৭

লক্ষুমাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯

প্রকৃত অজযন*
২০১৭-২০১৮

অসািারণ

অরত উিম

উিম

চলরত মান

চলরত মাদনর
রনদম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

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

-

প্রদক্ষপন

প্রদক্ষপন

২০১৯-২০২০

২০২০-২০২১

১৫-০৫-২০২০

১৫-০৫-২০২১

মারসক
[১.৬.৭] মারসক পররসাংখ্যান ব্যদলটিন প্রকাদশ
তথ্য রেদয় সহদর্ারগতা প্রোন

সাংখ্যা

[১.৬.৮.)] মারসক রররলজ সভািা মূল্য সূচক
ও মজুরী সূচক প্রকাদশ তথ্য রেদয়
সহদর্ারগতা প্রোন

সাংখ্যা

[১.৬.৯] মারসক রররলজ রশল্প উৎপােন সূচক
প্রকাদশ তথ্য রেদয় সহদর্ারগতা প্রোন

সাংখ্যা

[১.৬.১০]মারসক রররলজ নবদেরশক বারণজু
পররসাংখ্যান প্রকাদশ তথ্য রেদয় সহদর্ারগতা
প্রোন

সাংখ্যা

[১.৭] মাইদক্রা িার্াদসর্ সরবরাহ ও
রবক্রয়

[১.৭.১] রবরভন্ন ব্যরি ,প্ররতষ্ঠানও সাংস্থার
চারহোকৃত তথ্য রসরিদত সরবরাদহ
সহদর্ারগতা প্রোন

[১.৮]ওরজরি/ওদপন িার্া আপদলাি

[১.৮.১] রবরবএস এর রবরভন্ন উইাং ও
প্রকদল্পর ররদপার্ য ওরজরি/ওদপন িার্া
আপদলাি ব্যবস্থা সহদর্ারগতা প্রোন

১

১২

১২

১২

১০

৯

৮

৭

১২

১২

১

১২

১২

১২

১০

৯

৮

৭

১২

১২

১

-

১২

১২

১০

৯

৮

৭

-

-

১

-

১২

১২

১০

৯

৮

৭

-

-

১

-

৫০%

৪০%

৩০%

-

-

-

১০০%

১০০%

১

-

১১

১০

৮

৭

৪০%

১০০%

%

১২
(১০০%)
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সকৌশল সকৌশলগত
উদেশ্য উদেদশ্যর মান

(২) ২৫
রনি যাররত
সমদয়
শুমারর/
জররপ
পররচালনা
করা।

কার্ যক্রম

কমযসম্পােন সূচক

একক

সসকশন ৩
সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (পার্ য -২)
কমযসম্পােন সূচদকর
প্রকৃত অজযন*
মান

লক্ষুমাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯
অসািারণ

অরত উিম

উিম

চলরত মান

চলরত মাদনর
রনদম্ন

প্রদক্ষপন

প্রদক্ষপন

২০১৯-২০২০

২০২০-২০২১

৬৪

-

২০১৬-২০১৭

২০১৭-২০১৮

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

১৭

৪২

৬৪

৬২

৬০

-

-

-

-

০১-০৬-২০১৯ ১০-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯

-

০১.০৩.২০২০

১.০৩.২০২১

৩.০০

-

-

১৫.০৬.২০১৯ ২০.৬.২০১৯

-

১.০৬.২০২০

০১.০৬.২০২১

১.০০

-

-

[২.৪] আেম শুমারর ও গৃহ গণনা ২০২১ (২.৪.১)আেম শুমারর ও গৃহ গণনা ২০২১ এর তাররখ
এর প্রস্তুরতমূলক কার্ যক্রম গ্রহণ
প্রকল্প েরলল পররকল্পনা করমশদন সপ্ররদণ
সহদর্ারগতা প্রোন

১.০০

-

-

-

-

[২.৫] তাঁত শুমারর ২০১৮ তথ্য
সাংগ্রহ ও ররদপার্ য প্রকাশ

[২.৫.১ ] তাঁত শুমারর ২০১৮- এর ররদপার্ য তাররখ
প্রকাদশ তথ্য রেদয় সহদর্ারগতা প্রোন

২.০০

-

-

-

-

-

[২.৬]Disaster Prone ৬
Atlas প্রণয়ন

[২.৬.১] Disaster Prone ৬
Atlas প্রণয়দন তথ্য রেদয়
সহদর্ারগতা প্রোন

১.০০

-

-

-

-

-

[২.১.]National Household [২.১.১]
Database (NHD) প্রকদল্পর
আওতায় বররশাল রবভাদগর
(আনুমারনক ১৮ লক্ষ ৬২ হাজার খানা)
খানারভরিক িার্াদবইজ প্রস্তুত

[২.২] কৃরষ (শস্য, মৎস্য ও

[২.২.১] কৃরষ (শস্য, মৎস্য ও
প্রারণসম্পে)শুমারর ২০১৮ এর মাঠ প্রারণসম্পে)শুমারর ২০১৮ এর
পর্ যাদয়র তথ্যসাংগ্রহ সম্পন্নকরণ

[২.৩] কৃরষ ও পল্লী পররসাংখ্যান জররপ [২.৩.১] কৃরষ ও পল্লী পররসাংখ্যান জররপ
ররদপার্ য
ররদপার্ য প্রকাদশ তথ্য রেদয় সহদর্ারগতা প্রোন

সজলার

৪.০০

সাংখ্যা

তাররখ

তাররখ

সাংখ্যা

পৃষ্ঠা: 10

২৫.৬.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯

১৫.০৬.২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯

১০.০৩.২০১৯ ২০.০৩.১৯

০.০৫.১৯

৪

২৬.০৫.১৯

৩

৩০.০৬.২০১৯

৩০.০৩.১৯

১০.০৪.১৯

০.০৬.১৯

০.০৬.১৯

২

১

সকৌশল সকৌশলগত
উদেশ্য উদেদশ্যর মান

কার্ যক্রম

কমযসম্পােন সূচক

একক

কমযসম্পােন সূচদকর
মান

লক্ষুমাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯

প্রকৃত অজযন*

২০১৬-২০১৭

২০১৭-২০১৮

অসািারণ

অরত উিম

উিম

চলরত মান

চলরত মাদনর
রনদম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

[২.৭]REDATAM সফর্ওয়ুার [২.৭.১] ৪টি শুমারর/জররদপর মাইদক্রািার্া
এর মােদম রবরবএর এর রবরভন্ন
আপদলাি করা
শুমারর ও জররদপর মাইদক্রািার্া
আপদলাি করা

সাংখ্যা

১

-

-

৪

[২.৮] Gender Statistics - [২.৮.১ ]Gender Statistics 2017এর তথ্য সাংগ্রহ
2017এর প্ররতদবেন প্রকাদশ তথ্য রেদয়
সহদর্ারগতা প্রোন

তাররখ

১.০০

-

-

৩০.০৫.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯

[২.৯] National Hygiene [২.৯.১] National Hygiene
Survey 2017 এর মাঠ পর্ যাদয়র Survey 2017 এর ররদপার্ য প্রকাদশ
তথ্য সাংগ্রহ
তথ্য রেদয় সহদর্ারগতা প্রোন

তাররখ

১.০০

-

-

০.০৫.২০১৯ ০১.০৫.২০১৯

[২.১০] Multiple Indicator [২.১০.১]Multiple Indicator
Cluster Survey(MICS)- Cluster Survey(MICS)- এর
২০১৮ এর তথ্য সাংগ্রহ কার্ যক্রম
তথ্য সাংগ্রহ কার্ যক্রদম সহদর্ারগতা প্রোন

%

১.০০

-

-

তাররখ

.০০

%

১.০০

[২.১১] Global Adult
[২.১১.১]Global Adult Tobacco
Tobacco Survey (GATS) Survey (GATS) ররদপার্ য প্রকাদশ
প্ররতদবেন প্রকাশ
তথ্য রেদয় সহদর্ারগতা প্রোন
[২.১২] রজরিরপ’র রভরি বছর ২০০৫- [২.১২.১] পররবতযদনর পররমাণ
০৬হদত ২০১৫-১৬ সত পররবতযন

৩

১০০

২

৯০

১

-

[২.১৩]রবজদনস রিদরক্টরর ২০১৮ প্রস্তুত [২.১৩.১]রবজদনস রিদরক্টরর ২০১৮
প্রস্তুতকরদণ তথ্য রেদয় সহদর্ারগতা প্রোন

-

-

.০৫. ০ ৯

[২.১৪]Survey of
Manufacturing
Industries 2018-19

[২.১৪.১]Survey of
Manufacturing Industries
2018-19 ররদপার্ য প্রকাদশ তথ্য রেদয়
সহদর্ারগতা প্রোন

-

-

(২.১৫) Bangladesh
Standard Industrial
Classification of

[২.১৫. ]Bangladesh
Standard Industrial
Classification of
Occupations-Vol-2 ররদপার্ য তথ্য

-

-

পৃষ্ঠা: 11

৪০

প্রদক্ষপন

২০১৯-২০২০

২০২০-২০২১

-

-

-

০১.০৬.২০১৯ ১৫.০৬.২০১৯

৩০.০৬.২০১৯

-

-

০১.০৬.২০১৯ ১৫.০৬.২০১৯

৩০.০৬.২০১৯

-

-

৮০

৬০

-

-

-

-

-

৭০

৩১.০৫.২০১৯ ১৫.০৬.২০১৯ ২০.০৬.২০১৯ ৩০.০৬.২০১৯

-

প্রদক্ষপন

৩০

২৫

২০

-

৭৫

১০০

০.০৫. ০ ৯

৫.০৫. ০ ৯

৩০.০৬. ০ ৯

-

-

-

৫.০৫. ০ ৯

৫.০৫. ০ ৯ ৩০.০৫. ০ ৯

৩০.০৬. ০ ৯

৩০.০৭. ০ ৯

-

-

০.০৫. ০ ৯

৫.০৫. ০ ৯ ৩০.০৫. ০ ৯

০.০৬. ০ ৯

৩০.০৬. ০ ৯

-

-

সকৌশল সকৌশলগত
উদেশ্য উদেদশ্যর মান

কার্ যক্রম

কমযসম্পােন সূচক

একক

কমযসম্পােন সূচদকর
মান

লক্ষুমাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯

প্রকৃত অজযন*

২০১৬-২০১৭

২০১৭-২০১৮

চলরত মান

চলরত মাদনর
রনদম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

০.০৬. ০ ৯

৩০.০৬. ০ ৯

-

-

-

-

-

৩০. . ০ ৮

-

-

[২.১৬. ] Bangladesh
Standard Industrial
Classification, Vol-2 ররদপার্ য
প্রকাদশ তথ্য রেদয় সহদর্ারগতা প্রোন

-

-

৫.০৫. ০ ৯ ৩ .০৫. ০ ৯

[২.১৭]Migration Costs
Survey 2018

[২.১৭. ]Migration Costs
Survey 2018 ররদপার্ য প্রকাদশ তথ্য
রেদয় সহদর্ারগতা প্রোন

-

-

০- - ০ ৮ -

তাররখ

[২.১৯.১] Wholesale and
Retail Trade Survey 201819 ররদপার্ য প্রকাদশ তথ্য রেদয় সহদর্ারগতা
প্রোন

১.০০

১.০০

পৃষ্ঠা: 12

২০২০-২০২১

উিম

[২.১৬] Bangladesh
Standard Industrial
Classification, Vol-2

[২.১৯] Wholesale and
Retail Trade Survey
2018-19

২০১৯-২০২০

অরত উিম

রেদয় সহদর্ারগতা প্রোন

তাররখ

প্রদক্ষপন

অসািারণ

Occupations-Vol-2

[২.১৮] সহাদর্ল এবাং সরস্টুদরন্ট জররপ- [২.১৮.১.] সহাদর্ল এবাং সরস্টুদরন্ট জররপ২০১৮-১৯
২০১৮-১৯ ররদপার্ য প্রকাদশ তথ্য রেদয়
সহদর্ারগতা প্রোন

প্রদক্ষপন

-

২০.০৫.২০১৯ ২৫.০৫.২০১৯ ৩০.০৫.২০১৯ ২০.০৫.২০১৯

-

২০.০৫.২০১৯ ২৫.০৫.২০১৯ ৩০.০৫.২০১৯ ২০.০৫.২০১৯

সসকশন ৩
সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (পার্ য -৩)
লক্ষুমাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯
সকৌশলগত
সকৌশল উদেশ্য উদেদশ্যর
মান

কার্ যক্রম

কমযসম্পােন সূচক

একক

কমযসম্পােন সূচদকর প্রকৃত অজযন*
মান
২০১৬-২০১৭

প্রকৃত
অজযন*
অসািারণ
২০১৭-২০১৮

অরত উিম

উিম

চলরত মান

চলরত মাদনর
রনদম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

প্রদক্ষপন

প্রদক্ষপন

২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১

মন্ত্রণালয়/রবভাদগর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ
[৪]
প্ররতষ্ঠারনক
সক্ষমতা বৃরদ্ধ

৫

(৪.১) জাতীয় এবাং
আন্তজযারতক পর্ যাদয়
সভা/সসরমনার/
কমযশালায় অাংশগ্রহণ

(৪.১.১) আদয়ারজত
সসরমনার/ওয়াকযশপ

সাংখ্যা

(৪.২) স্থানীয় প্ররশক্ষণ (৪.২.১) েক্ষ জনবল সাংখ্যা
নতররর লদক্ষু প্ররশক্ষণ
প্রোন
[৪.৪] মারসক সমন্বয় [৪.৪.১]বাস্তবারয়ত
সভার রসদ্ধান্তসমূহ
রসদ্ধান্ত
বাস্তবায়ন

১.০০

-

২৪

২৬

২৫

২৪

১৪

১২

২৮

৩০

৩.০০

৬৫০

৭৫০

৭৭৫

৬২৫

৬০০

৪৫০

৪০০

৮০০

৮২৫

১.০০

-

৭৫

৮০

৭০

৬০

৮৫

৯০

%

পৃষ্ঠা: 13

েপ্তর/সাংস্থার আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ
(সমার্ নম্বর-২০)
লক্ষুমাত্রা/রনণ যায়ক ২০১৮-২০১৯

সকৌশল উদেশ্য

সকৌশলগত
উদেদশ্যর মান

(১) েক্ষতার সদে
বারষ যক কমযসম্পােন
চুরি বাস্তবায়ন

(২) কার্ যপদ্ধরত ও
সসবার মাদনান্নয়ন

৪

৯

কার্ যক্রম

কমযসম্পােন সূচক

একক

কমযসম্পােন সূচদকর মান

অসািারণ

অরত উিম

উিম

চলরত মান

চলরত মাদনর
রনদম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

[১.১] ২০১৮-১৯ অর্ য বছদরর খসড়া বারষ যক কমযসম্পােন চুরি [১.১.১] রনি যাররত সময়সীমার মদে খসড়া চুরি
োরখল
মন্ত্রণালয়/রবভাদগ োরখলকৃত

তাররখ

০.৫

০.৫

১৯ এরপ্রল

২৩ এরপ্রল৭

২৫ এরপ্রল৮

২৬এরপ্রল

[১.২] মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালয়সমূদহর সদে ২০১৮-১৯ অর্ যবছদরর [১.২.১] রনি যাররত সময়সীমার মদে চুরি
বারষ যক কমযসম্পােন চুরি স্বাক্ষর
স্বাক্ষররত

তাররখ

১

১৫ জুন

১৮ জুন

১৯ জুন

২০ জুন

২৩ জুন

[১.৩] ২০১৮-১৯অর্ য বছদরর বারষ যক কমযসম্পােন চুরির
মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরখল

[১.৩.১] রনি যাররত তাররদখ মূল্যায়ন প্ররতদবেন
োরখলকৃত

তাররখ

১

১৬ জুলাই

১৮জুলাই

১৯ জুলাই

২০ জুলাই

১৬ জুলাই

[১.৪] ২০১৮--১৯অর্ য বছদরর বারষ যক কমযসম্পােন চুরির
বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ

[১.৪.১] নত্রমারসক প্ররতদবেন োরখলকৃত

সাংখ্যা

০.৫

৪

৩

-

-

-

(১.৫) ২০১৮-১৯ অর্ যবছদরর বারষ যক কমযসম্পােন চুরির অি যবারষ যক মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরখল

(১.৫.১) রনি যাররত তাররদখ অি যবারষ যক মূল্যায়ন
প্ররতদবেন োরখল

তাররখ

১

১৪ জানুয়ারর

১৬জানুয়ারর

১৮জানুয়ারর

২১জানুয়ারর

২২ জানুয়ারর

(২.১) ই-ফাইরলাং পদ্ধরত বাস্তবায়ন

[২.১.১]

%

১

৪০

৩৫

৩০

২৫

২০

(২.২) ইউরনদকাি ব্যবহার রনরিত করা

[২.১.১]

%

০,৫

১০০

৯৫

৯০

৮৫

৮০

(২.৩) রপআরএল শুরুর ২মাস পূদব য সাংরেি কমযচারীর
রপআরএল, ছুটি নগোয়ন ও সপনশন মঞ্জুররপত্র যুগপৎ জারর
রনরিতকরণ

(২.৩.১) রপআরএল ওছুটি নগোয়ন যুগপৎ
জাররকৃত

%

০.৫

১০০

৯০

৮০

-

-

[২.৪] রসটিদজন চার্ যার অনুর্ায়ী সসবা প্রোন

[২.৪.১] প্রকারশত রসটিদজন চার্ যার অনুর্ায়ী সসবা
প্রোনকৃত

%

১

১০০

৯০

৮০

৭০

৬০

[২.৫] অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন

[২.২.১] রনষ্পরিকৃত অরভদর্াগ

%

১

৯০

৮০

৭০

৬০

৫০

(২.৬) সসবার মান সম্পদকয সসবা গ্রহীতাদের মতামত
পররবীক্ষদণর ব্যবস্থা চালু করা

(২.৬.১) সসবার মান সম্পদকয সসবা গ্রহীতাদের
মতামত পররবীক্ষদণর ব্যবস্থা চালুকৃত

%

১

৮০

৭৫

৭০

৬৫

৬০

পৃষ্ঠা: 14
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সকৌশল উদেশ্য

সকৌশলগত
উদেদশ্যর মান

কার্ যক্রম

কমযসম্পােন সূচক

অসািারণ

অরত উিম

উিম

চলরত মান

চলরত মাদনর
রনদম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

(২.৭.১)কমপদক্ষ দুটি অনলাইন সসবা চালুকৃত

তাররখ

১

৩১ রিদসম্বর

৩১ জানুয়ারর

২৮ সফব্যয়ারর

-

-

(২.৮) েপ্তর/ সাংস্থায় কমপদক্ষ ৩টি সসবা প্ররক্রয়া সহজীকরণ

(২.৮.১) েপ্তর/ সাংস্থায় কমপদক্ষ ৩টি সসবা প্ররক্রয়া
সহজীকৃত

তাররখ

১

৩১ রিদসম্বর

৩১ জানুয়ারর

২৮ সফব্যয়ারর

-

-

সাংখ্যা

১

২৫

২০

১৫

১০

-

%

১

৫০

৪৫

৪০

৩৫

৩০

তাররখ

১

১ সফব্যয়ারর

১৫ সফব্যয়ারর

২৮সফব্যয়ারর

২৮ মাচ য

১ ৫ এরপ্রল

তাররখ

.০৫

১ সফব্যয়ারর

১৫ সফব্যয়ারর

২৮সফব্যয়ারর

২৮সফব্যয়ারর

১ ৫ এরপ্রল

১

৬০

৫৫

৫০

৪৫

৪০

০.৫

১৩জুলাই

৩১ জুলাই

-

-

-

০.৫

৪

৩

-

-

-

[৩.১]অরির্ আপরি –রনষ্পরি কার্ যক্রদমর উন্নয়ন

[৩.১.১অরির্ আপরি-রনষ্পরিকৃত

(৩.২) স্থাবর /অস্থাবর সম্পরির হালনাগাে তারলকা প্রস্তুত করা (৩.২.১) স্থাবর সম্পরির হালনাগাে তারলকা
(৩.২.২) অস্থাবর সম্পরির হালনাগাে তারলকা
[৪] েক্ষতা ও
২
ননরতকতার উন্নয়ন

কমযসম্পােন সূচদকর মান

(২.৭) েপ্তর/ সাংস্থায় কমপদক্ষ দুটি অনলাইন সসবা চালু করা

(২.৯)েপ্তর/ সাংস্থা ওঅিীনস্ত কার্ যালয় সমূদহর উদ্ভাবনী
উদ্ভাবনী উদদ্যাগও SIPসমূদহর িুার্া সবইজ
উদদ্যাগওSmall Improvementproject(SIP) প্রস্তুতকৃত
বাস্তবায়ন
[৩] আরর্ যক
৩
ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

একক

[৪.১] সরকারর কমযসম্পােন ব্যবস্থা সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণসহ রবরভন্ন [৪.১.১]প্ররশক্ষদণর সময়
রবষদয় কমযকতযা/কমযচারীদের প্ররশক্ষণ আদয়াজন

জনঘন্টা
[৪.২]জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল বাস্তবায়ন

[৪.২.১] ২০১৮-১৯ অর্ যবছদরর শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন
কময পররকল্পনা এবাংপররবীক্ষণ কাঠাদমা প্রণীত ও
োরখলকৃত

তাররখ
[৪.২.২] রনি যাররত সময়সীমার মদে নত্রমারসক
প্ররতদবেন োরখলকৃত

সাংখ্যা

পৃষ্ঠা: 15
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সকৌশল উদেশ্য

সকৌশলগত
উদেদশ্যর মান

[৫] তথ্য অরিকার ২
ও স্বপ্রদণারেত তথ্য
প্রকাশ বাস্তবায়ন

কার্ যক্রম

কমযসম্পােন সূচক

একক

কমযসম্পােন সূচদকর মান

অসািারণ

অরত উিম

উিম

চলরত মান

চলরত মাদনর
রনদম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

[৫.১]তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ

[৫.১.১তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত

%

০.৫

১০০

৯০

৮৫

৮০

৭৫

[৫.২]স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ

[৫.২.১]স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ

%

০.৫

১০০

৯০

৮৫

৮০

৭৫

[৫.৩]বারষ যক প্ররতদবেন প্রণয়ন ও প্রকাশ

[৫.৩.১]বারষ যক প্ররতদবেন প্রণয়ন ও প্রকাশ

তাররখ

১

১৫ অদক্টাবর

২৯ অদক্টাবর

১৫ নদভম্বর

৩০ নদভম্বর

১৪ রিদসম্বর

* সামরয়ক (provisional) তথ্য

পৃষ্ঠা: 16

সাংদর্াজনী-১
শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms)

ক্ররমক নম্বর
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms)
রসরপআই(CPI)
রসি (SID)
রবরবএস (BBS)
এনএইচরি (NHD)
এইচআইইএস (HIES)
রজআইএস (GIS)
এমআইএস (MIS)
রি এ িরিউ (VAW)
এএমআইএস (AMIS)
রজরিরপ (GDP)
রমকস (MICS)
রভরজরি (VGD)
আইরসআর (ICR)
এসরিরজ (SDG)
িরিউআরআই (WRI)
এইচআরআই (HRI)
রবএমরপআই (BMPI)
রকউআইআইরপ (QIIP)
রপরপআই (PPI)

রববরণ
কনরজউমার প্রাইজ ইনদিক্স
স্ট্ুাটিসটিক্স এন্ড ইনফরদমটিক্স রিরভশন
বাাংলাদেশ ব্যুদরা অফ স্ট্ুাটিসটিক্স
ন্যাশনাল হাউজদহাল্ড িার্াদবইজ
হাউজদহাল্ড ইনকাম অুান্ড এক্সদপরন্ডচার সাদভয
রজওগ্রারফক ইনফরদমশন রসদস্ট্ম
ম্যাদনজম্যান্ট ইনফরদমশন রসদস্ট্ম
ভাদয়াদলনস এদগইনস্ট্ উইদমন
এরগ্রকালচার মাদকযর্ ইনফরদমশন রসদস্ট্ম
গ্রস িদমসটিক সপ্রািাক্ট
মারিপল ইরিদকর্র ক্লাস্ট্ার সাদভয
ভালনাদরবল গ্রুপ সিদভলপদমন্ট
ইনটিরলদজন্ট কুাদরক্টার ররকগরনশন
সাসদর্ইনবল সিদভলপদমন্ট সগাল
ওদয়জ সরর্ ইনদিক্স
হাউজদরন্ট ইনদিক্স
রবরল্ডাং সমদর্ররয়াল প্রাইস ইনদিক্স
সকায়ান্টাম ইনদিক্স অব ইনিারসট্রয়াল সপ্রািাকশন
উসার প্রাইস ইনদিক্স

পৃষ্ঠা: 18

সাংদর্াজনী-২: কমযসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/রবভাগ এবাং পররমাপ পদ্ধরত এর রববরণ

কার্ যক্রম

কমযসম্পােন সূচকসমূহ

[১.১] প্রিান ও অপ্রিান ফসদলর [১.১.১] প্রিান ফসদলর
উৎপােন রহসাব প্রাক্কলন সাংক্রান্ত জররপ পররচারলত ও তথ্য
বারষ যক জররপ পররচালনা ও তথ্য প্রকারশত
প্রকাশ

[১.১.২] অপ্রিান ফসদলর
জররপ পররচারলত ও তথ্য
প্রকারশত

[১.২] জাতীয় আয় প্রাক্কলন

রববরণ
উ ,

,

,

,

এ

এই ছয়টি

বাস্তবায়নাকারী
পররমাপ পদ্ধরত এবাং উপাি সািারণ
সূত্র
মন্তব্য
েপ্তর/সাংস্হা
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা

উ
একশত রবশটি অপ্রিান ফসদলর উৎপােন রহসাব প্রাক্কলন

[১.২.১]
বছর
উৎপােন পদ্ধরতদত জাতীয়
আদয়র চলরত বছদরর
প্রস্তুতকৃত প্রার্রমক প্রাক্কলন
এবাং পূব যবতী বছদরর প্রাক্কলন
চূড়ান্তকরণ

।

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা

সঠিক

[১.২.২] ব্যয় পদ্ধরতদত জাতীয় বছর রভরিক সেদশর রজরিরপ প্রাক্কলন। প্রচরলত মানেন্ডসমূদহর
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
আদয়র চলরত বছদরর
পাশাপারশ যুদগাপদর্াগী নতুন মানেদন্ডর রভরিদত সঠিক রহসাবপূব যক
প্রস্তুতকৃত প্রার্রমক প্রাক্কলন রজরিরপ প্রকাশ
এবাং পূব যবতী বছদরর প্রাক্কলন
চূড়ান্তকরণ
[১.৩] মূল্য মজুরী পররসাংখ্যান প্রস্তুত ও [১.৩.১] সভািা মূল্য সূচক
প্রকাশ
।
ও মজুরী সূচক সাংক্রান্ত
।
মারসক রররলজ- প্রকাশ
প্রকারশত
[১.৩.২] বারড় ভাড়া সূচক প্ররত মাদস বারড়ভাড়া সুচক প্রকাশ করা। রনি যাররত সময়সীমার
(HRI) প্রকারশত
মদে সূচক প্রকাশ ও প্রচাদরর ব্যবস্হা গ্রহণ রনরিতকরণ।

[১.৩.৩] রনমযাণ সামগ্রী মূল্য প্ররত মাদস রনমযান সামগ্রী মূল্য সুচক প্রকাশ করা। রনি যাররত
সময়সীমার মদে সূচক প্রকাশ ও প্রচাদরর ব্যবস্হা গ্রহণ
সূচক (BMPI) প্রকারশত
রনরিতকরণ।
পৃষ্ঠা: 19

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা

QIIP

[১.৪] চলরত উৎপােন পররসাংখ্যান [১.৪.১] রশল্প উৎপােন সূচক
(QIIP) প্রকারশত

।
PPI

[১.৪.২] উৎপােন মূল্য সূচক
(PPI) প্রকারশত
[১.৫] নবদেরশক বারণজু
পররসাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ

[১.৫.১] Unit Price
Index of Import ,
Export প্রকাদশর সময়সীমা

। বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
সমর
।

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা
সমর

।
ছর

আমোরন,

[১.৬] ওরজরি এর ওদয়বদপার্ যাদল [১.৬.১] আপদলাি কৃত
িার্াদসর্ আপদলািকরণ
িার্াদসর্

শুমারর/জররদপর িার্াদসর্ ওরজরি এর ওদয়বদপার্ যাদল আপদলাি

[১.৭] মাইদক্রা িার্াদসর্ সরবরাহ ও [১.৭.১] সরবরাহকৃত িার্াদসর্

শুমারর/জররদপর িার্াদসর্ সািারণ জনগদণর জন্য ওরজরি এর
ওদয়বদপার্ যাদল সরবরাহ এবাং সাংস্থা/ব্যরির কাদছ রবক্রয় করা

রবক্রয়

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা

ওরজরি এর ওদয়বদপার্ যাদলর তথ্য
র্াচাই

[১.৮] পররসাংখ্যান বষ যগ্রন্থ ২০১৮ [১.৮.১] পররসাংখ্যান বষ যগ্রন্থ বারষ যক পররসাংখ্যান গ্রন্থ ২০১৫ আকষ যনীয় কদলবদর প্রকাশ;
প্রকাশ
২০১৮ প্রকাদশর সময়সীমা
সরকাদরর সকল েপ্তর, জারতসাংঘ পররসাংখ্যান রবভাগ, ইসলামী

সহদর্ারগতা সাংস্থাসহ সাংরেি জাতীয় ও আন্তজযারতক
প্লার্ফরমসমূদহ সপৌছাদনা ও এর ব্যাপক গ্রহণদর্াগ্যতা রনরিতকরন।
[১.৯] পররসাংখ্যান পদকর্ব্যক ২০১৮ প্রকাশ

[১.৯.১] পররসাংখ্যান
পদকর্ব্যক -২০১৮ প্রকাদশর
সময়সীমা

পররসাংখ্যান পদকর্ বই আকষ যনীয় কদলবদর প্রকাশ; সরকাদরর
সকল েপ্তর, জারতসাংঘ পররসাংখ্যান রবভাগ, ইসলামী সহদর্ারগতা
সাংস্থাসহ সাংরেি জাতীয় ও আন্তজযারতক প্লার্ফরমসমূদহ সপৌছাদনা
ও এর ব্যাপক গ্রহণদর্াগ্যতা রনরিতকরন।

[১.১০] নবদেরশক বারণজু
পররসাংখ্যান বষ যগ্রন্থ-২০১৮ প্রকাশ

[১.১০.১]
নবদেরশক বারণজু
পররসাংখ্যান বষ যগ্রন্থ-২০১৮

বাৎসররক রভরিদত আমোরন/রপ্তারন বারণজু সাংক্রান্ত পররসাংখ্যান
প্রণয়দনর জন্য সূচক প্রস্তুত

[১.১১] ন্যাশনাল একাউন্টস
স্ট্ুাটিসটিকস প্রকাশ

[১.১১.১] ন্যাশনাল একাউন্টস জাতীয় আয় সাংক্রান্ত পররসাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ
স্ট্ুাটিসটিকস প্রকাদশর সময়সীমা

পৃষ্ঠা: 20

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা

[১.১২] বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান২০১৮ প্রকাশ

[১.১২.১] বাাংলাদেশ
পররসাংখ্যান-২০১৮ প্রকাশ
প্রকাদশর সময়সীমা

[১.১৩] বারষ যক কৃরষ পররসাংখ্যান
বষ যগ্রন্থ-২০১৮ প্রকাশ

[১.১৩.১] বারষ যক কৃরষ
পররসাংখ্যান বষ যগ্রন্থ-২০১৮
প্রকাদশর সময়সীমা

;
,

,ই
এ
।

[১.১৪] মারসক পররসাংখ্যান ব্যদলটিন [১.১৪.১] মারসক পররসাংখ্যান
প্রকাশ
ব্যদলটিন প্রকারশত
[১.১৫] সভািা মূল্য সূচক ও

[১.১৫.১] সভািা মূল্য সূচক

মজুরী সূচক সাংক্রান্ত মারসক
রররলজ- প্রকাশ

ও মজুরী সূচক সাংক্রান্ত
মারসক রররলজ প্রকারশত

[১.১৬] রশল্প উৎপােন সাংক্রান্ত মারসক [১.১৬.১] রশল্প উৎপােন
রররলজ
সাংক্রান্ত মারসক রররলজ
প্রকারশত

।

রনি যাররত সময়সীমার মদে সূচক প্রকাশ ও প্রচাদরর ব্যবস্হা গ্রহণ
রনরিতকরণ।

খানা রভরিক তথ্য সাংগ্রহ কদর িার্াদবইজ প্রস্তুত করা এবাং প্ররত
[২.১.১] National
Household Database খানার জন্য একটি স্মার্ যকাি য প্রোন।
(NHD) প্রকদল্পর আওতায়
সেদশর (আনুমারনক ৩.৫
সকাটি খানা) খানারভরিক
িার্াদবইজ প্রস্তুতকৃত
পল্লী এলাকার খানার আর্ য-সামারজক অবস্থা, কৃরষপণ্য, মূল্য মজুরী, বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান
[২.২] কৃরষ ও পল্লী পররসাংখ্যান [২.২.১] কৃরষ ও পল্লী
ঋণ ও তার ব্যবহার ইতুারে সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ ও প্রকাশ
জররপ ররদপার্ য
পররসাংখ্যান জররপ
ব্যুদরা
[২.১.] National Household
Database (NHD) প্রকদল্পর
আওতায় সেদশর (আনুমারনক ৩.৫
সকাটি খানা) খানারভরিক
িার্াদবইজ প্রস্তুত

ররদপার্ য প্রকারশত

পৃষ্ঠা: 21

প্রকাশ

[২.৩] রবজদনস রিদরক্টরর: ২০১৮

[২.৩.১] রবজদনস রিদরক্টরর
২০১৮ প্রস্তুতকরণ

রদনর

/

(০

)
/

ই
এ
Sampling Frame

/
।

[২.৪]
Survey
of [২.৪.১] ররদপার্ য প্রকারশত
Manufacturing Industries
2018-19

উৎপােন রশল্প প্ররতষ্ঠান জররপ এর মােদম সেদশর উৎপােন
রশল্প প্ররতষ্ঠাদনর সাংখ্যা, প্রিান উৎপারেত দ্রব্য/সসবা,
Employment, IntermediateCost, Gross Output,
Gross Value Addition, GDP সত অবোনইতুারে
রনরুপণ।

[২.৫]
Bangladesh [২.৫.১] ররদপার্ য প্রকারশত
Standard
Industrial
Classification(BSIC)
Volume-2
[২.৬.১] ররদপার্ য প্রকারশত
[২.৬] Bangladesh
Standard Classification of
Occupations (BSCO)
Volume-2
[২.৭] Migration cost [২.৭.১] ররদপার্ য প্রকারশত
Survey 2018

আন্তজযারতক মানেন্ড অনুর্ায়ী বাাংলাদেদশর জন্য সকল
অর্ যননরতক প্ররতষ্ঠাদনর রশল্প রভরিক সেণীরবন্যাস প্রণয়ন করা।
আন্তজযারতক মানেন্ড অনুর্ায়ী বাাংলাদেদশর জন্য সকল িরদনর
সপশা রভরিক সেণীরবন্যাসপ্রণয়ন করা।
“Strengthening data collection on migration”
Migration Cost Survey
2018

[২.৮] সহাদর্ল এবাং সরস্টুদরন্ট
জররপ-২০১৮-১৯

[২.৮.১] ররদপার্ য প্রকারশত

।

সহাদর্ল এবাং সরস্টুদরন্ট জররপ ২০১৮-১৯এর মােদম সেদশর
সকল সহাদর্ল এবাং সরস্টুদরন্ট প্ররতষ্ঠাদনর সাংখ্যা, প্রিান
দ্রব্য/সসবা, Employment, IntermediateCost, Gross
Output,

Gross

ValueAddition,

অবোনইতুারে রনরুপণ।
পৃষ্ঠা: 22

GDP

সত

[২.৯] Wholesale and

[২.৯.১] ররদপার্ য প্রকারশত

Retail Trade Survey
2018-19

Wholesale and Retail Trade Survey 2018-19এর
মােদম
সাংখ্যা,

সেদশর

সকল

প্রিান

IntermediateCost,

পাইকারর

ও

দ্রব্য/সসবা,
Gross

খুচরা

প্ররতষ্ঠাদনর

Employment,
Output,

Gross

ValueAddition, GDP সত অবোনইতুারে রনরুপণ
[২.১০] তাঁত শুমারর ২০১৮ তথ্য
সাংগ্রহ ও ররদপার্ য প্রকাশ

[২.১০.১] ররদপার্ য প্রকারশত সেদশ রবদ্যমান তাঁত রশদল্পর সঠিক পররসাংখ্যান প্রকাশ

[২.১১] Disaster Prone
Area Atlas প্রণয়ন

দুদর্ যাগপ্রবণ এলাকার সাইদক্লান সসিার, আেয়দকন্দ্র ও বহুতল ভবন
[২.১১.১]
৬ টি
সজলার Disaster Prone রচরিত কদর দূদর্ যাগপ্রবণ এলাকার তথ্য সাংগ্রহপূব যক রজও
িার্াদবইজ ব্যবহার কদর Atlas প্রস্তুতকরণ।
Area Atlas প্রণীত

[২.১২] REDATAM
সফর্ওয়ুার এর মােদম রবরবএর
এর রবরভন্ন শুমারর ও জররদপর
মাইদক্রািার্া আপদলাি
[২.১৩] Gender Statistics 2017এর সাংগৃহীত তথ্য

[২.১২.১] মাইদক্রািার্া
আপদলািকৃত

রবরভন্ন শুমারর ও জররদপর মাইদক্রািার্া আপদলাি করার ফদল
অাংশীজন তাদের চারহো অনুর্ায়ী তথ্য রনদত পারদব

[২.১৩.১ ]
প্রকারশত

(Gender Based)
Gender Disagregated

[২.১৪] National Hygiene
Survey 2017 এর সাংগৃহীত
তথ্য

[২.১৪.১] ররদপার্ য প্রকারশত

[২.১৫] Multiple Indicator
Cluster Survey (MICS)২০১৮ এর তথ্য সাংগ্রহ
কার্ যক্রম
[২.১৬] Global Adult
Tobacco Survey (GATS এর
সাংগৃহীত তথ্য

[২.১৫.১]
তথ্য সাংগ্রহ ও
প্রকারশত

ররদপার্ য

এ

ররদপার্ য

[২.১৬.১] ররদপার্ য প্রকাশ

ধূমপান সাংক্রান্ত প্রদয়াজ়নীয় উপাি প্রকাশীত
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[২.১৭] কৃরষ (শস্য, মৎস্য ও [২.১৭.১] প্ররশক্ষণ সম্পন্নকৃত সেশব্যাপী কৃরষ , শস্য, মৎস্য ও প্রারণসম্পদের সঠিক রচত্র

প্রারণসম্পে) শুমারর ২০১৮ এর

রনরূপদনর েক্ষ জনবল সৃরষ্ঠ

তথ্য সাংগ্রহকারী, সুপারভাইজর
এর প্ররশক্ষণ প্রোন
[২.১৮] Bangladesh
Sample Vital Statistics
2018 এর ররদপার্ য প্রকাশ

[২.১৮.১] ররদপার্ য প্রকারশত শুমারর অন্তবতীকালীন জনরমরিক গুরুত্বপূণ য তথ্য প্রকাশ

[২.১৯] Effective Coverage [২.১৯.১] ররদপার্ য প্রকারশত সামারজক সসবামূলক তথ্য সাংগ্রহ এবাং পররসাংখ্যান প্রকাশ
on Basic Social Services
2018 এর ররদপার্ য প্রকাশ
[৩.১] স্থানীয় প্ররশক্ষণ

[৩.১.১] েক্ষ জনবল নতররর েক্ষ মানবসম্পে উন্নয়দনর জন্য প্ররশক্ষন আদয়াজন, উপযুি বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা রবভাদগর বারষ যক প্ররতদবেন
লদক্ষু প্ররশক্ষণ প্রোন
সময়পদর্াগী প্ররশক্ষন প্রোন রনরিতকরন।

[৩.২] মারসক সমন্বয় সভার
রসদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন

[৩.২.১] বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত

রবভাদগর মারসক সমন্বয় সভার রসদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন পর্ যাদলাচনা বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান ব্যুদরা রবভাদগর বারষ যক প্ররতদবেন

পৃষ্ঠা: 24

