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উবদষ্টা 

জনাফ এভ.এ. ভান্নান, এভর্ 

ভাননীয় ভন্ত্রী 

র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়  
 

জনাফ মভাাম্মদ ইয়ার্ভন মচৌধুযী 

র্চফ 

র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ 

ার্ফ িক তত্ত্বাফধান 

মভাাম্মাদ তাজুর ইরাভ 

ভার্যচারক (অর্তর্যক্ত র্চফ) 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা 
 

ম্পাদনা র্যলদ 

জনাফ মঘাল সুফব্রত 

উভার্যচারক, র্ফর্ফএ 

আহ্বায়ক 

 

জনাফ আব্যর কারাভ আজাদ 

র্যচারক, এ এ টি আই 

দস্য 

জনাফ আরাউর্িন আর আজাদ 

র্যচারক, এর্িকারচায উইাং  

দস্য 

জনাফ কর্ফয উর্িন আাম্মদ 

র্যচারক, ইন্ডার্ি এন্ড মরফায উইাং 

দস্য 

জনাফ মভাাম্মদ আফদুর কার্দয র্ভয়া 

র্যচারক, ন্যানার একাউর্টাং (ভল্য ও ভজুর্য) উইাং  
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র্জয়াউিীন আবভদ 
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জনাফ মভা: ভাসুদ আরভ 
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দস্য 

জনাফ ভাপৄজুর ইরাভ 

র্যচারক, কর্ম্পউটায উইাং 

দস্য 

জনাফ মভা: এভদাদুর ক 

র্যচারক, এপএ এন্ড এভআইএ উইাং 

দস্য 

ড. মভা: াাদাৎ মাবন 

র্যচারক (ভেগ্মর্চফ), মন্পা উইাং 

দস্য-র্চফ 

  

াংি, াংকরন ও াংবাধন: জনাফ মভা: আর্ভরুর ইরাভ,  উর্যচারক, জনাফ ভৄুঃ মভবদী াান, কাযী র্যাংখ্যান কভ িকতিা, জনাফ 

আকর্যভা খাতুন, র্যাংখ্যান তদন্তকাযী, জনাফ মজর্ভন আক্তায, ডাটা এর্ি/কবিার অাবযটয, জনাফ ভৄকুর কর্ফযাজ, অর্প কাযী কাভ 

কর্ম্পউটায ভৄদ্রাক্ষর্যক, র্ফর্ফএ। 

 

প্রচ্ছদ: র্চত্তযঞ্জন মঘাল, প্রকানা াখা, ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা 

 

প্রকাকার: ভাচ ি ২০২১ র্ি. 
 

ভৄদ্রণ:  প্রকানা াখা 

         এপএ এন্ড এভআইএ উইাং, ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা 
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জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄর্জব্যয যভান 

ফাাংরাবদবয স্থর্ত জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄর্জব্যয যভান এঁয সুদূযপ্রাযী র্চন্তাধাযায পরশ্রুর্ত এফাং র্দক-

র্নবদ িনায় ১৯৭৪ াবরয আগস্ট ভাব র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয়য অধীবন থাকা ৪টি র্যাংখ্যান অর্প (র্যকল্পনা 

ভন্ত্রণারবয়য অধীন র্যাংখ্যান ব্যুবযা, কৃর্ল ভন্ত্রণারবয়য অধীন কৃর্ল র্যাংখ্যান ব্যুবযা ও কৃর্ল শুভার্য কর্ভন এফাং 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারবয়য অধীন আদভশুভার্য কর্ভন)-মক একীভূত কবয ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা প্রর্তষ্ঠা কযা য়। 
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ভন্ত্রী 

রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

ফাণী 

 

প্রর্তটি প্রর্তষ্ঠান/াংস্থায ফার্ল িক প্রর্তবফদন তাঁয ার্ফ িক কভ িকাবন্ডয স্বচ্ছতা এফাং জফাফর্দর্তায প্রর্তচ্ছর্ফ। ফাাংরাবদ 

র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) ‘ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০২০’ প্রকাবয উবযাগ র্নবয়বছ মজবন আর্ভ অতুন্ত আনর্িত। গত ২০২০ াবর 

ম্পার্দত কভ িকাবন্ডয একটি াভর্িক ধাযনা উস্থাবনয প্রবচষ্টা বরা ‘ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০২০’। এ প্রর্তবফদন প্রকানায 

উবযাগবক আর্ভ স্বাগত জানাই। এ প্রর্তবফদবনয ভাধ্যবভ র্ফর্ফএ এয কাম িক্রবভয ার্ফ িক ধাযণা াওয়া মাবফ।  

 

ফাাংরাবদ স্ববল্পান্নত মদ মথবক উন্নয়নীর মদব উত্তযবণয জন্য জার্তাংবঘয চূড়ান্ত সুার্য রাব কবযবছ। আভযা উন্নয়নীর 

মদব উন্নীত ওয়ায পূণ ি মমাগ্যতা অজিন কবযর্ছ। ফাঙ্গার্র জার্তয জন্য এটা অতুন্ত আনবিয এফাং গবফ িয।  ফাাংরাবদবয অভূতপূফ ি এ 

অিগর্ত ম্ভফ বয়বছ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মখ ার্নায দূযদী মনতৃত্ব, অকৃর্িভ মদবপ্রভ, াধাযণ ভানুবলয প্রর্ত বারফাা ও 

ভভত্ববফাধ এফাং কবঠায র্যশ্রবভয পবর। যকাবযয অঙ্গীকায রুকল্প-২০২১ ও ২০৪১, প্তভ ঞ্চফার্ল িকী র্যকল্পনা, মটকই 

উন্নয়ন অবীষ্ট (এর্ডর্জ) এফাং ফ-দ্বী র্যকল্পনা-২১০০ ফাস্তফায়বন র্ফর্ফএ র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবচ্ছ। ভান জাতীয় 

াংবদ 'র্যাংখ্যান আইন ২০১৩' াবয পবর তথ্য াংি, াংকরন, র্যাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাবয মক্ষবি জাতীয় 

র্যাংখ্যান ব্যফস্থায় এক নতুন ভেবগয সূচনা বয়বছ। তাছাড়া, জাতীয় র্যাংখ্যান ব্যফস্থা উন্নয়বনয রবক্ষু জাতীয় মকৌরি 

(National Strategy for the Development of Statistics–NSDS) প্রণীত বয়বছ এফাং ইবতাভবধ্য তা ফাস্তফায়বনয রবক্ষু 

র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা বচ্ছ।   

 

যকাবযয র্যকল্পনা প্রনয়ন, উন্নয়বন অিগর্ত াধন, দার্যদ্র র্ফবভাচণ, ব্যফা-ফার্ণজু ম্প্রাযণ, উবযাক্তা বতযী ও 

মফকাযত্ব দূযীকযণ প্রভৃর্ত প্রস্তুবত র্নর্ভ ির এফাং ভবয়াবমাগী র্যাংখ্যাবনয মকান র্ফকল্প মনই। র্ফশ্বায়বনয ভেবগ ার্যাংখ্যার্নক 

তবথ্যয গুরুত্ব উত্তবযাত্তয বৃর্ি াবচ্ছ। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকাবযয জাতীয় র্যাংখ্যান াংস্থা (NSO) র্ববফ ফাাংরাবদ 

র্যাংখ্যান ব্যুবযা আগাভীবত আবযা ভেবগাবমাগী এফাং র্ফশ্বভাবনয র্যাংখ্যান কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন কযবফ ফবর আা কযর্ছ। 

‘ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০২০’ প্রনয়বনয উযভী কভ িপ্রয়াবয াবথ জর্ড়ত করবক ধন্যফাদ জ্ঞান কযর্ছ। 

 

 

 
ভাচ ি ২০২১ র্ি. 

 
               

এভ.এ.ভান্নান, এভর্ 
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র্চফ 

র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা 

র্ফবাগ 

র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

ফাণী 

র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগাধীন ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) কতৃিক ০১ জানুয়ার্য বত ৩১ র্ডবম্বয, ২০২০ াবর 

ম্পার্দত কাম িক্রবভয উয ‘ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০২০’ প্রকাবয উবযাগ র্নবয়বছ মজবন আর্ভ অতুন্ত আনর্িত। এ প্রর্তবফদবনয ভাধ্যবভ 

র্ফর্ফএ এয কাম িক্রবভয ার্ফ িক ধাযণা াওয়া মাবফ। এই প্রর্তবফদবন মদবয আথ ি-াভার্জক, কৃর্ল, জনভর্ষ্ট, জনস্বাস্থু, র্ল্প, ব্যফা-

ফার্ণজু, র্যবফ ার্ফ িক র্ফলবয় ম্যক অিগর্তয ধাযণা াওয়া মাবফ ফবর আর্ভ র্ফশ্বা কর্য। তথ্য অর্ধকায আইন, ২০০৯ অনুমার্য় 

স্ব-প্রবনার্দত বয় তথ্য প্রকাবয অাং র্ববফ র্ফর্ফএ ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকা কযবছ। 

 

জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄর্জব্যয যভান এঁয সুদূযপ্রাযী র্চন্তা ধাযায় তথ্য-উাত্তর্বর্ত্তক র্িান্ত িণ প্রর্ক্রয়াবক র্ক্তারী কযায 

রবক্ষু র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয়য অধীবন থাকা তৎকারীন চাযটি র্যাংখ্যান অর্পবক (র্যকল্পনা ভন্ত্রণারবয়য অধীন র্যাংখ্যান ব্যুবযা, কৃর্ল 

ভন্ত্রণারবয়য অধীন ব্যুবযা অফ এর্িকারচায স্টুাটিটিক্স ও এর্িকারচায মন্পা কর্ভন এফাং স্বযাি ভন্ত্রণারবয়য অধীন পুবরন মন্পা 

কর্ভন) একীভূত কবয ১৯৭৪ াবর ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা প্রর্তষ্ঠা কযা য়। তৎযফতীবত র্যাংখ্যান ব্যফস্থাবক আবযা 

র্ক্তারী কযায রবক্ষু ফঙ্গফন্ধু ১৯৭৫ াবর র্যকল্পনা ভন্ত্রণারবয়য অধীন র্যাংখ্যান র্ফবাগ প্রর্তষ্ঠা কবযন।  ফঙ্গফন্ধুয সুবমাগ্য কন্যা 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনবনিী মখ ার্না ২০১২ াবর র্যাংখ্যান ব্যফস্থাবক আবযা সুাংত ও গণভৄখী কযায রবক্ষু গুরুত্বপূণ ি কাম িাফরীয 

দার্য়ত্ব র্দবয় র্তর্ন র্ফস্তৃত র্যবয পুন:প্রর্তষ্ঠা কবযন ‘র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ’। মটকই উন্নয়ন অবীষ্ট (Sustainable 

Development Goals-SDGs) ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষবণ তথ্য উাত্ত ভন্বয় র্যাংখ্যানবক মথামথ গুরুত্ব প্রদান একটি ‘নতুন তথ্য 

র্ফপ্লফ’ (New Data Revolution) এয আহ্বান জানাবনা বয়বছ। ম রক্ষুবক াভবন মযবখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয অনুবভাদনক্রবভ জাতীয় 

উাত্ত ভন্বয় কর্ভটি (NDCC) কাম িক্রভ র্যচারনা কযবছ।  

 

ফাাংরাবদবয জনাংখ্যা, কৃর্ল, র্ল্প, আথ ি-াভার্জক র্ফলয়ার্দ, প্রাকৃর্তক ম্পদ, র্যবফ ইতুার্দ াংক্রান্ত ঠিক ও র্নর্ভ ির র্যাংখ্যান 

ম্পর্কিত কাম িক্রভবক গর্তীর, ভর্ন্বত, রক্ষুর্বর্ত্তক এফাং াংযক্ষবণ র্ফর্ফএ ার্ফ িক মচষ্টা কবয মাবচ্ছ। জাতীয় উন্নয়ন র্যকল্পনা 

প্রণয়বন ভানম্মত তথ্য প্রদাবনয র্নর্ভত্ত র্ফর্ফএ অবনক গুরুত্বপূণ ি শুভার্য এফাং জর্য কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন কবয মাবচ্ছ। র্ফর্ফএ 

জনশুভার্য ও গৃগণনা ২০২১ প্রকবল্পয র্ফার কভ িমজ্ঞ আগাভী ২৫-২৯ অবটাফয, ২০২১ ম্পবন্নয জন্য মথামথবাবফ প্রস্তুর্তভরক কাম িক্রভ 

শুরু কবযবছ।  এছাড়া, কৃর্ল (স্য, ভৎস্য ও প্রার্ণম্পদ) শুভার্যয র্ইর্  র্নয়র্ভত বাইটার স্টুাটিটিক াংি, খানায আয় ব্যয় 

জর্য, ইভপ্রুববভট অফ র্জর্ডর্ প্রভৃর্ত গুরুত্বপূণ ি জর্য মভাট ১৪টি প্রকবল্পয কাম িক্রভ ম্পন্ন কবয মাবচ্ছ। জনফবরয ঘাটর্ত হ্রাবয 

জন্য গত ২০২০ াবর ৩য় ও ৪থ ি মশ্রর্ণয র্ফর্বন্ন বদ মভাট ৫৭২ জন কভ িচাযীয র্নবয়াগ কাম িক্রভ ম্পন্ন কবযবছ এফাং পুনযায় ৭১২টি শুন্য 

দ পূযবনয জন্য র্নবয়াগ র্ফজ্ঞান প্রকা এফাং যফতী কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। উবেখ্য, ফতিভান র্ফবশ্ব যকার্য ও মফযকার্য 

র্যকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন প্রকল্প িণ, ফাস্তফায়ন ও ভল্যায়বনয মক্ষবি র্যাংখ্যাবনয গুরুত্ব উত্তবযাত্তয বৃর্ি াবচ্ছ।  

 

ফাঙ্গারী জার্ত ২০২০ াবরয ১৭ ই ভাচ ি মথবক জার্তয জনবকয জন্তফার্ল িকী আড়ম্বযপূণ িবাবফ ারন কযবছ। জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু 

মখ ভৄর্জফয যভান এয জন্তফার্ল িকীয ফছবয ‘ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০২০’ এয প্রস্তুত ও প্রকাবয াবথ াংর্িষ্ট করবক আর্ভ 

আন্তর্যক ধন্যফাদ ও কৃতজ্ঞতা জানার্চ্ছ। 

 

 

ভাচ ি ২০২১ র্ি. 

 

ভৄাম্মদ ইয়ারভন চ ৌধুযী 
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ভার্যচারক 

(অর্তর্যক্ত র্চফ) 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা  

 

ভৄখফন্ধ 
 

আর্ভ অতুন্ত আনর্িত মম, ২০২০ াবর ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা কতৃিক ম্পার্দত র্ফর্বন্ন কাম িক্রবভয আবরাবক ‘ফার্ল িক 

প্রর্তবফদন ২০২০’ প্রকার্ত বচ্ছ। ফার্ল িক প্রর্তবফদন ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায (র্ফর্ফএ) একটি র্নয়র্ভত প্রকানা। র্ফগত 

২০২০ াবরয  মাফতীয় কভ িকাবন্ডয ভন্ববয় এ প্রর্তবফদন প্রকার্ত বচ্ছ। এ ধযবণয উবযাগ জনগবণয কাবছ যকাবযয স্বচ্ছতা ও 

জফাফর্দর্তা সুর্নর্িত কযবফ ফবর আর্ভ র্ফশ্বা কর্য।  

 

র্ফর্ফএ প্রর্ত দ ফছয ম িাবৃর্ত্তবত জনশুভার্য ও গৃগণনা, কৃর্ল শুভার্য ও অথ িননর্তক শুভার্য ীল িক ৩টি গুরুত্বপূণ ি শুভার্য কাম িক্রভ 

ম্পন্ন কবয থাবক। এযই ধাযাফার্কতায় গত ২৯ অবটাফয ২০১৯ তার্যবখ একবনক বায় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কতৃিক র্ফর্ফএ এয 

ফবচবয় গুরুত্বপূণ ি কাম িক্রভ ‘জনশুভার্য ও গৃগণনা ২০২১’ প্রকল্পটি অনুবভার্দত বয় র্যচার্রত বচ্ছ। ২০২০-২১ অথ ি ফছবয ফাাংরাবদ 

র্যাংখ্যান ব্যুবযা কতৃিক ১৪টি উন্নয়ন প্রকবল্পয কাম িক্রভ অব্যাত যবয়বছ। র্ফর্ফএ এয র্নবয়াগ, বদান্নর্ত ার্ফ িক কাম িক্রভ সুষ্ঠুবাবফ 

র্যচারনায জন্য “ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা কভ িচাযী র্নবয়াগ র্ফর্ধভারা ২০১৯” চূড়ান্ত অনুবভাদনক্রবভ ১৮ মভ ২০১৯ তার্যবখ 

মগবজট আকাবয প্রকার্ত য়। 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকাবযয জাতীয় র্যাংখ্যান াংস্থা র্ববফ ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা াভর্িক ার্যাংখ্যার্নক মমভন- 

জনর্ভর্ত, জনস্বাস্থু, াভার্জক, অথ িননর্তক, কৃর্ল, র্ল্প, ব্যফা-ফার্ণজু, র্যবফ, জরফায়ু র্যফতিন, দুবম িাগ, প্রভৃর্তয ঠিক ও 

ভয়বাবমাগী তথ্য উাত্তবক আন্তিজার্তক ভানদবন্ড াংি, প্রস্তুত ও প্রকা কবয আবছ। মদবয ঞ্চ-ফার্ল িকী র্যকল্পনা, রূকল্প ২০২১ 

ও ২০৪১, মটকই উন্নয়ন অবীষ্ট (এর্ডর্জ), মডল্টা প্লুান ২১০০ প্রভৃর্তয ফাস্তফায়ন অিগর্ত র্যফীক্ষবণ ঠিক ও র্নর্ভ ির র্যাংখ্যাবনয 

র্ফকল্প মনই। মকার্বড-১৯ জর্নত প্রর্তকূর র্যবফ থাকা বত্বও এ ধযবনয গুরুত্বপূণ ি কাবজ র্ফর্ফএ এয ক্রভফধ িভান ম্প্রার্যত 

র্যাংখ্যান প্রস্তুবতয মক্ষবি একভাি যকার্য াংস্থা (NSO) র্ববফ গত এক ফছবয (২০২০) অর্জিত অাংখ্য গুরুত্বপূণ ি কাম িক্রভবক এ 

প্রর্তবফদবন ায-াংবক্ষ র্ববফ প্রর্তপর্রত কযা বয়বছ । র্যাংখ্যান কাম িক্রবভয উন্নয়বন এবদবয প্রর্থতমা গবফলক, অথ িনীর্তর্ফদ, 

র্যাংখ্যানর্ফদ, ভাজর্ফজ্ঞানী, উন্নয়নকভী ও অাংীজবনয াবথ ভতর্ফর্নভবয়য ভাধ্যবভ াযস্পর্যক বমার্গতা বৃর্ি এফাং 

ভবয়াবমাগী র্যাংখ্যান প্রস্তুত কযায র্ফলয়টিবক অিার্ধকায মদয়া বয়বছ। পবর, র্যাংখ্যাবনয গুণগতভান বৃর্িয াবথ র্ফর্ফএ এয 

িণবমাগ্যতাও ফহুরাাংব বৃর্ি মবয়বছ। ফতিভাবন র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয প্রতুক্ষ র্দক-র্নবদ িনায় র্ফর্ফএ কতৃিক 

ম্পার্দত কাম িাফরী আন্তজিার্তক অঙ্গবন প্রাংর্ত বচ্ছ। ফাাংরাবদবয র্যাংখ্যান ব্যফস্থা এক নতুন র্দগবন্তয সূচনা কবযবছ। এজন্য 

ভাননীয় র্যকল্পনাভন্ত্রী, র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্চফ, বফ িার্য র্ফর্ফএ এয কর কভ িকতিা ও কভ িচার্য এফাং 

শুবানুধ্যায়ীবদয প্রর্ত আর্ভ আন্তর্যক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যফাদ জ্ঞান কযর্ছ। 

 

‘ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০২০’ প্রকাব ভাননীয় র্যকল্পনাভন্ত্রী ও র্চফ ভবাদয়, র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ ার্ফ িক র্দক 

র্নবদ িনা প্রদান কবযবছন। এজন্য তাবেঁয প্রর্ত আন্তর্যক কৃতজ্ঞতা জ্ঞান কযর্ছ। এ প্রর্তবফদন প্রকাব তথ্য াংি, াংকরন এফাং ভৄদ্রবণ 

বমার্গতা প্রদাবনয জন্য জর্ড়ত করবক র্ফবল ধন্যফাদ জ্ঞান কযর্ছ।  

 

 

 

ভাচ ি, ২০২১ র্ি. মভাাম্মাদ তাজুর ইরাভ 
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Acronyms 

BARI Bangladesh Agriculture Research Institute 

BBS Bangladesh Bureau of Statistics 

BCPC Bangladesh Central Product Classification 

BFDES Bangladesh Framework for Development of Environmental Statistics 

BIDS Bangladesh Institute of Development Studies 

BMPI Building Material Price Index 

BRAC Building Resources Across Countries (Formerly Bangladesh Rural 

Advancement Committee 

BSCO Bangladesh Standard Classification of Occupation 

BU BRAC University 

CAPI Computer Assisted Personal Interviewing 

CEGIS Center for Environmental and Geographic Information Service 

CPC Central Product Classification 

CPI Consumer Price Index 

CUMNSB Census on Undocumented Myanmar Nationals Staying in Bangladesh 

DAE Department of Agriculture Extension 

DHS Demography and Health Survey 

EU European Union 

FAO Food and Agriculture Organization 

GDP Gross Domestic Product 

GIS Geographic Information System 

HIES Household Income and Expenditure Survey 

HRI House Rate Index 

ICCHL Impact on Climate Change in Human Life 

ICDDR,B International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh 

ICR Intelligent Character Recognition  

IFPRI International Food Policy Research Institute 

IGC International Growth Center 

IMR Infant Mortality Rate 

IMPS Integrated Multi-Purpose Sampling 

IRRI International Rice Research Institute 

ISRT Institute of Statistical Research and Training 

KOICA Korea International Cooperation Agency 

MDG Millennium Development Goal 

MDS Master of Development Studies 

MICS Multiple Indicator Cluster Survey 

MMR Maternal Mortality Rate 

MoU Memorandum of Understanding 

MPH Masters in Public Health 

MSVSB Monitoring the Situation of Vital Statistics of Bangladesh 

MTBF Medium Term Budget Framework 

NHD National Household Database 

NPR National Population Register 

NSDS National Strategy for the Development of Statistics 

NSO National Statistical Organization 
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PEC Post Enumeration Check 

PMIS Personal Management Information System 

PMT Proxy Mean Test 

PPI Producer Price Index 

PPP Purchasing Power Parity  

PPRC Power and Participation Research Centre 

PSU Primary Sampling Unit 

QIIP Quantum Index of Industrial Production 

SAARC South Asian Association for Regional Cooperation 

SDG Sustainable Development Goal 

SEEA System of Environmental Economic Accounts 

SESRIC Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic 

Countries 

SIAP Statistical Institute for Asia and the Pacific 

SID Statistics and Informatics Division 

SNA System of National Accounts 

SPARRSO Space Research and Remote Sensing Organization 

SSNP Social Safety Net Program 

STATA Statistical Analysis 

SVRS Sample Vital Registration System 

TFR Total Fertility Rate 

TVET Technical and Vocational Educational Training 

UISC Union Information Service and Centre 

UNESCAP UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 

UNFDES United Nations Framework for the Development of Environmental Statistics 

UNFPA United Nations Population  Fund 

UNICEF United Nations Children‟s  Fund 

UNSC United Nations Statistical Commission 

U5MR Under Five Mortality Rate 

VAW Violence Against Women 

WFP World Food Programme 

WRI Wage Rate Index 
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১.০ ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) 

টভূর্ভ : 

র্যাংখ্যান মকান একটি মদবয আথ ি-াভার্জক অফস্থায র্চি পৄটিবয় মতাবর, মা উক্ত মদবয অিগর্ত ও বফলবম্যয র্চি তুবর ধবয। ম 

রক্ষুবক াভবন মযবখই গত ১৯৭১ াবরয ভান স্বাধীনতা াংিাবভয য ফাাংরাবদব ঠিক র্যকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ও অিগর্ত 

ম িবফক্ষবণ র্যাংখ্যাবনয   ম্যক গুরুত্ব উরর্ি কবয ফাাংরাবদবয স্থর্ত জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄর্জব্যয যভাবনয সুদূযপ্রাযী 

র্চন্তাধাযায পরশ্রুর্ত এফাং র্দক-র্নবদ িনায় ১৯৭৪ াবরয আগস্ট ভাব র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয়য অধীবন থাকা ৪টি র্যাংখ্যান অর্প 

(র্যকল্পনা ভন্ত্রণারবয়য অধীন র্যাংখ্যান ব্যুবযা, কৃর্ল ভন্ত্রণারবয়য অধীন কৃর্ল র্যাংখ্যান ব্যুবযা ও কৃর্ল শুভার্য কর্ভন এফাং স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারবয়য অধীন আদভশুভার্য কর্ভন)-মক একীভূত কবয র্ফর্ফএ প্রর্তষ্ঠা কযা য়। পূবফ ি র্যাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাবয মক্ষবি মকান 

ভর্ন্বত আইন, র্ফর্ধ ফা নীর্তভারা না থাকায় র্কছু আবদ ও র্যবিয ভাধ্যবভ র্ফর্ফএ এয কাজ র্যচার্রত বয় আর্ছর। ২০১৩ 

াবরয ২৭ মপব্রুয়ার্য র্যাংখ্যান আইন ভান জাতীয় াংবদ া ওয়ায ভধ্য র্দবয় র্ফর্ফএ র্তুকায অবথ ি একটি আইনগত র্বর্ত্ত 

মবয়বছ। উক্ত আইবনয ৬ ধাযা অনুমায়ী আইন াবয য একই ফছয ৩ ভাচ ি তার্যবখ মগবজট প্রজ্ঞাবনয ভাধ্যবভ র্ফর্ফএ এয ইর্তাব 

একটি নতুন অধ্যায় সূচনা কবযবছ। এটি মদবয জাতীয় র্যাংখ্যান াংস্থা র্ববফ কাজ কযবছ। 

র্ফর্ফএ-এয র্বন 

জাতীয় র্যাংখ্যান প্রর্তষ্ঠান র্ববফ স্থানীয় ও আন্তজিার্তকবাবফ প্রর্তষ্ঠা রাব। 

 

র্ফর্ফএ-এয র্ভন 

 ঠিক ও ভানম্মত এফাং ভবয়াবমাগী, র্যাংখ্যান যফযা; 

 নীর্ত র্নধ িাযক, র্যকল্পনার্ফদ, গবফলক ও র্িান্ত িণকাযীবদয চার্দাভার্পক উাত্ত র্যবফন; 

 প্রার্তষ্ঠার্নক দক্ষতা বৃর্ি; 

 মাদার্যত্ব প্রর্তষ্ঠা। 

১.১ র্ফর্ফএ এয কাম িাফর্র: 

র্যাংখ্যান আইন, ২০১৩ এয উবিশ্য প পূযণকবল্প র্ফর্ফএ এয কাম িাফর্র র্নম্নরূ: 

 

(ক)  ঠিক, র্নর্ভ ির ও ভবয়াবমাগী র্যাংখ্যান প্রণয়ন ও াংযক্ষণ;  

(খ)  ঠিক, র্নর্ভ ির ও ভবয়াবমাগী র্যাংখ্যান প্রণয়বনয জন্য মদবয আথ ি-াভার্জক র্ফর্বন্ন মক্ষবি জর্য  র্যচারনা;  

(গ)  জনশুভার্য, কৃর্ল শুভার্য, ভৎস্য ও প্রার্ণম্পদ শুভার্য, অথ িননর্তক শুভার্য অন্যান্য শুভার্য ও জর্যবয রবক্ষু মাফতীয় 

কাম িক্রভ িণ; 

(ঘ)  যকার্য ম িাবয় উন্নয়ন র্যকল্পনার্ফদ, নীর্ত-র্নধ িাযক, গবফলণা ও র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তজিার্তক াংস্থা এফাং 

অন্যান্য ব্যফাযকাযীগবণয চার্দা অনুাবয দ্রুততায র্ত র্নব িযবমাগ্য  ও ব্যফাযফান্ধফ র্যাংখ্যান যফযাকযণ;  

(ঙ)  র্যাংখ্যান র্ফলয়ক নীর্তভারা ও ির্ত প্রণয়ন; 

(চ)  াখা কাম িারবয়য কাম িার্দ বযজর্ভবন তদাযক এফাং প্রবমাজু মক্ষবি এয প্রর্তবফদন ম িাবরাচনা ও প্রকাবয ব্যফস্থা িণ; 

(ছ)  জাতীয় র্যাংখ্যান উন্নয়ন মকৌরি (National Strategy for the Development of Statistics) প্রফতিন 

এফাং ভয় ভয় ারনাগাদকযণ; 

(জ)  র্যাংখ্যান র্ফলবয় দক্ষ জনর্ক্ত বতর্যয রবক্ষু প্রবয়াজনীয় প্রর্ক্ষণ কভ িসূর্চ িণ; 

(ঝ)  র্যাংখ্যাবনয ভূর্ভকা ও কাম িক্রবভয গুরুত্ব ম্পবকি জনবচতনতা বৃর্িকযণ; 

(ঞ) র্যাংখ্যান কাম িক্রভ ম্পাদবন তথ্য-প্রভের্ক্তয ব্যফায র্নর্িতকযণ; 

(ট)  মম মকান কতৃিক্ষ, যাভ ি প্রদানকাযী প্রর্তষ্ঠান, মফযকার্য াংস্থা এফাং আন্তজিার্তক াংস্থায াবথ র্যাংখ্যান র্ফলবয় 

প্রবয়াজনীয় ভন্বয় ও বমার্গতা প্রদান; 

(ঠ)  মবাক্তায 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; 
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(ণ) র্জও-মকাড র্বস্টভ প্রণয়ন এফাং একভাি যকার্য র্জও-মকাড র্বস্টভ র্ববফ উা ারনাগাদকযণ ও াংযক্ষণ এফাং 

অন্যান্য কর যকার্য াংস্থা ফা প্রর্তষ্ঠানবক ব্যফাবযয জন্য উদ্বুিকযণ; 

(ত) জাতীয় জনাংখ্যা মযর্জস্টায (National Population Register) প্রণয়ন ও ভয় ভয় ারনাগাদকযণ; 

(থ) ভর্ন্বত মিার র্জওিার্পকুার ইনপযবভন র্বস্টভ (Geographic Information System) প্রণয়ন; 

(দ) র্যাংখ্যাবনয প্রধান প্রধান কাম িক্রভভ আন্তজিার্তক ভাবন প্রর্ভতকযণ (Standardization);  

(ধ) াংযক্ষবণয র্ফকল্প ব্যফস্থা জাতীয় তথ্য বান্ডায প্রণয়ন ও আধুর্নক ির্তবত আকিাইবব াংযক্ষণ; 

(ন) জাতীয়  ও আন্তজিার্তক াংস্থায জন্য প্রণীত যকার্য র্যাংখ্যাবনয ভান তুকযণ (Authentication); 

() র্যাংখ্যান াংক্রান্ত যাভ ি মফা প্রদান; 

(প) যকায কতৃিক র্নবদ ির্ত অন্যান্য দার্য়ত্ব ারন; এফাং 
(ফ) উর্যউক্ত দার্য়ত্ব ারন ও কাম িাফর্র ম্পাদবনয জন্য প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা িণ।  

১.২ র্ফর্ফএ এয জনফর 

 প্রথভ মশ্রর্ণ র্দ্বতীয় মশ্রর্ণ তৃতীয় মশ্রর্ণ চতুথ ি মশ্রর্ণ মভাট 

অনুবভার্দত ৪৫৭ ১২৪ ২৯৩৫ ৮১৩ ৪৩২৯ 

কভ িযত ১৫১ ৬৫ ১৫৩৮ ৪৮০ ২২৩৪ 

র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ সৃর্ষ্টয য বত মদবয র্যাংখ্যান কাম িক্রবভ আবযা গর্ত ঞ্চায বয়বছ। ইবতাভবধ্য র্ফর্ফএবক 

র্ক্তারী কযায মম প্রস্তাফ যকায কতৃিক অনুবভার্দত বয়বছ তা পরবাবফ ফাস্তফায়বনয কাম িক্রভ াবত মনয়া বয়বছ। পবর, মদবয 

র্যাংখ্যাবনয মক্ষবি নতুন র্দগন্ত উবন্ার্চত বয়বছ। এ মপ্রর্ক্ষবত অর্ধকতয ভানম্পন্ন তথ্য ও উাত্ত দ্রুততভ ভবয় যফযাবয জন্য 

র্ফর্ফএ এয ভাঠ ম িাবয় তথা কর র্ফবাগ ও মজরা ম িাবয় অর্প স্থান এফাং উবজরা ম িাবয়য অর্পভবক র্ক্তারীকযবণয 

রবক্ষু র্ফর্ফএ এয াাংগঠর্নক কাঠাবভা র্যফতিবনয কাম িক্রভ িণ কযা বয়বছ। 

ফতিভাবন ৮টি র্ফবাগীয় বয র্ফবাগীয় অর্প এফাং ৬৪ টি মজরায় মজরা অর্প স্থান কবয চায স্তযর্ফর্ষ্ট াাংগঠর্নক কাঠাবভা গঠন 

কযা বয়বছ।  

১.৩ র্ফর্ফএ এয াাংগঠর্নক কাঠাবভা: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.৪  রূকল্প ২০২১ ও র্ফর্ফএ: 

ভার্যচারক 

উভার্যচারক 

 

র্যচারক, 

এর্িকারচায 

উইাং 

 

র্যচারক, 

মন্পা উইাং 

 

র্যচারক, 

মডবভািার্প 

এন্ড মরথ 

উইাং 

 

র্যচারক, 

ইন্ডার্ি অুান্ড 

মরফায উইাং 

 

র্যচারক, 

ন্যানার 

অুাকাউর্টাং 

উইাং 

 

র্যচারক, 

কর্ম্পউটায 

উইাং 

 

র্যচারক, 

এপএ অুান্ড 

এভআইএ  

 

র্যচারক, 

এএটিআই 

র্ফবাগীয় র্যাংখ্যান কাম িারয় 

 

মজরা র্যাংখ্যান কাম িারয় 

 

উবজরা/থানা র্যাংখ্যান কাম িারয় 
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যকাবযয র্যকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়বন অিগর্ত াধন, দার্যদ্র র্ফবভাচন, ব্যফা ফার্ণজু ম্প্রাযণ, উবযক্তা বতযী, মফকাযত্ব দূযীকযণ 

প্রভৃর্ত প্রস্তুবত র্নব িযবমাগ্য ও ভবয়াবমাগী র্যাংখ্যাবনয মকান র্ফকল্প মনই।  ২০১৩ াবরয ২৭ মপব্রুয়ার্য র্যাংখ্যান আইন ভান 

জাতীয় াংবদ া ওয়ায ভধ্য র্দবয় র্ফর্ফএ র্তুকায অবথ ি একটি আইনগত কাঠাবভা মবয়বছ। মদবয র্যাংখ্যান ব্যফস্থায ার্ফ িক 

উন্নয়বনয স্বাবথ ি স্বল্প, ভধ্য ও দীঘ ি মভয়ার্দ র্যকল্পনা প্রণয়বনয রবক্ষু ২০১৩ াবর National Strategy for the Development 

of Statistics (NSDS) প্রণয়ন কযা য়। NSDS বরা র্যাংখ্যান ব্যফস্থায াভর্িক উন্নয়বনয রবক্ষু প্রণীত একটি র্ফস্তার্যত, 

ফাস্তফম্মত, অাংিণভরক, র্যফতিনীর ও যাষ্ট্রীয় স্বত্ত্বাধীন একটি র্যকল্পনা দর্রর। রক্ষুভািা অনুমায়ী আগাভী ২০২৩ াবরয ভবধ্য 

এয ফাস্তফায়ন ম্পন্ন বফ। এটি ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ বর্ফষ্যবত মদবয তথ্যর্বর্ত্তক, ঠিক, র্নব িযবমাগ্য ও পরপ্রসূ জাতীয় নীর্ত ও 

র্যকল্পনা প্রণয়ন কযা ম্ভফ। 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকাবযয 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মখ ার্না 

র্যাংখ্যাবনয গুরুত্ব উরর্ি কবয 

ফবরন,  “আভাবদয যকায জাতীয় 

র্যাংখ্যান ব্যফস্থায উন্নয়বন 

অর্পর্য়ার র্যাংখ্যাবনয গুরুত্ব 

র্ফবফচনায় র্যাংখ্যান আইন, 

২০১৩ প্রণয়ন কবযবছ। র্যাংখ্যান 

উন্নয়বন জাতীয় মকৌরি 

(NSDS) ২০১৩ অনুবভাদন 

কবযবছ। র্যাংখ্যান ব্যফস্থাবক 

ার্ফ িক উন্নয়ন র্যকল্পনায ভর 

র্বর্ত্ত র্ফবফচনা কবয আভযা 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযাবক 

মকন্দ্র বত তৃণভর ম িায় ম িন্ত 

র্ক্তারী কযায উবযাগ র্নবয়র্ছ”।  

 

রুকল্প ২০২১ (মপ্রর্ক্ষত র্যকল্পনা ২০১০-২০২১)  ও র্ফর্ফএ-এয াংর্িষ্ট অবীষ্ট রক্ষু ও রক্ষুভািা: 

রক্ষু রক্ষুভািা 

১: মদবয উন্নয়ন ও  জন কল্যাবণ 

আধুর্নক ির্তবত র্যাংখ্যান প্রস্তুত 

এফাং উন্নততয তথ্যপ্রভের্ক্তয ভাধ্যবভ তা 

র্ফবিলণ, াংযক্ষণ ও প্রকা। 

১.১: র্ফর্ফএ-এয মনতৃবত্ব ভর্ন্বত, মাদাযী,  দক্ষ এফাং কাম িকযী জাতীয় 

র্যাংখ্যান ব্যফস্থা প্রর্তষ্ঠা কযা। 

১.২:র্যাংখ্যান মনটওয়ার্কিাং স্থান ও র্ক্তারীকযণ এফাং এ কাবজয জন্য 

র্ডর্জটার আকিাইব প্রর্তষ্ঠা ও তায ব্যফায কযা। 

১.৩: র্যাংখ্যান র্ফলবয় দক্ষ জনর্ক্ত বতর্যয রবক্ষু মদব র্ফবদব 

প্রবয়াজনীয় প্রর্ক্ষণ কভ িসূর্চ িণ ও কাম িক্রভ র্নর্িতকযণ। 

১.৪: জনকল্যাবণ র্যাংখ্যান াংক্রান্ত যাভ ি ও মফা প্রদাবনয াাার্ 

র্যাংখ্যাবনয ভূর্ভকা ও কাম িক্রবভয গুরুত্ব ম্পবকি জনবচতনতা বৃর্িকযা। 
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রক্ষু রক্ষুভািা 

২: মদবয উন্নয়নভরক র্যকল্পনা প্রণয়ন 

এফাং প্রার্নক কভ িকাবন্ডয জন্য 

র্নব িযবমাগ্য ও ারনাগাদ তথ্য যফযা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.১: জর্য/শুভার্য র্যচারনা মজাযদায কযা। 

২.২: জনশুভার্য, কৃর্ল (স্য, ভৎস্য ও প্রার্ণম্পদ) শুভার্য এফাং অথ িননর্তক 

শুভার্য ছাড়াও আথ ি-াভার্জক, জনর্ভর্ত এফাং র্যবফ অন্যান্য র্ফলবয় 

জর্য র্যচারনা কযা। 

২.৩: জাতীয় র্াফ এফাং র্ফর্বন্ন সূচক র্নরূবণয াাার্ মদীয় ও 

আন্তজিার্তক ফার্ণজু র্ফলয়ক তথ্য াংি, প্রর্ক্রয়াকযণ, র্ফবিলণ ও প্রকা 

কযা। 

২.৪: আন্তজিার্তক ভানদবন্ড মদবয র্যাংখ্যাবনয ভবয়ার্চত চার্দা র্নরূণ, 

আধুর্নক প্রভের্ক্ত ব্যফায কবয তথ্যাংি, প্রর্ক্রয়াকযণ কযা। 

২.৫: জাতীয় র্যাংখ্যান তথ্যবান্ডায (National Statistical Data 

Bank) প্রর্তষ্ঠা ও াংযক্ষণ এফাং ব্যফাযকাযীবদয চার্দা অনুাবয 

র্যাংখ্যান যফযা কযা। 

২.৬: র্ফর্বন্ন যকার্য ও মফযকার্য প্রর্তষ্ঠাবনয াবথ ভন্বয়, বমার্গতা ও 

র্দকর্নবদ িনা প্রদাবনয ভাধ্যবভ প্রর্ভত র্যাংখ্যান ির্ত প্রর্তষ্ঠা কযা। 

 

১.৪  রূকল্প ২০২১ ও র্ডর্জটার ফাাংরাবদ র্ফর্নভ িাবণ র্ফর্ফএ এয কাম িক্রভ: 

র্ফর্ফএ র্যাংখ্যান র্ফলয়ক তথ্য ও উাত্ত াংি, াংকরন, র্ফবিলণ, প্রর্ক্রয়াকযবণয ভাধ্যবভ যকার্য র্যাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকা 

কবয থাবক। র্ফর্ফএ দাপ্তর্যক র্ফর্বন্ন র্যাংখ্যান াংি, প্রস্তুত ও প্রকা কযায াাার্ যকাবযয রূকল্প ২০২১ অনুমায়ী ফাস্তফায়ন 

ও অিগর্ত ম িাবরাচনায জন্য প্রবয়াজনীয় তথ্য উাত্ত 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 মক াভবন মযবখ র্ফর্ফএ এয কর শুভার্য ও 

জর্যবয র্ফর্বন্ন তথ্যভ াব িাবয াংযক্ষণ কবয Web enabled GIS based Information System এয ভাধ্যবভ 

র্ফবাগ, মজরা, উবজরা/থানা, ইউর্নয়ন ও মভৌজার্বর্ত্তক তথ্য Digital ির্তবত Graphically উস্থান কযা বয়বছ। 

তাছাড়া ফাাংরাবদবয র্ফর্বন্ন মভৌজা, ইউর্নয়ন, থানা/উবজরা, মজরা ও র্ফবাগীয় ম িাবয়য জনতার্ত্ত্বক তথ্য ও উাত্তবক GIS 

Map-এয ভাধ্যবভ উস্থান ও তথ্য-মফা প্রদাবন Geo-Master file র্ফর্ফএ কতৃিক াংযর্ক্ষত ও ারনাগাদ কযা য় 

এফাং যকাবযয অন্যান্য াংস্থায কাবজ এ মকাড ব্যফায য়।  

 মিনবদর্নাং র্জও মকার্ডাং র্বস্টভ: ফাাংরাবদবয প্রার্নক র্ফবাগ, মজরা, উবজরা, ইউর্নয়ন, মভৌজা, িাভ, র্টি 

কযবাবযন, মৌযবা, ভো ও Key Point Installation এয নাভ ফাাংরা ও ইাংবযর্জবত শুি ও সুর্নর্দ িষ্টকযণ, এ কর 

সুর্নর্দ িষ্ট নাবভয একটি আইনগত ভম িাদা (Legal Status) প্রদান, র্জও মকাড নম্বয প্রদান কযায জন্য কাজ কবয মাবচ্ছ। 

 Geographic Information System (GIS) Map: আকা (Areal Photography) ভাধ্যবভ ভি মদবয 

ছর্ফ াংিবয ভাধ্যবভ র্জআইএ Software ব্যফায কবয কর মভৌজা/ভোয ম্যা প্রস্তুত কযা বয়বছ। GIS Map এয 

কাযবণ মমবকান এরাকায় ম্যা র্বর্ত্তক তথ্য উস্থাবনয কাজ জ বয়বছ। এই ম্যা ব্যফাবযয পবর শুভার্যয কাবাবযজ 

সুাংত বয়বছ এফাং শুভার্য ও জর্যবয গুণগতভাবনয উন্নর্ত বয়বছ। 
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 Data Recovery Lab: র্ফর্ফএ কতৃিক মম কর শুভার্য ও জর্যবয ডাটা Magnetic tape এ াংযর্ক্ষত আবছ তা 

র্ডর্জটার ির্তবত রূান্তবযয জন্য Data Recovery Lab প্রর্তষ্ঠা কযা বয়বছ। আর্য দক বত াংগৃীত ম্যাগবনটিক 

মটব ডাটা াংযর্ক্ষত আবছ এফাং র্ডর্জটার ির্তবত উক্ত ডাটা রূান্তয কযা বর ডাটায ব্যফায জ বফ। 

 ই-াফর্রবকন: ই-াফর্রবকন র্ডর্জটার প্রভের্ক্তয একটি উন্নত াংস্কযণ। প্রভের্ক্তয কল্যাবণ গবফলক, র্যকল্পনার্ফদ, নীর্ত 

র্নধ িাযক, ছাি ও ব্যফাযকাযীগণ এখন ঘবয ফব অনায়াব অনরাইবনয ভাধ্যবভ ভৄসৄবতিয ভবধ্য প্রবয়াজনীয় তথ্য ও উাত্ত 

াংি কযবত াবযন। মজন্য র্ফর্ফএ একটি ভেগান্তকাযী দবক্ষ ‘ই-াফর্রবকন ির্ত’ িণ কবযবছ।  পবর, র্ফর্ফএ 

কতৃিক 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 বচ্ছ। 

 ই-অুাবটনডুান্প মযর্জস্টায: কভ িকতিা/কভ িচাযীগবণয ভয়ভতযকার্য অর্পব আগভন ও প্রস্থান র্নর্িত কযায রবক্ষু 

যকাবযয ‘রূকল্প-২০২১’  কভ িসূর্চয অাং র্ববফ 'ই-অুাবটনডুান্প মযর্জস্টায' ির্ত স্থাবনয জন্য র্ফর্ফএ প্রবয়াজনীয় 

দবক্ষ িণ কবযবছ। এ ির্তবত Thumb Recognition Scanner ব্যফায কবয উর্স্থর্ত র্নর্িত কযা বফ এফাং 

এটা মডটাবফইজ র্ববফ াব িাবয াংযর্ক্ষত থাকবফ।  

 Dynamic Website স্থান: র্ফর্ফএ এয দয দপ্তবযয াবথ ভাঠ ম িাবয়য অর্পভব, যকাবযয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয়য ও 

Globally দ্রুততভ মমাগাবমাগ এফাং তথ্য যফযা র্নর্িত কযায জন্য অতুাধুর্নক ওবয়ফাইট উন্নয়ন ও উন্ুক্ত কযা বয়বছ।  

 মিনবদর্নাং কুাার্টি অফ র্ফর্ফএ ইন পুবরন অুান্ড মডবভািার্পক ডাটা কাবরকন ইউর্জাং র্জআইএ: র্ফর্ফএ কতৃিক 

এ কাম িক্রবভয আওতায় ৬৪টি মজরায কর মভৌজা/ভোয র্ডর্জটার ম্যা আবডট কযা বয়বছ। মা ফতিভান যকাবযয 

মঘার্লত র্ডর্জটার ফাাংরাবদ গঠবন অন্যতভ একটি অিগর্ত।  

 

১.৫  শুভার্য ও জর্য াংক্রান্ত কাম িক্রভ: 
 

)ক ( জনশুভার্য ও গৃগণনা :জনশুভার্য ও গৃগণনা র্ফর্ফএবযএকটি উবেখবমাগ্য কাম িক্রভ। জনাংখ্যায আকায  ,মবৌবগার্রক র্ফন্যা ও 

জনর্ভর্তয র্ফর্বন্ন বফর্ষ্টুভবয ভানম্পন্ন Benchmark Database এয জন্য তথ্য াংি কযা ,জাতীয় উন্নয়নভরক র্যকল্পনা 

প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন , র্নফ িাচনী এরাকা  ীভানা র্নধ িাযণ  ,জাতীয় ম্পবদ য সুষ্ঠু ও সুলভ ফ  ন  ,চাকুর্যবক্ষবি আঞ্চর্রক মকাটা র্নধ িাযণ প্রভৃর্ত 

কাম িক্রবভ জনশুভার্য ও গৃগণনায তথ্য অর্যাম ি। ১৫ -১৯ ভাচ ি ২০১১ মদবয ঞ্চভ  জনশুভার্য (আদভশুভার্য) ও গৃগণনা অনুর্ষ্ঠত 

বয়বছ। উক্ত শুভার্যবত প্রথভ iCADE Software ব্যফায ও ICR মভর্বন ২০১১ াবরয শুভার্যয তথ্য প্রর্ক্রয়াকযণ কযা বয়বছ। 

র্ডর্জটার ির্ত ব্যফায কবয দ্রুততভ ভবয় শুভার্যয র্নর্ভ ির পরাপর মদয়া ম্ভফ বয়বছ। এ শুভার্যয অধীন ০৫ টি ন্যানার র্যবাট ি ৬৪ 

টি মজরা র্যবাট ি  ,কর মজরায কর্ভউর্নটি র্যবাট ি প্রকার্ত বয়বছ । একইাবথ ১৪ টি ভবনািাপ এফাং ০১ টি পুবরন প্রবজকন 

প্রর্তবফদন প্রস্তুত কযা বয়বছ। আগাভী ২০২১ াবরয ২৫ মথবক ৩১ অবটাফয এ ফাাংরাবদবয ৬ষ্ঠ জনশুভার্য ও গৃগণনা অণুর্ষ্ঠত বফ। 

 

(খ) অথ িননর্তক শুভার্য: ২০১৩ াবরয ভাচ ি-মভ ভাব ফাাংরাবদব তৃতীয় অথ িননর্তক শুভার্যয তথ্য াংি কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা য়। অ-

কৃর্লভরক খাতগুবরাবক র্যকর্ল্পতবাবফ উন্নয়নভৄখী কযায রবক্ষু একটি র্যাংখ্যান র্বর্ত্তক কাম িকয র্বত গবড় মতারাই এ শুভার্যয ভর 

উবিশ্য প। তৃতীয় অথ িননর্তক শুভার্যয ভাধ্যবভ াংগৃীত তথ্য প্রর্ক্রয়াকযণ কবয মযকড ি কভ ভবয়য ভবধ্য গত ১৭ নববম্বয ২০১৩ তার্যবখ 

শুভার্যয প্রাথর্ভক পরাপর প্রকা কযা য়। এ ছাড়া শুভার্যয ভাধ্যবভ াংগৃর্ত তবথ্যয গুণগত ভান মাচাইবয়য রবক্ষু ভর শুভার্য ম্পন্ন 

ওয়ায য ম্ভাব্য কভ ভবয়য ভবধ্য ফাাংরাবদ উন্নয়ন গবফলণা প্রর্তষ্ঠান কতৃিক গণনা যফতী মাচাই (র্ইর্) কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা 

য়। আধুর্নক পটওয়ুায ব্যফায কবয এফাযই প্রথভ ইউর্নয়ন তথ্য ও মফা মকবন্দ্রয (UISC) ভাধ্যবভ স্থানীয় ম িাবয় স্থার্ত 

যকাবযয অতুাধুর্নক প্রভের্ক্ত ব্যফায কবয ম্ভাব্য ফ ির্নম্ন ভবয়য ভবধ্য অথ িননর্তক শুভার্যয তথ্য র্ফর্ফএ দয দপ্তবয কর্ম্পউটাবয 

ধাযণ কযা য়। অথ িননর্তক শুভার্যয কর র্যবাট ি মথাভবয় প্রকা কযা বয়বছ। র্ফজবন মযর্জস্টায: মদবয প্রবতুকটি স্থায়ী ব্যফা-

প্রর্তষ্ঠাবনয র্কছু গুরুত্বপূণ ি মভৌর্রক তথ্যম্বর্রত একটি পূণ িাঙ্গ মকর্ন্দ্রভূত তথ্যবান্ডায বতর্যয রবক্ষু ইবতাভবধ্য র্ফজবন মযর্জস্টায 

(Business Register) প্রস্তুত কাম িক্রভ াবত মনয়া বয়বছ। এটি মদবয অথ িননর্তক র্যাংখ্যান প্রণয়বনয প্রধান কাঠাবভা র্ববফ 

ব্যফহৃত বফ। র্ফজবন মযর্জস্টাবয প্রর্তটি প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ, ঠিকানা, আইনগত কাঠাবভা, কাম িাফরীয ধযণ, র্নবয়ার্জত জনফবরয াংখ্যা, 

ফাৎর্যক গড় উৎাদন, মভাট ম্পবদয র্যভাণ ইতুার্দ তথ্য থাকবফ। 
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:কৃর্ল শুভায )গ(  দ ফছবযয ধাযাফার্কতায় মদবয যফতী অথ িাৎ ৫ভ কৃর্ল শুভার্য ২০১৯ াবর অনুর্ষ্ঠত বয়বছ। র্যাংখ্যান আইন 

২০১৩ অনুমায়ী কৃর্ল )স্য ,ভৎস্য  ও প্রার্ণম্পদ( শুভার্য অনুর্ষ্ঠত বফ। ভর্ন্বতবাবফ এ শুভার্য র্যচারনা কযায র্িান্ত িণ কযা 

বয়বছ। কৃর্ল  ,ভূর্ভ  ব্যফায ,ভৎস্য ও প্রার্ণম্পদ খাবতয অফকাঠাবভাগত র্যফতিন র্ফলয়ক তথ্য এ শুভার্যবত াংি ও প্রকা কযা বফ।  

 

 )ঘ ( বাইটার স্টুাটিটিক : র্ফর্ফএ ১৯৮০ ার বত স্যাম্পর বাইটার মযর্জবিন র্বস্টভ ীল িক জর্য র্যচারনা কবয র্নয়র্ভতবাবফ 

ফার্ল িক প্রবক্ষর্ত জনাংখ্যা  ,জন্ায ,ভতুুায ,র্শু ভতুুায ,ভাতৃ ভতুুায ,প্রতুার্ত গড় আয়ু ,র্ফফা/তারাবকয ায ,আগভন-

ফর্গ িভন ায ,জন্ র্নবযাধক ব্যফায ায ও প্রর্তফন্ধী ায ইতুার্দ তথ্য প্রকা কবয থাবক। 

 

 কার্যগর্য ও বৃর্ত্তভরক র্ক্ষা ও প্রর্ক্ষণ)ঙ ( (TVET) প্রর্তষ্ঠান শুভার্য : মদব প্রথভফাবযয ভবতা যকার্য ও মফযকার্য প্রর্তষ্ঠান কতৃিক 

র্যচার্রত কার্যগর্য ও বৃর্ত্তভরক র্ক্ষা ও প্রর্ক্ষণ প্রর্তষ্ঠানগুবরায দক্ষতা উন্নয়ন াংক্রান্ত কাম িক্রবভয ফাস্তফ অফস্থা ম্পবকি তথ্য 

াংিরবয রবক্ষু র্ফর্ফএ কার্যগর্য ও বৃর্ত্তভরক র্ক্ষা ও প্রর্ক্ষণ (TVET) প্রর্তষ্ঠান শুভার্য ২০১৫ র্যচারনা কবযবছ।   

 

(চ) অন্যান্য শুভার্য ও জর্যভ: এছাড়াও র্ফর্ফএ এয যাজস্ব ও উন্নয়ন খাবতয ফাবজবটয অবথ ি র্নয়র্ভতবাবফ র্ফর্বন্ন জর্যবয ভাধ্যবভ 

র্যাংখ্যান প্রণয়ন কবয থাবক। ২০১৪ -১৫ অথ িফছবয উইাং র্বর্ত্তক র্ফর্বন্ন কভ িসূর্চ মথা- ফর্স্ত শুভার্য ও বাভান মরাকগণনা ২০১৪ ,মল থ 

অুান্ড ভযর্ফর্ডটি স্টুাটা াবব ি ২০১৪ ,চাইল্ড ভাদায র্নউর্েন াবব ি ২০১৪  ,এোবকন াউজবাল্ড  াবব ি ২০১৪  ,জনজীফবন জরফায়ু 

র্যফতিবনয প্রবাফ ীল িক জর্য,  ২০১৫ েী ঋণ জর্য ২০১৪  ,র্ফর্বন্ন পবরয উৎাদনীরতা র্ন রূণ জর্য  ,জাতীয় র্াফ উন্নয়ন 

কভ িসূর্চ এফাং মস্টট মপইজ পয ন্যানার পুবরন মযর্জিায কাম িক্রভভ ম্পন্ন কবযবছ। এছাড়াও র্ফর্ফএ র্নয়র্ভতবাবফ বিভার্ক 

শ্রভর্ক্ত জর্য  ,র্শু শ্রভর্ক্ত জর্য ,ভার্ল্টর ইনর্ডবক টয ক্লাস্টায াবব ি  ,উৎাদনীরতা জর্য ,াবব ি অফ ম্যানুপুাকচার্যাং ইন্ডার্ি 

চারনা  কবয থাবক।এফাং ভজুর্য ায জর্য ইতুার্দ র্য   

 

প্রর্তষ্ঠারগ্ন মথবক র্ফর্ফএ কতৃিক র্যচার্রত গুরুত্বপূণ ি শুভার্য ও জর্যভ র্নম্নরূ: 

ক্রর্ভক কাম িক্রভ ভন্তব্য 

১ জনশুভার্য ও গৃগণনা ১৯৭৪ ার মথবক ১০ ফছয অন্তয মভাট ৫ টি শুভার্য র্যচার্রত বয়বছ 

২ অথ িননর্তক শুভার্য ১৯৮৬ ার মথবক মভাট ৩ টি শুভার্য র্যচার্রত বয়বছ 

৩ কৃর্ল শুভার্য ১৯৭৭ ার মথবক মভাট ৪ টি শুভার্য র্যচার্রত বয়বছ 

৪ খানায আয় ব্যয় জর্য ১৯৭৩-৭৪ ার মথবক মভাট ১৫ টি জর্য র্যচার্রত বয়বছ 

৫ শ্রভর্ক্ত জর্য ১৯৮০ ার মথবক এ ম িন্ত ১৩ টি জর্য র্যচার্রত বয়বছ 

৬ স্যাম্পর বাইটার মযর্জবিন াবব ি ১৯৮০ ার মথবক ফাৎর্যক র্বর্ত্তবত র্নয়র্ভত অনুর্ষ্ঠত বচ্ছ 

৭ উৎাদন র্ল্প জর্য ১৯৭২ ার মথবক ২৮ টি জর্য র্যচার্রত বয়বছ 

৮ ভার্ল্টর ইর্ন্ডবকটয ক্লাস্টায াবব ি ১৯৯৩ ার মথবক ১২ টি জর্য র্যচার্রত বয়বছ 

৯ চাইল্ড র্নউর্েন াবব ি ১৯৮৫-৮৬ ার মথবক ৭ টি জর্য র্যচার্রত বয়বছ 

১০ কৃর্ল দাগগুচ্ছ জর্য ১৯৭৪ ার মথবক ফাৎর্যক র্বর্ত্তবত র্নয়র্ভত অনুর্ষ্ঠত বচ্ছ 

১১ ওবয়জ মযট াবব ি ১৯৭৪ ার মথবক ফাৎর্যক র্বর্ত্তবত র্নয়র্ভত অনুর্ষ্ঠত বচ্ছ 

১২ ভল্য ও ভজুর্য র্যাংখ্যান ১৯৭৪ ার মথবক ফাৎর্যক র্বর্ত্তবত র্নয়র্ভত অনুর্ষ্ঠত বচ্ছ 

১৩ মল থ অুান্ড মডবভািার্পক াবব ি ১৯৮০ ার মথবক ৫ টি জর্য র্যচার্রত বয়বছ 

১৪ কৃর্ল পবরয আয়তন ও উৎাদন 

জর্য 

১৯৭২ ার মথবক ফাৎর্যক র্বর্ত্তবত র্নয়র্ভত অনুর্ষ্ঠত বচ্ছ 

১৫ র্যবফ, জরফায়ু ও দুবম িাগ  

র্যাংখ্যান 

২০১৬ ার মথবক জর্য ও মবকন্ডার্য উৎ বত তথ্য উাত্ত 

াংিপূফ িক র্যবফ, জরফায়ু ও দুবম িাগ  র্যাংখ্যান প্রকা কযা বচ্ছ 

 

(ছ) র্ফর্ফএ কতৃিক User-Producer Dialogue  আবয়াজন: কর ধযবনয জর্য ও শুভার্য কাম িক্রবভয পূবফ ি Data Producer 

র্ববফ র্ফর্ফএ র্নয়র্ভতবাবফ শুভার্য/ জর্য র্যকল্পনা, প্রশ্নি, র্ডজাইন, জর্যবয মক্ষবি নভৄনায়ন ির্ত ইতুার্দ র্ফলবয় আনুষ্ঠার্নক 



   

23 

বা, ওয়াকি, ও মর্ভনাবযয ভাধ্যবভ াংর্িষ্ট Data user ও Stakeholder গবণয র্নকট তা উস্থান কবয এফাং তাঁবদয গুরুত্বপূণ ি  

ভতাভত িণ কবয থাবক।  

 

(জ) অাংীদার্যত্বভরক কাম িক্রভ: 

র্ফর্ফএ জাতীয় এফাং আন্তজিার্তক ম িাবয় র্ফর্বন্ন াংস্থা, গবফলণা প্রর্তষ্ঠান, র্ফবশ্বয অন্যান্য মদবয জাতীয় র্যাংখ্যান াংস্থা এফাং 

উন্নয়ন-বমাগীয াবথ ঘর্নষ্ঠবাবফ কাজ কবয আবছ। র্ফর্ফএ জাতীয় াংস্া মমভন: A2i, GED, NSDC, BIDS, DAE, 

DGHS, ISRT এফাং আন্তজিার্তক াংস্থা মমভন: UNFPA, UNDP, UNICEF, WHO, FAO, ICDDR,B, World Bank, 

UN-ESCAP, JICA, KOICA, SESRIC, WFP প্রভূর্তয াবথ ভন্বয় ও গবফলণাধভী কাজ কযবছ। 

 

১.৬ র্নধ িার্যত রক্ষুভািাভ অজিবনয মক্ষবি র্ফযভান ভস্যা/চুাবরঞ্জ: 

র্নধ িার্যত রক্ষুভািাভ অজিবনয মক্ষবি ফড় চুাবরঞ্জ র র্ফর্ফএ এ জনফর স্বল্পতা। াাংগঠর্নক কাঠাবভা পুনুঃর্নধ িাযবণয য প্রবয়াজনীয় 

জনফর এখনও াওয়া মায়র্ন। মজরা ও র্ফবাগীয় ম িাবয় অর্প বফন মনই এফাং কভ িকতিা/কভ িচাযীগবণয প্রর্ক্ষবণয জন্য প্রর্ক্ষণ 

ইন্পটিটিউট মনই। পবর দক্ষ জনফর গঠন র্ফর্িত বচ্ছ। র্যাংখ্যার্নক তথ্য ও উাত্ত প্রদাবন উত্তযদাতায অবনক মক্ষবি অনাি ঠিক 

র্যাংখ্যান প্রস্তুবতয মক্ষবি অন্তযায় র্ববফ কাজ কবয। রক্ষুভািাভ অজিবনয গৃর্ত কাম িক্রভভবয ফাবজট স্বল্পতা ও ফাবজবটয 

ফযাি ভয়ভত না াওয়া কাবজয গর্তবক িথ কবয। 

 

১.৭ রক্ষুভািা অজিবনয মক্ষবি াংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ-এয গুরুত্বপূণ ি সুার্য: 

MDG-উত্তয জার্তাংঘ মঘার্লত SDG এফাং অন্যান্য Framework ফাস্তফায়বন র্যকল্পনা কর্ভন এফাং যকাবযয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়বক 

তথ্য উাত্ত দ্বাযা ায়তায র্নর্ভত্ত জরুর্য র্বর্ত্তবত শুভার্য/জর্য কবয র্ফলয় র্বর্ত্তক Baseline তথ্য-উাত্ত বতর্য কযা অতুন্ত গুরুত্বপূণ ি। 

এ রবক্ষু র্ফর্ফএবক প্রবয়াজনীয় ফাবজট ফযাি মদয়া, দ্রুত জনফর র্নবয়াবগয ব্যফস্থা কযা, কভ িকতিাবদয দক্ষতা বৃর্িয রবক্ষু প্রবয়াজনীয় 

প্রর্ক্ষণ প্রদান, জরুর্যর্বর্ত্তবত ৬৪টি মজরা এফাং ৮টি র্ফবাবগ অর্প বফন র্নভ িাণ অতুন্ত জরুর্য। এছাড়াও র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ 

মপ্রর্ক্ষত র্যকল্পনা ২০২১- ২০৪১ অনুমায়ী মম ভস্ত কাম িক্রভ িণ কবযবছ মগুবরা ফাস্তফায়বনয ম িায়ভ ভল্যায়বনয জন্য তথ্য 

উাবত্তয র্যভাণগত সূচকভ র্ফবিলণ কযা প্রবয়াজন। যকাবযয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ মম ধযবনয ডাটাবফইজ বতর্য কযবছ মখাবন 

র্ফর্ফএ এয অাংীদার্যত্ব অতুন্ত গুরুত্বপূণ ি। কাযণ র্ফর্ফএই একভাি যকার্য প্রর্তষ্ঠান মা আন্তজিার্তক ভানদবে র্ফর্বন্ন তথ্য উাত্ত 

াংি, প্রস্তুত ও যফযা কবয থাবক। এ মপ্রর্ক্ষবত প্রবয়াজনীয় উবযাগ িবণয ভাধ্যবভ যকায মঘার্লত রূকল্প ২০২১  ফাস্তফায়ন  এফাং 

২০৪১ াবরয ভবধ্য উচ্চ -ভধ্যভ আবয়য মদব প্রতুাফতিন এয র্যফীক্ষণ ও ভল্যায়ন মথাথ ি বফ। 

 

 

১.৮ উইাং র্বর্ত্তক কাম িক্রবভয র্ফফযণ 

র্ফর্ফএ এয ার্ফ িক কাম িাফর্র র্নম্নফর্ণ িত উইাংভবয ভাধ্যবভ ম্পন্ন কযা বয় থাবক:  

i)      এর্িকারচায উইাং 

ii) মন্পা উইাং 

iii) কর্ম্পউটায উইাং  

iv)     র্পন্যান্প, অুাডর্ভর্নবিন অুান্ড ম্যাবনজবভট ইনপযবভন র্বস্টভ উইাং 

v)  ইন্ডার্ি এন্ড মরফায উইাং 

vi)  ন্যানার অুাকাউর্টাং উইাং 

vii)  মডবভািার্প এন্ড মরথ উইাং 

viii)   স্টুাটির্স্টকুার স্টাপ মের্নাং ইনর্স্টটিউট। 
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২.০। কৃর্ল উইাং (Agriculture Wing): 

 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায এর্িকারচায উইাং জাতীয় ম িাবয় কৃর্ল র্ফলয়ক তথ্য াংি, াংকরন এফাং প্রকাবয 

দার্য়ত্ব ারন কবয থাবক। এর্িকারচায উইাং কতৃিক প্রকার্ত র্যাংখ্যাবনয ভবধ্য ৬টি প্রধান পবরয ( আউ, আভন, 

মফাবযা, গভ, াট ও আলু) আফাদকৃত জর্ভয র্যভাণ, একযপ্রর্ত পরন ায এফাং মভাট উৎাদন র্াফ ফবচবয় গুরুত্বপূণ ি। এ 

ছয়টি প্রধান পর ছাড়াও অন্যান্য ১৩৭টি পবরয ফছযর্বর্ত্তক আফার্দ জর্ভয র্যভাণ এফাং উৎাদন র্াফ প্রস্তুত ও প্রকা 

কবয থাবক। ভূর্ভ ব্যফায, কৃর্ল ভজুর্য, মচ র্যাংখ্যান, পবরয ক্ষয়ক্ষর্ত ও অন্যান্য কৃর্ল র্যাংখ্যানও এ উইাং কতৃিক 

প্রস্তুত ও প্রকার্ত বয় থাবক। এছাড়া মবকন্ডার্য উৎ মথবক 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। 

 

এর্িকারচায উইাংবয়য কাবজয র্ফফযণুঃ- 

 ৬টি প্রধান পর (আউ, আভন, মফাবযা, গভ, াট ও আলু) এফাং ১৩৭টি অপ্রধান পবরয আয়তন ও উৎাদন র্াফ 

প্রাক্করন; 

 ৬টি প্রধান পবরয পূফ িাবা জর্য; 

 অস্থায়ী পবরয ক্ষয়ক্ষর্তয র্াফ প্রাক্করন; 

 ভার্ক কৃর্ল ভজুযী ায র্নরুন; 

 ভূর্ভ ব্যফায ও মচ র্যাংখ্যান; 

 ফার্ল িক কৃর্ল র্যাংখ্যান ফল িিন্থ প্রণয়ন; 

 

২.১ এর্িকারচায উইাংবয়য জনফর াংখ্যাুঃ- 

 

 ১ভ ২য় ৩য় ৪থ ি মভাট 

অনুবভার্দত ১৮ ৪ ৮০ ১১ ১১৩ 

র্ফযভান ১২ ৪ ২৪ ৭ ৪৭ 

 

২.২   ২০১৮-১৯ এফাং ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ৬টি প্রধান পর (আউ, আভন, মফাবযা, গভ, আলু ও াট) এয আফার্দ জর্ভয 

র্যভাণ ও উৎাদবনয র্াফুঃ 

 

পবরয নাভ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

আফার্দজর্ভয আয়তন 

(রক্ষএকয) 

উৎাদন  

(রক্ষবভ. টন) 

আফার্দজর্ভয আয়তন 

(রক্ষএকয) 

উৎাদন  

(রক্ষবভ. টন) 
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আউ ২৭.৩১ ২৭.৭৫                      ২৭.০৬ ২৭.৫৫ 

আভন ১৩৮.৯২ ১৪০.৫৪ ১৭৩.৩৯ ১৪২.০৩ 

মফাবযা ১১৮.৩২ ১৯৫.৬০ ১১৭.৬৭ ১৯৬.৪৫ 

গভ ৮.১৬ ১০.১৬ ৮.২১ ১০.২৯ 

আলু ১১.৫৮ ৯৬.৫৫ ১১.৩৯ ৯৬.০৫ 

াট ১৮.৫২ ৮৫.৭৬(রক্ষ মফর) ১৬.৭৯ ৮০.৪৫ (রক্ষ মফর) 

 

 

২.৩ ২০১৮-১৯ এফাং ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয ১৩৭ টি অ-প্রধান ( ১৩টি গ্রু) পবরয অধীন আফার্দ জর্ভয র্যভাণ ও উৎাদন 

র্াফুঃ 

পদরয গ্রু পদরয নাভ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

  

আফারদ জরভয 

আয়তন 

(একয) 

উৎাদন 

(দভ.টন) 

আফারদ জরভয 

আয়তন (একয) 

উৎাদন 

(দভ.টন) 

দানা জাতীয়  

ফারর ি/মফ 471 157 ৩৬১ ১২৪ 

যরফ চজায়ায 9১ ৩৯ ৬৩ ৩১ 

গ্রীষ্মকারীন চজায়ায 105 48 ১০১ ৪৬ 

যরফ ভুট্টা 922876 3119855 ৯৭৩১৬৮ ৩৫২৮০২৯ 

খরযপ ভুট্টা 177008 449466 ১৯২৪২৬ ৪৮৭২৭৭ 

র না ও কাউন 1541 617 ১৩০০ ৪৬৪ 

         ৯ ৫ ৯ ৪ 

ডার জাতীয়  

চ ারা 11891 5347 ১১৪৪৭ ৪৯৪২ 

অড়য 1149 468 ১১০৪ ৪৫৮ 

ভসুয ৩৫১৯৩০ ১৭৫৩৮৪ ৩৪৯১০৯ ১৭৭৩৫৪ 

ভটয ১৭৫৩৮ ৭৪৩৯ ২০৫৯১ ৮৭৭৭ 

ভৄগ 102109 33951 ১০৮৭৪২ ৩৭০৫৪ 

ভাকরাই 113812 42273 ৯০১০৫ ৩৪২১৭ 

চখারয 257536 116718 ২৭২৪৯৮ ১১৯৫৪৮ 

     ১৬৬৯৮ ১০৯৯৯ ২৬৮২০ ১৪৭২১ 

         ২৪৭২ ৮৪৮ ১৮০০ ৫৮৭ 

চতর জাতীয় 

ীতকারীন রতর 8855 3462 ৭৯০৮ ৩২২৪ 

খরযপ রতর 75671 28151 ৭৫২৬০ ২৮৫৬২ 

যাই ও রযলা (চদী) 667242 311740 ৭৬৩৮৫৫ ৩৫৮২৪৯ 

যরফ  ীনা ফাদাভ 76054 55108 ৭১২২০ ৫৪০৮৫ 

খরযপ  ীনা ফাদাভ 11077 7724 ৯৩০৮ ৬৮২৯ 
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পদরয গ্রু পদরয নাভ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

  

আফারদ জরভয 

আয়তন 

(একয) 

উৎাদন 

(দভ.টন) 

আফারদ জরভয 

আয়তন (একয) 

উৎাদন 

(দভ.টন) 

য়ারফন 154396 110785 ১৫১৪০৭ ১০৪৭৬১ 

নারযদকর 88740 431596 ৮৯৭৮৬ ৪১১৮৭৩ 

রতর 13057 3641 ১০১৫৬ ৩০৯৪ 

       ৩১৮৭ ১৯৭৫ ৩৩৩০ ১৪৪৮ 

ভরা জাতীয় 

যরফ ভরয  195256 106021 ১৯১০৭৬ ১১১৯৬৩ 

খরযপ ভরয  43947 43452 ৪৮৩৬৭ ৪৫৬৪৪ 

চেঁয়াজ 426157 1802868 ৪৫৭৮০৯ ১৯৫৩৮০০ 

যসুন 177262 466389 ১৮১৭৭৮ ৪৮৫৪৪৮ 

লুদ 69645 147439 ৮২১১৩ ২৮৬১৫৮ 

আদা 23747 80234 ২৫৪৬২ ৮৪৮৮৭ 

ধরনয়া 50049 19295 ৫০১০০ ২১৩৪৬ 

কযারকাভ 8 11 ১৩ ৩৮ 

           ২৬১৪ ১২২৩ ২১২৯ ১০০৫ 

     ৩৬৯ ১৮৫ ৩৭৯ ২০০ 

           ৭৩৭৭ ৫৪৮৭ ৭৫০৮ ৫৬১৬ 

        ১৩৭৬ ১৪৩৬ ১৩৯২ ১৮১৫ 

           ৯ ৯ ১১ ৫ 

সুগায জাতীয় 

আখ ২০০৩১২ ৩১৪১৯২৩ ২১৩১১৩ ৩৬৮২৯৫১ 

চখজুয ২৫৯৭০ ২৪৮৯০ ২৬০৯৯ ৩৫৩৫৫ 

চখজুদযয য 63261 165651 ৭৫২৬০ ১৫২৭৪৭ 

তাদরয া 50202 ৭০৩৭১ ৫০৩১৩ ৭৩০১১ 

াকা তার(য) 7505 49290 ৬৮৩৭ ৪৬১৬৭ 

াকা তার 82998 ১৩৪৮৩১ ৮১৩৪৪ ১৬১৪২৩ 

আঁ জাতীয় 

খরযপ তুরা (কুরভল্লা) 17489 ১৫০৩ ১৭৩৩৪ ১৪৯৭ 

যরফ তুরা (আদভরযকান) 13479 17649 ১৩১৩৯ ৯৬৩৫৪ 

ণ (ীতকারীন) 77 ৫৮ ৮৩ ৭৯ 

রভৄর তুরা 18104 ৮৫৭৪ ১৮৭৩২ ৪৮৬৯১ 

চনাজাতীয় 

তাভাক   
  

মরত 

ভরতাযী 

বারজিরনয়া 

19১৭২ 13৫৩৪ ১৯৮৬১ ১৩৮২১ 

৫৬৯২৭ ৪৯৪০২ ৯৮০৬ ৬৯৭৪ 

৭১২৮৩ ৬৫৬৬১ ৭০৩৩৯ ৬৫০৫৮ 
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পদরয গ্রু পদরয নাভ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

  

আফারদ জরভয 

আয়তন 

(একয) 

উৎাদন 

(দভ.টন) 

আফারদ জরভয 

আয়তন (একয) 

উৎাদন 

(দভ.টন) 

ান 54251 210629 ৫৪৯৮১ ২১৪৭৮২ 

 া 133443 90685 ১৪৬৬৮৯ ৮৯৯৩১ 

সুারয 96190 316715 ৯৬৯৪৫ ৩২৮৬১০ 

ফজী জাতীয় 

(গ্রীষ্মকারীন) 

কাঁকদযার 12634 24291 ১২৮৮৯ ৩১৯১০ 

রভরি কুভড়া ২৮৩৯৪ ১১৪৪০৭ ৩৩৯০৫ ১৩৬২৬৯ 

চফগুন 47213 170189 ৪৯১০৫ ১৮৪৯১৭ 

টর 24364 85374 ২৬০৯৫ ৯০৫৭৬ 

চঢড় 28647 54183 ২৮৫১৫ ৫৫৯০৫ 

র াংগা 25190 52187 ২৫০৮৫ ৫২৫৭৫ 

কযরা 26491 54443 ২৭৪৮৪ ৫৯৩৭১ 

কাঁ া করা 27857 160891 ২৯২১৬ ১৬৬৮৯০ 

 ারকুভড়া 25303 78845 ২৫০৫০ ৮০৮১৪ 

া 24608 73220 ২৪৪১৩ ৮২৯৬৩ 

রখযা 13381 45916 ১৪১৫৪ ৪৭২৯৬ 

প ুঁই াক 26062 83189 ২৭২৪২ ৮৮২৭২ 

র র াংগা 18523 37613 ১৯৭৭৪ ৪২৯৩৮ 

ডাটা 26608 75146 ২৬৮৩৫ ৭৬৬৫৪ 

ফযফটি 17519 28915 ১৭২৬১ ২৮৪১০ 

ধুন্দুর 10705 21426 ১০৭৫০ ২১২৯২ 

কচুয ররত 16738 41521 ১৭৮০৭ ৪৭০৩০ 

       ৪১৮৭ ৬২২৮ ৪১৮৪ ৬৩৭৮ 

     ২২১৪ ১২১৬৫ ২১৯৯ ১৬২০৬ 

      ২৫২৯৬ ১০৯৩২২ ২২৭৭৯ ৯৮৩৩৪ 

       ১৩০১৮ ৫৭১৪৯ ১৩৮৫১ ৬১৭৫১ 

       ৪৭৭২ ১৬৮৪৫ ৫৬৬৫ ১৭৫৮৪ 

      ১০২২৯ ৩৬৫৭৮ ৯৯৫১ ৩৪৪৮১ 

 

ফজী জাতীয়  

(ীতকারীন) 

রজনা 16967 28745 ১৪৬৬১ ২৮০৭৩ 

কাঁ া চেঁদ 21776 352816 ১৯৮১১ ৩৯১৪২৫ 

চফগুন 82206 360421 ৮২৯৩৩ ৩৭২৮৭০ 

রভরি কুভড়া 43171 205666 ৪৩২৬২ ২০৩৫৬০ 

ফুরকর ৪৯৮৬৯ ২৮৪৩২৭ ৫৪২৫০ ২৮৩১৫৭ 
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পদরয গ্রু পদরয নাভ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

  

আফারদ জরভয 

আয়তন 

(একয) 

উৎাদন 

(দভ.টন) 

আফারদ জরভয 

আয়তন (একয) 

উৎাদন 

(দভ.টন) 

ফাঁধাকর ৪৭৪০১ ৩৩১০২০ ৫৪৭৯৪ ৩৮৪২৯১ 

ারন রাঊ ৪৭৩9১ ২৩৬০৩৩ ৪৯০৯৬ ২৫০৬১৩ 

টদভদটা 69697 387653 ৭০৪৬০ ৪১৫৪৯৪ 

ভৄরা 64434 308395 ৬৪৭৮৪ ২৮৬৫৪৩ 

ীভ 51578 144050 ৬১৬২৮ ১৬৯৭৩৫ 

গাজয 5085 19246 ৫৩৭৪ ২০৯৯৩ 

      ২৯৬৫ ৭৫১৩ ৩৩১০ ৮৯৪৪ 

    ১৪৫৪৮ ২৯৫০৩ ১৪৪১৯ ২৮১৩৭ 

ারাং াক 23672 57616 ২৪৩২৬ ৫৯৪০০ 

রার াক 29277 66694 ৩০৬০৪ ৬১০৯৬ 

রাউ াক 16156 26812 ১৬৮৩৫ ৩১১২৬ 

পর (অস্থায়ী) 

াকা করা 120709 833309 ১২১৭৭৭ ৮১৭৯০৪ 

আনায 36800 217439 ৩৭১৮২ ২১৮০৪৮ 

ফাাংগী 9061 41275 ৮৮৮৮ ৪০৮২৪ 

তযভৄজ 27289 187685 ৩০২৬২ ২৫৪৮১৪ 

স্ট্রদফযী 15 54 ৩৬ ৯৮ 

ারন পর 360 1388 ৩২৬ ১৩০৫ 

পর (স্থায়ী) 

আভ 235393 1219450 ২৩৫৩৪৮ ১২২২৩৬৮ 

কাঁঠার 41014 1037877 ৪০৮৯৬ ১০০১৭৫৬ 

কভরা 45342 3393 ১৯১৫ ৩২১২ 

কুর 39763 129151 ৩৮৫০৬ ১৩০৯৬৭ 

জাভরুর 5832 12621 ৫৯১৩ ১২৩২৬ 

কাভযাাংগা 7156 13329 ৭০৬২ ১৫০৬৮ 

জরাই 4766 17447 ৫০৫০ ১৮১০৬ 

আভড়া 18437 40521 ১৮৯৭০ ৪৬০৬৯ 

চেঁতুর 15461 11645 ১১২৭৪ ১১৩৯০ 

ররচু 43901 79834 ৩১৫৯১ ৮০৯২০ 

চয়াযা 96608 236881 ৬৭৩৪৪ ২২৬০২৮ 

চরবু 158842 67077 ১৫৬৪৪০ ৫৮৫৫২ 

জামু্বযা/ ফাতারফ চরবু 312৮০ 72110 ৩১৬৪১ ৮১০২৬ 
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পদরয গ্রু পদরয নাভ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

  

আফারদ জরভয 

আয়তন 

(একয) 

উৎাদন 

(দভ.টন) 

আফারদ জরভয 

আয়তন (একয) 

উৎাদন 

(দভ.টন) 

াকা চেঁদ 8461 135809 ৯০০৪ ১৩০৬৭৯ 

ডাফ 77213 473075 ৭৭১৫৩ ৪৭৯৬৬৯ 

চফর 17901 28706 ১৮৭৮৪ ৩০১১৬ 

    ১৪১৩ ৬১৮৩ ১৩৮৮ ৫৫৮৩ 

      ১৪৩৬ ৭০৫৩ ১৮৫৯ ৬৩৩০ 

      ৬৪০ ১৭৬৮ ৭২০ ২২৬৬ 

      ১০০৫ ২৭২১ ১০০৫ ১৭০৪ 

ড্রাগন ১৮ ৩৫ 
৫৪ ১৪১ 

      ৫০০২ ৯৬৩৫ ৫১৯৬ ৯৮০৯ 

      ৫৬ ১৫৮৯ ৫২ ১৩২৮ 

 ট   ৩৪৮ ১৮৭৭ ৩৫৪ ১৯৩৫ 

     ৯৯৬ ২৭২৬ ১৩২৪ ৩৪৬৩ 

      ৩১৮০ ২৬৩১ ৩৩৫৫ ২৭৬০ 

      ৩৭ ১৬৯ ২৭ ১৭১ 

কার জাভ 50332 51501 ৩৭৪৯৪ ৫৬৫৮৪ 

ফুর জাতীয় 

চগারা ফুর ৫৭৫ ১৬০২৯ ৬৬৬ ১৯১৯৩ 

গাঁদা  ১৫২৬ ৩৫৬৬ ১৩৩৫ ২৯৯৮ 

যজনীগন্ধা 885 1759 ৯০৩ ২১৫৫ 

     ২৭ ২০ ২৭ ১৮ 

     ৯ ৬ ১৫ ১৩ 

           ৩০ ১৯ ২৯ ১৫ 

গ্লারডওরা 896 3936 ৯২৪ ৪০৫৬ 

অন্যান্য পর 

রভরি আলু ৫৬৮৬৯ 235881 ৬০৬৪৭ ২৪৫৭১৯ 

তুুঁত ২৯২ ২৭২৭৫ ৮৭৪ ২৬৪০৩ 

চগাখাদ্য 49695 237474 ৪৩৯৪২ ২৬৫৭৫৫ 

 

২.৪ কৃর্ল ভজুর্য ায: 

র্ফর্ফএ ভার্ক র্বর্ত্তবত কৃর্ল ভজুর্য ায াংক্রান্ত র্যাংখ্যান প্রণয়ন কবয থাবক। কৃর্ল ভজুর্য ায াংিবয জন্য প্রর্ত 

উবজরা বত নভৄনা র্বর্ত্তবত ১০ জন কৃর্ল র্দনভজুবযয াক্ষাৎকাবযয র্বর্ত্তবত উবজরায কৃর্ল ভজুবযয ায র্নরূণ কযা 

য়। কৃর্ল র্দনভজুয াওয়া না মগবর মাযা কৃর্ল কাবজয জন্য বদর্নক র্বর্ত্তবত ভজুয র্নবয়াগ কবযবছন এভন কৃলবকয র্নকট 

মথবক তথ্য মনয়া য়। ১৫ ফছয এফাং তদূর্ধ্ি ফয়বয পুরুল এফাং ভর্রা শ্রর্ভবকয ভজুর্য ায আরাদা আরাদা মনয়া য়। কর 

মজরায ভজুর্য ায াওয়ায য এয র্বর্ত্তবত ফাাংরাবদবয কৃর্ল ভজুর্য ায র্নরূণ কযা য়।  



   

30 

২০২০ বনয মখাযাকী ছাড়া এফাং মখাযাকী  পুরুল ও ভর্রা মববদ কৃর্ল ভজুর্যয ায র্নম্নরূুঃ 

(ার্যশ্রর্ভক টাকায়) 

ক্র: 

নাং 

ভাবয নাভ মখাযাকী মখাযাকী ছাড়া 

একবফরা দুইবফরা র্তনবফরা 

পুরুল ভর্রা পুরুল ভর্রা পুরুল ভর্রা পুরুল ভর্রা 

০১.          ২০২০ 392 292 381 290 378 289 418 316 

০২.         ২০২০ 398 302 377 294 379 281 419 309 

০৩.       ২০২০ 402 305 391 303 374 297 422 316 

০৪.       ২০২০ 414 309 400 311 393 321 448 338 

০৫.     ২০২০ 427 327 416 326 405 331 453 349 

০৬.     ২০২০ 405 310 402 302 385 303 431 324 

০৭.       ২০২০ 387 305 384 301 377 285 409 312 

০৮.      ২০২০ 387 301 380 286 373 287 422 309 

০৯.         ২০২০ 382 295 380 282 370 257 412 316 

১০.         ২০২০ 383 299 378 283 367 284 414 307 

১১.        ২০২০ 389 311 390 303 380 286 424 328 

১২.         ২০২০ 394 309 397 303 392 291 429 323 

 

২.৫ ভূর্ভ ব্যফায ও মচ র্যাংখ্যান  

 ২০১৮-২০১৯ বনয মচ র্যাংখ্যাবনয কাজ ম্পন্ন বয়বছ।  

 ২০১৮-২০১৯ বনয ভূর্ভ ব্যফায র্যাংখ্যাবনয কাজ ম্পন্ন বয়বছ। 

 

২.৬ এর্িকারচায উইাং কতৃিক ম্পার্দত কাম িক্রভ, ২০১৯-২০২০ অথ ি ফছয। 

 ৬টি প্রধান  পবরয উৎাদন ও আয়তবনয র্াফ প্রাক্করন কযা বয়বছ; 

 ১৩৭টি অপ্রধান পবরয উৎাদন ও আয়তবনয র্াফ প্রাক্করন কযা বয়বছ; 

 কৃর্ল র্যাংখ্যান ফল িিন্থ ২০১৯ প্রকার্ত বয়বছ। 

 

২.৭ এ ভয় অি উইাং কতৃিক প্রকার্ত উবেখবমাগ্য প্রর্তবফদন/প্রকানায র্ফফযণুঃ 

 

ক্রুঃ নাং প্রকানায নাভ প্রকাবয ন প্রকা াংখ্যা ভন্তব্য 

১. কৃর্ল র্যাংখ্যান ফল িিন্থ-২০১৯ ২০২০ র্র্যজ-৩১  
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৩.০ মন্পা উইাং (CENSUS WING) : 
 

মন্পা উইাং মদবয জনাংখ্যা, গৃগণনা, কৃর্ল ও অথ িনীর্তয ওয র্র্যয়র্ডক শুভার্য এফাং র্ক্ষা ও াভার্জক র্যাংখ্যান াংক্রান্ত 

জর্য র্যচারনা কবয থাবক। এছাড়া শুভার্য ভধ্যফতী ভবয় র্ফর্বন্ন র্ফলবয় এডক শুভার্য ও জর্য র্যচারনা কবয। দুবটা শুভার্যয 

ভধ্যফতী ভবয় জনাংখ্যায প্রবক্ষণ ও তৎযফতী ভবয় দীঘ িকারীন জনাংখ্যা প্রবক্ষণও এ উইাং কবয থাবক। এ উইাং চার্দায 

র্বর্ত্তবত জনাংখ্যা এফাং র্ক্ষা ও াভার্জক র্যাংখ্যান াংক্রান্ত জর্যও আন্তজিার্তক মক্ষবি যফযা কবয থাবক। জনশুভার্য ও 

গৃগণনা অন্যান্য শুভার্য মমভন- কৃর্ল শুভার্য এফাং অথ িননর্তক শুভার্য এ উইাং-এয ভাধ্যবভ ম্পার্দত বয় থাবক। যকায কতৃিক 

আবযার্ত দার্য়ত্ব র্ববফ র্ছটভবর শুভার্য/জর্য কাম িক্রভ ম্পন্ন কযায াাার্ জাতীয় টাস্ক মপাব িয র্িান্ত মভাতাবফক 

ফাাংরাবদব অফস্থানযত অর্নফর্ন্ধত র্ভয়ানভায নাগর্যক শুভার্য র্যচারনা কবযবছ এ উইাং। এ ছাড়াও, ফতিভান মপ্রক্ষাবট াভার্জক 

র্নযাত্তা কভ িসূর্চ অন্যান্য কভ িসূর্চবক আবযা সুর্নর্দ িষ্ট ও কাম িকযবাবফ ফাস্তফায়বনয জন্য র্ফশ্বব্যাাংবকয আর্থ িক ও কার্যগর্য ায়তায় 

র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয অধীন ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) কতৃিক ‘National Household 

Database (NHD)’ ীল িক প্রকবল্পয ভাধ্যবভ মদবয কর জনবগাষ্ঠীয তথ্য ম্বর্রত একটি ডাটাবফইজ এ উইাং কতৃিক প্রস্তুবতয 

কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। র্যাংখ্যান আইন, ২০১৩-এয ধাযা-১১ অনুমায়ী ‘াংস্থা কতৃিক র্যাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকা র্ফর্ধভারা, ২০১৪’ 

এফাং ‘াংস্থা কতৃিক র্যাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকা নীর্তভারা, ২০১৬’-এয আওতায় র্ফর্ফএ মম কর র্ফলবয় শুভার্য ও জর্য র্যচারনা 

কবয না, ম কর র্ফলবয় যকাবযয অন্য মকান াংস্থা শুভার্য ফা জর্য র্যচারনা কযায আবফদন কযবর মন্পা উইাং কতৃিক ‘অনার্ত্ত 

নদ’ প্রদান াংক্রান্ত কাম িক্রভ র্যচারনা কযা য়। জাতীয় র্যাংখ্যান ব্যফস্থায ভন্ববয় এটি একটি অতুন্ত গুরুত্বপূণ ি কাম িক্রভ। র্ফর্ফএ 

এয র্ফর্বন্ন গুরুত্বপূণ ি কাম িক্রভ এ উইাং-এয ভাধ্যবভ র্যচার্রত বয় থাবক।      

 

৩.১  মন্পা উইাং -এয কাম িাফর্রুঃ 

 

 মদবয জনাংখ্যা  ,গৃগণনা ,কৃর্ল ও অথ িনীর্তয ওয র্র্যয়র্ডক শুভার্য এফাং র্ক্ষা ও াভার্জক র্যাংখ্যান জর্য 

র্যচারনা কযা; 

 যকাবযয র্ফর্বন্ন চার্দা অনুমায়ী র্ফলয়র্বর্ত্তক এডক শুভার্য ও জর্য র্যচারনা কযা; 

 দুই শুভার্যয ভধ্যফতী ভবয় জনতার্ত্ত্বক সূচবকয র্বর্ত্তবত জনাংখ্যায প্রাক্করন এফাং তৎযফতী ভবয় দীঘ িকারীন 

জনাংখ্যায প্রবক্ষণ কযা; 

 র্যাংখ্যান আইন, ২০১৩ অনুমায়ী াংস্থা কতৃিক র্যাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাব অনার্ত্ত নদ প্রদান াংক্রান্ত কাম িক্রভ 

র্যচারনা; 

 জনশুভার্য ও গৃগণনা এফাং খানায আয় ব্যয় জর্যবয তবথ্যয র্বর্ত্তবত Small Area Estimation Methodology 

অনুযণপূফ িক মদবয ক্ষুদ্র এরাকার্বর্ত্তক দার্যদ্রু ভানর্চি প্রণয়ন; 

 যকাবযয র্যকল্পনা ও নীর্ত র্নধ িাযবণয জন্য ভাঠ ম িায় বত প্রার্নক তথ্য াংি ও াংকরন। 

 

৩.২   মন্পা উইাং এয মরাকফর াংখ্যা: 

 ১ভ মশ্রর্ণ ২য় মশ্রর্ণ ৩য় মশ্রর্ণ ৪থ ি মশ্রর্ণ মভাট 

অনুবভার্দত ২৩ ০৬ ৭৮ ১১ ১১৮ 

র্ফযভান ২১ ০৬ ৪৫ ১৫ ৮৭ 

 

৩.৩ র্যাংখ্যান আইন, ২০১৩-এয ধাযা-১১ এফাং ‘াংস্থা কতৃিক র্যাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকা র্ফর্ধভারা, ২০১৪’ অনুমায়ী ২০২০ 

াবর প্রদত্ত অনার্ত্ত নবদয তার্রকা: 

 

ক্রর্ভক আবফদনকাযী াংস্থায নাভ শুভার্য/জর্যবয নাভ অনার্ত্ত প্রদাবনয 
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নাং তার্যখ (র্ি.) 

(১) (২) (৩) (৪) 

০১ প্রাথর্ভক র্ক্ষা অর্ধদপ্তয ফার্ল িক প্রাথর্ভক র্ফযারয় শুভার্য ২০২০ (APSC 2020) ২৩/০২/২০২০ 

০২ জনস্বাস্থু পুর্ষ্ট প্রর্তষ্ঠান 

(আইর্এইচএন) 

National Micronutrient Survey in Bangladesh 

2020 

২৩/০৩/২০২০ 

০৩ জাতীয় চক্ষু র্ফজ্ঞান ইন্পটিটিউট ও 

াাতার 

মননওয়াইড ব্লাইন্ডবন াবব ি ২০২০ ২৩/০৩/২০২০ 

০৪ জনস্বাস্থু পুর্ষ্ট প্রর্তষ্ঠান 

(আইর্এইচএন) 

Survey on Nutritional Knowledge, Attitude 

and Practice among the school going 

adolescents of selected secondary schools in 

Bangladesh 

১৫/১১/২০২০ 

 

 

৩.৪ র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ / র্ফর্ফএ এয আওতায় ২০২০  চরভান প্রকল্পভবয র্ফফযণুঃ 

 

(ক)  জনশুভার্য ও গৃগণনা ২০২১ প্রকল্প। 

(খ)   ন্যানার াউজবাল্ড ডাটা মফইজ  ) NHD) প্রকল্প।   

(গ) মষ্ট্রনবদর্নাং স্টুাটিটিকুার কুাার্টি অফ র্ফর্ফএ পয কাবরকটিাং ডাটা অন পুবরন এন্ড মডবরবভট (Stat4Dev) প্রকল্প।             

 

৪.০    কর্ম্পউটায উইাং   (Computer Wing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

৪.১ র্ফর্ফএ এয কাবজয র্ফফযণ (প্রর্ত উইাং এয প্রধান ৫টি কাজ উবেখ):  কর্ম্পউটায উইাং 

কর্ম্পউটায উইাংবয়য কাম িাফর্রুঃ 

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

, র্যফধ িন এফাং নতুন Database বতর্য কযা। এছাড়া র্ফর্ফএ এয অন্যান্য উইাং কতৃিক ভাঠ ম িায় বত আর্যত তথ্য উাত্ত 

ইবরকের্নক প্রভের্ক্তবত ধাযণ ও প্রর্ক্রয়াকযণ কযা। নফসৃষ্ট র্ফর্বন্ন প্রার্নক ইউর্নবটয র্জও মকাড (Geo-Code) প্রদান কযা, 

র্ফযভান Geo-code ারনাগাদ এফাং যক্ষণাবফক্ষণ কযা। ফতিভাবন র্ফযভান Geo-code System মক ইাংবযজী ও ফাাংরা ফানান 

প্রর্ভতকযণ   RDBMS ভবডবর রূান্তয কযায কাজ অব্যাত আবছ; 

(২) কর্ম্পউটায র্ফলবয় প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ র্ফর্ফএ-এয জন্য দক্ষ জনফর বতর্য কযা, াড িওয়ুায ও পট ওয়ায মফা প্রদান র্নর্িত 

কযা। াড িওয়ুায ও পট ওয়ায াংক্রান্ত ভস্যা/রুটিটি দ্রুত র্নপত্র্ত্ত এফাং যক্ষণাবফক্ষণ মফা র্নর্িত কযা; 

(৩) ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযাবত স্থার্ত Internet ও Website র্যচারনা, যক্ষণাবফক্ষণ ও ভেগবাবমাগী মফা প্রদান র্নর্িত 

কযা; 

(৪) আধুর্নক ডাটা াংযক্ষণ ব্যফস্থা গবড় মতারায ভাধ্যবভ র্যাংখ্যান ম্পর্কিত ডাটা/তথ্য মথামথবাবফ াংযক্ষণ ও যক্ষণাবফক্ষণ কযা 

এফাং ব্যফাযকাযীবদয ডাটা যফযাব দ্রুত মফা প্রদান কযা; 

(৫) র্ফর্ফএ এয IT স্থানা, কর্ম্পউটায র্বষ্টভ, াব িায র্বষ্টভ ইতুার্দ র্ফলবয় র্যকল্পনা ও াংযক্ষবণয ব্যফস্থা িণ, ফাস্তফায়ন ও 

ভন্বয় াধন কযা এফাং র্যাংখ্যান ব্যুবযাবত স্থার্ত Network System সুষ্ঠুবাবফ র্যচারনা ও ভর্নটর্যাং কযা। 

 

৪.২ র্ফর্ফএ এয মরাকফর াংখ্যা-  কর্ম্পউটায উইাং: 

 ১ভ মশ্রণী ২য় মশ্রণী ৩য় মশ্রণী ৪থ ি মশ্রণী মভাট 

অনুবভার্দত  ৩৪ ২৬ ২৮৪ ০৯ ৩৫৩ 

র্ফযভান ০৮ ০৭ ৪৯ ০৩ ৬৭ 
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৪.৩ র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ/র্ফর্ফএ এয আওতায় ২০২০ াবরয চরভান প্রকল্পভবয র্ফফযণুঃ   

উইাং এয নাভ : কর্ম্পউটায উইাং 

প্রকবল্পয নাভুঃ : র্ফর্ফএ াবব ি,  ডাটা ার্ব ি এন্ড াটি ির্পবকট ম্যাবনজবভট প্রকল্প। 

 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থাুঃ : ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা 

ফাস্তফায়নকারুঃ   : জুরাই/২০২০ বত জুন/২০২১ ম িন্ত 

আযম্ভ                                                                                : জুরাই/২০২০ 

ভার্প্ত                                                                                : জুন/২০২১ 

প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয় (রক্ষ টাকায়) : র্ডর্র্ অনুমায়ী 

মভাট : ৩ মকাটি ২৯ রক্ষ ৫০ াজায টাকা। 

প্রকবল্পয মভয়াদ : জুরাই, ২০২০ বত জুন, ২০২১ 

                  

৪.৪  র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্ানা র্ফবাগ/র্ফর্ফএ এয আওতায় ২০২০ াবরয চরভান কভ িসূচীভবয র্ফফযণুঃ       নাই  

৪.৪.১  ২০২০ াবরয কভ িকতিা/কভ িচাযীগবণয যকাযী কাবজ র্ফবদ ভ্রভণ াংক্রান্ত তথ্যুঃ 

(ভ্রভবণয ধযণ: প্রর্ক্ষণ/কভ িারা/বর্ভনায/কনপাবযন্প/র্ক্ষা পয/বা/অন্যান্য) 

  ভ্রভবনয ধযণ মকাব িয নাভ মদবয নাভ মভয়াদকার অথ িায়নকাযী 

প্রর্তষ্ঠান 

অাংিণকাযীয 

াংখ্যা 

Courtesy 

Visit 

- Thailand 03/02/2020 to 08/03/2020  01 

Total 01 

 

৪.৫ ২০২০ াবরয মদব প্রর্ক্ষণ াংক্রান্ত তথ্য: কর্ম্পউটায উইাং 

ক্র: নাং মকাব িয নাভ 
আবয়াজনকাযী 

প্রর্তষ্ঠান 

প্রর্ক্ষবনয 

তার্যখ 

মভয়াদ 

প্রর্ক্ষবণয 

স্থান 

অাংিনকাযীবদয 

ম িায়/বশ্রনী 

অাংিনকাযীগবনয াংখ্যা (কর্ম্পউটায 

উইাং) 

ভন্তব্য 

র্যাংখ্যান 

ও তথ্য 

ব্যফস্থানা 

র্ফবাগ 

ফাাংরাবদ 

র্যাংখ্যান 

ব্যুবযা 

(কর্ম্পউটায 

উইাং) 

অন্যান্য 

াংস্থা 

মভাট 

1 
Financial 

management 
SSTI 

১১-১৪ 

নববম্বয 
SSTI ১১-১৬ মিড - ০৫ 

   

2 

তথ্য অর্ধকায, শুিাচায, 

এর্এ, র্জআযএ এফাং 

ইবনাববন 

SSTI 
২৭-৩১ 

অবটাফয 
SSTI ৯ভ মিড ও তদুিি - ০৫ 

   

3 মভৌর্রক র্যাংখ্যান SSTI 
০৩-০৭ 

অবটাফয 
SSTI ১০-১৬ মিড - 

 

০৪ 

 

   

4 
মফর্ক অর্প মভবনজবভট 

SSTI 
২২-২৬ 

নববম্বয 
SSTI ১১-১৬ মিড - ০৩ 
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5 
মফর্ক অর্প মভবনজবভট 

SSTI 
২০-২৪ 

অবটাফয 
SSTI ১১-১৬মিড - ০৫ 

   

6 
র্চফারয় র্নবদ িনা ও 

চাকুযী র্ফর্ধভারা 
SSTI 

১৩-১৭ 

অবটাফয 
SSTI ১১-১৬মিড - ০৩ 

   

7 

Staff Development  

SSTI 

০৬-১০ 

র্ডবম্বয 

২০-২৪ 

র্ডবম্বয 

SSTI ১৭-২০ মিড - 

০২ 

 

০১ 

   

8 
মফর্ক র্পন্যানর্য়ার 

ম্যাবনজবভট 
SSTI 

১৫-১৯ 

মবন্ফম্বয 
SSTI ১১-১৬ মিড - ০৫ 

   

9 
Advance Computer 

Training 
SSTI 

০৮-১২ 

মবন্ফম্বয 
SSTI ১১-১৬ মিড - ০৩ 

   

10 

 

 

তথ্য অর্ধকায, 

শুিাচায,এর্এ, র্জআযএ 

এফাং ইবনাববন 

SSTI 

১৩-১৭ 

র্ডবম্বয SSTI ১১-১৬ মিড - ০৩ 

   

11 

Public Procurement 

management (with 

E-GP) 

SSTI 
০৪-০৮ 

আগষ্ট 
SSTI ৯ভ মিড ও তদুিি - ০৩ 

   

12 

Sustainable 

Developments Goal 

(SDGS) 

SSTI 
০১-০৩ 

মবন্ফম্বয 
SSTI ৯ভ মিড ও তদুিি - ০৩ 

   

মভাট ৪৭  

 

৪.৬ ২০২০ াবরয ডাটা র্ফক্রয় াংক্রান্ত তথ্য:  

ক্র: 

নাং 
তথ্য-উাবত্তয র্ফফযণ 

মদব র্ফক্রবয়য র্যভাণ 

(টাকা) 

র্ফবদব র্ফক্রবয়য র্যভাণ 

(ইউ. এ, ডরায) 
ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১। 
HIES, LFS, MSVSB, SMI ৪,৫২,৭৮৮ টাকা - 

মদীয় তথ্য 

ব্যফাযকাযীবদয র্নকট 

 

৪.৬.১ ২০২০ াবরয প্রকানা র্ফক্রয়/র্ফতযণ াংক্রান্ত তথ্য: প্রবমাজু নব। 

ক্র: 

নাং 

প্রকানায নাভ ভৄর্দ্রত কর্য াংখ্যা র্ফর্ক্রত কর্য াংখ্যা মৌজন্য কর্য র্ফতযণ 

াংখ্যা 

র্ফক্রয় ও 

র্ফতযণকৃত 

 মভাট াংখ্যা 

ভন্তব্য 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

৪.৭ ২০২০ াবরয  উবেখবমাগ্য অজিন/াপল্য:  

৪.৭.১ অজিবনয/াপবল্যয র্ফলয়/নাভুঃ কর্ম্পউটায উইাং: 

 কর্ম্পউটায উইাং র্ফর্ফএ এয একটি Service Oriented Wing। কর্ম্পউটায উইাং র্ফর্ফএ এয কর উইাং/প্রকবল্পয 

চার্দা অনুমায়ী ICT ম্পর্কিত Service প্রদান কবয আবছ;    
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 র্ফর্ফএ এয কর উইাং/প্রকবল্পয কর্ম্পউটায ICT মন্ত্রগুবরা র্নযফর্চ্ছন্নবাবফ চরবত বমার্গতা কযা এফাং র্নযফর্চ্ছন্নবাবফ 

ইটাযবনট কাবনকন চর যাখবত াব িায রুভ ফ িদা যক্ষণাবফক্ষণ কযা; 

 প্রান ও র্াফ াখায় প্রর্তর্নয়ত উইাং এয কভ িকতিা ও কভ িচাযীয াংখ্যা ারনাগাদ কযবছ এফাং উইাং এয জনফবরয 

মফতনবাতার্দ র্যবাবধ অিণী ভূর্ভকা ারন কবয থাবক; 

 এর্ডটিাং ও ভন্বয় াখা মথবক প্রর্ত ভাব উইাং এয কভ িকতিাবদয ভন্বয় বায আবয়াজন কযা বচ্ছ এফাং র্ফর্বন্ন াখায 

অিগর্ত তথা উইাং এয উন্নয়বন যফতী দবক্ষ িণ কযায র্িান্ত গৃীত বচ্ছ; 

 ১৯৭৪ বত ১৯৯৯ ার ম িন্ত র্ফর্ফএ এয শুভার্য ও াবব িয ডাটায ৮৬০০ টি াংযর্ক্ষত মট বত ডাটা কনবাযবনয কাজ 

ভাপ্ত বয়বছ; 

 প্রকবল্পয ভাধ্যবভ াংগৃর্ত Magnetic Tape Cleaner for IBM hubs andSpool Tape Baking Oven 

মভর্বনয াাবে াংযর্ক্ষত মটভবক মফর্কাং, র্ক্লর্নাং এফাং ঠন কযায কাজ প্রায় ভাপ্ত বয়বছ। মট বত উিাযকৃত ডাটা 

IBM Mainframe (ES/9000) File Conversion Software এয ভাধ্যবভ EBCDIC ডাটা মথবক ASCII

Format-এ কনবাট ি কযায কাজ ভাপ্ত বয়বছ । ৩১টি মন্পা ও াবব িয মভটাডাটা বতযীয কাজ ভাপ্ত বয়বছ; 

 মবায মজরা র্যাংখ্যান অর্পব ডাটা র্প্রজাযববন মটাবয মারায াওয়ায, এর্, ইউর্এ, ফাবয়াবভর্েক্স একব 

কবিার র্বস্টভ, মজনাবযটয ও অর্গ্ন র্নফা িক র্বস্টভ স্থাবনয কাজ ভাপ্ত; 

 ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায াবথ মবায মজরা র্যাংখ্যান অর্পব ডাটা র্প্রজাযববন মটাবয (2 Mbps 

Bandwidth) বয়ট টু বয়ট (P2P) াংবমাবগয রবক্ষু BTCL এয ভাধ্যবভ ৪ ফছবযয জন্য বাড়ায ভাধ্যবভ াংবমাবগয 

কাজ ভাপ্ত; 

 মবায মজরা র্যাংখ্যান অর্পব C3.S.P.E.A.R  Data Preservation Units স্থাবনয কাম িক্রভ ভাপ্ত বয়বছ; 

 Census & Survey Database (Big data Input, Survey and Census metabase) (Meta data + 

Database = Metabase) ফ টওয়ায প্রণয়বনয কাজ চরভান। 

 কর্ম্পউটায উইাং এয ডাটা এর্ি াখা মথবক র্নবম্নাক্ত কাজ ম্পার্দত বয়বছ:- 

ক) কৃর্ল শুভার্য ২০১৯ এয র্ইর্; 

খ) রাইবর্রহুড াবব ি; 

গ) র্ফজবনজ ডাইবযটর্য-২০১৯; 

ঘ) উৎাদন ও র্ল্প প্রর্তষ্ঠান জর্য ২০১৯ । 

 ৪.৭.২  এ অজিন র্ফর্ফএ/SID এয কাবজ র্ক ায়তা/অফদান যাখবফ। 

 (ক) আর্থ িক/র্যভানগত র্দক 

 (১) র্ফর্ফএ/SID এয মকান র্যকল্পনা িবণ ঠিক আর্থ িক ব্যয় র্নরূবন ায়ক বফ; 

 (২) যকাযী অবথ িয অচয় কভাবত ায়ক বত াবয। 

 (খ) গুণগত/প্রার্তষ্ঠার্নক কল্যাণ 

 (১) র্ফর্ফএ এয র্ফর্ফধ প্রকানা ভয়ভত প্রকাব ায়ক বত াবয; 

 (২) র্ফর্ফএ এয র্ফর্বন্ন শুভার্য/জর্য র্যচারনায় ায়তা কযবফ; 

 (৩) র্ফর্ফএ এয াড িওয়ায মভইনবটবনন্প, ভাঠ ম িায় মথবক াংগৃীত তথ্যভ কর্ম্পউটাবয ধাযবণ ায়তা কযবফ। 

৪.৭.৩ এই অজিন মদবয ফা মদফাীয জন্য র্ক কল্যাণ ফবয় আনবফ। 
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 (ক)  আর্থ িক/র্যভাণগত র্দক 

    (১) র্জর্ডর্ প্রণয়বন ায়তা কযবফ; 

    (২) মদবয যাজস্ব বৃর্িবত ায়তা কযবফ। 

 

 (খ) গুণগত/াভার্জক র্দক। 

 (১) মদবয উন্নয়ন র্যকল্পনা প্রণয়বন ায়তা কযবফ; 

  (২) মদবয উন্নয়ন নীর্ত প্রণয়বণ ায়তা কযবফ; 

  (৩) মদবয জরুযী অফস্থা মভাকাবফরায় ায়তা কযবফ; 

 

৪.৮  জাতীয় শুিাচায মকৌর ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত তথ্যুঃ কর্ম্পউটায উইাং এয ভার্ক ভন্বয় বায় জাতীয় 

শুিাচায মকৌর ফাস্তফায়ন র্ফলবয় আবরাচনা কযা য়। 

 

৪.৮.১ বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনায উবেখবমাগ্য র্দকুঃ কর্ম্পউটায উইাং: 

ক্র: 

নাং 
কাবজয নাভ উবিশ্য প ম্ভাব্য ব্যয় (টাকা) 

র্কবাবফ 

ফাস্তফায়ন কযা 

বফ 

ফাস্তফায়বনয 

অবীষ্ট ভয় 

ীভা 

ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1 

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 SDGs 

Big data analytics indicators 

BDT 1370 

Lakh 

GoB 

Development  

Project 

July 2021 to 

June 2023 

 

 

2 
National 

Statistical Data 

Warehouse 

and Big data 

Analysis 

platform 

Impact indicators: 

(a) System 

development 

(b) Infrastructure 

establishment 

(c) Capacity 

Strengthening 

US$ 27.6 

million 

(BDT 23218 

Lakh) 

(KOICA+GoB) 

Development  

Project 

July 2020 to 

June 2023 
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ক্র: 

নাং 
কাবজয নাভ উবিশ্য প ম্ভাব্য ব্যয় (টাকা) 

র্কবাবফ 

ফাস্তফায়ন কযা 

বফ 

ফাস্তফায়বনয 

অবীষ্ট ভয় 

ীভা 

ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

(d) Project 

Management 

Support to SDGs & NSDS 

3 

BBS e-Service 

Delivery 

Impact indicators: 

a) Web-enable 

Softwares 

Development 

b) Geo-code 

automation 

 

BDT 530 

Lakh 

GoB 

Development  

Project 

July 2020 to 

June 2023 

 

 

4 

ICT Skill 

Development 

of BBS 

Employee 

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 

 

BDT 300 Lakh 

GoB 

Development  

Project 

July 2021 to 

June 2025 

 

 

5 

Spatial and 

attributes 

Database 

Development 

with GIS 

Impact Indicators: 

(a) Development ICT 

Skills 

(b) Developing Internet 

Facilities and Internet 

Uses 

Development of Mauza 

Level Map aligned with 

Geocode 

BDT 1500 

Lakh 

GoB 

Development  

Project 

July 2022 to 

June 2025 

 

 

 

৪.৯ ২০২০ ফছবয ি র্িকায় প্রকার্ত র্ফর্ফএ/SID এয াংফাদ/প্রর্তবফদন এয কাটিাং- নাই 

৪.৯.১ ২০২০ াবরয ফাস্তফার্য়ত র্ফর্বন্ন কাবজয আবরাক র্চবিয/পট কর্ মপ্রযণ- নাই 

৪.৯.২ র্ফর্বন্ন জর্য/শুভার্য প্রাপ্ত উবেখবমাগ্য পরাপবরয তথ্য ছক/ফায-িাপ/াই-চাট ি ইতুার্দ- নাই 

৪.৯.৩ এ ম িন্ত র্ফর্ফএ প্রকার্ত উবেখবমাগ্য  প্রর্তবফদন/প্রকানায র্ফফযণ: 

ক্র: নাং প্রকানায নাভ প্রকাবয ন প্রকা াংখ্যা ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

 কর্ম্পউটায উইাং এ মকান প্রকা নাই। - - - 

 

৪.৯.৪ ২০২০ ফছবয প্রকার্ত র্ফর্বন্ন র্যবাট ি/প্রকানায প্রচ্ছদ এয ছর্ফ/পট কর্ুঃ- নাই 
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৪.৯.৫ অন্যান্য প্রবমাজু প্রবয়াজনীয় তথ্যুঃ নাই 

 

 

৫.০ চডদভাগ্রারপ অযান্ড চরথ উইাং(Demography and Health Wing) ঃ 
 

মডবভািার্প অুান্ড মরথ উইাং মদবয স্বাস্থুবফা, জনতত্ত্ব, পুর্ষ্ট, আথ ি-াভার্জক ইতুার্দ র্ফলয়ক র্ফর্বন্ন তথ্য াংিপূফ িক র্যাংখ্যান 

প্রণয়ন কবয থাবক। মদবয আথ ি-াভার্জক মপ্রক্ষাবট ম িায়ক্রর্ভক দুটি আদভশুভার্যয ভধ্যফতী ভবয় জনাংখ্যায র্াফ প্রাক্করন, 

ফার্ল িক ও লান্ার্ক জনতত্ত্ব ও জনর্ভর্ত র্ফলয়ক র্যফতিনাংক্রান্ত র্যাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকা কবয থাবক। এছাড়াও অি উইাং এয 

ভাধ্যবভ মজন্ডায স্টুাটির্স্টক্স প্রণয়ন; গড়আয়ু প্রাক্করন; জন্, ভতুু, র্ফফা, ভাইবিন, জন্ র্নয়ন্ত্রণ, প্রর্তফন্ধী, মযাগ-ব্যার্ধ, দুঘ িটনা, ভা ও 

র্শুবদয র্ক্ষা, স্বাস্থু, ফাল্যর্ফফা, চাইল্ড মডবরবভট ও চাইল্ড র্ডর্র্প্লন, স্যার্নবটনব্যফস্থা ইতুার্দ তথ্যাংি ও াংকরন পূফ িক 

প্রর্তবফদন প্রকা কযা য়। 

 

৫.১ চডদভাগ্রারপ অযান্ড চরথ উইাং এয াম্প্ররতক উদল্লখদমাগ্য কাম িাফরী: 

Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2019: ভার্ল্টর ইর্ন্ডবকটয ক্লাস্টায াবব ি (MICS) একটি র্ফশ্বব্যার্ র্যচার্রত 

খানা জর্য। ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা ১৯৯৩ ার মথবক ‘ভার্ল্টর ইর্ন্ডবকটয ক্লাস্টায াবব ি (MICS) র্যচারনা কবয আবছ। 

ফতিভাবন ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায মডবভািার্প অুান্ড মরথ উইাং এফাং ইউর্নবপ ফাাংরাবদ এয মমৌথ উবযাবগ ৬ষ্ঠ যাউন্ড 

‘ভার্ল্টর ইর্ন্ডবকটয ক্লাস্টায াবব ি (MICS-2019)’র্যচার্রত বয়বছ। MICS এয তথ্য মদবয র্ফর্বন্ন মকৌরগত র্যকল্পনা 

প্রণয়ন মদবয ঞ্চফার্ল িকী র্যকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়বন গুু্রুত্বপূন ি ভূর্ভকা ারন কযবফ। 

 গত ২৪ মপব্রুয়ার্য ২০২০ তার্যবখ ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায অর্ডবটার্যয়াবভ একটি প্রকানা অনুষ্ঠাবনয ভাধ্যবভ ‘প্রগর্তয 

বথ ফাাংরাবদ: ভার্ল্টর ইর্ন্ডবকটয ক্লাস্টায াবব ি (MICS) ২০১৯’ প্রর্তবফদবনয মভাড়ক উবন্াচন কযা য়। ফতিভাবন District 

Profile Report এয খড়া প্রস্তুত কযা বয়বছ। মদবয ৬৪৪০০টি খানায় MICS ২০১৯ জর্যটি র্যচার্রত য়। উক্ত জর্য 

র্যচারনায জন্য প্রর্ত টিবভ ০৪ (চায) জন গণনাকাযী, ০১ (এক) জন মভজাযায ও ০১ (এক) জন সুাযবাইজাবযয ভন্ববয় মভাট ৩৩ 

(মতর্ি)টি টিভ গঠন কযা য়। এ জর্যবয ভাধ্যবভ ১৪৪টি ইর্ন্ডবকটয প্রস্তুত কযা বয়বছ মায ভবধ্য ২৯টি ইর্ন্ডবকটয যার্য SDG 

ভর্নটর্যাং এয াবথ ম্পৃক্ত। ভার্ল্টর ইর্ন্ডবকটয ক্লাস্টায াবব ি মদবয জনগবনয আথ ি াভার্জক অফস্থা ভা ও র্শুবদয পুর্ষ্ট, 

স্যার্নবটন ও াইর্জন, র্শু শ্রভ, র্ক্ষা র্ফর্বন্ন ধযবণয তথ্য প্রদাবনয মক্ষবি গুরুত্বপূন ি ভূর্ভকা ারন কযবছ।   

MICS ২০১৯ এয তবথ্য স্পষ্ট প্রতীয়ভান য় মম, মদ উন্নয়বনয বথ এর্গবয় মাবচ্ছ। এয উবেখবমাগ্য ইর্ন্ডবকটয ভবয ভবধ্য 

যবয়বছ বফকারীন খফ িাকৃর্ত (stunting)। MICS ২০১৯ র্যবাট ি অনুমায়ী মদব ৫ ফৎবযয র্নবচয র্শুবদয ভবধ্য খফ িাকৃর্ত র্শু 

২৮% মা MICS ২০১২-১৩ র্যবাট ি অনুমায়ী ৪২% র্ছর। ফতিভাবন মদব নাযী (১৫-২৪ ফৎয) র্ক্ষায ায ৮৮.৭% মা MICS ২০১২-

১৩ এ র্ছর ৮২.০%। ফতিভাবন মদব ৯৭.৮% নাযী (১৫-৪৯ ফৎয) মমবকান বাবফ মভাফাইর মপান ব্যফায কবযন। মদবয ৭৫.২% ভা 

(মাযা গত ২ ফছবয গবিদান কবযবছন) অন্তত একফায তায মল গবব িয ভয় দক্ষ র্চর্কৎবকয আওতায় গবিকারীন মফা র্নবয়বছন মা 

পূবফ িয MICS এ র্ছর ৫৮.৭%। প্রার্তষ্ঠার্নক মডর্রবার্য উবেখবমাগ্য াবয মফবড়বছ, পূবফ ি ৩১% ভা প্রার্তষ্ঠার্নক মডর্রবার্যয আওতায় 

থাকবরও ফতিভাবন তা ৫৩.৪% এ দাঁর্ড়বয়বছ। প্রফ যফতী র্শুয মফা িবনয (র্শু ভূর্ভষ্ট ওয়ায ২ র্দবনয ভবধ্য) ায ৬৬.৭%। ৬ 

ভা ফয় ম িন্ত শুধু ভাবয়য ব্যবকয দুধ ান কযাবনা য় ৬২.৬% র্শুবক। ৬-৮ ভা ফয়ী ৭৫.৫% র্শুবক ব্যবকয দুবধয াাার্ 

অন্যান্য ক্ত-আধাক্ত খাফায মখবত মদয়া য়। তকযা ৭৪.৮ বাগ নাযী অন্ধকায ফায যও র্নজ এরাকায় চরাচর কযবত র্নযাদ মফাধ 

কবযন। ১৫-২৪ ফছবযয তকযা ৮৯.৯ বাগ এফাং ১৫-৪৯ ফছবযয তকযা ৮৪.৬ বাগ নাযী র্নবজবক সুখী ভবন কবযন। 
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মডবভািার্প অুান্ড মরথ উইাং ও ইউর্নবপ ফাাংরাবদ এয মমৌথ উবযাবগ আবয়ার্জত ভার্ল্টর ইর্ন্ডবকটয 

ক্লাস্টাযাবব ি (MICS) ২০১৮-১৯ এয Progotir Pathey Bangladesh : Multiple Indicator Cluster Survey  (MICS) 2019 
র্যবাট ি এয মভাড়ক উবন্াচন অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্তর্থ র্াবফ উর্স্থত র্ছবরন জনাফ মৌবযন্দ্র নাথ চক্রফত্তী, র্চফ, 

র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ। স্থান: ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা অর্ডবটার্যয়াভ, ঢাকা। তার্যখ: ২৪ 

মপব্রুয়ার্য, ২০২০। 

 

 

 Making Every Woman and Girl Count Bangladesh (MEWGC) : ২০৩০ াবরয ভবধ্য মটকই উন্নয়ন 

রক্ষুভািা অজিবনয উবিবশ্য প জার্তাংবঘয ভর্রা র্ফলয়ক াংস্থা UN Women জার্তাংবঘয দস্য যাষ্ট্র ভবয ভবধ্য ৫ ফছবযয 

জন্য একটি ফ্লাগী ইর্নর্বয়টিব এয উবযাগ িণ কবযবছ। UN Women এই ফ্লাগী মপ্রািাভ „Making Every 

Woman and Girl Count‟ এয ভাধ্যবভ র্ফবশ্বয র্ফর্বন্ন মদব মজন্ডায স্টুাটির্স্টক্স প্রস্তুত  ,র্ফবিলণ ,ব্যফায ও তা প্রচাবযয 

মক্ষবি প্রবয়াজনীয় বমাগীতা প্রদান কযবফ। মটকই উন্নয়ন রক্ষুভািায় ফর্ন িত মজন্ডায াংবফদনীর সূচবকয র্নর্যবখ ঠিক ও 

ভবয়াবাবমাগী প্রবয়াজনীয় তথ্য উাত্ত প্রস্তুত, প্রণয়ন ও প্রার্প্তয র্নিয়তা বৃর্ি কযা এ মপ্রািাবভয একটি অন্যতভ রক্ষু।  

 

„Making Every Woman and Girl Count‟ কাম িক্রভ ফাস্তফায়বনয রবক্ষু ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) এফাং 

UN Women এয ভবধ্য গত ০৫ ভাচ ি, ২০১৯ র্ি. তার্যখ Letter of Agreement (LOA) স্বাক্ষর্যত য়। এই কাম িক্রভ 

ফাস্তফায়বনয জন্য UN Women ইবতাভবধ্য একজন মজন্ডায স্টুাটির্স্টক্স মস্পার্রস্ট র্নবয়াগ কবযবছন র্মর্ন কাম িক্রভ 

ফাস্তফায়বনফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা এয াবথ র্নর্ফড়বাবফ কাজ কযবছন ।  

 

tnuoC lriG dna namoW yrevE gnikaM„ Bangladesh (MEWGC)‟ কাম িক্রবভয আওতায় „Gender Based 

Education‟ র্ফলয়ক Policy Brief গত ১৬-০৬-২০২০র্ি. তার্যবখ প্রকার্ত বয়বছ মা র্ফর্ফএ এয ওবয়ফাইবট আবরাড 

কযা বয়বছ। গত ২৮/০৭/২০২০ র্ি. তার্যখ Policy Brief on „Gender Based Employment and wage‟ 

ম িাবরাচনায রবক্ষু ওয়ার্কিাং কর্ভটিয একটি বা অনুর্ষ্ঠত য়। গত ১৭ আগস্ট, ২০২০ র্ি. তার্যখ ভার্যচারক, র্ফর্ফএ 

ভবাদবয়য বার্তবত্ব মটকর্নকুার কর্ভটিয বা অনুর্ষ্ঠত য়। গত ২০ ও ২৬ আগস্ট, ২০২০ র্ি.তার্যখ Sampling Design 

ও Methodology কর্ভটিয ০২ (দুই) টি বা অনুর্ষ্ঠত য়। MEWGC কাম িক্রবভয আওতায় Time Use Survey 2020 

এয Sampling Design ও Methodology চূড়ান্তকযবণয রবক্ষু গত ১৬ মবন্ফম্বয, ২০২০ র্ি.তার্যখ ভার্যচারক 
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র্ফর্ফএ ভবাদবয়য বার্তবত্ব মটকর্নকুার কর্ভটিয বা অনুর্ষ্ঠত য়। গত ০১ অবটাফয, ২০২০ র্ি. তার্যখ র্চফ, র্যাংখ্যান 

ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ ভবাদবয়য বার্তবত্ব র্স্টয়ার্যাংকর্ভটিয বা অনুর্ষ্ঠত য়। জর্যবয ম্যার্াং ও র্রর্স্টাং কাম িক্রবভয 

র্ফবাগীয় ভন্বয়কাযী/ভাস্টায মেইনাযগবণয প্রর্ক্ষণ গত ১৪/১০/২০২০ র্ি. তার্যখ এফাং মজরা ভন্বয়কাযী ও তথ্য াংিকাযীগবণয 

প্রর্ক্ষণ গত ১৭/১০/২০২০ র্ি.তার্যখ অনুর্ষ্ঠত য়। ভাঠ ম িাবয়য ম্যার্াং ও র্রর্স্টাং কাম িক্রভ গত ১৮/১০/২০২০ র্ি.তার্যখ শুরু বয় 

২৭/১০/২০২০ র্ি.তার্যখ ভাপ্ত য়। গত ২৩-২৫ র্ডবম্বয, ২০২০ র্ি.তার্যখ প্রশ্নি র্প্রবটস্ট এয প্রর্ক্ষণ এফাং গত ২৬-২৭ 

র্ডবম্বয, ২০২০ র্ি.তার্যখ গাজীপুয দয উবজরা, গাজীপুয ও নফাফগঞ্জ উবজরা, ঢাকায এভএর্বএর্ফ এয ০২ (দুই)টি 

র্এইউ মত প্রশ্নি র্প্রবটস্ট কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা য়। ফতিভাবন ভাঠ ম িাবয়য তথ্য াংিবয প্রস্তুর্ত চরবছ। 

 

 National Information Platform for Nutrition in Bangladesh (NIPN): 

NationalInformation Platform for Nutrition in Bangladesh (NIPN) বচ্ছ র্নউর্েন র্ফলবয় Evidence Based 

Policy প্রণয়বনয জন্য একটি কাম িক্রভ ইউবযাীয় ইউর্নয়বনয পার্ন্ডাং এ এটি র্যচার্রত। BBS এফাং BIDS এয বমার্গতায় 

(Helen Keller International) HKI কতৃিক এটি ফাস্তফার্য়ত বচ্ছ। গত ২৪/০৮/২০২০ র্ি. তার্যখ র্চফ, র্যাংখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা র্ফবাগ ভবাদবয়য বার্তবত্ব র্স্টয়ার্যাংকর্ভটিয বা অনুর্ষ্ঠত য়। এ কাম িক্রবভয আওতায় „Raising Nutritional 

Well-being: What Works and What Does Not‟ র্ফলয়ক র্রর্ র্ব্রপ এয কাজ ম্পন্ন বয়বছ। „Household 

Dietary Diversity in Bangladesh: A Regional Perspective‟ র্ফলয়ক র্যবাট ি প্রস্তুবতয কাজ চরবছ। ডাটা র্যবার্জটর্য 

প্রস্তুতকযবণয জন্য মস্টকবাল্ডায আবরাচনা এফাং প্রার্ঙ্গক মডটা মা ি নাক্তকযণ, ডাটাবফজ র্ডজাইন, এডর্ভন প্যাবনর মডববরবভট, 

াড িওয়ুায অফকাঠাবভা র্যকল্পনা ইতুার্দ কাজ চরভান যবয়বছ। 

 

NIPN-HKI (মবরন মকরায ইটাযন্যানার) র্যচার্রত “Data processing and analysis using STATA and SPSS 

including statistical   measures” র্ফলবয় চাযর্দন ব্যাী (অবটাফয ২৭–নববম্বয ০১, ২০২০) মের্নাং এয উবদ্বাধনী অনুষ্ঠাবনপ্রধান অর্তর্থ 

র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন জনাফ মভাাম্মদ তাজুর ইরাভ, ভার্যচারক, ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা।   

 

Compilation of Gender Statistics of Bangladesh2018 : কম্পাইবরন অফবজন্ডায স্টুাটির্স্টক্স অফ 

ফাাংরাবদ প্রকানায ভাধ্যবভ নাযীয ক্ষভতায়ন এয জন্য উন্নয়বনয ভরধাযায াবথ নাযী ও পুরুবলয ভান কভ িাংস্থান এয ম্পকি, 
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প্রজনন স্বাস্থু উন্নয়ন, ভাতৃকারীন ভতুু প্রর্তবযাধ, নাযীয প্রর্ত বফলম্য দূযীকযণ প্রভৃর্ত ম্পর্কিত প্রবয়াজনীয় উাত্ত একর্িত কযা য়। 

র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/াংস্া/অর্ধদপ্তয/র্ফবাগ/প্রর্তষ্ঠান বত কাম িক্রভটিয তথ্য াংিবয কাজম্পন্ন কবয Gender Statistics of  

Bangladesh 2018 র্যবাট ি র্ফর্ফএ ওবয়ফাইবট আবরাড কযা বয়বছ এফাংপ্রকা কযা বয়বছ। 

 

 

 8a0i nal un iene yH len itaN: ফতিভাবন র্ফশ্বব্যাী SDGs ফাস্তফায়বনয রবক্ষু কভ ি র্যকল্পনা গৃীত বচ্ছ। 

SDGs এয Goal  4 এয 4.a.1 এফাং Goal 6 এ াইর্জন র্ফলয়ক উন্নয়ন রক্ষুভািা র্নধ িাযন কযা বয়বছ। উক্ত রক্ষুভািা অজিবন 

তথ্য প্রদাবনয রবক্ষু ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায মডবভািার্প অুান্ড মরথ উইাং এফাং Water Aid Bangladesh কতৃিক 

মমৌথবাবফ প্রথভফায ন্যানার াইর্জন াবব ি ২০১৮ র্যচার্রত য়। উক্ত জর্যব খানা র্বর্ত্তক তথ্য াংিবয াাার্ স্কুর, 

াাতার/র্ক্লর্নক,  মযস্টুবযট ও পৄড মবন্ডয বত পৃথক পৃথক প্রশ্নবিয ভাধ্যবভ াইর্জন াংক্রান্ত তথ্য াংি কযা বয়বছ।  

 

আবরাচু কাম িক্রভ ফাস্তফায়বনয রবক্ষু আদভ শুভার্য ও গৃগণনা ২০১১ মক Sampling Frame র্নধ িাযণ কবযনদ্বফচয়বনয ভাধ্যবভ 

গণনা এরাকা র্নফ িাচন কযা য়। ঠিক ও ভবয়াবমাগী তথ্যার্দ াংিবয জন্য ভাঠ ম িাবয়য তথ্য াংিকাযী ও সুাযবাইজাযবদয 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা এয প্রধান কাম িারবয় একাধাবয ০৭ (াত) র্দন প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। তবথ্যয ঠিকতা মাচাই কযায 

জন্যফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা এফাং র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্র্নয়য কভ িকতিাগণ ভাঠ ম িাবয়য কাম িক্রভ র্যদ িন 

কবযন এফাং প্রর্তর্নয়ত কাবজয াবথ াংর্িষ্টবদয প্রবয়াজনীয় র্দক র্নবদ িনা প্রদান কবযন।  

 

  ন্যানার াইর্জন াবব ি ২০১৮র্যবাট ি র্ফর্ফএ এয মটকর্নকুার কর্ভটি  ,এর্ডটয’ ও র্র্ড’ মপাযাভ এফাং র্যাংখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা র্ফবাবগয মাচাই-ফাছাই কর্ভটি কতৃিক অনুবভার্দত বয়বছ। র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয র্নবদ িনা মভাতাবফক 

উক্ত র্যবাবট িয ফাাংরা বা িন প্রস্তুত কযা বয়বছ এফাং র্ফর্ফএ এয এর্ডটয ’ মপাযাবভয ২৪/ ১১ /২০২০ র্ি. তার্যবখয বায় অনুবভার্দত 

য় এফাং র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ কতৃিক প্রতুয়ন কযা য়। উক্ত র্যবাবট িয মভাড়ক উবন্াচন অনুষ্ঠান গত ৩১/১২/২০২০ 

র্ি. তার্যখ অনুর্ষ্ঠত য়।  

 

 

 

৫.২ মডবভািার্প অুান্ড মরথ উইাং এয আওতায় চরভান প্রকল্পভবয তার্রকা: 

 

(ক) ভর্নটর্যাং যা র্চুবয়ন অফ বাইটার স্টুাটির্স্টক অফ ফাাংরাবদ (এভএর্বএর্ফ) (৩য়ম িায়) প্রকল্প 

)খ (  জাতীয় প্রর্তফন্ধী ব্যর্ক্ত জর্য ২০১৯ প্রকল্প 

(গ)  জাতীয় জন্ ও ভতুু র্নফন্ধকযণ তবথ্যয াবথ মভৌর্রক জনতার্ত্ত্বক র্যাংখ্যান উৎাদন াংবমাগ সৃর্ষ্টকযণ   

(র্আযর্বএ) প্রকল্প 

৫.৩ মডবভািার্প অুান্ড মরথ উইাং এয ২০২০ াবরয উবেখবমাগ্য অজিন/াপল্য: 

 Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2019 গত ৩০/০৬/২০২০ র্ি. তার্যখ প্রকা। 

 গত ২৪ মপব্রুয়ার্য, ২০২০ র্ি. তার্যখ Progotir Pathey Bangladesh : Multiple Indicator Cluster Survey  

(MICS)   2019 র্যবাট ি  প্রকা। 

 Gender Statistics র্ফলয়ক Policy Brief on „Gender Based Education‟ র্ফর্ফএ এয ওবয়ফাইবট গত ১৬-০৬-

২০২০ র্ি. তার্যবখ প্রকা। 

 NIPN কাম িক্রবভয আওতায় i) An Assessment of Nutrition Policies in Bangladesh (ii) Pathway to 

Nutritional Well-being :  AFramework for Nutrition Intervention and Policy Action র্ফলবয় ০২ (দুই) টি 

Policy Brief র্ফর্ফএ ওবয়ফাইবট গত ১৫-০৬-২০২০ র্ি. তার্যবখ প্রকা। 

 

ওয়াকি/মর্ভনায : 
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 ‘জাতীয় প্রর্তফন্ধী ব্যর্ক্ত জর্য ২০১৯’ প্রকবল্পয প্রাযর্ম্ভক কভ িারা (Inception Workshop) গত ০১ ভাচ ি, ২০২০ র্ি. 

তার্যখ র্ফর্ফএ এয বম্মরন কবক্ষ অনুর্ষ্ঠত বয়বছ। 

 

৫.৪ মডবভািার্প অুান্ড মরথ উইাংএযবর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা ও কাম িক্রবভয উবেখ মমাগ্য র্দক: 

ক্র: 

নাং 

কাবজয নাভ উবিশ্য প 
ম্ভাব্য ব্যয় 

(টাকা) 

র্কবাবফ 

ফাস্তফায়ন 

কযা বফ 

ফাস্তফায়বনয অবীষ্ট 

ভয়ীভা 

ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। Health and Morbidity 

Status Survey 

SDGs এয রক্ষুভািা অজিন 

র্যফীক্ষবণয জন্য স্বাস্থু ও জনতত্ত্ব 

র্ফলয়ক ইর্ন্ডবকটয প্রস্তুত কযা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GoB 
জুরাই ২০২০বত জুন 

২০২২ 

- 

 

 

 

২। Time Use Survey Goal-5 এয 5.4.1 এয তথ্য প্রদান 

এই Survey‟য প্রধান উবিশ্য প।  
- - 

জুরাই ২০২০ বত  

র্ডবম্বয ২০২১ 

 

৩। Multiple Indicator 

Cluster Survey (MICS) District profile প্রস্তুত কযা। 
- - 

জুরাই ২০২০ বত  জুন 

২০২১ 

 

৪। National Information 

Platform for Nutrition 

(NIPN)    

 

 

Nutrition in 

Bangladesh 

ডাটা র্যবাজটর্যপ্রস্তুত - - 
জুরাই ২০২০ বত  জুন 

২০২১ 

 

৫। National Survey on 

Persons with Disability 

(NSPD) 2019 

ভাঠম িায় বত ভর তথ্য াংি 

কাম িক্রভ র্যচারনা কযা 
- - 

জুরাই ২০২০ বত  

র্ডবম্বয ২০২১ 

 

৬। Making Every Woman 

and Girl Count 

Bangladesh 

(MEWGC)  

Methodological Report on 

new gender statistics 

indicators 2020 প্রস্তুতকযণ 

- - 
জুরাই ২০২০ বত  জুন 

২০২১ 
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৬.০ র্পন্যান্প, এুাডর্ভর্নবিন এন্ড ম্যাবনজবভট ইনপযবভন র্বস্টভ উইাং 
 

র্ফর্ফএ এয প্রার্তষ্ঠার্নক উন্নয়ন, জনফর কাঠাবভা পুন  ন্যা, র্যাংখ্যান অফকাঠাবভা উন্নয়ন, আইন াংক্রান্ত, কভ িকতিা/কভ িচাযী 

র্নবয়াগ র্ফর্ধ প্রণয়ন াংক্রান্ত, দয দপ্তয ও ভাঠ ম িাবয়য প্রান ও আর্থ িক ব্যফস্থানা, র্যাংখ্যান প্রকানা ইতুার্দ র্ফলয়গুবরা এপএ 

অুান্ড এভআইএ উইাং কতৃিক ম্পার্দত য়। 

৬.১ এপএ    ন্ড এভআইএ উইাং এয াখাভ 

প্রার্নক কাম িক্রভ ও প্রকানাভ ভৄদ্রবণয জন্য ২০২০ াবর ম্পার্দত এপএ এন্ড এভআইএ উইাং এয াখা র্বর্ত্তক ম্পার্দত 

কাম িাফরী র্নম্নরূুঃ 

৬.১.১   প্রান াখা 

দয দপ্তয 

  র্ফর্ফএ এয  মগবজবটড ও ননবগবজবটড কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয আন্তুঃ উইাং/াখা/র্পল্ড কাম িারবয় ফদর্র/বপ্রলণ/াংভের্ক্ত, 

র্পল্ড কাম িারয় বত দয দপ্তবয ফদর্র/বপ্রলণ/াংভের্ক্ত প্রদান াংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন বয়বছ। 

  ভন্ত্রণারয় ও র্ফর্বন্ন যকার্য/মফযকার্য/র্ফবদী াংস্থায াবথ মমাগাবমাগ াংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ। 

  ১ভ ও ২য় মশ্রর্ণয কভ িকতিাগবণয প্রার্নক মাফতীয় কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ। 

  ১ভ মশ্রর্ণয কভ িকতিাবদয র্র্নয়য মস্কবর বদান্নর্ত/র্ফবাগীয় যীক্ষা/ব্যর্নয়ার্দ প্রর্ক্ষণ, স্বাস্থু যীক্ষা, র্জর্ পান্ড ভ   

াংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ। 

  ১ভ ও ২য় মশ্রর্ণয কভ িকতিাবদয র্আযএর, মনন ভ   প্রর্ক্রয়াকযণ ম্পন্ন বয়বছ। 

  র্ফর্ফএ এয এপএ    ন্ড এভআইএ উইাং এয দয কাম িারবয়য ২য়, ৩য় ও ৪থ ি মশ্রর্ণয কভ িকতিা-কভ িচাযীবদয এর্আয 

াংি ও াংযক্ষবণয ব্যফস্থা িণ কযা বয়বছ। 

  র্ফর্ফএ এয  এপএ অুান্ড এভআইএ উইাং এয দয দপ্তবযয ২য়, ৩য় ও ৪থ ি মশ্রর্ণয কভ িকতিা-কভ িচাযীবদয ছুটি াংক্রান্ত 

কাম িার্দ ম্পন্ন বয়বছ। 

  র্ফর্ফএ এয কর শুভার্য ও জর্যবয কাবজ জনফর র্নবয়ার্জত কযা াংক্রান্ত কাম িার্দ ম্পন্ন বয়বছ। 

  কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয গৃ র্নভ িাণ, মভাটয াইবকর, ফাইাইবকর, কর্ম্পউটায, মভাটযকায ইতুার্দ অর্িবভয আবফদন, 

যকার্য ফাা ফযাবিয আবফদন র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগ মপ্রযণ কযা বয়বছ।  

  র্ফর্ফএ এয র্ফর্বন্ন র্ফলবয় প্রবয়াজনীয় কর্ভটি গঠন াংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন বয়বছ। 

  নীর্তগত/আর্থ িক র্ফলবয় যকাবযয জাযীকৃত স্মাযক/র্যি           কর উইাং ও কাম িারবয় অিায়বণয কাজ 

ম্পন্ন বয়বছ। 

  র্ফর্বন্ন দপ্তয/অর্ধদপ্তয/র্যদপ্তবযয র্ফর্বন্ন কর্ভটিবত চার্দা অনুমায়ী র্ফর্ফএ এয প্রর্তর্নর্ধ ভবনানয়বনয কাজ ম্পন্ন 

বয়বছ। 

ভাঠ ম িায়ুঃ 

 

  র্ফর্ফএ এয ভাঠ ম িাবয়য ভাঠ ম িাবয়য কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয মদ ও র্ফবদব উচ্চ র্ক্ষা িনাবথ ি প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা 

িণ কযা বয়বছ।  

  র্ফর্ফএ এয ভাঠ ম িাবয়য ১ভ ও ২য় মশ্রর্ণয কভ িকতিা এফাং কভ িচাযীগবণয ইস্তপা প্রদান াংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন কযা 

বয়বছ। 
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  র্ফর্ফএ এয ভাঠ ম িাবয়য কর ম িাবয়য অর্পভ মফতন বাতার্দ ও অর্প র্যচারনা ব্যবয়য ফযাি প্রদান কযা 

বয়বছ। 

  র্ফর্ফএ এয ভাঠ ম িাবয়য অর্পভবয কভ িকতিাগবণয দক্ষতা বৃর্িয জন্য দয দপ্তয বত প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বচ্ছ। 

৬.১.২ র্ফর্নক াখাুঃ 
 

 ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) এয ২য় ম িাবয়য অগ িাবনািাভ প্রস্তুতপূফ িক প্রার্নক ভন্ত্রণারবয় মপ্রযণ কযা বয়বছ। 

 ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা কতৃিক ফাাংরাবদ ইনর্স্টটিউট অপ স্টুাটিটিক অুান্ড র্যাচ ি (র্ফআইএআয) এয জন্য পৃথক 

অগ িাবনািাভ প্রস্তুতপূফ িক প্রার্নক ভন্ত্রণারবয় মপ্রযণ কযা বয়বছ। 

 ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) এয ৩য় মশ্রর্নয যাজস্ব খাতর্ভক্ত ৫৭২ (াঁচত ফাাত্তয)জন প্রাথীয র্নবয়াগ আবদ 

জার্য কযা বয়বছ। 

 ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) এয যাজস্ব খাতর্ভক্ত (১৩-২০তভ) মিড এয র্ফজ্ঞার্ত ৭১৫(াতত বনয)টি বদ 

র্নবয়াগ কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। 

 র্যচারক, ভেগ্মর্যচারক এফাং উর্যচারক বদ বদান্নর্তয প্রস্তাফ প্রার্নক ভন্ত্রণারবয় মপ্রযণ কযা বয়বছ। 

 নফসৃস্ট র্যাংখ্যান কভ িকতিা (নন-কুাডায) এয ২০০(দুইত)টি বদয স্থায়ীকযবণয প্রস্তাফ প্রার্নক ভন্ত্রণারবয় মপ্রযণ কযা 

বয়বছ। 

 ৩য় মশ্রর্ণয র্যাংখ্যান তদন্তকাযী দ বত ২য় মর্ণয কাযী র্যাংখ্যান কভ িকতিা বদ ২২(ফাই) জবনয বদান্নর্তয 

প্রস্তাফ প্রার্নক ভন্ত্রণারবয় মপ্রযণ কযা বয়বছ। 

 ব্যক ফাইন্ডায ও জুর্নয়য অাবযটয দ মথবক মটকর্নকুার অাবযটয বদ ০৬(ছয়) জনবক বদান্নর্ত প্রদান কযা বয়বছ। 

  ২য় মশ্রর্ণয কাযী র্যাংখ্যান কভ িকতিা বত ১ভ মশ্রর্ণয র্যাংখ্যান কভ িকতিা (নন- কুাডায) বদ ২৯(ঊনর্ি) জবনয 

বদান্নর্তয প্রস্তাফ প্রার্নক ভন্ত্রণারবয় মপ্রযণ কযা বয়বছ। 

  কুা যকায, পবটাকর্ অাবযটয, অর্প ায়ক দ মথবক অর্প কাযী কাভ কর্ম্পউটায ভৄদ্রাক্ষর্যক ও কর্ম্পউটায 

ভৄদ্রাক্ষর্যক বদ ০৬ (ছয়) জনবক বদান্নর্ত প্রদান কযা বয়বছ। 

 প্যাকায দ মথবক ব্যক ফাইন্ডায বদ ০২(দুই) জনবক বদান্নর্ত প্রদান কযা বয়বছ। 

 মভর্নম্যান, মভর্নম্যান কাভ র্ক্লনায ও ডাকিরুভ কাযী দ মথবক জুর্নয়য অাবযটয বদ০৪ (চায)জনবক বদান্নর্ত প্রদান 

কযা বয়বছ। 

 ৩য় মশ্রর্ণয কবম্পার্জটয ও মটকর্নকুার অাবযটয দ মথবক ২য় মর্ণয কাযী িার্পক র্যপ্রডাকন অর্পায বদ 

বদান্নর্তয প্রস্তাফ প্রার্নক ভন্ত্রণারবয় মপ্রযণ কযা বয়বছ । 

 াঁট ভৄদ্রাক্ষর্যক কাভ কর্ম্পউটায অাবযটয দ বত াঁট র্রর্কায কাভ কর্ম্পউটায অাবযটয বদ ০৫ (াঁচ) জনবক 

বদান্নর্ত প্রদান কযা বয়বছ। 

 মর-আউট র্ডজাইনায মথবক িার্পক মর আউট র্ডজাইনায বদ ০১(এক) জনবক বদান্নর্ত প্রদান কযা বয়বছ। 

  অর্প ায়ক এয ২৩(মতই) টি দ যাজস্বখাবত সৃজবনয প্রস্তাফ প্রার্নক ভন্ত্রণারবয় মপ্রযণ কযা বয়বছ। 

   আউটবার্ িাং (Outsourching) এয ১৮৮ টি বদয মফা আউটবার্ িাং প্রর্ক্রয়ায মফা িণ নীর্তভারা-২০১৮ অনুমায়ী 

মফা ক্রবয়য প্রস্তাফ প্রার্নক ভন্ত্রণারবয় মপ্রযণ কযা বয়বছ। 

 নফসৃষ্ট ভয়ভনর্াং র্ফবাবগ র্ফবাগীয় র্যাংখ্যান অর্পবয জন্য ০২(দুই)টি বদয মফা আউটবার্ িাং (Outsourching) 

এয ভাধ্যবভ ক্রয় াংক্রান্ত প্রস্তাফ প্রার্নক ভন্ত্রণারবয় মপ্রযণ কযা বয়বছ। 

 HIES এয অর্প ায়বকয ০২(দুই) টি দ যাজস্বখাবত সৃজবনয প্রস্তাফ প্রার্নক ভন্ত্রণারবয় মপ্রযণ কযা বয়বছ। 

  ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) এয যাজস্ব খাতর্ভক্ত ৩য় ও ৪থ ি মশ্রর্ণয ১৪০ (একত চর্ে)জন কভ িচাযীয চাকর্য  

স্থায়ীকযণ কযা বয়বছ। 



   

45 

 ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) এয ১ভ মশ্রর্নয র্যাংখ্যান কভ িকতিা (কুাডায) বদ ০৫ (   ) জন কভ িকতিায চাকর্য  

স্থায়ীকযবণয প্রস্তাফ প্রার্নক ভন্ত্রণারবয় মপ্রযণ কযা বয়বছ। 

 ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) এয র্যাংখ্যান কভ িকতিা (নন-কুাডায) ১ভ মশ্রর্নয (৯     )                 

       ন    ৩                                  ০৪ (   )              ন             প্রার্নক ভন্ত্রণারবয় 

মপ্রযণ কযা বয়বছ। 

 

৬.১.৩            

 

 র্যাংখ্যান বফবন র্ফদুুৎ, ার্ন, গ্যা অন্যান্য মফায র্ফর মথাযীর্ত র্যবাধ কযা বয়বছ। 

 এপএ অুান্ড এভআইএ উইাং এয দাপ্তর্যক ও আফার্ক মটর্রবপান র্ফর         র্যবাধ কযা বয়বছ। 

 র্এর্ফএক্স এয যক্ষণাবফক্ষণ ও র্যচারনা কাবজয জন্য ০২ (দুই) ফছবযয চুর্ক্ত ম্পাদন কযা বয়বছ। 

           র্যাংখ্যান বফবনয মৌযকয, র্ভর্ভ কয ও LEASE LINE INTERNET এয MBPS SPEED এয     

মথাযীর্ত র্যবাধ কযা বয়বছ। 

        ন    ন       ০৬ (ছ )       ও ২  ১৫০                                                  

      ন ,          ও                                ০২ (  )  ছ                      ছ। 

 র্যাংখ্যান বফবনয র্নযাত্তা ও যক্ষণাবফক্ষণ াংক্রান্ত অন্যান্য মাফতীয় কাম ি ম্পন্ন কযা বয়বছ। 

 র্যাংখ্যান  বফবনয র্যস্কায-র্যচ্ছন্ন ও যক্ষণাবফক্ষণ এফাং ১২৫০ মকর্বএ র্ফদুুৎ াফ- মস্টন কাবজয র্ফর মথাযীর্ত 

র্যবাধ কযা বয়বছ এফাং ০২ (দুই) ফছবযয জন্য (১রা জানুয়ার্য/২০১৯ মথবক ৩১ র্ডবম্বয/২০২১ ম িন্ত) চুর্ক্ত ম্পাদন কযা 

বয়বছ।  

 মানফান মভযাভত াংক্রান্ত কাজ মথাযীর্ত ম্পাদন কযা বয়বছ। ইবতাভবধ্য ৬টি গার্ড়য কাগজি ারনাগাদকযণ ম্পন্ন 

বয়বছ। 

 বফবনয র্নযাত্তা ও যক্ষণাবফক্ষণ াংক্রান্ত অন্যান্য মাফতীয় কাম িক্রভ মথাযীর্ত চরবছ। র্যাংখ্যান বফবন র্নবয়ার্জত 

আনাযবদয মফতন-বাতার্দ মথাযীর্ত র্যবাধ কযা বয়বছ।র্যাংখ্যান  বফবনয র্যস্কায-র্যচ্ছন্ন ও যক্ষণাবফক্ষণ এফাং 

১২৫০ মকর্বএ র্ফদুুৎ াফ- মস্টন কাবজয র্ফর মথাযীর্ত র্যবাধ কযা বয়বছ এফাং ০২ (দুই) ফছবযয জন্য (১রা 

জানুয়ার্য/২০১৯ মথবক ৩১ র্ডবম্বয/২০২১ ম িন্ত) চুর্ক্ত ম্পাদন কযা বয়বছ।  

 মানফান মভযাভত াংক্রান্ত কাজ মথাযীর্ত ম্পাদন কযা বয়বছ। ইবতাভবধ্য ৬টি গার্ড়য কাগজি ারনাগাদকযণ ম্পন্ন 

বয়বছ। 

 বফবনয র্নযাত্তা ও যক্ষণাবফক্ষণ াংক্রান্ত অন্যান্য মাফতীয় কাম িক্রভ মথাযীর্ত চরবছ। র্যাংখ্যান বফবন র্নবয়ার্জত 

আনাযবদয মফতন-বাতার্দ মথাযীর্ত র্যবাধ কযা বয়বছ। 

৬.১.৪  ফাবজট াখাুঃ 
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                  ,                ন        ,             ন         ও               ন           

                  ছ।  

                ন      ও                       ছ।  

 র্ফর্ফএ-এয দয দপ্তবযয কর মশ্রর্ণয কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয মফতন-বাতায র্ফর, আনুলাংর্গক র্ফর ইতুার্দ র্যবাধ কযা 

বয়বছ।   

 র্এও অর্পবয াবথ আয়-ব্যবয়য র্াবফয ভন্বয় াধন এফাং ভার্ক, বিভার্ক, লান্ার্ক ও ফাৎর্যক র্াবফয 

প্রর্তবফদন মপ্রযণ কযা বয়বছ। 

  

 

 

 ২০১৯-২০ াবরয ফযাি ও ব্যবয়য র্াফ। 

 (অাংকভ রক্ষ টাকায়) 

 

রফফযণ ২০১৯-২০ অথ িফ য 

ফযাদ্দ ব্যয় 

অনুন্নয়ন ব্যয় 

১১৬০২০১-ফাাংরাদদ রযাংখ্যান বুযদযাদয দপ্তয 7৩,65.69 ৫9,10.55 

১১৬০২০২-রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম িারয়ভ 4,39.45 3,34.65 

১৬০২০৩-চজরা রযাংখ্যান কাম িারয়ভ 24,91.45 20,54.23 

১১৬০২০৪-উদজরা কাম িারয়ভ 91,34.20 ৬9,56.32 

১১৬০২০৫-চভদরাররটন কাম িারয়ভ 6,23.25 5,41.63 

১১৬০২০৫-যাজস্ব ফাদজট দত অথ িায়নকৃত উন্নয়ন কভ িসূর  6,45.25 2,43.00 

ফ িদভাট অনুন্নয়ন 207,29.29 ১৬0,40.38 
 

 

 

 

 

 

৫.১.৫  অর্ডট াখাুঃ 
 

                      ১২                                                   । 

 ১৬             ন               ন ও         ন                                        । 

            ন                  ও        ৩                ছ। 

            ন                                                          । 

রফফযণ ২০১৯-২০ অথ িফ য 

ফযাদ্দ ব্যয় 

উন্নয়ন প্রকল্প 

উন্নয়ন প্রকল্পভ ৪46,89.48 176,36.15 
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                     ন                        ন                                            

                   । 

        ন ও         ন                                            । 

 

৫.১.৬  প্রকানা াখাুঃ  

 

 

 

২০২০ াবর প্রকানা াখা মথবক প্রকার্ত প্রকানায তার্রকাুঃ 

 

 

 

Serial  

No. 
Name of the publication 

Sale  

Copy 

Complimentary 

Copy 

01. Yearbook of Agricultural Statistics, 2019 300 1000 

02. Monthly Release (IPS) August,2019 - 70 

03. Monthly Release (IPS) September,2019 - 70 

04. Monthly Statistical Bulletin Bangladesh, August,2019 75 75 

Serial  

No. 

Name of the publication Sale  

Copy 

Complimentary 

Copy 

05. Monthly Release (CPI)  and (WRI) in Bangladesh, 

December,2019 

- 150 

06. Monthly Release (FTS) November,2019 - 70 

07. Telephone Index, BBS-2000 - 1500 

08.  Monthly Release (CPI and (WRI) in Bangladesh, January,2020 - 150 

09. Monthly Release (FTS) December,2019 - 70 

10. Monthly Release (IPS) October,2019 - 70 

11. ফঙ্গফন্ধু ও জাতীয় র্যাংখ্যান াংস্থা - ২৬০০ 

12. Monthly Release (CPI)  and (WRI) in Bangladesh, 

February,2020 
- 150 

13. 45 Years Production Statistics of Major Crops, January, 2018 50 350 

14. Monthly Release (FTS) January, 2020 - 50 
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15. Monthly Release (FTS) February, 2020 - 50 

16. Monthly Release (IPS) November,2019 - 50 

17. Monthly Release (IPS) December,2019 - 50 

18. Monthly Release (FTS) March, 2020 - 50 

19. Monthly Release (CPI) April, 2020 - 150 

20. Monthly Release (CPI)  May, 2020 - 150 

21. Monthly Release (IPS)  January, 2020 - 70 

22. Bangladesh Statistics 2019 - 500 

23. Monthly Release (CPI and (WRI) in Bangladesh, March,2020 - 50 

24. Monthly Statistical Bulletin Bangladesh, October,2019 75 75 

25. Statistic Pocketbook, 2019 1000 1500 

26. Monthly Release (FTS) April, 2020 - 50 

27. Monthly Statistical Bulletin Bangladesh, December,2019 75 75 

28. Monthly Release (FTS) May, 2020 - 50 

29. Monthly Release (IPS) February, 2020 - 70 

30. Monthly Release (IPS) March, 2020 - 70 

31. Report on Servey of Travel Agent Tour  Operator & Clearing 

and Forwarding Agent, 2019 

- 500 

32. Monthly Statistical Bulletin Bangladesh, February, 2019 75 75 

33. Monthly Release (IPS) April, 2020 - 70 

34. Monthly Release (FTS) June, 2020 - 50 

35. Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh, July,2020 - 250 

36. Monthly Statistical Bulletin Bangladesh, April, 2020 75 75 

37. Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh, June,2020 - 150 

38. Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh, August,2020 - - 

39. Monthly Release (FTS) July, 2020 - 50 

40. Monthly Release (IPS) May, 2020 - 70 
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41. র্ফশ্ব র্যাংখ্যান র্দফ-২০২০ (      ) ৩০০ - 

42. Monthly Release (FTS) August, 2020 50 - 

43. Monthly Release (IPS) June, 2020 - 70 

44. Monthly Release (CPI) September, 2020 - 25 

45. Statistical Yearbook Bangladesh, 2019 250 750 

46. Monthly Release (FTS) September, 2020  40 

 

 

Serial  

No. 
Name of the publication 

Sale  

Copy 

Complimentary 

Copy 

47 কৃর্ল র্যাংখ্যান ফল িিন্থ-২০১৯ 

(Yearbook of Agricultural Statistics,2019 

200 960 

48. Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh, 

October,2020 

- 250 

49. ফার্ল িক প্রর্তবফদন-২০১৯ ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা - ১০০ 

50. Foreign Trade Statistics of Bangladesh, 2018-19 80 70 

51 Monthly Release (FTS) October, 2020 - 40 

52. Monthly Release (CPI) and (WRI) in Bangladesh, 

December,2020 

- 250 

53. ফার্ল িক প্রর্তবফদন, ২০১৯-২০, র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ  700 

54. WorldStatisticsDay,2020(Souvenir) 

র্ফশ্ব র্যাংখ্যান র্দফ ২০২০ (      ) 

 300 

 

  ছ   ও প্রর্ক্ষণ ফল িঞ্জী, ২০২০-২০২১ (১০০ কর্),কৃর্ল নভৄনা শুভাযী-২০২০ তথ্য াংি র্নবদ ির্কা তপর্র (২২০০ কর্), কৃর্ল 

নভৄনা শুভার্য ২০২০ প্রশ্নি (১,৬০,০০০ কর্),দযছক নাং-১, ২, ৩, ৪ (২২৫০ মট) প্রকার্ত য়। 

৫.1.7 রফরফএ রাইদেরয:  

    ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায রাইবব্রর্য র্যাংখ্যান র্ফলয়ক একটি র্ফবলার্য়ত রাইবব্রর্য। প্রায় ৩২ াজায াংি, মযপাবযন্প ও 

দুষ্প্রাপ্য পুস্তক  র্যাংখ্যান বফবনয ২য় তরায় নতুন রাইবব্রর্য এফাং মতাখানা মযাড, আনার্যবফন, ঢাকা, ২য় তরায় পুযাতন 

রাইবব্রর্য অফর্স্থত। আধুর্নক কর ধযবণয সুবমাগ সুর্ফধা ম্বর্রত যকার্য ম িাবয় এটি একটি অন্যতভ রাইবব্রর্য। রাইবব্রর্যবত একাবথ 
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প্রায় তার্ধক াঠবকয ড়ায ব্যফস্থা আবছ। ফতিভাবন রাইবব্রর্যবত ভৄর্ক্তভেি র্ফলয়ক পুস্তক প্রকানা ম্বর্রত একটি কণ িায, আন্তিজার্তক 

ভাবনয ৪০০ টি ই-ব্যক এফাং র্ফর্ফএ প্রকার্ত কর ফইবয়য ই-ব্যক ম্বর্রত াঠক ফান্ধফ কণ িায স্থান কযা বয়বছ। এছাড়াও         

    , পবটাকর্ মফা, দটি জাতীয় বদর্নক র্িকা, ভার্ক র্িকা এফাং ইটাযবনট মফা প্রদান কযা য়। কর স্তবযয াঠক এ 

রাইবব্রর্য ব্যফাবযয সুবমাগ মবয় থাবকন। 

 

২০২০ াবর রাইবব্রর্য কাম িক্রভুঃ 

 

 াঠকবদয চার্দা অনুাবয তথ্য, পবটাকর্, ইটাযবনট ও অনরাইন মফা প্রদান কযা য়। 

 র্নয়র্ভত বাবফ ১০টি াংফাদি ও ২টি াভর্য়কী াঠকবদয জন্য যাখা য়। 

 র্ফর্ফএ ফর্র্ভ িত গত এক ফছবয াঠবকয াংখ্যা ১৮২ জন। 

 রাইবব্রর্য কাড ি ইসুু কযা   । 

 ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয ভবধ্য ফই ইসুু কযা   । 

 র্ফর্ফএ এয কভ িকতিা/কভ িচাযীবক না-দাফী নদ প্রদান কযা। 

 রাইবব্রর্যবত ফর্যাগত াঠকবদয পবটাকর্ মফা প্রদান কযা য়।  

 মদর্ র্ফবদর্ াঠকবদয র্ডর্জটার তথ্য মফা প্রদান কযা য়। 

 র্ফর্ফএ প্রকার্ত (২৫১০) টি ফইবয়য PDF ও e-Book কর্ রাইবব্রর্যবত াংযর্ক্ষত আবছ। 

 র্ফর্ফএ ম্পর্কিত র্নউজ র্ক্লর্াং কযা   । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭.০    ইন্ডার্ি এন্ড মরফায উইাং (Industry and Labour Wing): 

৭.১      ইন্ডার্ি এন্ড মরফায উইাং এয কাম িাফরী : 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায আটটি উইাংবয়য ভবধ্য ইন্ডার্ি অুান্ড মরফায উইাং অন্যতভ মা মদবয র্ল্প ও শ্রভ র্নব িয র্যাংখ্যান 

প্রণয়বন একর্নষ্ঠ দার্য়ত্ব ারবন ফির্যকয। 

 

উইাংবয়য কাম িাফরীুঃ 

১) মরফায মপা ি াবব ি (LFS)-এয ভাধ্যবভ শ্রভ ফাজায সূচক প্রণয়ন 

২) র্ফজবন মযর্জস্টায (BR) গঠন ও ারনাগাদকযণ 
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৩) উৎাদন র্ল্প প্রর্তষ্ঠান জর্য (SMI) র্যচারনা 

৪) াংস্ান ও প্রার্তষ্ঠার্নক জর্য (EIS) র্যচারনা 

৫) জাতীয় র্যাংখ্যান মশ্রর্ণর্ফন্যাকযণ (র্ল্প, মা এফাং ণ্য মশ্রর্ণর্ফন্যা )  

৬) অনানুষ্ঠার্নকখাবতয র্যাংখ্যান (ISS) প্রণয়ন 

৭) ICT জর্য র্যচারনায ভাধ্যবভ ICT সূচক প্রণয়ন  

 

  Labour Force Survey (LFS): ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা কতৃিক র্যচার্রত জর্যগুবরায ভবধ্য শ্রভর্ক্ত জর্য 

একটি গুরুত্বপূণ ি জর্য। উক্ত জর্যবয ভাধ্যবভ শ্রভর্ক্ত, মটকই উন্নয়ন রক্ষুভািা এফাং শ্রভফাজাবযয াবথ  কভ িাংস্থান 

ম্পর্কিত গুরুত্বপূণ ি র্নবদ িকভ মফয কযা য়। শ্রভর্ক্ত জর্য এয ভাধ্যবভ র্রঙ্গর্বর্ত্তক কভ িাংস্থান, মফকাযত্ব, শ্রভ 

অর্বফান, খাত এফাং মাবববদ শ্রভর্ক্ত, প্রার্তষ্ঠার্নক এফাং অ-প্রার্তষ্ঠার্নক কভ িাংস্থান, কভ িঘটা এফাং ভজুর্য াংক্রান্ত 

র্যাংখ্যান প্রস্তুত কযা য়। জর্যটিয ভাধ্যবভ র্নন্ক্ত গুরুত্বপূণ ি র্নবদ িকভৄ জানা ম্ভফ ; 

 মদবয মভাট ভেফকভ িাংস্থান এয র্যভাণ ও ায (Totalnumber of youth employment and rate)   

 মদবয মভাট মফকায এয র্যভাণ ও ায (Totalnumber of unemployment and rate) 

 ঊনর্নবয়াজন ায  (Underemployment rate) 

 শ্রভর্ক্তবত অাংিণকাযীয ায (Labourforce participation rate) 

 কভ িভম িাদা অনুমায়ী কভ িাংস্থান এয র্যভাণ (Number of employment by job status) 

 র্ল্প মটয অনুমায়ী কভ িাংস্থান এয র্যভাণ (Numberof employment by industry) 

 মার্বর্ত্তক কভ িাংস্থান এয র্যভাণ (Numberof employment by occupation) 

 অথ িননর্তক কাবজ ব্যর্য়ত ভয় (Time spent ineconomic activity) 

 অ-অথ িননর্তক কাবজ ব্যর্য়ত ভয়(Time spent innon-economic activity) 

 মাগত র্নযাত্তা ও স্বাস্থু (Occupationalsafety&health) 

 মস্বচ্ছাবফাভরক কাজ ও ব্যর্য়ত ভয় (Volunteeractivity and time spent) 
 

* Survey of Manufacturig Industries (SMI): উৎাদন র্ল্প জর্য (SMI) ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায একটি র্নয়র্ভত 

কাজ এফাং ফাাংরাবদবয র্ল্প র্যাংখ্যাবনয অন্যতভ প্রধান উৎ। এ জর্যটি উৎাদন র্বল্পয অথ িননর্তক কভ িকাবন্ডয উয র্যচার্রত 

য়। উৎাদন র্বল্পয গঠন র্ফবল কবয ভার্রকানায অফস্থা (মমভনুঃ একক স্বত্ত্বার্ধকাযী র্কাংফা অাংীদার্যত্ব),        খযচ, স্থায়ী 

ম্পদ; র্রঙ্গর্বর্ত্তক কবভ ি র্নবয়ার্জত মভাট জনফর; জাতীয় অথ িনীর্তবত উৎাদন র্ল্পখাবতয Gross output এফাং Gross Value 

Addition াংক্রান্ত তথ্য এই জর্য এয ভাধ্যবভ াওয়া মায়। তাছাড়া জর্যটিয ভাধ্যবভ র্নন্ক্ত গুরূত্বপূণ ি র্নবদ িকভৄ জানা ম্ভফ ; 

 

 ১০+ কভ িযত জনফরর্ফর্ষ্ট প্রর্তষ্ঠান; 

 র্ল্প মশ্রর্ণর্ফবাগ এফাং ভার্রকানা; 

 র্ল্প, র্রঙ্গ, কবভ িয প্রকাযবববদ কভ িাংস্ান; 

 প্রকাযবববদ মফতন, ভজুযী এফাং প্রাপ্ত সুর্ফধা 

 প্রকাযবববদ নীট স্থাফয ম্পদ; 

 ভধ্যফতী ব্যয়; 

 র্ল্প ও অ-র্ল্প ব্যয়; 

 মভাট উৎাদন ও মভাট ভল্য াংবমাজন। 



   

52 

* Establishment & Institution Survey (EIS): ফাাংরাবদব র্ফর্বন্ন অথ িননর্তক প্রর্তষ্ঠান এফাং াংস্থা াংক্রান্ত র্ফর্বন্ন র্যাংখ্যান 

মমভন- ভার্রকানায অফস্থা (মমভনুঃ একক স্বত্বার্ধকাযী র্কাংফা অাংীদার্যত্ব), অন্তফ িতী খযচ, স্থায়ী ম্পদ; র্রঙ্গর্বর্ত্তক কবভ ি র্নবয়ার্জত 

মভাট জনফর; জাতীয় অথ িনীর্তবত অথ িননর্তক প্রর্তষ্ঠাবনয Gross output এফাং Gross Value Addition াংক্রান্ত তথ্য এই জর্য এয 

ভাধ্যবভ াওয়া মায়। তাছাড়া জর্যটিয ভাধ্যবভ র্নবন্াক্ত গুরূত্বপূণ ি র্নবদ িকভৄ জানা ম্ভফ; 

 র্ল্প মশ্রর্ণর্ফবাগ এফাং ভার্রকানা; 

 র্ল্প, র্রঙ্গ, কবভ িয প্রকাযবববদ কভ িাংস্ান; 

 প্রকাযবববদ মফতন, ভজুযী এফাং প্রাপ্ত সুর্ফধা; 

 প্রকাযবববদ নীট স্থাফয ম্পদ; 

 মভাট উৎাদন ও মভাট ভল্য াংবমাজন। 

 

* Business Directory: র্ল্প াংক্রান্ত জর্যবয Sampling Frame প্রস্তুত কযায জন্য প্রর্তষ্ঠানগুবরায তথ্য ারনাগাদ কযা 

প্রবয়াজন। র্যাংখ্যানগত উবিবশ্য প প্রর্তষ্ঠাবনয একটি ারনাগাদ ও ব্যাক তার্রকা উৎাদন মা নভৄনা জর্য র্যচারনায জন্য নভৄনা 

কাঠাবভা র্ববফ ব্যফহৃত য়। ইন্ডার্ি এন্ড মরফায উইাং  স্থায়ী প্রর্তষ্ঠানগুবরায তার্রকা ারনাগাদ কবয থাবক। র্ফজবন র্ডবযটর্য 

ারনাগাদকযণ কাম িক্রবভয ভবধ্য মম র্ফলয়গুবরা অন্তর্ভ িক্ত তা র:- ১) প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ ও মমাগাবমাবগয ঠিকানা; ২) প্রর্তষ্ঠাবনয অফস্থান; 

৩) আযবম্ভয ফছয; ৪) অর্পবয ধযন; ৫) প্রধান অথ িননর্তক কভ িকান্ড; ৬) প্রধান উৎার্দত দ্রব্য/মফা; ৭) মযর্জবিবনয ধযন; ৮) 

প্রার্তষ্ঠার্নক মটয; ৯) প্রর্তষ্ঠাবনয ধযন; এফাং ১০) র্রঙ্গবববদ স্থায়ী, অস্থায়ী মভাট কভ িযত জনফর ১১) ১০ ও তদুর্ধ্ি জনফর র্ফর্ষ্ট 

কর ধযবণয র্ল্প ও মফা প্রর্তষ্ঠাবনয ারনাগাদ মডটাবফইজ; 

 নাভ ও ঠিকানা প্রর্তষ্ঠাবনয ারনাগাদকৃত তার্রকা; 

 মমাগাবমাবগয জনফরর্বর্ত্তক র্ল্প মশ্রর্ণর্ফবাগ; 

 প্রর্তষ্ঠানর্বর্ত্তক র্ল্প মশ্রর্ণর্ফবাগ; 

 উৎার্দত দ্রব্য এফাং মবাগ্য মফা; 

 র্ল্প জর্যবয নভৄনা কাঠাবভা প্রদান। 

 

* Statistical Classification: র্যাংখ্যার্নক মশ্রনীর্ফন্যা (Statistical Classification) ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায একটি 

অন্যতভ গুরুত্বপূণ ি কাজ। ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা ইবতাপূবফ ি International Standard Industrial Classification (ISIC) 

Rev4 অনুযবণ Bangladesh Standard Industrial Classification (BSIC) 2009 এফাং International Standard 

Classification of Occupations (ISCO)-2008 অনুযবণ Bangladesh Standard Classification of Occupations 

(BSCO) 2012 প্রকা কবয। BCPC (Bangladesh Central Product Classification )2012 ন্য  ও মফায মশ্রনী র্ফন্যাবয 

জন্য প্রস্তুত  কযা য় ।        

     ‡ র্ল্প ও শ্রভ াংক্রান্ত জর্যব মম কর মকাড ব্যফহৃত য়  তা Bangladesh Standard Industrial Classification (BSIC) 

2009  মথবক মদয়া য় এফাং মা াংক্রান্ত ভস্ত মকাড Bangladesh Standard Classification of Occupations (BSCO) 

2012 অনুাবয মদয়া য় ।  পৃর্থফীয র্ফর্বন্ন উন্নয়নীর মদবয ন্যায় ফাাংরাবদবও আন্তজিার্তক াংস্থাভবয সুার্য মভাতাবফক 

জাতীয় র্যাংখ্যান ির্ত উন্নয়ন ও ফাস্তফায়ন কভ িসূর্চ িণ কযা বয়বছ। নতুন নতুন র্ল্প এফাং মফা মক অন্তির্ভক্ত কযায জন্য ভরত 

Statistical Classification অথ িাৎ BSIC 2009 ও BSCO 2012 ারনাগাদকযবণয (updating) উবযাগ িণ কযা বয়বছ। 

র্যাংখ্যাবনয প্রকার্ত তথ্যাফরী  আন্তিজার্তক বাবফ তুরনায জন্য Classification অতুন্ত জরুযী । 

ক. র্ল্পজাত মশ্রর্ণর্ফবাগ (BSIC) 

 আন্তজার্তিক মশ্রর্ণর্ফবাবগয র্নয়ভানুমায়ী মদবয কর অথ িননর্তক কাম িক্রবভয র্ল্পজাত মশ্রর্ণর্ফবাগ 

    খ. মার্বর্ত্তক মশ্রর্ণর্ফবাগ (BSCO); 

 আন্তজার্তিক তুরনাবমাগ্যতা ফজায় মযবখ অথ িনীর্তবত অন্তর্ভ িক্ত কর মাগত কাম িক্রবভয মার্বর্ত্তক মশ্রর্ণর্ফবাগ; 

     গ. ণ্য মশ্রর্ণর্ফবাগ (BCPC) 

 ণ্য ও মফা উৎাদবনয জন্য ণ্য ও মফা মশ্রর্ণর্ফবাগ। 
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▫  ইন্ডার্ি এন্ড মরফায উইাং এয আওতায় ০১ জানুয়ার্য-৩১ র্ডবম্বয, ২০২০ র্ি: ম িন্ত  কাম িাফর্রয র্ফফযণ  

 

 

৭.২  Statistical Classification (BSIC & BSCO) 

 

 কভ িকাবন্ডয নাভ   : Statistical Classification(BSIC&BSCO) 

     ফাস্তফায়নকযী াংস্থা   : ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা। 

     ফাস্তফায়নকার  : জুরাই ২০১৭-জুন ২০২১ 

     আযম্ভ  : জুরাই ২০১৭ 

    ভার্প্ত  : জুন ২০২০ 

   ফাবজট ফযাি : ৭৮.৬৮ রক্ষ টাকা (যাজস্ব খাত) 

  ২০২০র্ডবম্বয ম িন্ত কাবজয ফাস্তফ        

অিগর্ত (%) 

 ৮০% 

 

 

৭.৩   উৎাদন র্ল্প জর্য : 

 

কভ িকাবন্ডয নাভ   : উৎাদন র্ল্প জর্য  

ফাস্তফায়নকযী াংস্থা   : ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা। 

ফাস্তফায়নকার  : জুরাই ২০১৭-জুন ২০২০ 

আযম্ভ  : জুরাই ২০১৭ 

ভার্প্ত  : জুন ২০২০ 

ফাবজট ফযাি : ১৭৪. ৫০ রক্ষ টাকা (যাজস্ব খাত) 

 ২০২০ এয র্ডবম্বয ম িন্ত কাবজয   ৯৫% 

 

 
 

 

ইন্ডার্ি এন্ড মরফায উইাং উইাং এয আওতায় চরভান প্রকল্প 

 

৭.৩.১ Institutionalcooperation ( between Statistics sweden and BBS) প্রকল্প 
 

 

   কভ িকাবন্ডয নাভ   
: Institutional cooperation ( between Statistics Sweden and 

BBS ) 

 

           কভ িকাবন্ডয উবিশ্য প : Statistics Sweden কতৃিক মটকর্নকুার র্ফলবয় প্রবয়াজনীয় প্রর্ক্ষণ  

প্রদাবনয ভাধ্যবভ কভ িকতিাবদয দক্ষতা ফাড়াবনা। 

           ফাস্তফায়নকযী াংস্থা   : ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা। 

           ফাস্তফায়নকার  : জানুয়ার্য ২০১৯-জুন ২০২১ 

           আযম্ভ  : জানুয়ার্য  ২০১৯ 

           ভার্প্ত  : জুন ২০২১ 

          ফাবজট ফযাি : ১৮৬৪.৪৩ রক্ষ টাকা    
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   ২০২০ র্ডবম্বয ম িন্ত কাবজয   

ফাস্তফ অিগর্ত (%) 

: ১৫% 

 

 

 

৭.৩.২  Strengthening Data Collection On Migration কাম িক্রভুঃ 
 

      কভ িকাবন্ডয নাভ   : Strengthening Data Collection On Migration 

কভ িকাবন্ডয উবিশ্য প : উর্ের্খত জর্য বত এর্ডর্জ সূচক ১০.৭.১-এয তথ্য যফযা। 

  শ্রভর্ক্ত  ) LFS (এয জন্য Migration Module আবডট কযা মা 

যফতীবত শ্রভর্ক্ত জর্যবয াবথ  Module র্ববফ ব্যফায কযা বফ 

ফাস্তফায়নকযী াংস্থা   : ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা। 

ফাস্তফায়নকার   : মবন্ফম্বয ২০১৯ -জুন ২০২০ 

আযম্ভ  : মবন্ফম্বয ২০১৯ 

ভার্প্ত  : জুন ২০২০ 

ফাবজট ফযাি : ১২৫.৪২ রক্ষ টাকা   

২০ র্ডবম্বয ম িন্ত কাবজয ফাস্তফ 

অিগর্ত (%) 

: ১০০ %  

 

 

 ৭.৩.৩ মাবটর এফাং মযস্টুবযট জর্য   
 

কভ িকাবন্ডয নাভ                           : মাবটর এফাং মযস্টুবযট জর্য ২০১৮-২০২০ 

 কভ িকাবন্ডয উবিশ্য প : মভাট উৎার্দত/ র্ফর্ক্রত দ্রব্য ও মফা জাতীয় বণ্যয ভল্য র্নরুণ, র্যচারন 

ও মমাগান ব্যয় র্নরূণ, র্রঙ্গ ও ধযণ অনুমায়ী কভ িাংস্থান, কভ িাংস্ান ব্যয় 

র্নরূণ, ভল্য াংবমাজন র্নরূণ ইতুার্দ। 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা   : ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা 

ফাস্তফায়নকার : জুরাই ২০১৮ জুন ২০২১ 

আযম্ভ : জানুয়ার্য ২০১৯ 

ভার্প্ত : জুন ২০২১ 

ফাবজট ফযাি : ১৬৪.৫০ রক্ষ টাকা  

২০২০ র্ডবম্বয ম িন্ত কাবজয ফাস্তফ 

অিগর্ত (%) 

: ৬০% 

 

 ৭.৩.৪ াইকাযী ও খুচযা ব্যফা জর্য  

কভ িকাবন্ডয নাভ                           : াইকাযী ও খুচযা ব্যফায় জর্য ২০২০ 

  কভ িকাবন্ডয উবিশ্য প : াইকাযী ও খুচযা ব্যাফা প্রর্তষ্ঠাবনয বণ্যয র্যচারন ব্যয় 

র্নরূন, র্রঙ্গ ও ধযন অনুমায়ী কভ িাংস্থান র্নরূন, ভল্য 

াংবমাজন র্নরূন এফাং র্জর্ডর্বত অফদাবনয র্যভান র্নণ িয় 

ইতুার্দ। 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা   : ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা 

ফাস্তফায়নকার : জুরাই ২০১৮ জুন ২০২১ 

আযম্ভ : মপব্রুমাযী ২০১৯ 

ভার্প্ত : জুন ২০২১ 

ফাবজট ফযাি : ২২৫.৩৭ রক্ষ টাকা (যাজস্ব খাত) 

২০২০ র্ডবম্বয ম িন্ত কাবজয ফাস্তফ অিগর্ত (%)  ৩০% 
 

:     ৬০ % 
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৮.০ ন্যানার একাউর্টাং উইাং (র্জর্ডর্ ও বফবদর্ক ফার্নজু াখা): 

জাতীয় আয় াখা 

 ২০১৯-২০ অথ ি ফছবযয প্রাথর্ভক র্জর্ডর্ প্রাক্করন ও প্রকা কযা বয়বছ। অনুবভাদবনয য মথাযীর্ত র্ফর্ফএ এয ওবয়ফাইট 

www.bbs.gov.bd-এ প্রকা কযা বয়বছ। 

 National Accounts Statistics(Provisional Estimates of GDP 2019-20 and Final Estimation of GDP 

2018-19) নাভক ফইটি প্রকা কযা বয়বছ। 

 National Accounts Statistics(Provisional Estimates of GDP 2019-20 and Final Estimation of GDP 

2018-19) প্রকানাটি ফাাংরা এফাং ইাংবযর্জ উবয় বালাবত প্রকা কযা বয়বছ। 

 GDP র্বর্ত্ত ফছয 2005-06 মথবক 2015-16 মত র্যফতিবনয ৮৫ বাগ কাজ ম্পন্ন বয়বছ।  

 স্ববল্পান্নত (LDC) মদ মথবক উত্তযবণয র্নণ িায়ক GNI per capita, HAI (Human Assets Index) ও EVI 

(Economic Vulnerability Index) প্রাক্করন কবয ERD মত মপ্রযণ কযা বয়বছ।  

 র্যকল্পনা কর্ভন, অথ ি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাবদ ব্যাংক জাতীয় ম িাবয় এফাং SAARC,UN, UNSD ESCAP, IMF, 

ADB, World Bank, UNSD, IEA  র্ফর্বন্ন আন্তজিার্তক াংস্থায় চার্দা মভাতাবফক তথ্য যফযা কযা বয়বছ। 

 বিভার্ক র্বর্ত্তবত জাতীয় র্াফ প্রাক্করবনয রবক্ষু ন্যানার একাউর্টাং উইাং (র্জর্ডর্ ও বফবদর্ক ফার্ণজু) কতৃিক একটি 

ওয়ার্কিাং কর্ভটি গঠন কযা য়। 

 জার্তাংবঘয র্যাংখ্যান র্ফবাবগয (UNSD) চার্ত National Accounts Questionnaire (NAQ) 2019- 

Bangladesh এয জন্য জাতীয় আবয়য তথ্য ও উাত্ত প্রস্তুত কবয মপ্রযণ কযা বয়বছ। 

 এর্য়ান মডববরবভট ব্যাাংক এয Key Indicator for Asia and the Pacific 2020 এয তথ্য ও উাত্ত যফযা কযা 

বয়বছ। 

 অষ্টভ ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনায জন্য ফাাংরাবদ র্যকল্পনা কর্ভন বত চার্ত তথ্য উাত্ত ারনাগাদ পূফ িক মপ্রযণ কযা 

বয়বছ। 

 অথ িননর্তক ম্পকি র্ফবাবগয চার্ত তথ্য উাবত্তয (র্জর্ডর্ ২০১৯-২০) াভর্য়ক র্াফ যফযা কযা বয়বছ। 

 অথ ি র্ফবাগ কতৃিক প্রণীতব্য Economic Review এয প্রবয়াজনীয় তথ্য উাত্ত যফযা কযা বয়বছ। 

 ইউএ র্জওরর্জকার াবব ি ২০২০ এয জন্য প্রবয়াজনীয় তথ্য উাত্ত যফযা কযা বয়বছ। 

 অষ্টভ ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনায উন্নয়ন পরাপর কাঠাবভা (DRF) এয জন্য ারনাগাদ তথ্য-উাত্ত মপ্রযণ কযা বয়বছ। 

 

জাতীয় ব্যয় াখা 

 ২০১৯-২০ অথ ি ফছবযয ব্যয় র্বর্ত্তক প্রাথর্ভক র্জর্ডর্ প্রাক্করন ও প্রকা কযা বয়বছ। অনুবভাদবনয য মথাযীর্ত 

র্ফর্ফএ এয ওবয়ফাইট www.bbs.gov.bd প্রকা কযা বয়বছ। 
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 ব্যয় র্বর্ত্তক র্জর্ডর্ এয কর তথ্য ও উাত্ত National Accounts Statistics (Provisional Estimates of 

GDP 2019-20 and Final Estimation of GDP 2018-19) নাভক ফইটিবত প্রকা কযা বয়বছ। 

 ২০১৮-১৯ অথ ি ফছবযয মকর্ন্দ্রয় যকাবযয যাজস্ব ফাবজট মশ্রর্ণর্ফন্যা কবয YearBookওPocketBookএ  

তথ্য প্রদান কযা বয়বছ।  

 ২০১৯-২০ অথ ি ফছবযয (Budget Estimate) র্টি কব িাবযন, মজরা র্যলদ, মৌযবা ও ইউর্নয়ন র্যলবদয ফাবজট (স্থানীয় 

যকায) াংগৃীত বয়বছ। 

 

বফবদর্ক ফার্ণজু াখা 

 জাতীয় যাজস্ব মফাড ি বত অনরাইবনয ভাধ্যবভ January to December, 2020 মভাট ১২ ভাবয আভদানী ও যপ্তানী াংক্রান্ত তথ্য 

াংি কযা বয়বছ। 

 Monthly Release (FTS) এয প্রকানাটি জানুয়ার্য মথবক র্ডম্বয ২০২০ ভবয় মভাট ১২ টি াংখ্যা ওবয়ফাইবট প্রকা কযা 

বয়বছ। 

 Foreign Trade Statistics of Bangladesh 2018-19 প্রকা কযা বয়বছ। উবেখ্য মম, এটি ফছবয একফায প্রকা কযা 

বয় থাবক। 

 

 

৯.০ ন্যানার একাউর্টাং (ভল্য ও ভজুর্য) উইাং 
  

ভল্য ও ভজুর্য াখাুঃ 

 র্নধ িার্যত চায প্রকায দযছবকয ভাধ্যবভ মভাট ১৪০ টি (৬৪টি মজরায ১২৮ টি ও ঢাকায ১২টি) ভাবকিট বত র্ফর্বন্ন দ্রব্য ও মফা 

ভল্য াংক্রান্ত তথ্য-উাত্ত াংিপূফ িক প্রর্তভাব মবাক্তা ভল্য সূচক (Consumer Price Index-CPI), ভল্যস্ফীর্তয ায 

(InflationRate-IR)ও ভজুর্য ায সূচক (Wage Rate Index-WRI  প্রস্তুত কবয জানুয়ার্য/২০২০ বত র্ডবম্বয/২০২০ 

ভয়কাবরয ভবধ্য ১২টি ভার্ক প্রকানা প্রস্তুত ও প্রকা কযা বয়বছ।  

 র্নধ িার্যত চায প্রকায দযছবকয ভাধ্যবভ াংগৃর্ত তথ্য ব্যফায কবয প্রর্তভাব র্নম্নফর্ণ িত সূচকভ বতর্যয কাজ ম্পাদন কযা 

বয়বছ: 

ক) মবাক্তা ভল্য সূচক (Consumer Price Index-CPI), ভল্যস্ফীর্তয ায (InflationRate-IR) য ও েী     

 জানুয়ার্য/২০২০ বত র্ডবম্বয/২০২০ ম িন্ত (ভার্ক);  

খ) ভজুর্য ায সূচক  (Wage Rate Index-WRI) জানুয়ার্য/২০২০ বত র্ডবম্বয/২০২০ ম িন্ত (ভার্ক); 

গ) গৃর্নভ িাণ াভর্িয ভল্য সূচক (Building Materials Price Index- BMPI) জানুয়ার্য/২০২০ বত র্ডবম্বয/২০২০ 

ম িন্ত (ভার্ক); 

ঘ) ফার্ড় বাড়া সূচক (House Rent Index-HRI) জানুয়ার্য-ভাচ ি/২০২০ বত অবটাফয-র্ডবম্বয/২০২০ ম িন্ত চায  

  মকায়াটাবয প্রস্তুত ও প্রকা কযা বয়বছ (নিভার্ক); 

 মবাক্তা ভল্য সূচক (Consumer Price Index-CPI) এয র্বর্ত্ত ফছয 2005-06 বত 2015-16  মত র্যফতিবনয কাজ 

চুড়ান্ত ম িাবয় যবয়বছ।  
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 ভাননীয় র্যকল্পনা ভন্ত্রী ভবাদয় কতৃিক মবাক্তায ভল্য সূচক(Consumer Price Index-CPI), ভল্যস্ফীর্তয ায 

(InflationRate-IR)এফাং ভজুর্য ায সূচক (Wage Rate Index-WRI) প্রর্তভাবয প্রথভ একবনক বা যফতী 

াংফাদ বম্মরবন প্রকা কযা বয়বছ।  

 

চরর্ত উৎাদন াখাুঃ 

 Quantum Index of Industrial Production (QIIP)-Large and Medium Scale Industries January/2020 

মথবকDecember/2020 ভবয়য ভবধ্য মভাট ১২ টি াংখ্যা প্রকার্ত বয়বছ; 

 Quantum Index of Industrial Production (QIIP)-Small Scale Industries  2019-20 অথ ি ফছবযয ৩টি 

মকায়াট িায  ও 2020-21 অথ ি ফছবযযয ১টি মকায়াট িাবযয সূচক প্রাক্করন কযা বয়বছ। উক্ত সূচক ভার্ক র্যাংখ্যান ব্যবরটিন 

ীল িক প্রকানায় প্রকা কযা বয়বছ; 

  Industrial Production Statistics (IPS) ীল িক ভার্ক প্রকানাটি January/2020 মথবক  December/2020 ম িন্ত 

ভবয় মভাট ১২ টি াংখ্যা প্রকার্ত বয়বছ।  

 Producer Price Index (PPI)-January/2020 মথবক December/2020 ম িন্ত ভবয় মভাট ১২ টি সূচক বতর্য কযা 

বয়বছ। উক্ত সূচকভ ভার্ক র্যাংখ্যান ব্যবরটিন ীল িক প্রকানায় প্রকা কযা বয়বছ। 

 Quantum Index of Industrial Production-Large and Medium Scale Industries এয র্বর্ত্ত ফছয 2005-06 বত 

2015-16 এ র্যফতিবনয কাজ চুড়ান্ত ম িাবয় যবয়বছ; 

 Quantum Index of Industrial Production-Small Scale Industries এয র্বর্ত্ত ফছয 1995-96 বত 2015-16 এ 

র্যফতিবনয কাজ চুড়ান্ত ম িাবয় যবয়বছ; 

 Producer Price Index (PPI) এয র্বর্ত্ত ফছয 2005-06 বত 2015-16  এ র্যফতিবনয কাজ চুড়ান্ত ম িাবয় যবয়বছ। 

 

ান্ডুর্রর্ (প্রকানা) াখাুঃ  

 Monthly Statistical Bulletin-Bangladesh জানুয়ার্য/২০২০ বত  র্ডবম্বয/ ২০২০ ম িন্ত মভাট ৬টি  াংখ্যা  

প্রকার্ত বয়বছ। 

 Statistical Pocketbook-2019 াংখ্যা তথ্য-উাত্ত াংিপূফ িক ২০২০ াবর প্রকার্ত বয়বছ। 

 Statistical Yearbook Bangladesh/2019 াংখ্যা তথ্য-উাত্ত াংিপূফ িক ২০২০ াবর প্রকার্ত বয়বছ। 

 Selected Statistics of Bangladesh/2019 াংখ্যা 2020 মত প্রকার্ত বয়বছ। 

 

১০.০   স্টুাটির্স্টকুার স্টাপ মের্নাং ইনর্স্টটিউট  (SSTI ): 

জাতীয় র্যাংখ্যান প্রর্তষ্ঠান র্াবফ র্ফর্ফএ জন শুভার্য, অথ িননর্তক শুভার্য, কৃর্ল, ভৎস্য ও প্রার্ণ ম্পদ শুভার্য যকায কতৃিক 

র্নধ িার্যত র্ফর্বন্ন শুভার্য র্যচারনা কবয। অর্ধকন্তু খানায আয়-ব্যয় জর্য ,াবব ি অফ ম্যানুপুাকচার্যাং ইন্ডার্ষ্ট্র (এএভআই), মবাক্তায 

ভল্য-সূচক, র্জর্ডর্ প্রাক্করন র্ফর্বন্ন র্ফলবয় জর্য  র্যচারনা কবয আবছ।  এ কভ িকাবন্ডয প্রর্তটি স্তবয াংর্িষ্ট 

কভ িকতিা/কভ িচার্যবদয দক্ষতা বৃর্িয রবক্ষু  এএটিআই র্নয়র্ভতবাবফ প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ র্যচারনা কবয আবছ।এএটিআই 

র্চফারয় র্নবদ িভারা, Basic Computer প্রর্ক্ষণ, মাগত দক্ষতা ও মফায ভান বৃর্িকযণ মকা ি, াফর্রক প্রর্কউযবভট 

ম্যাবনজম্যাট With e-GP, অর্প ব্যফস্থানা, গাড়ীচারকবদয বচতনতা বৃর্িভৄরক প্রর্ক্ষণ, মভৌর্রক র্যাংখ্যান  ইতুার্দ প্রর্ক্ষণ 

মকা ি আবয়াজন কবয আবছ।  

২০২০ াবর এএটিআই ৩৬টি প্রর্ক্ষণ মকাব িয ভাধ্যবভ ফ িবভাট ৮৭৮ জন কভ িকতিা/কভ িচার্যবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কবযবছ। 

এএটিআই কতৃিক র্যচার্রত প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ দ্বাযা র্ফর্ফএ এয কর স্তবযয কভ িকতিা/কভ িচার্যয কভ িদক্ষতা বৃর্দ্ব ও ভানর্ক 
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উৎকল ি ার্ধত বচ্ছ। । ২০২০ াবর ফাস্তফার্য়ত প্রর্ক্ষবণয র্ফফযণ র্নবম্ন ফর্ণ িত বরা: 

 

ক্র: নাং প্রর্ক্ষণ মকাব িয নাভ ভয় মভয়াদ প্রর্ক্ষণাথী প্রর্: াংখ্যা 

১ 
তথ্য অর্ধকায, শুিাচায, এর্এ, র্জআযএ এফাং 

নাগর্যক মফায় উদ্ভাফন 

২৯ র্ড.-২জানু 

২০২০ 
৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
৩০ 

২ Web Application Development 
০৫-১৬জানুয়ার্য 

২০২০ 

১০ কভ ি 

র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
২৭ 

৩ 
Computer Specil Training Course 

(STATA) 

১৯-২৩ জানুয়ার্য 

২০২০ 
৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
২৪ 

৪ 
মটকই উন্নয়ন অবীস্ট (SDG) এফাং ইবনাববন 

২৬-৩০ জানুয়ার্য 

২০২০ 
৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
৩০ 

৫ 
মভৌর্রক প্রর্ক্ষণ 

০২-০৬ মেব্রুয়ার্য 

২০২০ 
৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
১৫ 

৬ 
মফর্ক র্পন্যানর্য়ার ম্যাবনজবভট 

০৯-১৩ মেব্রুয়ার্য 

২০২০ 
৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
৩০ 

৭ 

মফর্ক অর্প ম্যাবনজবভট  

১৬-২০ মেব্রুয়ার্য 

২০২০ 
৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িকতিা 
২৯ 

৮ 
কর্ম্পউটায র্রটাবযর্ 

০৮-১২ ভাচ ি 

২০২০ 
৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
২৪ 

৯ 
মভৌর্রক র্যাংখ্যান 

১৫-২২ ভাচ ি 

২০২০ 
৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
৩০ 

১০ 
শুিাচায, ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত এফাং নাগর্যক 

মফায় উদ্ভাফন  

২৩-২৫ ভাচ ি 

২০২০ 
৩ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
৩০ 

১১ 
মভৌর্রক প্রর্ক্ষণ ১৪-১৮ জুন ২০২০ 

৫ কভ ি র্দফ 
র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
১০ 

১২ 
মটকই উন্নয়ন অবীস্ট  (SDG) 

১২-১৫ জুরাই. 

২০২০ 
৪ কভ ির্দফ 

র্ফর্ফএ-এয 

কভ িকতিা 
২০ 

১৩ Online Operation of BBS 
১৯-২৩ জুরাই 

২০২০ 
৫ কভ ির্দফ 

র্ফর্ফএ-এয 

কভ িচাযী 
২০ 

১৪ 
তথ্য অর্ধকায, শুিাচায, এর্এ, র্জআযএ এফাং 

নাগর্যক মফায় উদ্ভাফন 

২৬-২৮ জুরাই 

২০২০ 
৩ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয 

কভ িচাযী 
২৫ 

১৫ 
তথ্য অর্ধকায, শুিাচায, এর্এ, র্জআযএ এফাং 

নাগর্যক মফায় উদ্ভাফন 

১০-১৩ আগস্ট, 

২০২০ 
৩ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয 

কভ িচাযী 
২৫ 

১৬ 
মটকই উন্নয়ন অবীস্ট  (SDG) 

১৬-২০ আগস্ট, 

২০২০ 
৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয 

কভ িচাযী 
২৫ 

১৭ Online Operation of BBS 
২৩-২৭ আগস্ট, 

২০২০ (২য়ব্যাচ) 
৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয 

কভ িচাযী 
২০ 

১৮ 
র্চফারয় র্নবদ িভারা-২০১৪ চাকুযী আইন কানুন 

৩১আ.-০৩ 

মবন্ফ, ২০২০ 
৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয 

কভ িচাযী 
২৪ 

১৯ 
মভৌর্রক র্যাংখ্যান 

০৬-১০ মবন্ফম্বয 

২০২০ 
৪ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয 

কভ িচাযী 
২৪ 

২০ 
র্চফারয় র্নবদ িভারা-২০১৪ চাকুযী আইন কানুন 

১৩-১৭ মবন্ফম্বয 

২০২০ 
৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয 

কভ িকতিা 
২৫ 

২১ মভৌর্রক র্যাংখ্যান ২০-২৪ মবন্ফ. ৫ কভ ি র্দফ র্ফর্ফএ-এয ২৫ 
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২০২০ কভ িচাযী 

২২ 
প্রকল্প ব্যফস্না 

২৫-২৬ মবন্ফ. 

২০২০ ২ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ-এয 

কভ িকতিা 
৩০ 

২৩ 
মফর্ক অর্প ম্যাবনজবভট  

২৭মবন্ফ.-

০১অবটা.২০২০ ৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
২৫ 

২৪ 
মভৌর্রক র্যাংখ্যান 

০৪-০৮ অবটা. 

২০২০ ৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
২৫ 

২৫ 
মফর্ক অর্প ম্যাবনজবভট  

১১-১৫ অবটা. 

২০২০ ৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
২৫ 

২৬ 
মফর্ক র্পন্যানর্য়ার ম্যাবনজবভট 

১৮-২২ অবটা. 

২০২০ ৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
২৪ 

২৭ 
নাগর্যক মফায় উদ্ভাফন (ইবনাববন) 

২৫-২৯ অবটা. 

২০২০ ৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
২৫ 

২৮ 
স্টাপ মডববরবভট 

০১-০৫ নববম্বয 

২০২০ ৫কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
২৫ 

২৯ 
বচতনতা বৃর্িভরক” প্রর্ক্ষণ 

০৮-১২ নববম্বয 

২০২০ ৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
২৫ 

৩০ 
স্টাপ মডববরবভট”  প্রর্ক্ষণ  

১৫-১৯ নববম্বয 

২০২০ ৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
২৫ 

৩১ 
মফর্ক অর্প ম্যাবনজবভট” প্রর্ক্ষণ  

২২-২৬ নববম্বয 

২০২০ ৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
২৫ 

৩২ 

STATA র্ফলয়ক প্রর্ক্ষণ 

২৯নবব-

০৩র্ডবম্বয 

২০২০ ৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
২০ 

৩৩ 
স্টাপ মডববরবভট”  প্রর্ক্ষণ  

০৬-১০ র্ডবম্বয 

২০২০ ৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
২৫ 

৩৪ 
নাগর্যক মফায় উদ্ভাফন এফাং জাতীয় শুিাচায মকৌর 

১৩-১৭ র্ডবম্বয 

২০২০ ৪ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
২৫ 

৩৫ 

স্টাপ মডববরবভট 

২০-২৪ র্ডবম্বয 

২০২০ ৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
২০ 

৩৬ 
মভৌর্রক প্রর্ক্ষণ 

২৭-৩১ র্ডবম্বয 

২০২০ ৫ কভ ি র্দফ 

র্ফর্ফএ এয 

কভ িচার্য 
২২ 

ফ িবভাট = ৮৭৮ 

 

১১.০  জনশুভার্য ও গৃগণনা ২০২১ প্রকল্প : 

প্রকবল্পয নাভ    :  জনশুভার্য ও গৃগণনা ২০২১ প্রকল্প 

প্রকবল্পয মভয়াদ    : ০১ জুরাই ২০১৯ – ৩০ জুন ২০২৪ র্ি. 

একবনক বায তার্যখ     :২৯ অবটাফয ২০১৯ র্ি. 

র্যকল্পনা কর্ভন কতৃিক প্রকল্প      

অনুবভাদবনয আবদ জার্যয তার্যখ     :১৯ নববম্বয ২০১৯ র্ি. 

প্রকবল্পয প্রার্নক আবদ জার্যয তার্যখ     :     ২১ নববম্বয ২০১৯ র্ি. 

প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয়   : 
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  (ক) র্জওর্ফ  : ১৫৭,৮৬৮.০০ রক্ষ টাকা 

                    (খ) প্রকল্প াাে  : ১৮,৩১১.০০ রক্ষ টাকা 

                    (গ) মভাট   : ১৭৬,১৭৯.০০ রক্ষ টাকা 

জনশুভার্য ও গৃগণনা ২০২১ এয প্রধান উবিশ্য পভ: 

       )ক ( একটি র্নর্দ িষ্ট মযপাবযন্প তার্যবখ প্রর্তটি খানা ও খানায দস্যগণবক গণনায অন্তর্ভ িক্ত কবয ফাাংরাবদবয লষ্ঠ  জনশুভার্য ও  

গৃগণনা ২০২১ র্যচারনা কযা; 

       )খ ( ভর শুভার্যয ম্পূযক র্ববফ র্ফদ প্রশ্নবিয ভাধ্যবভ র্নফ িার্চত নভৄনা এরাকা বত র্ফস্তার্যত আথ িাভার্জক তথ্য াংি  

কযা; 

 

  

       )গ ( ফাাংরাবদর্ নাগর্যবকয াাার্ ফাাংরাবদব অফস্থানযত র্ফবদর্ নাগর্যক এফাং র্ফবদব অফস্থানযত ফাাংরাবদর্ নাগর্যকবদয 

শুভার্যয গণনায় অন্তর্ভ িক্ত কযা; 

       )ঘ ( ব্যর্ষ্টক ও াভর্ষ্টক ম িাবয় র্যকল্পনা িণ ও উন্নয়ন কভ িকাে র্যচারনায র্নর্ভত্ত মফঞ্চভাকি তথ্য াংি কযা; 

       )ঙ ( কর ধযবনয খানার্বর্ত্তক আথ িাভর্জক জর্যবয জন্য নভৄনা মেভ (Integrated Multi-Purpose Sample- IMPS) 
প্রস্তুত কযা; 

       )চ ( মজরার্বর্ত্তক জনাংখ্যায দীঘ িবভয়ার্দ প্রবক্ষণ 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 মকাটা র্নধ িাযবণ তথ্য যফযা কযা; এফাং 

র্পল্ড অাবযন ১। গত ২৫/০২/২০২০ বত ০৫/০৩/২০২০ ভবয় ম্যার্াং ও মজানার অাবযন র্যচার্রত য়।  

(উক্ত কাম িক্রবভয ভাধ্যবভ মজান গঠন, মভৌজা/ভোয ম্যা াম্প্রর্তকযণ, তার্রকাকাযী ও সুাযবাইজায স্কুাচ 

ম্যা প্রস্তুত, তার্রকা/গণনা এরাকা র্নর্দ িষ্টকযণ, তার্রকাকাযী ও সুাযবাইজাবযয াংখ্যা র্নধ িাযণ কযা য়।) 

২। স্যাবটরাইট ইবভজ ব্যফাযপূফ িক গণনা এরাকা ম্যা প্রস্তুত কাম িক্রভ ফাস্তফায়বন াইরটিাং র্ববফ ঢাকা 

উত্তয র্টি কযবাবযবনয ৩৫ নাং ওয়াবড ি (১৩ ও ১৪ নববম্বয/২০২০) এফাং মনিবকানা মজরায মনিবকানা 

দয উবজরায কাইরাটি ইউর্নয়বন (২১, ২২ ও ২৩ নববম্বয/২০২০) াইরট ম্যার্াং কাম িক্রভ র্যচার্রত 

য়। 

৩। ভর শুভার্যয প্রশ্নবিয র্প্র-মটর্স্টাং কাম িক্রভ গত ০২-০৪ অবটাফয/২০২০ তার্যবখ ১ভ ম িাবয় জাভারপুয, 

টুয়াখারী, যাজাী, যাঙ্গাভাটি, াতক্ষীযা, সুনাভগঞ্জ ও ঢাকায় এফাং ০৯-১১ অবটাফয/২০২০ তার্যবখ ২য় 

ম িাবয় ব্রাহ্মণফার্ড়য়া দয ও নীরপাভাযী মজরায় র্ডভরা উবজরায় র্যচার্রত য়।  

প্রার্নক কাম িক্রভ 

ও র্ফর্বন্ন কর্ভটিয 

বা অনুষ্ঠান 

াংক্রান্ত 

1) গত ২০২০ াদর প্রকদল্পয ‘রিয়ারযাং করভটি’য ০৩ (রতন)টি (২য়, ৩য় ও ৪থ ি) বা অনুরিত য়। 

2) ‘চটকরনকযার করভটি’য ০৪ ( ায)টি (২য়, ৩য়, ৪থ ি ও ৫ভ) বা অনুরিত য়। 

3) শুভারয ‘প্র ায করভটি’য ০৪ ( ায)টি   (৩য়, ৪থ ি, ৫ভ ও ৬ি) বা অনুরিত য়। 

4) ‘প্রকল্প ফাস্তফায়ন করভটি (রআইর)’য ০৩ (রতন)টি (২য়, ৩য় ও ৪থ ি) বা অনুরিত য়। 

5) ‘ওয়ারকিাং গ্রু’-এয ০৭ (াত)টি (১ভ, ২য়, ৩য়, ৪থ ি, ৫ভ, ৬ি ও ৭ভ) বা অনুরিত য়। 

র্ফবাগীয় ম িাবয় 

ভত র্ফর্নভয় বা 

আবয়াজন 

জানুয়ার্য, মপব্রুয়ার্য ও ভাচ ি, ২০২০ ভবয় মথাক্রবভ চট্টিাভ, র্বরট, ঢাকা ও যাজাী র্ফবাবগ ভাননীয় 

র্যকল্পনা ভন্ত্রী ভবাদবয়য উর্স্থর্তবত ‘জনশুভার্য ও গৃগণনা ২০২১’ র্ফলবয় ভত র্ফর্নভয় বায আবয়াজন 

কযা য়। 

ফাবজট ফযাি ও 

অফভৄর্ক্ত 

 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান  ব্যবযায ‘জনশুভার্য ও গৃগণনা ২০২১’ প্রকবল্পয অনুকূবর ২০২০-২১ অথ িফছবযয ফার্ল িক 

উন্নয়ন কভ িসূর্চবত ফযাি যবয়বছ মভাট ৫,২৬৭.০০ (ফায়ান্ন মকাটি াতলর্ট্ট) রক্ষ টাকা এয ভবধ্য র্জওর্ফ ৪,০০০.০০ 

(চর্ে মকাটি) রক্ষ টাকা। (যাজস্ব ৩,৭০০.০০ (াইর্ি মকাটি) রক্ষ টাকা এফাং ভৄরধন ৩০০.০০ (র্তন মকাটি) রক্ষ 

টাকা এফাং প্রকল্প াাে ১,২৬৭.০০ (এক াজায দুইত াতলর্ট্ট মকাটি) রক্ষ টাকা। র্জওর্ফ ফযািকৃত ৪,০০০.০০ 

(চর্ে মকাটি) টাকা বত ১ভ, ২য় ও ৩য় র্কর্স্তবত (১,০০০.০০+১,০০০.০০+ ৫০০.০০) ২৫০০.০০ (পঁর্চ মকাটি) 

রক্ষ টাকা অফভৄক্ত কযা বয়বছ এফাং ব্যয় বয়বছ র্জওর্ফ ৪,৬৫৭০.০০ (চায মকাটি পঁলর্ট্ট রক্ষ ত্তয াজায) রক্ষ 

টাকা।    
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       )ঝ ( ভবনািাপ প্রস্তুত, মটকই উন্নয়ন অবীষ্ট র্যফীক্ষণ, অথ িননর্তক উন্নয়ন াধবনয ভাধ্যবভ দার্যদ্রু দূযীকযবণ র্যকল্পনা  টুর 

(উবজরার্বর্ত্তক দার্যদ্রু ভানর্চি) প্রস্তুবত উাত্ত যফযা, উৎাদনীর কভ িাংস্থান সৃর্ষ্ট, ভানফম্পদ উন্নয়ন, ভানম্মত 

র্ক্ষা,  সুস্বাস্থু ও পুর্ষ্টয র্নিয়তা াংক্রান্ত তথ্য যফযা কযা।  

 

২০২০ াবরয ফাস্তফায়ন অিগর্ত: 

আবরাকর্চি:  

   

র ত্র -৫:  ারকিট াউজ, ফরযার এ ফরযার রফবাদগয রফবাগীয় ম িাদয়য কভ িকতিাগণ, চজরা প্রাকবৃন্দ, চজরা 

রযলদদয প্রধান রনফ িাী কভ িকতিাগদণয উরস্থরতদত ‘জনশুভারয ও গৃগণনা ২০২১’ রফলদয় আদয়ারজত ভত রফরনভয় 

বায় প্রধান অরতরথ রদদফ জনাফ এভ. এ. ভান্নান এভর, ভাননীয় ভন্ত্রী, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় ফক্তৃতা প্রদান কদযন। 

 

১২.০ কৃর্ল (স্য, ভৎস্য ও প্রার্ণম্পদ) শুভার্য ২০১৮ প্রকল্প: 

 
প্রকল্প র্যর্চর্ত:  

প্রকবল্পয নাভ :  কৃর্ল (স্য, ভৎস্য ও প্রার্ণম্পদ) শুভার্য ২০১৮ প্রকল্প 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা :  ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা 

ফাস্তফায়নকার :  ১ মভ ২০১৭ বত ৩১ র্ডবম্বয ২০২০ 

প্রাক্কর্রত ব্যয় :  ৩৬৪৫১.৬৭ রক্ষ টাকা 

 

 

 
 

ভূর্ভকা:  
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ফাাংরাবদবয অথ িনীর্তবত কৃর্লয অফদান অর্যীভ। মদবয শ্রভর্ক্তয ৪০.৬% কৃর্ল কাবজ র্নবয়ার্জত। মদবয র্জর্ডর্বত কৃর্লয 

ফতিভান অফদান ১৩.৩১%। জনাংখ্যা বৃর্ি, ক্রভহ্রাভান কৃর্ল জর্ভ  ,জরফায়ু র্যফতিন , ফন্যা, খযা, রফণাক্ততা নানার্ফধ প্রর্তকূরতা 

বত্ত্বও খাযস্য উৎাদবন ফাাংরাবদ এখন র্ফবশ্ব মযার ভবডর। ফাাংরাবদ আজ স্ববল্পান্নত মদ বত উন্নয়নীর মদবয অর্বমািায় 

অিযভান। মটকই উন্নয়ন র্যকল্পনায ভাধ্যবভ কৃর্ল খাতবক আবযা এর্গবয় র্নবত ঠিক তথ্য প্রবয়াজন। কৃর্ল শুভার্যবত কৃর্ল খানায 

াংখ্যা, খানায আকায, ভূর্ভয ভার্রকানা, ভূর্ভয ব্যফায, কৃর্লয প্রকায, বস্যয ধযন, চাল ির্ত, গফার্দশু ও াঁ-ভৄযর্গয াংখ্যা, 

ভৎস্য চাল, কৃর্ল মক্ষবি র্নবয়ার্জত জনফর ম্পর্কিত তথ্য াওয়া মায়। এ উাত্ত ব্যফায কবয কৃর্ল খাবতয সুষ্ঠু র্যকল্পনায ভাধ্যবভ 

অর্ধক খায উৎাদন র্নর্িত কযা ম্ভফ য়। অি ভূ-খবে ১৯৬০ াবর প্রথভ কৃর্ল শুভার্য অনুর্ষ্ঠত য়। স্বাধীনতা যফতী ১৯৭৭, 

১৯৮৩-৮৪, ১৯৯৬ ও ২০০৮ াবর এবদব কৃর্ল শুভার্য অনুর্ষ্ঠত বয়বছ। 

 

কৃর্ল শুভার্যয উবিশ্য প: 

 স্য, ভৎস্য ও প্রার্ণম্পদ খাবতয ম িায়ক্রর্ভক র্যাংখ্যান প্রস্তুত কযা; 

 কৃর্ল খাবতয কাঠাবভাগত র্যফতিন াংক্রান্ত র্যাংখ্যান যফযা কযা; 

 ভূর্ভয ব্যফায, চালবমাগ্য জর্ভয প্রকায ও পর বফর্চবিুয র্যাংখ্যান যফযা কযা; 

 কৃর্ল উকযণ, মচ ও মন্ত্রার্ত ম্পর্কিত র্যাংখ্যান যফযা কযা এফাং 

 কর্ল র্ফলয়ক জর্যবয জন্য নভৄনায়ন কাঠাবভা যফযা। 

 

শুভার্যয গুরুত্ব: 

 কৃর্ল র্ফলয়ক নীর্ত ও র্যকল্পনা প্রণয়ন; 

 ব্যফা ফার্ণবজু র্ফর্নবয়াগ ও র্িান্ত িণ; 

 কৃর্ল ও র্যবফ উন্নয়ন; 

 খায র্নযাত্তা র্নর্িতকযণ; 

 ভল্যায়ন ও র্যফীক্ষবণয জন্য র্বর্ত্ত উাত্ত যফযা এফাং 

 জাতীয় আবয় কৃর্লয অফদান র্নণ িয় কযা। 

 

ম্পার্দত কাম িাফরী ২০২০:  

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা কতৃিক ফাস্তফায়নাধীন কৃর্ল (স্য, ভৎস্য ও প্রার্ণম্পদ) শুভার্য ২০১৮ ীল িক প্রকবল্পয আওতায় কৃর্ল নভৄনা 

শুভার্য ২০২০ এয ভাঠ ম িাবয় তথ্য াংি কাম িক্রভ গত ২২ নববম্বয বত ২৯ র্ডবম্বয ২০২০ তার্যখ ভবয় র্যচার্রত য়। কৃর্ল নভৄনা 

শুভার্য ২০২০ এ ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায র্ফর্বন্ন ম িাবয়য জনফর যার্য ম্পৃক্ত মথবক াযাবদবয ৯৮৭৫টি র্নধ িার্যত নভৄনা 

এরাকা মথবক তথ্য াংি কাম িক্রভ ম্পন্ন কবযন। কৃর্ল শুভার্য ২০১৯ এয গুণগত ভান মাচাই (PEC) জর্য কর্ম্পউটায উইাং এয 

তত্ত্বাফধাবন ২০-৩০ জানুয়ার্য ২০২০ তার্যবখ ভাঠ ম িাবয় তথ্য াংি কাম িক্রভ ম্পন্ন বয়বছ।  

কৃর্ল শুভার্য ২০১৯ এয পূযণকৃত প্রশ্নি ICR ির্তবত কুাপ্চার্যাং ও প্রবর্াং এয কাজ চরভান যবয়বছ। ফতিভাবন প্রকবল্পয র্ডর্র্ 

(২য় ম িায়) াংবাধন ব্যয় বৃর্ি ব্যর্তবযবক প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। 

 

১৩.০ জাতীয় র্যাংখ্যান উন্নয়ন মকৌরি (NSDS) ইভর্প্লবভবটন াবাট ি প্রবজট: 

       (প্রকল্প মভয়াদ: ভাচ ি ২০১৮ বত মপব্রুয়ার্য ২০২২ র্ি. ম িন্ত) 

 

ফাাংরাবদয জাতীয় র্যাংখ্যান ব্যফস্থা (এনএএ) মক র্ক্তারী ও ভেবগাবমাগী কযায উবিব র্যকল্পনা ভন্ত্রণারবয়য আওতায় 

র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয তত্ত্বাফধাবন ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা কতৃিক National Strategy for the 

Development of Statistics (NSDS) ফা ‘জাতীয় র্যাংখ্যান উন্নয়ন মকৌরি প্রণয়ন কযা য়। ২৮ অবটাফয ২০১৩ র্ি. 
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তার্যবখ ভর্ন্ত্রর্যলদ কতৃিক ‘NationalStrategyfortheDevelopmentofStatistics(NSDS) অনুবভার্দত 

য়।  

উক্ত NSDS ফাস্তফায়বনয রবক্ষু র্ফর্ফএ র্ফশ্বব্যাাংবকয আর্থ িক ায়তায় „National Strategy for the

DevelopmentofStatistics (NSDS) ImplementationSupportProject‟ নাবভ একটি প্রকল্প িণ 

কযা য়। 

এক নজবয এনএর্ডএ ইভর্প্লবভবটন াবাট ি প্রবজট: 
 

ক. প্রকবল্পয নাভ : এনএর্ডএ ইভর্প্লবভবটন াবাট ি প্রবজট 

খ. প্রকবল্পয মভয়াদ : ভাচ ি ২০১৮ বত মপব্রুয়ার্য ২০২২ র্ি. 

গ. টিএর্র্ অনুবভাদন : ০৫ জুন ২০১৮ র্ি. 

ঘ. প্রকবল্পয প্রার্নক অনুবভাদন : ২৫ জুন ২০১৮ র্ি.  

ঙ. র্ফশ্বব্যাাংক কতৃিক ১ভ অথ ি ছাড় : ২৭ মভ ২০১৯ র্ি. 

 

প্রকবল্পয রক্ষু ও উবিশ্য প:   

এনএর্ডএ ইভর্প্লবভবটন াবাট ি প্রকল্পটিয রক্ষু ও উবিশ্য প র্নম্নরূ: 

 ফাাংরাবদ যকায কতৃিক গৃীত ও ভর্ন্ত্রর্যলদ কতৃিক অনুবভার্দত জাতীয় র্যাংখ্যান উন্নয়ন মকৌরি (NSDS) 

ফাস্তফায়বন ায়তা কযা। এয দ্বাযা ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায ার্ফ িক ক্ষভতা বৃর্িয ভাধ্যবভ আন্তজিার্তক 

ভানম্পন্ন র্যাংখ্যান প্রণয়বনয দ্বায উবন্ার্চত বফ। নীর্তর্নধ িাযক, র্যকল্পনার্ফদ অন্যান্য তথ্য-উাত্ত 

ব্যফাযকাযীগণ মথাভবয় ভানম্পন্ন ঠিক ও র্নবিযবমাগ্য র্যাংখ্যান াবফ।  

 ীভাফি ম্পবদয বফ িাত্তভ ব্যফাবযয ভাধ্যবভ র্যাংখ্যান প্রস্তুবতয রবক্ষু জর্যবয র্যফবতি ‘প্রার্নক উৎ’ 

মথবক র্নয়র্ভত তথ্য াংিবয জন্য তথ্য প্রস্তুতকার্য র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/দপ্তয/ অর্ধদপ্তবযয াবথ প্রার্তষ্ঠার্নক 

ম্পকি স্থান কযা এফাং এ রবক্ষু ভবঝাতা স্মাযক (MoU) স্বাক্ষয কযা । 

 দ্রুততভ ভবয় তথ্য াংি, াংকরন, প্রর্ক্রয়াকযণ ও র্ফবিলবণয ভাধ্যবভ মথাভবয় প্রর্তবফদন প্রকাবয রবক্ষু তথ্য 

াংি মথবক র্যবাট ি প্রকা ম িন্ত াভর্িক প্রর্ক্রয়া স্বয়াংর্ক্রয় কযায রবক্ষু একটি Comprehensive ICT 

র্যকল্পনা প্রণয়ন কযা; 

 দাপ্তর্যক র্যাংখ্যান প্রণয়ন একটি মটকর্নকুার র্ফলয়। এ কাজ ঠিকবাবফ ম্পাদবনয জন্য দক্ষ জনফর অর্যাম ি। 

তাই র্ফর্ফএ-এ কভ িযত কর ধযবনয জনফরবক মদব-র্ফবদব র্নয়র্ভত প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ দক্ষ জনফর র্ববফ 

গবড় মতারা; 

 ঠিক, র্নবিযবমাগ্য, আন্তজিার্তক ভানম্পন্ন র্যাংখ্যান প্রণয়বনয রবক্ষু ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা কতৃিক 

র্যচার্রত প্রধান প্রধান (core) জর্য অন্যান্য র্যাংখ্যানগত কাম িক্রবভয র্যচারনা ির্ত 

(Methodology) যীক্ষা-র্নযীক্ষাপূফ িক ভেবগাবমাগী কযা;  

 র্ফর্ফএ কতৃিক প্রস্তুতকৃত র্যাংখ্যান দ্রুত ও বজ জনগবণয মদাযবগাড়ায় মৌৌঁছাবনায রবক্ষু তথ্য প্রকানা  ির্ত 

আধুর্নকায়ন। 

 

প্রকবল্পয আওতায় ইবতাভবধ্য ম্পার্দত কাম িক্রভ: 
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 র্ফর্ফএ এয উবজরা, মজরা ও র্ফবাগ ম িাবয়য কভ িকতিাগণবক র্নবয় গত ২৪ মপব্রুয়ার্য ২০১৯ ‘ভর্িয অিমািায় 

ফাাংরাবদ: র্যাংখ্যাবনয ভূর্ভকা’ ীল িক ভতর্ফর্নভয় বা কযা য়। উক্ত বায় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয যাজননর্তক 

উবদষ্টা জনাফ এইচ টি ইভাভ প্রধান অর্তর্থ র্াবফ উর্স্থত র্ছবরন। 
 

 গত ২৩ জুন ২০১৯ প্যান প্যার্র্পক মানাযগাঁও মাবটবর এফাং ২৪ জুন ২০১৯ তার্যখ র্ফর্ফএ এয কনপাবযন্প রুবভ 

Launching Workshop আবয়াজন কযা য় মমখাবন Statistics, Singapore মথবক ১জন, Statistics, 

Bhutan এয প্রধান উক্ত াংস্থা মথবক ০২ জন এফাং UNSIAP এয প্রধান অাংিণ কবযন। তাছাড়া, 

Statistics, Canada এয প্রধান র্বর্ডও ফাতিা প্রদান কবযন। 

 Household Income and Expenditure Survey 2020-21 এয উয ওয়ার্াংটবন অফর্স্থত 

র্ফশ্বব্যাাংবকয দয দপ্তয এফাং র্ল্প ও শ্রভর্ক্ত র্যাংখ্যান এয উয Bureau of Labour Statistics 

(BLS), ওয়ার্াংটন, ভার্কিন ভেক্তযাবষ্ট্র গত ০৯ -১৩ মবন্ফম্বয ২০১৯ তার্যবখ প্রকল্প মথবক প্রর্ক্ষবণয ব্যফস্থা কযা 

য় মমখাবন র্ফর্ফএ এয ০৮ (আট) জন কভ িকতিা অাংিণ কবযন।  

 ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায র্নয়র্ভত ও অন্যতভ গুরূত্বপূণ ি কাজ বরা কৃর্ল র্যাংখ্যান াংি, াংকরন ও 

প্রকা কযা। এ র্ফলবয় কভ িকতিা কভ িচাযীগণবক প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয গুরূত্ব অর্যীভ। ম জন্য মভৌর্রক কৃর্ল 

র্যাংখ্যাবনয উয ২৫-২৮ জুন ২০১৯ তার্যবখ র্ফর্ফএ এয প্রধান কাম িারবয় এফাং ৩০ জুন- ০৩ জুরাই ২০১৯ 

তার্যখ ম িন্ত ভাঠ ম িাবয় র্ফবাগীয় কাম িারবয় ২ ধাব (৪র্দন+৪র্দন) মভাট ৮ র্দনব্যাী প্রায় ৫০০ জন 

কভ িকতিা/কভ িচাযীবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। ২০২১ াবরয এর্প্রর ভাবও এ ধযবনয আবযা একটি ফড় আকাবযয 

প্রর্ক্ষবণয ব্যফস্থা িণ কযা বফ। এছাড়াও র্ফর্ফএ এয কভ িকতিাগবণয শুভার্য/ জর্যবয তথ্য উাত্ত প্রর্ক্রয়াকযণ ও 

র্ফবিলবণ দক্ষতা বৃর্িয রবক্ষু STATA পটওয়ুাবযয উয ১ভ দপা (নববম্বয ২০২০) ২৪ জন এফাং ২য় দপা (ভাচ ি 

২০২১) ২২ জনবক র্নর্ফড় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়। প্রকল্পটিয আন্তজিার্তক যাভ িক প্রর্তষ্ঠান  DevStat  র্নজস্ব 

অথ িায়বনও ইবতাভবধ্য র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ প্রদান কাম িক্রভ শুরু কবযবছ।  
 

 এ প্রকবল্পয আওতায় ‘র্যাংখ্যান আইন ২০১৩’ এয ইাংবযজী অনুফাদ ম্পন্ন কযা বয়বছ মা গত ০৮ মবন্ফম্বয 

২০২০ তার্যবখ মগবজট আকাবয প্রকার্ত বয়বছ।  
 

  এয আবরাবক  এয গঠন ও কাম িাফরীয খড়া 

প্রণয়নপূফ িক গত ১১ নববম্বয ২০১৯ তার্যখ র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগ মপ্রযণ কযা য়। ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী’য ানুি ম্মর্ত প্রার্প্তয য ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগয তত্ত্বাফধাবন গত ১২ জানুয়ার্য ২০২১ তার্যবখ 

কাউর্ন্পরটি ফাাংরাবদ মগবজবটয অর্তর্যক্ত াংখ্যায় প্রকার্ত য়।  

 

 র্যাংখ্যান ব্যফাযকাযী/প্রস্তুতকাযী অন্যান্য যকার্য প্রর্তষ্ঠাবনয াবথ তথ্য-উাত্ত আদান প্রদান াংক্রান্ত 

Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষয কযায রবক্ষু খড়া প্রণয়বনয কাজ চরবছ। 

র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ বত ১২ টি ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/াংস্থায াবথ MoU স্বাক্ষয কযায জন্য 

অনুবভাদন প্রদান কযা বয়বছ। অনুবভার্দত ১২ টি াংস্থায াবথ ইবতাভবধ্য ভার্যচারক, র্ফর্ফএ এয বার্তবত্ব 

বা অনুর্ষ্ঠত বয়বছ। ফতিভাবন MoU স্বাক্ষবযয র্ফলয়টি চরভান।  

 

 দার্যবদ্রুয ায ও এয গর্ত প্রকৃর্ত এফাং খানায আয় ব্যয় র্নণ িয় ম্পর্কিত ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায অতুন্ত 

গুরুত্বপূণ ি ‘খানায আয় ব্যয় জর্য ২০২০-২১ (Household Income and Expenditure Survey 2020-

21’ এয র্প্র -াইরটিাং জর্য এ প্রকবল্পয আর্থ িক ও কার্যগর্য ায়তায় ম্পাদন কযা বচ্ছ। ইবতাভবধ্য অি 

প্রকবল্পয ভাধ্যবভ গত ৬-৮ জানুয়ার্য ২০২০ তার্যবখ HIES প্রকবল্পয খড়া Questionnaire প্রণয়ন, 

Sampling Frame Selection ও Modes of Data Collection র্নধ িাযবণ একটি ওয়াকিবয আবয়াজন 

কযা য় এফাং ম আবরাবক ভাঠ ম িাবয় র্প্র াইরটিাং এয র্রর্স্টাং ম্পন্ন কযা বয়বছ। ফতিভাবন াইরটিাং কাম িক্রবভয 

প্রস্তুর্ত িণ কযা বচ্ছ। 
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 কভ িাংস্থান, মফকাযত্ব, শ্রভ র্ফবাজন ও মার্বর্ত্তক জনফর র্নণ িবয় ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায  অন্যতভ ‘শ্রভ 

র্ক্ত জর্য ২০২০-২১ (Labour Force Survey 2020-21) এয প্রশ্নভারা প্রণয়ন ও াইরটিাং কাম িক্রভ 

ম্পাদবন এ প্রকল্প কার্যগর্য ও আর্থ িক বমার্গতা কবয মাবচ্ছ। ইবতাভবধ্য অি প্রকবল্পয ভাধ্যবভ গত 18-21 

র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখ LFS এয খড়া Questionnaire প্রণয়ন, Sampling Frame Selection ও 

Modes of Data Collection র্নধ িাযবণ একটি ওয়াকিবয আবয়াজন কযা য় এফাং উক্ত কভ িারায় 

আন্তজিার্তক র্ফবলজ্ঞ ও র্ফশ্বর্ফযারবয়য র্ক্ষকগণ অাংিণ কবযন।  

 ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায র্ফর্বন্ন শুভার্য ও জর্যব ব্যফহৃত াংজ্ঞা (Definitions) ও ধাযণা (Concepts) 

মক এর্ডর্জ’য আবরাবক প্রর্ভতকযবণয কাজ এর্গবয় চরবছ। ইবতাভবধ্য প্রকবল্পয উইাংর্বর্ত্তক মপাকার বয়ট 

কভ িকতিাগবণয বমার্গতায় খড়া প্রর্তবফদন প্রস্তুত কযা বয়বছ। খড়াটি ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায াংর্িষ্ট 

র্যচারক এফাং মদীয় র্ফবলজ্ঞগবণয বমার্গতায় চূড়ান্ত কযা বয়বছ। ফতিভাবন চূড়ান্ত খড়াটি বুার্রবডবনয জন্য 

াংর্িষ্ট কর ভন্ত্রণারয়/ র্ফবাগ/ দপ্তয ও াংস্থায় মপ্রযণ কযা বয়বছ। এ কাজটি ফাস্তফায়ন বর র্ফর্বন্ন শুভার্য ও 

জর্যবয ভবধ্য ব্যফহৃত াংজ্ঞা ও ধাযণা ম্পর্কিত মভৌর্রক াথ িকুার্দ দূযীভূত বফ এফাং তথ্য-উাবত্তয ভান 

অর্ধকতয িণবমাগ্য বফ। কাজটি এর্এ এয অন্তভূ িক্ত ওয়ায় আগাভী জুন ২০২১ এয ভবধ্য অফশ্য পই প্রকানা 

আকাবয প্রকা কযবত বফ।  

 প্রকবল্পয ০৪টি Component ফাস্তফায়বনয রবক্ষু ইবতাভবধ্য আন্তজিার্তক যাভ িক প্রর্তষ্ঠান (DevStat) র্নবয়াগ 

কযা বয়বছ এফাং গত ০৮ এর্প্রর ২০২০ তার্যবখ অনরাইবন তাবদয াবথ চুর্ক্ত স্বাক্ষয কযা বয়বছ। প্রর্তষ্ঠানটি 

র্ফর্ফএ এয র্ফর্বন্ন শুভার্য ও জর্যবয ফতিভান কাম িির্ত আন্তজিার্তক যীর্ত- ির্ত অনুমায়ী প্রর্ভতকযবণয 

াাার্ সুর্নর্দ িষ্ট গাইডরাইন প্রস্তুত কযবফ। র্ফর্ফএ এয দয দপ্তয ও ভাঠ ম িাবয় কভ িযত কভ িতিা/কভ িচাযীগবণয 

দক্ষতা বৃর্িয রবক্ষু মদীয় ও আন্তজিার্তক র্যবয র্যাংখ্যান াংক্রান্ত প্রর্ক্ষবণয ব্যফস্থা কযবফ। র্যাংখ্যাবনয 

মাফতীয় কভ িকান্ড র্ডর্জটারাইবজবনয র্নর্ভত্ত যাভ িক াংস্থাটি র্ফর্ফএ এয জন্য একটি বৃৎ র্যবয ICT প্লুান 

প্রস্তুত কযবফ মা র্ডর্জটার ফাাংরাবদ র্ফর্নভ িাবণ ায়তা কযবফ।  

 এনএর্ডএ ইভর্প্লবভবটন াবাট ি প্রকবল্পয আর্থ িক বমার্গতায় জনজীফবন মকার্বড- ১৯ অর্বঘাত ম্পর্কিত 

জর্য „Perception Survey on Livelihood 2020‟ র্যচারনা কযা য় মা মকার্বড -১৯ কারীন র্ফর্ফএ 

র্যচার্রক একভাি জর্য। জর্য মথবক প্রাপ্ত পরাপর যাবষ্ট্রয ফ িভবর ব্যাক প্রাংর্ত য়।  

প্রকবল্পয আওতায় ২০২০-২১ অথ িফছবয চরভান কাম িক্রভভ   : 

 

 প্রকবল্পয ০৪টি  ফাস্তফায়বনয রবক্ষু ইবতাভবধ্য আন্তজিার্তক যাভ িক প্রর্তষ্ঠান র্নবয়াগ কযা বয়বছ 

এফাং গত ০৮ এর্প্রর ২০২০ তার্যবখ অনরাইবন তাবদয াবথ চুর্ক্ত স্বাক্ষয কযা বয়বছ এফাং  অনুমায়ী কাম িক্রভ এর্গবয় 

চরবছ। ইবতাভবধ্য ১ভ দপায় মপ্রর্যত ০৩ টি মডর্রবাবযফর চূড়ান্ত কযা বয়বছ এফাং ২য় দপায় মপ্রর্যত ০৩ টি মডর্রবাবযফর চূড়ান্ত 

কযায কাজ চরবছ।  

 আন্তজিার্তক যাভ িবকয ায়তায় এয জর্য ির্ত  প্রর্ভতকযণ ও 

াইরটিাং কাম িক্রবভ প্রবয়াজনীয় ায়তা প্রদান; 

 আন্তজিার্তক যাভ িবকয ায়তায়  এয জর্য ির্তয 

প্রর্ভতকযবণয রবক্ষু প্রবয়াজনীয় ায়তা প্রদান এফাং াইরটিাং কাম িক্রবভ ায়তা প্রদান; 

 র্যাংখ্যান ব্যফাযকাযী/প্রস্তুতকাযী অন্যান্য যকার্য প্রর্তষ্ঠাবনয াবথ  স্বাক্ষয 

কাম িক্রভ ম্পন্নকযণ; 

 র্ফর্ফএ এয কর শুভার্য ও জর্যব ব্যফহৃত  ও   এর্ডর্জ-য আবরাবক প্রর্ভতকযবণয খড়া 

কাম িক্রভটি চূড়ান্ত প্রকানারূব প্রকা। 

১৪.০ ন্যানার াউজবাল্ড ডাটাবফইজ (NHD): 

ভূর্ভকা: 
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দার্যদ্র দূযীকযণ ফতিভান যকাবযয অন্যতভ অিার্ধকায। যকায অর্তদ্রুত এফাং কাম িকযবাবফ দার্যদ্র র্ফবভাচবনয রবক্ষু র্ফর্বন্ন াভার্জক 

র্নযাত্তা কভ িসূর্চ িণ কবযবছ ও কযবছ। যকাবযয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয ভাধ্যবভ ফতিভাবন প্রায় ১৩২টি াভার্জক র্নযাত্তা 

কভ িসূর্চ ফাস্তফায়ন কযা বচ্ছ এফাং র্ফগত ফছযভব ধাযাফার্কবাবফ মভাট মদজ উৎাদবনয (Gross Domestic Product-GDP) 

তকযা ২ বাবগয মফর্ এখাবত ফযাি যবয়বছ। র্কন্তু একর কভ িসূর্চ ফাস্তফায়বনয মক্ষবি উকাযববাগী র্নফ িাচন কযা প্রকৃতই একটি ফড় 

চুাবরঞ্জ। র্ফর্ফএ-এয খানায আয় ব্যয় জর্যবয (HIES) পরাপর র্ফবিলবণও মদখা মায় মম, অবনক দর্যদ্র জনবগাষ্ঠী মমভন একর 

কভ িসূর্চয সুর্ফধা বত ফর্ঞ্চত বচ্ছ মতভর্ন দর্যদ্র নয় এভন জনবগাষ্ঠীও একর কভ িসূর্চয উকাযববাগী র্ববফ অন্তভূ িক্ত ওয়ায সুবমাগ 

াবচ্ছ। কভ িসূর্চগুবরায উকাযববাগী র্নফ িাচবন মকাবনা একক ও ভর্ন্বত ির্তও মনই। র্ফর্বন্ন জর্য/গবফলণায পরাপবর মদখা মায় মম, 

একই ব্যর্ক্ত একার্ধক কভ িসূর্চয সুর্ফধা মবাগ কযবছ (Duplication), াাার্ অবনক দর্যদ্র/তদর্যদ্র র্যফায মকাবনা কভ িসূর্চবতই 

অন্তর্ভ িক্ত বত াযবছ না। উর্ের্খত াভার্জক র্নযাত্তা কভ িসূর্চবত ঠিকবাবফ দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীবক অন্তর্ভ ির্ক্তয রবক্ষু র্ফশ্বব্যাাংক কতৃিক 

Proxy Mean Test Formula (PMTF) ীল িক একটি ভবডর উদ্ভাফন কযা বয়বছ এফাং গবফলণায় এটাও মদখা মগবছ মম, প্রচর্রত 

Targeting System-এয তুরনায় PMTF ব্যফায কবয উকাযববাগী ফাছাই কযবর তা অর্ধক কাম িকয য়।  

 
যকাবযয অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ কতৃিক ফাস্তফায়নাধীন র্ফর্বন্ন াভার্জক র্নযাত্তা কভ িসূর্চয উকাযববাগী র্নফ িাচবনয সুর্ফধাবথ ি এফাং 

কভ িসূর্চগুবরা আবযা সুর্নর্দ িষ্ট ও কাম িকযবাবফ ফাস্তফায়বনয রবক্ষু ায়ক-স্বরূ র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয আওতায় 

„National Household Database-NHD (former Development of the Bangladesh Poverty Database)‟ ীল িক 

প্রকবল্পয ভাধ্যবভ মদবয কর জনবগাষ্ঠীয আথ ি-াভার্জক তথ্যাংফর্রত একটি ডাটাবফইজ প্রস্তুত কযা বয়বছ ।  

 

প্রকবল্পয উবিশ্য প:  

 মদবয কর খানা ও খানায দস্যগবণয আথ ি-াভার্জক তথ্যাংফর্রত একটি জাতীয় ডাটাবফইজ প্রণয়ন; 

 Proxy Mean Test-Formula (PMTF)-এয ভাধ্যবভ খানায আথ ি-াভার্জক অফস্থায র্নবদ িক মস্কায র্নধ িাযণ; 

 অর্তদর্যদ্র জনবগাষ্ঠীয উবিবশ্য প ফাস্তফায়নাধীন াভার্জক র্নযাত্তা কভ িসূর্চগুবরায উকাযববাগী র্নফ িাচবন বদ্বততা 

(Duplication) র্যাবয ায়তা কযা; 

 যকাবযয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ কতৃিক ফাস্তফায়নাধীন াভার্জক র্নযাত্তা কভ িসূর্চগুবরায উকাযববাগী র্নফ িাচন ির্ত 

জীকযণ। 

 

একনজবয: 

 

প্রকবল্পয নাভ                           :               ন্যানার াউজবাল্ড ডাটাবফইজ (এনএইচর্ড) প্রকল্প 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা                  :     ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা 

ফাস্তফায়নকার                          :             ১ জুরাই, ২০১৩ মথবক ৩০ জুন, ২০২১ র্ি. 

প্রকবল্পয ফযাি                         :   

 

(১) র্জওর্ফ:     ৪০ মকাটি ৫৪ রক্ষ ৫২ াজায টাকা 

 (২) আযর্এ:   ৬৮৬ মকাটি ৮০ রক্ষ ৪৮ াজায টাকা 

 
 (৩) মভাট:       ৭২৭ মকাটি ৩৫ রক্ষ টাকা 

 
২০২০ াবর ন্যানার াউজবাল্ড ডাটাবফইজ (এনএইচর্ড) প্রকবল্পয ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কভ িকাে:  

 এনএইচর্ড প্রকবল্পয আওতায় প্রণীতব্য ডাটাবফইবজয ব্যফস্থানায জন্য দুবম িাগ ব্যফস্থানা অর্ধদপ্তযাধীন SMoDMRPA 

(Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relief Program Administration) প্রকল্প 

কতৃিক র্নভেক্ত পাভ ি Synergy-Synesis (JV) কতৃিক NHD MIS-এয ফাস্তফায়নাংক্রান্ত কাম িক্রভ দ্রুত ম্পাদবনয রবক্ষু 

মমাগাবমাগ অব্যাত যাখা ও তার্গদপ্রদান; 
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 গত ২৫/৮/২০২০ র্ি. তার্যবখ ‘ন্যানার াউজবাল্ড ডাটাবফইজ (এনএইচর্ড) প্রকল্প’ কতৃিক প্রস্তুত ডাটাবফইবজয তথ্য 

ব্যফাবযয জন্য র্ফর্ফএ এফাং দুবম িাগ ব্যফস্থানা অর্ধদপ্তবযয ভবধ্য তথ্য আদান-প্রদাবনয র্নর্ভত্ত একটি ভবঝাতা স্মাযক 

(MoU) স্বাক্ষর্যত বয়বছ। 

 

২০২০ বন ন্যানার াউজবাল্ড ডাটাবফইজ (এনএইচর্ড) প্রকবল্পয ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কভ িকান্ড:  

 প্রকবল্পয আওতায় মদবয কর খানা বত ৩টি মপইবজ তথ্য াংিপূফ িক পূযণকৃত প্রশ্নি স্কুার্নাং, ডাটা কুাচার্যাং এফাং 

ডাটা র্ক্লর্নাং ম্পন্ন কবয ডাটাবফইজ প্রস্তুতকযন; 

 প্রস্তুতকৃত ডাটাবফইজ ব্যফস্থানায জন্য দুবম িাগ ব্যফস্থানা অর্ধদপ্তয কতৃিক প্রস্তুতকৃত NHD-MIS System এয াব িাবয ডাটা 

ভাইবিন কাম িক্রভ ম্পন্নকযন; 

 HIES 2016 এয তথ্য উাত্ত র্ফবিলণ কবয PMT Variable এয Weight এফাং PMT Score প্রস্তুবতয মক্ষবি PMT 

Model র্নধ িাযণপূফ িক মটকর্নকুার কর্ভটিয অনুবভাদন িণ; 

 এনএইচর্ড প্রকবল্পয মভয়াদ ০২ (দুই) ফছয বৃর্িপূফ িক গত ১৫ র্ডবম্বয , ২০১৯ র্ি. তার্যবখ এনএইচর্ড প্রকবল্পয টির্র্’য ৩য় 

াংবাধবনয প্রার্নক আবদ জাযীকযন; 

 গত ২৬/১২/২০১৯ র্ি. তার্যবখ এনএইচর্ড প্রকবল্পয আওতায় প্রস্তুতকৃত ডাটাবফইজ ব্যফাবযয জন্য র্ফর্ফএ এয াবথ েী 

উন্নয়ন একাবডভী, ফগুড়া এয াবথ কুর্ড়িাভ ও জাভারপুয মজরায আথ ি-াভার্জক তথ্য আদান প্রদান এয র্নর্ভত্ত একটি চুর্ক্ত 

স্বাক্ষযকযন। 

 

১৫.০  ভডান িাইবজন অফ ন্যানার একাউট স্টুাটিটিক প্রকল্প: 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০২০ এ র্ন্নবফর্ত কযায জন্য ন্যানার একাউর্টাং উইাং এয আওতাধীন 

ভডান িাইবজন অফ ন্যানার একাউট স্টুাটিটিক প্রকবল্পয কাম িাফরী (০১/০১/২০২০ – ৩১/১২/২০২০) র্নবম্ন াংবমাজন কযা বরা।  

১। 
প্রকবল্পয নাভ 

: “Modernization of National Accounts Statistics Project” 

২। 
ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা 

: 
ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা 

৩। 
ফাস্তফায়নকার 

: 
এর্প্রর, ২০১৭ র্ি. বত জুন, ২০২১ র্ি. 

৪। 
আযম্ভ 

: 
এর্প্রর, ২০১৭ র্ি. 

৫। 
ভার্প্ত 

: 
জুন, ২০২১ র্ি. 

৬। প্রকবল্পয উবিশ্য প : আন্তজিার্তক গাইডরাইবন (SNA 1993/2008) ফর্ণ িত ির্ত ও সুার্য অনুমায়ী জাতীয় 

আয় ও াংর্িষ্ট অন্যান্য র্নবদ িক ভ আধুর্নকায়ন (প্রস্তুত ও প্রকা) কযা। 

প্রকবল্পয সুর্নর্দ িষ্ট উবিশ্য পভ- 

 (১) ISIC Rev-IV এয Classification অনুমায়ী GDP এয র্বর্ত্ত ফছয ২০০৫-০৬ বত 

২০১৫-১৬ মত র্যফতিন (Rebase) ও ারনাগাদ (Revision) কযা;  

 (২) জাতীয় আয় প্রাক্করবনয Methodological উন্নয়ন াধন কযা; 

 (৩) র্ফর্বন্ন র্বর্ত্ত ফছবযয র্ফযীবত র্ফযভান জাতীয় আয় ম্পর্কিত কর র্নবদ িক ভবক 

২০১৫-১৬ র্বর্ত্ত ফছবয রুান্তয ও ১৯৭২-৭৩ বত ফতিভান ভয় ম িন্ত ডাটাবফইজ প্রস্তুত 

কযা; 
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 (৪) GDP র্বর্ত্ত ফছয র্যফতিন ও ারনাগাদ (Rebase ও Revision) এয রবক্ষু চাযটি 

াবব ি র্যচারনা কযা;  

     (ক) Private Commercial Mechanized/Non-Mechanized Land and 

Water Transport; 

     (খ) Occupied Residential Houses and Real Estate Services; 

     (গ) Tourism Satellite Account (TSA); 

            (i) Domestic Tourism Survey 

            (ii) Outbound Tourism Survey 

            (iii) Inbound Tourism Survey 

            (iv) Tourism Survey in Hotel & Restaurant.    

৭। প্রাক্কর্রত ব্যয় (রক্ষ টাকা) : মভাট  ১১০১.৮৭ রক্ষ টাকা   

: র্জওর্ফ  ১১০১.৮৭ রক্ষ টাকা 

: বফবদর্ক ভদ্রা - নাই 

৮। ২০১৯-২০২০ অথ ি ফছবয 

কাবজয অিগর্ত (%) 

: মভাট ফযাি-২০৫.১০ রক্ষ টাকা, আর্থ িক অিগর্ত ১৩৫.১৫ রক্ষ টাকা ৬৫.৮৯% 

ফাস্তফ অিগর্ত  ৮০% 

৯। ১ জানুয়ার্য, ২০২০ র্ি. 

বত ৩১ র্ডবম্বয, ২০২০ 

র্ি. ম িন্ত ম্পার্দত 

কাম িাফরী: 

: ১) Private commercial mechanized non-mechanized land and water 

transport survey এয ভাঠ ম িাবয়য তথ্য াংি, র্যবাট ি যাইটিাং ও ভৄদ্রণ ম্পন্ন বয়বছ; 

২) Tourism Satellite Account এয  তথ্য াংি, তথ্য ধাযণ ও ট্যাব্যবরন কাম িক্রভ 

(Inbound Tourism ব্যার্তত) ম্পন্ন বয়বছ; 

৩) GDPর্যবফইর্জাং াংক্রান্ত কাম িক্রভ ৮৮% ম্পন্ন বয়বছ; 

৪) ১৯৭২-৭৩ ন বত GDP র্র্যজ ারনাগাদকযবণ ১৯৯৫-৯৬ বত ব্যাক র্র্যজ প্রস্তুবতয 

কাজ ২৭% ম্পন্ন বয়বছ। 

 

 

১৬.০  ইভপ্রুববভট অফ র্জর্ডর্ কম্পাইবরন এন্ড র্যবফর্জাং অফ ইর্ন্ডর্ প্রকল্প 

প্রকবল্পয র্বযানাভ : ইভপ্রুববভট অফ র্জর্ডর্ কম্পাইবরন এন্ড র্যবফর্জাং অফ ইর্ন্ডর্ প্রকল্প 

উবযাগী ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ : র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়  

ফাস্তফায়নকাযী াংস্া  : ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা  

র্যকল্পনা কর্ভবনয াংর্িষ্ট র্ফবাগ : আথ িাভার্জক অফকাঠাবভা র্ফবাগ 

প্রকবল্পয ফাস্তফায়নকার  : ভাচ ি, ২০১৮ - জুন ২০২১ র্িস্টাব্দ 

প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয়  : ৯৮৬.৪৮ রক্ষ টাকা 
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২০২০-২১ অথ িফছবযয আযএর্ডর্য 

ফযাি 

: ১০০.০০ রক্ষ টাকা 

 

প্রকবল্পয টভূর্ভ: 

 ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) জাতীয় র্যাংখ্যান াংস্থা (NSO) র্াবফ র্ফর্বন্ন আথ ি-াভার্জক এফাং আথ ি-জনর্ভর্তক তথ্য 

ও উাত্ত াংি, প্রর্ক্রয়াকযণ এফাং র্যবফন কময থাবক; 

 ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা আন্তজিার্তক গাইডরাইন (SNA 2008) অনুযবণ ফাাংরাবদবয মভাট মদজ উৎাদন (GDP), জাতীয় 

আয় (GNI), ভাথা র্ছু আয়, মবাগ্য ব্যয়, র্ফর্নবয়াগ ব্যয় এফাং ঞ্চয় গুরুত্বপূণ ি অথ িননর্তক র্নবদ িক ভ র্নরুণ কবয থাবক; 

 াভর্ষ্টক অথ িননর্তক র্নবদ িক ভবক ভয় উবমাগী ও ঠিক র্যকল্পনা প্রনয়বনয উবমাগী কযায উবিবশ্য পই এ প্রকল্প াবত মনওয়া 

য়। 

প্রকবল্পয উবিশ্য প ভ র্নম্নরূ: 

 প্রধান উবিশ্য প বচ্ছ ফাাংরাবদবয ফতিভান অথ িননর্তক উন্নয়বনয একটি র্চি প্রদান কযা মা GDP াংর্িষ্ট সূচকগুর্রয র্যবফইর্জাং কবয 

আযও ব্যাক এফাং ভয়ভত ফার্ল িক জাতীয় র্াফ র্যাংখ্যান (NAS) প্র য়ন কবয। 

সুর্নর্দ িষ্ট উবিশ্য প: 

 GDP rebaseও revision প্রর্ক্রয়ায ির্তগত উন্নয়ন াধন কযা। 

 GDPcompilation এয ির্তগত উন্নয়ন াধন কযা। 

 ছয়টি ইবন্ডবক্সয র্যবফইর্জাং কযা। 

 GDP-যcoverage ফাড়াবনায জন্য দুটি জর্য র্যচারনা কযা। 

প্রকবল্পয র্যয/ব্যার্প্ত: 

এই প্রকবল্পয অধীন দুটি জর্য র্তনটি বাবগ ম্পবন্নয কাম িক্রভ চরভান আবছ। 

জর্য দুটি বরা- 

(a) Survey on Marketed part of Agricultural Product 

(b) Survey on Distributive Trade 

(c) Survey on Cold Storage and Warehouse Activity 

এছাড়াও ছয়টি ইবন্ডবক্সয র্যবফর্জাং এয কাজ চরভান আবছ। ইবন্ডক্স ছয়টি র্নম্নরু- 

a) House Rent Index (HRI) 

b) Consumer Price Index (CPI) 

c) Wage Rate Index (WRI) 

d) Building Materials Price Index (BMPI) 

e) Quantum Index of Industrial Production (QIIP) 

f) Producer Price Index (PPI) 

প্রকবল্পয ফাস্তফ অিগর্ত: 

১৬.১.০ Survey on Distributive Trade and Marketed part of Agricultural Product 

১.১ Survey on Marketed part of Agricultural Product 
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 Survey on Distributive Trade and Marketed part of Agricultural Product জর্যবয Marketed part of Agricultural 

Product অাংবয চূড়ান্ত র্যবামট িয ফাাংরা অনুফাদ ম্পন্ন বয়বছ।  

 চূড়ান্ত র্যবাট ি ফাাংরা অনুফাদ অনুবভাদবনয জন্য র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগ মপ্রযণ কযা বয়বছ। 

 

১৬.১.২ Survey on Distributive Trade 

 তথ্য উাত্ত র্ফবিলবণয কাম িক্রভ ম্পন্ন বয়বছ এফাং াযণী প্রস্তুত কযা বয়বছ।  

১৬.২.০ Survey on Cold Storage and Warehouse Activity 

Survey on Cold Storage and Warehouse Activity জর্যবয পূযণকৃত প্রশ্নবিয এর্ডটিাং ও মকার্ডাং এয কাম িক্রভ 

চরভান আবছ।  

১৬.৩.০ ইনবডক্সভ র্যবাইজ এফাং র্যবফর্জাং 

১৬.৩.১ Consumer Price Index (CPI) 

Consumer Price Index (CPI) র্যবফর্জাং কাম িক্রবভ নতুন দযছক প্রস্তুত কযা বয়বছ। 

প্রস্তুতকৃত নতুন দযছবকয উয গত ১৫ ও ১৭ র্ডবম্বয, ২০২০ র্ি. তার্যবখ ভাস্টায মেইনাযগণবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ 

এফাং ভাস্টায মেইনাযগণ আগাভী ৩ ও ৪ জানুয়াযী, ২০২১ র্ি. তার্যবখ  ভাঠ ম িাবয় নতুন দযছবকয উয প্রর্ক্ষণ প্রদান 

কযবফন। 

১৬.৩.২ Quantum Index of Industrial Production (QIIP) এফাং Producer Price Index (PPI) 

 SMI 2018 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।  

১৬.৩.৩ অন্য ইবন্ডক্সগুবরা ারনাগাদ কযায কাম িক্রভ চরভান আবছ। 

 

১৭.০  াবব ি এন্ড স্টুার্ডজ র্যবরটিাং টু র্জর্ডর্ র্যবফইর্জাং ২০১৫-১৬ 

 

প্রকবল্পয র্বযানাভ : াবব ি এন্ড স্টুার্ডজ র্যবরটিাং টু র্জর্ডর্ র্যবফইর্জাং ২০১৫-১৬ 

উবযাগী ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ : র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়  

ফাস্তফায়নকাযী াংস্া  : ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা  

র্যকল্পনা কর্ভবনয াংর্িষ্ট র্ফবাগ : আথ িাভার্জক অফকাঠাবভা র্ফবাগ 

প্রকবল্পয ফাস্তফায়নকার  : জুরাই ২০১৭ - জুন ২০২১ র্ি.  

প্রকবল্পয অনুবভাদবনয তার্যখ : ভাচ ি, ২০১৮ 

প্রকবল্পয প্রাক্কর্রত ব্যয়  : ২৪১.০৮ রক্ষ টাকা  

 

প্রকবল্পয র্যয/ব্যার্প্ত 
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এই প্রকবল্পয ভাধ্যবভ  র্নবম্নাক্ত প্রর্তষ্ঠান ভবয উয পৃথক ২টি জর্য এফাং ৬টি মক স্টুার্ড র্যচারনা কযা  

মফ: 

 

জর্য 

(i) োববর এবজট, টুুয অাবযটয এফাং র্ক্লয়ার্যাং এন্ড পবযায়ার্ড িাং এবজট (C & F agent);   

(ii) মফযকাযী স্বাস্ু মফা প্রর্তষ্ঠান; 

 মফযকাযী াাতার; 

 মফযকাযী র্ক্লর্নক; 

 মফযকাযী ডায়াগনর্স্টক/প্যাথরর্জকুার ল্যাফ; 

 

মক স্টুার্ড 

 র্এনর্জ এফাংএরর্ গ্যা মষ্টন 

 মভাফাইর মভযাভত এফাং মফ্লর্ক্সবরাড  

 মভাফাইর ব্যাাংর্কাং এফাং এবজট ব্যাাংর্কাং 

 র্ফজ্ঞান এফাং ফাজায গবফলণা  

 প্যাবকর্জাং ইন্ডার্ষ্ট্র  

 গবফলণা ও উন্নয়ন   

 

প্রকবল্পয উবিশ্য প ভ র্নম্নরূ: 

 োববর এবজট, টুুয অাবযটয এফাং র্ক্লয়ার্যাং, পবযায়ার্ড িাং এবজট (C & F agent), মফযকাযী স্বাস্ু মফা প্রর্তষ্ঠান, 

র্এনর্জ মষ্টন, মভাফাইর মভযাভত, মফ্লর্ক্সবরাড, মভাফাইর ব্যাাংর্কাং, প্যাবকর্জাং ইন্ডার্ষ্ট্র, র্ফজ্ঞান এফাং ফাজায গবফলণা 

(Advertising and Market research), গবফলণা ও উন্নয়ন (Research and development) প্রর্তষ্ঠাবন  

 র্নবয়ার্জত মভাট জনফবরয আকায এফাং প্রর্তষ্ঠানভ প্রর্তষ্ঠান কতৃিক প্রদত্ত মফতন বাতার্দ র্নরূণ;   

 প্রর্তষ্ঠানভবয মভাট আউটপুট (Output) এফাং মভাট ভধ্যফতী ব্যয় (Intermediate consumption) র্নরূণ; 

 প্রর্তষ্ঠানভবয স্থূর ভল্য াংবমাজন (Gross Value Added) র্নযণ;  

 প্রর্তষ্ঠানভবয স্থায়ী ভরধন গঠবনয (Gross Fixed Capital Formation) আকায র্নরূণ; 

 

 

প্রকবল্পয কাবজয ফাস্তফ অিগর্ত: 

 

ক্রর্ভক 

নাং 

কাবজয ধযণ অির্ত 

০১ মফযকার্য স্বাস্থু মফা প্রর্তষ্ঠান জর্য মফযকার্য স্বাস্থু মফা (াাতার,র্ক্লর্নক ও 

ডায়াগনর্স্টক/প্যাথরর্জকুার ল্যাফ) প্রর্তষ্ঠান জর্য এয 

তথ্যাফর্র প্রবর্াং, তথ্য র্ফবিলণ, মটর্ফর প্রস্তুত এফাং 

খড়া র্যবাট ি প্রস্তুত কযা বয়বছ। 

০২ মকস্টার্ডভ (১.র্এনর্জ এফাংএরর্ গ্যা মষ্টন,২. র্তনটি মক স্টার্ডয ভাঠ ম িায় বত তথ্য াংি, 
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মভাফাইর মভযাভত এফাং মফ্লর্ক্সবরাড  ও ৩.র্ফজ্ঞান এফাং 

ফাজায গবফলণা) 

াংগৃীত তবথ্যয মকার্ডাং, এর্ডটিাং, এর্ি ও প্রবর্াং, 

ডাটা র্ফবিলণ এয কাজ ম্পন্ন বয়বছ। 

০৩ মকস্টার্ডভ (১.মভাফাইর ব্যাাংর্কাং এফাং এবজট 

ব্যাাংর্কাং,২. প্যাবকর্জাং ইন্ডার্ষ্ট্র ও ৩. গবফলণা ও উন্নয়ন) 

র্তনটি মক স্টার্ডয মম্পর্রাং মেভ, খড়া প্রশ্ন ি 

প্রণয়ন এফাং র্প্র-মটস্ট এয কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ। 

 

১৮.০ মষ্ট্রনবদর্নাং স্টুাটিটিকুার কুাার্টি অফ র্ফর্ফএ পয কাবরকটিাং ডাটা অন পুবরন এন্ড মডবরবভট 

প্রকল্প (Star-4 Dev): 

র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগাধীন, ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায ‘মষ্ট্রনবদর্নাং স্টুাটিটিকুার কুাার্টি অফ 

র্ফর্ফএ পয কাবরকটিাং ডাটা অন পুবরন এন্ড মডবরবভট’ প্রকবল্পয আওতায় গত ০১ জানুয়ার্য মথবক ৩১ র্ডবম্বয ২০২০ ম িন্ত 

ম্পার্দত কাম িাফর্র র্নম্নরূুঃ- 

০১। প্রকবল্পয আওতায় উকূরীয় ১৫টি মজরায ভাঠ ম িাবয় তথ্য াংি মবল Disaster Prone Area Atlas বতযীয অাং র্ববফ 

ফাবগযাট, খুরনা, াতক্ষীযা, কক্সফাজায ও চট্টিাভ (অাং) মজরায ভাঠ ম িাবয় তথ্য াংিবয কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ। 

০২। মনায়াখারী, রক্ষীপুয, চাঁদপুয ও মপনী মজরায Disaster Prone Area Atlas প্রস্তুত কবয প্রকা কযা বয়বছ। মা র্ফর্ফএ এয 

Website-এ আবরাড কযা বয়বছ। 

 

 

চাঁদপুয মজরায Disaster Prone Area Atlas; 

০৩।  Bangladesh Geographical Information System Platform (BGISP) এয উয ফার্ল িক কাম িক্রভ ম িাবরাচনা ও 

BGISP প্রর্তষ্ঠার্নকীকযণ এয রবক্ষু ১৮/০৮/২০২০ ও ৩০/০৯/২০২০ তার্যবখ দুইটি বা অনুর্ষ্ঠত য়। উক্ত বায় র্চফ, র্যাংখ্যান 
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ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ উর্স্থত র্ছবরন। এছাড়াও BGISP গাইড রাইন চূড়ান্ত কযবণয রবক্ষু ২১/১২/২০২০ তার্যবখ গাইড রাইন 

উকর্ভটি র্ফলয়ক একটি বা কযা য়। 

 
 

র্চফ, র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, ভবাদবয়য বার্তবত্ব BGISP-এয উয ১৮/০৮/২০২০ ইাং তার্যবখয অিগর্ত বায র্চি; 

০৪। REDATAM Software ব্যফায পূফ িক র্ফর্ফএ এয র্ফর্বন্ন শুভার্য ও জর্যবয তথ্য র্ফর্ফএ এয Website এ আবরাড কযা 

য়। তাযই অাং র্ববফ এ ফছয র্ফর্ফএ এয ৫টি ডাটাবট (অথ িননর্তক শুভার্য-২০১৩, র্ছটভর শুভার্য-২০১৭, তাঁত শুভার্য-২০১৮, 

Bangladesh Samplae Vital Registration System 2016, Householed Income & Expenditure Survey 2010 

(HIES)) এয তথ্য আবরাড কযা য়; 

 

০৫। জনশুভার্য ও গৃগণনা-২০২১ প্রকবল্পয র্ডর্জটার ম্যা ব্যফাবযয রবক্ষু ঢাকা উত্তয ও দর্ক্ষণ র্টি কব িাবযন াংরগ্ন াবফক ১৭টি 

ইউর্নয়নবক উক্ত র্টি কব িাবযনদ্ববয় ৩৬টি ওয়াড ি র্ববফ অন্তভূ িক্ত কযা বয়বছ। শুভার্য প্রর্তবফদন প্রকাবয মক্ষবি ফ িবল প্রার্নক 

এরাকার্বর্ত্তক পরাপর প্রস্তুবতয রবক্ষু উর্ের্খত এরাকায র্ডর্জটার মভৌজা/ভো ম্যা ারনাগাদ, ম্যা প্রস্তুত এফাং র্জও মকাড 

ারনাগাদ কযা বয়বছ। এছাড়াও, নফ গঠিত ভয়ভনর্াং র্টি কব িাবযবন অন্তভূ িক্ত ইউর্নয়নভবয এর্যবয়র পবটা ব্যফায পূফ িক 

র্ডর্জটার মভৌজা/ভো ম্যা বযজর্ভবন র্যদ িন পূফ িক ভাস্টায কর্ প্রণয়বনয কাজ গত ০৪/০১/২০২০ মথবক ০৮/০১/২০২০ ম িন্ত 

ভাঠ ম িাবয়য কাজ মল বয়বছ। 
 

 

০৬। জনশুভার্য ও গৃগণনা-২০২১ প্রকবল্পয ম্যার্াং অাবযবনয জন্য ৮০,০০০ (আর্ াজায) ও ১ভ মজানার অাবযবন ব্যফাবযয 

র্নর্ভত্ত আনুভার্নক ১,২০,০০০ (এক রক্ষ র্ফ াজায) মভৌজা ও ভো ম্যা র্প্রট কবয যফযা কযা বয়বছ।  

 

১৯.০ ভর্নটর্যাং যা র্চুবয়ন অফ বাইটার স্টুাটির্স্টক অফ ফাাংরাবদ (এভএর্বএর্ফ) প্রকল্প (৩য় ম িায়) প্রকল্প: 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা: ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা 

ফাস্তফায়নকার   :১ জুরাই ২০১৯ বত ৩০ জুন ২০২১ র্ি. 

প্রাক্কর্রত ব্যয়ুঃ ৪৪১০.৫২ রক্ষ টাকা 

২০১৯-২০ অথ িফছবয কাবজয অিগর্ত (%) : (১) আর্থ িক অিগর্তুঃ ৯৩.৫৬% (২) ফাস্তফ অিগর্তুঃ ৫০% 
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প্রকবল্পয উবিশ্য পুঃ 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা কতৃিক প্রর্ত ১০ ফৎয অন্তয অন্তয জনশুভার্য অনুর্ষ্ঠত য়। জনশুভার্য বত শুভার্য যফতী ফছযর্বর্ত্তক 

জনাংখ্যা ও জনতার্ত্ত্বক সূচকভবয র্যফতিন র্নরুণ কযা মায় না। তাই এভএর্বএর্ফ প্রকবল্পয (৩য় ম িায়) ভাধ্যবভ জনাংখ্যা ও 

জনতার্ত্ত্বক ম্পর্কিত াম্প্রর্তক এফাং র্ফস্তার্যত তথ্য াংি কবয ফার্ল িক ও ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনা প্রণয়বন ব্যফায কযাই প্রকবল্পয ভর 

উবিশ্য প। এছাড়াও ভি ফাাংরাবদব IMPS Design এয ভাধ্যবভ র্নফ িার্চত ২০১২টি নভৄনা এরাকা  (Primary Sampling Unit) বত 

জনাংখ্যা ও জনতার্ত্ত্বক র্ফলয়ক ১১টি তপর্বরয উয র্নব িযবমাগ্য ও ঠিক তথ্য াংি কযা। আন্তুঃশুভার্য ফৎযভবয জনাংখ্যা 

বৃর্িয উাদানভ মথা- জন্, ভতুু, র্ফফা, তারাক, আগভন, ফর্গ িভন, জন্ র্নয়ন্ত্রণ, প্রর্তফন্ধী, এইচআইর্ব/এইড এফাং আথ ি-াভার্জক 

তথ্য াংি, প্রর্ক্রয়াকযণ এফাং র্নয়র্ভতবাবফ জনর্ভর্ত ম্পর্কিত সূচকভবয র্যবাট ি প্রকা কযা। জনাংখ্যা ও জনতত্ত্ব াংক্রান্ত তথ্য 

াংি, র্ফবিলণ ও ভন্বয়াধনপূফ িক Computer-এ ধাযণ ও াংযক্ষণ কযা। উন্নয়ন বমাগী াংস্থা, গবফলক, র্যকল্পনার্ফদ ও নীর্ত 

র্নধ িাযকগবণয ফস্ত্ত র্নষ্ঠকাবজ ব্যফাবযয জন্য এ তথ্য যযফযা কযা। মটকই উন্নয়ন অর্ববষ্টয াপল্য অজিবন SID এয SDG মবর 

র্নয়র্ভতবাবফ র্ফর্বন্ন সূচবকয তথ্য যফযা কযা। স্থানীয় যকাবযয াবথ মমৌথবাবফ বাইটার মযর্জবষ্ট্রন (জন্-ভতুু) কাম িক্রভ 

র্যচারনা, তথ্য প্রর্ক্রয়াকযণ ও ডাটাবফই ব্যফস্থানায় অাংিণ কযা। এ প্রকবল্পয আওতায় ২০১২টি নভৄনা এরাকায় ভর্রাবদয উন্নয়ন 

কভ িকাবন্ড অাংিবণয সুবমাগ সৃর্ষ্ট ও কভ িাংস্থাবনয জন্য “স্থানীয় মযর্জষ্ট্রায ” র্ববফ তাবদযবক তবাগ অিার্ধকাযর্বর্ত্তবত 

ম্পৃক্তকযা। এ প্রকবল্পয ভাধ্যবভ ার্নয ব্যফায, আবরায উৎ, জ্বারানীয ব্যফায, য়ুঃর্নস্কান ও র্যবফ দূলণ াংক্রান্ত তথ্য াংি 

কবয র্যবফ দূলণ দূযীকযবণয জন্য র্যকল্পনা প্রণয়ন কযা অন্যতভ উবিশ্য প। 

 

 

 

 

প্রকবল্পয উবেখবমাগ্য কাম িাফরী :  

 

গত ৩০ জুন ২০২০ র্িুঃ তার্যবখ ভর্নটর্যাং যা র্চুবয়ন অফ বাইটার স্টুাটির্স্টক অফ ফাাংরাবদ (MSVSB) ৩য় ম িায় 

প্রকবল্পয “Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2019”এয প্রকানা প্রকার্ত য়। 

 

াযাবদব ২০১২টি নভৄনা এরাকায় তথ্য াংিবয কাবজ র্নবয়ার্জত স্থানীয় ভর্রা মযর্জিায ও সুাযবাইজাযবদয ২০২০ 

াবরয তথ্য াংিবয উয প্রর্ত মজরায় ০২  ) দুই  (র্দনব্যাী Refresher Training  )র্যবোয প্রর্ক্ষণ(  অনুর্ষ্ঠত য়। এ রবক্ষু 

র্ফবাগীয় র্যাংখ্যান কাম িারবয় কভ িযত ভেগ্ম-র্যচারক, মজরা র্যাংখ্যান কাম িারবয় কভ িযত উ-র্যচারকগণ এফাং দয দপ্তবযয 

কভ িকতিাগণবক াংর্িষ্ট মজরায় প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয জন্য Master Trainer (ভর প্রর্ক্ষক  (র্ববফ দার্য়ত্ব  ারবনয র্নর্ভবত্ত আগাভী ১৭ ও 

১৮ র্ডবম্বয, ২০২০ র্িুঃ তার্যবখ দয দপ্তয, র্ফর্ফএ এয অর্ডবটার্যয়াবভ )ই-২৭/এ ,আগাযগাঁও ,ঢাকা ) ০২ (দুই) র্দন ব্যাী প্রর্ক্ষণ 

প্রদান কযা য়। দয দপ্তবয প্রর্ক্ষণ িণ মবল উক্ত কভ িকতিাগণ ভাস্টায মেইনায র্ববফ াংর্িষ্ট স্থানীয় ভর্রা মযর্জিায ও 

সুাযবাইজাযবদয ০২ (দুই) র্দবনয Refresher Training  )র্যবোয প্রর্ক্ষণ(  প্রদান কবযন। 
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গত ৩০ জুন ২০২০ র্িুঃ তার্যবখ ভর্নটর্যাংযার্চুবয়ন অফ বাইটার স্টুাটির্স্টক অফ ফাাংরাবদ (MSVSB) ৩য় 

ম িায় প্রকবল্পয “Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2019”এয প্রকানা অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্তর্থ র্াবফ 

উর্স্থত র্ছবরন জনাফ এভ. এ. ভান্নান, এভর্, ভাননীয় ভন্ত্রী, র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়। 

 

 

 গত ৩০ জুন ২০২০ র্িুঃ তার্যবখ ভর্নটর্যাংযা র্চুবয়ন অফ বাইটার স্টুাটির্স্টক অফ ফাাংরাবদ (MSVSB) ৩য় 

ম িায় প্রকবল্পয “Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2019” এয প্রকানা অনুষ্ঠাবন প্রকানায মভাড়ক 

উবম্মাচন কযবছন জনাফ ভৄাম্মদ ইয়ার্ভন মচৌধুযী, র্চফ, র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ। 

 

১০.০ জাতীয় জন্ ও ভতুু র্নফন্ধকযণ তবথ্যয াবথ মভৌর্রক জনতার্ত্ত্বক র্যাংখ্যান উৎাদন াংবমাগ সৃর্ষ্টকযণ 

(র্আযর্বএ) প্রকল্প : 

ফাস্তফায়নকাযী এবজর্ন্প/ভন্ত্রণারয়: ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা  ,র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ ,র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়  

মভয়াদ   :জানুয়ার্য ২০১৯ বত জুন ২০২১ র্ি. 
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প্রাক্কর্রত ব্যয়ুঃ ৩৯৬.১৫ রক্ষ টাকা 

জানুয়ার্য ১৯ বত জুন ১৯ ম িন্ত কাবজয অিগর্ত (%) :     (১) আর্থ িক অিগর্তুঃ ৮.৫২%    (২) ফাস্তফ অিগর্তুঃ ১০% 

জুরাই ১৯ বত অবটাফয ১৯ ম িন্ত কাবজয অিগর্ত (%) : (১) আর্থ িক অিগর্ত: ১০.৭৯%  (২) ফাস্তফ অিগর্ত : ২৬.৬৮% 

 

প্রকবল্পয রক্ষু ও উবিশ্য প : 

 যকাবযয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয় মমভন মযর্জস্টায মজনাবযবরয অর্প, স্বাস্থু ও র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয়, স্বযাি ভন্ত্রণারয়, আইন ও র্ফচায 

ভন্ত্রণারয় কতৃিক াংগৃীত তথ্য ব্যফায কবয প্রণয়বনয সূচনা ও ভন্বয় কযা ;   

 একটি একক তথ্যবান্ডায ( ) বতর্য কযা মাবত চরভান কর কাম িক্রবভয ভাধ্যবভ র্কবাবফ 

ক্ষুদ্র  এরাকার্বর্ত্তক বতর্য কযা মায় ম ব্যাাবয াংর্িষ্ট াংস্থা ভবয াবথ ভন্বয় ও তবথ্যয 

র্নর্িত কযা; 

 তৃণভর ও স্থানীয় ম িাবয় উন্নয়ন র্যকল্পনা প্রণয়বন প্রবয়াজনীয় তথ্য াংি ও প্রকানায 

স্বক্ষভতা বৃর্ি কযা; 

 মটকই উন্নয়ন অবীবষ্টয অিগর্ত র্যফীক্ষণ কযা র্ফবল কবয 

 র্যপূণ ি তথ্য বান্ডায প্রস্তুবত প্রর্র্ক্ষত জনগণ দ্বাযা উন্নত কর্ম্পউটায ব্যফায কবয ভি মদব্যাী ফড় র্যবয তথ্য ব্যফস্থানা 

র্যকল্পনা কযা এফাং কাউবক ফাদ র্দবয় নয় করবক অন্তর্ভ িক্ত কবয তথ্য াংিব প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা িবণ ায়তা কযা; 

 মজরা উবজরা ম িাবয়য আথ ি-াভার্জক উন্নয়ন র্যকল্পনা প্রণয়বন জন াংখ্যা বৃর্িয ায ব্যফাযকবয  

এফাং জনাংখ্যা প্রাক্করন কযা; 

 ব্যফায কবয কর ম িাবয় গুরুত্বপূণ ি প্রণয়ন ও প্রকানা; 

 আবরাচু প্রকবল্পয ভর্ন্বত তথ্য কর ম িাবয় স্থানীয় র্যকল্পনা প্রণয়বন ব্যফায র্নরুন কযা; 

 জনবচতনতা বৃর্ি কবয বৃর্ি কযায জন্য জনগণবক র্নফন্ধবন উদু্ভি কযা। 

প্রকবল্পয উবেখবমাগ্য কাম িাফরী :  

 ১২/০১/২০২০ র্িুঃ তার্যবখ প্রকবল্পয ২য় র্স্টয়ার্যাং কর্ভটিয বা অনুর্ষ্ঠত য় এফাং ২৭/০২/২০২০ র্িুঃ তার্যবখ প্রকবল্পয ৩য় র্স্টয়ার্যাং 

কর্ভটিয বা অনুর্ষ্ঠত য়। র্আযর্বএ প্রকবল্পয বাইটার স্টুাটির্স্টকস্ প্রণয়ন ও র্যর্বউয জন্য গাজীপুয মজরায কার্রগঞ্জ উবজরায 

জন্ ও ভতুু াংক্রান্ত ডাটা এফাং মযর্জিায মজনাবযর অর্প কতৃিক ঢাকা দর্ক্ষণ র্টি কব িাবযবন র্র্বর মযর্জবিন কাম িক্রবভয ভাধ্যবভ 

জন্ ও ভতুু াংক্রান্ত তথ্য র্নবয় বাইটার স্টুাটির্স্টকস্ প্রণয়বনয জন্য ডাটা এনারাইর্ ও র্যর্বউ কযা য়।  

 

 র্আযর্বএ াংর্িষ্ট কর দপ্তয/াংস্থাবক তথ্য ও মমাগাবমাগ প্রভের্ক্ত র্ফবাবগয ফাাংরাবদ কর্ম্পউটায               

কাউর্ন্পর এফাং  মপ্রািাবভয াংবগ যাভ িপূফ িক অনুযণ 

কবয ডাটাবফইজ প্রণয়বনয জন্য একটি বা কযা য়। 

 

 জন্ ও ভতুু র্নফন্ধন আবফদন পযভ এফাং ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা কতৃিক বাইটার স্টুাটির্স্টকস্  প্রস্তুত 

াংক্রান্ত র্ফলবয় আবরাচনায জন্য ৩১/০১/২০২১ র্িুঃ মযাজ যর্ফফায মফরা ১১.০০ ঘটিকায় মযর্জিায মজনাবযর 

(অর্তর্যক্ত র্চফ) ভবাদবয়য বার্তবত্ব তাঁয বা কবক্ষ স্বাস্থুর্ফর্ধ অনুযণপূফ িক একটি বা অনুর্ষ্টত য়। 

 

 উক্ত বায় ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায াবথ মযর্জিায মজনাবযর কাম িারবয়য একটি  চুর্ক্ত স্বাক্ষবযয ব্যাাবয 

ম্মর্ত জ্ঞান কযা য়। 
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 াযাবদব াাতাবরয ফার্বয ভতুুফযণকাযীবদয কত াংখ্যক জনবগাষ্ঠীয ভতুুয ঠিক কাযণ  ফা ফাচর্নক 

ভয়না তদবন্তয ভাধ্যবভ কযা বর তা জাতীয় এফাং আন্তজিার্তক মক্ষবি র্যাংখ্যানগতবাবফ িণবমাগ্য বফ তায  র্নধ িাযণ 

কবয স্বাস্থু অর্ধদপ্তযবক একটি  তার্রকা মপ্রযণ কযা বয়বছ।  

 

২১.০ াউজবাল্ড ইনকাভ এন্ড এক্সবর্ন্ডচায াবব ি (HIES) ২০২০-২১ প্রকল্প: 

 

প্রকমল্পয নাভুঃ  াউজবাল্ড ইনকাভ এন্ড এক্সবর্ন্ডচায াবব ি (HIES) ২০২০-২১ প্রকল্প  

প্রর্তবফদনাধীন ভাবয নাভুঃ জানুয়ার্য/২০২১ র্িুঃ  

প্রর্তবফদন প্রস্তুর্তয তার্যখুঃ ২৬/০১/২০২১ র্িুঃ 

(ক)  প্রার্নক  

 

ক. ১। কভ িকতিা/কভ িচাযীমদয াংখ্যা (প্রকল্প ফাবজটভূক্ত)                                                                     (বকাটি টাকায়) 

প্রকবল্পয নাভ 

প্রথভ মশ্রণীয দ ২য় মশ্রণীয দ ৩য় মশ্রণীয দ ৪থ ি মশ্রণীয দ মভাট 

কভ িযত শূন্য কভ িযত শূন্য কভ িযত শূন্য কভ িযত শূন্য কভ িযত শূন্য 

 াউজবাল্ড ইনকাভ এন্ড 

এক্সবর্ন্ডচায াবব ি 

(HIES) ২০২০-২১ 

প্রকল্প 

- - - - - - - - - - 

 

ক. ২। প্রর্তবফদনাধীন ভাব এরর্আয, ভতুু, চাকযীচুুত/তুাগ এয াংখ্যাুঃ  প্রবমাজু নয় 

 

উইাং/প্রকবল্পয নাভ ১ভ মশ্রণীয দ ২য় মশ্রণীয দ ৩য় মশ্রণীয দ ৪থ ি মশ্রণীয দ মভাট 

 াউজবাল্ড ইনকাভ এন্ড 

এক্সবর্ন্ডচায াবব ি 

(HIES) ২০২০-২১ প্রকল্প 

- - - - - 

 
ক. ৩। র্নবয়াগ বদান্নর্ত প্রদানুঃ প্রবমাজু নয় 

 

প্রকবল্পয নাভ 

 

প্রর্তবফদনাধীন ভা বদান্নর্ত নতুন র্নবয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

কভ িকতিা কভ িচাযী মভাট কভ িকতিা কভ িচাযী মভাট  

াউজবাল্ড ইনকাভ এন্ড 

এক্সবর্ন্ডচায াবব ি 

(HIES) ২০২০-২১ প্রকল্প 

- - - - - - - 
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ক. ৪।  উন্নয়ন প্রকবল্পয অথ ি ফযাি ও ব্যয় াংক্রান্ত (অাংমক ও কথায়) 

 

ফতিভান অথ ি ফছয 

এর্ডর্বত ফযাি (বকাটি 

টাকায়) 

প্রর্তবফদনাধীন ভা ম িন্ত 

ব্যবয়য র্যভাণ ও ফযামিয 

র্ফযীমত তকযা ায 

প্রর্তবফদনাধীন ভাম 

নতুন প্রকল্প অনুমভার্দত 

বয় থাকবর তায 

তার্রকা 

প্রর্তবফদনাধীন ভাম 

ভন্ত্রণারয় এর্ডর্ 

র্যর্বউ বায তার্যখ 

০.০৫ (াঁচ রক্ষ) টাকা 

ভাি 

০.০১৯৮ 

৩৯.৬% 

প্রবমাজু নয় প্রবমাজু নয় 

(খ) প্রকল্পয অফস্থা াংক্রান্তুঃ  প্রবমাজু নয় 

 

প্রর্তবফদনাধীন ভাম 

ভাপ্ত প্রকমল্পয তার্রকা 

প্রর্তবফদনাধীন ভাম উবদ্বাধনকৃত 

প্রকমল্পয তার্রকা 

প্রর্তবফদনাধীন ফছময 

চরভান প্রকমল্পয কবম্পাবনট 

র্াফ 

আগাভী দুই ভাবয ভবধ্য উবদ্বাধন 

কযা বফ এভন প্রকবল্পয তার্রকা 

- - - - 
 

 

 

৫।  অর্ডট আর্ত্ত াংক্রান্ত তথ্যুঃ   

প্রকবল্পয নাভ 

অর্ডট আর্ত্তয 

পূফ ি মজয 

প্রর্তবফদনা

ধীন ভাব 

নতুন 

আর্ত্ত 

ব্রডীট 

জফাবফয 

াংখ্যা 

প্রর্তবফদনাধীন 

ভাব  র্নপত্র্ত্তয 

াংখ্যা 

মজয ভন্ত

ব্য 

াংখ্যা টাকা াংখ্যা টাকা াং

খ্যা 

টাকা াং

খ্যা 

টাকা  

াউজবাল্ড ইনকাভ 

এন্ড এক্সবর্ন্ডচায 

াবব ি (HIES) 

২০২০-২১ প্রকল্প 

- - - - - - - - - 

 

৮।  দুনীর্ত ও শৃঙ্খরা ইতুার্দ জর্নত র্ফবাগীয় ভাভরা াংক্রান্ত তথ্যুঃ প্রবমাজু নয় 

উইাং/প্রকমল্পয নাভ 

প্রর্তবফদনাধীন ভাম 

শুরু ওয়া ভাভরায 

াংখ্যা 

প্রর্তবফদনাধীন ভাম ভাভরা র্নপত্র্ত্তয      

                   াংখ্যা 

অর্নপত্র্ত্তকৃত 

র্ফবাগীয় 

ভাভরায াংখ্যা 

ফতিভান অথ ি ফছবয 

মভাট র্নপত্র্ত্তকৃত 

ভাভরায াংখ্যা 

 চাকুযীচুুর্ত/

ফযখাস্ত 

অন্যান্য 

দন্ড 

অব্যার্ত   

াউজবাল্ড ইনকাভ এন্ড 

এক্সবর্ন্ডচায াবব ি 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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(HIES) ২০২০-২১ 

প্রকল্প 

 

৯।  জানুয়ার্য/২০২১ র্িুঃ ভাবয উবেখবমাগ্য কাম িাফরীুঃ 

১। াংবার্ধত ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ (আযএর্ডর্) প্রস্তাফ কযা বয়বছ। 

২।  াংবার্ধত কভ ির্যকল্পনা ও ক্রয় র্যকল্পনা প্রস্তুত কযা বয়বছ। 

 

১০।  আগাভী দুই ভাব ম্পার্দতব্য অতীফ গুরুত্বপূণ ি কাবজয তার্রকা:  

১।  Steering Committee এয বা আফান কযা। 

২।  মটকর্নকুার কর্ভটিয বা আফান কযা । 

৩। াইরট াবব ি ম্পন্ন কযা। 

৪। স্যাম্পর র্ডজাইন কযা।     

 

১১।   ভস্যা াংকটুঃ 

        ফড় যকবভয ভস্যা বর তায র্ফফযণুঃ  প্রবমাজু নব। 

 

২২.০ জাতীয় প্রর্তফন্ধী ব্যর্ক্ত জর্য ২০১৯ প্রকল্প: 

(National Survey on Persons with Disabilities 2019 Project) 

 

 ০১ জানুয়ার্য ২০২০ বত ৩১ র্ডবম্বয ২০২০ ম িন্ত জাতীয় প্রর্তফন্ধী ব্যর্ক্ত জর্য ২০১৯ প্রকল্প এয উবেখবমাগ্য কভ িকান্ড:  

 জাতীয় প্রর্তফন্ধী ব্যর্ক্ত জর্য ২০১৯ প্রকল্প : 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা: ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ) 

প্রকবল্পয মভয়াদ :   জুরাই ২০১৯ বত ৩১ র্ডবম্বয ২০২১ র্ি. 

মভাট প্রকল্প ব্যয়:  ৪৯৫.০০ রক্ষ টাকা 

প্রকল্প অনুবভাদন : ২৫ নববম্বয, ২০১৯ র্ি. 

প্রধান উবিশ্য প: 

এই প্রকবল্পয প্রধান উবিশ্য প প্রর্তফন্ধী ব্যর্ক্তবদয উন্নয়বনয জন্য প্রবয়াজনীয় র্যাংখ্যান প্রস্তুত কযা মায ভাধ্যবভ প্রর্তফন্ধী 

ব্যর্ক্তবদয উন্নয়বনয ভর ধাযায় র্নবয় আা এফাং তাবদয জীফবনয কর মক্ষবি ভান অর্ধকায প্রর্তষ্ঠা কযা।  

 

সুর্নর্দ িষ্ট গুরুত্বপূণ ি উবিশ্য প: 

 ফাাংরাবদব প্রর্তফর্ন্ধতায র্ফর্বন্ন ধযবণয প্রফণতা র্নধ িাযণ াংক্রান্ত তথ্য াংি; 

 াযীর্যক ও াভার্জক মপ্রক্ষাবট প্রর্তফর্ন্ধতায কাযণ এফাং ফতিভান অফস্থায তথ্য াংি; 

 প্রর্তফন্ধী ব্যর্ক্তবদয ার্যফার্যক ও াভার্জক িণবমাগ্যতা র্নরুণ কযা; 

 প্রর্তফন্ধী ব্যর্ক্তবদয শ্রভর্ক্ত, র্ক্ষা ও াভার্জক কভ িকাবন্ড অাংিণ ম্পর্কিত তথ্য াংি; 
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 প্রর্তফন্ধী ব্যর্ক্তবদয মফা প্রার্প্ত াংক্রান্ত তথ্য াংি; 

 প্রর্তফন্ধী ব্যর্ক্তবদয জন্য স্বাস্থুখাবতয ম্পৃক্ততা র্নরুণ কযা; 

 জীফনভান উন্নয়ন ও াভার্জক কভ িকাবন্ড অাংিবণয মক্ষবি প্রর্তফর্ন্ধতায প্রবাফ; এফাং 

 প্রর্তফন্ধী ব্যর্ক্তবদয সুস্বাস্থু ও অন্যান্য মফা প্রদাবনয রবক্ষু প্রবয়াজনীয় নীর্ত র্নধ িাযবণয জন্য গবফলক, র্যকল্পনার্ফদ ও নীর্ত 

র্নধ িাযকবদয তথ্য যফযা কযা। 

জাতীয় প্রর্তফন্ধী ব্যর্ক্ত জর্য ২০১৯ প্রকবল্পয ফাস্তফায়ন অিগর্ত: 

১. প্রকবল্পয ২০২০-২১ অথ িফছবযয কভ ির্যকল্পনা এফাং ক্রয় র্যকল্পনা মথামথ অনুযণপূফ িক কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ।   

২. জাতীয় প্রর্তফন্ধী ব্যর্ক্ত জর্য ২০১৯ প্রকবল্পয কাজ সুষ্ঠুবাবফ ফাস্তফায়ন অিগর্ত ম িাবরাচনায জন্য গত ১৭/০২/২০২০র্ি. তার্যখ 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন কর্ভটি ১৮/০২/২০২০র্ি. তার্যবখ মটকর্নকুার কর্ভটি এফাং ১৯/০২/২০২০র্ি. ও ২৮/১০/২০২০র্ি. তার্যবখ  

র্স্টয়ার্যাং কর্ভটিয বা অনুর্ষ্ঠত বয়বছ।  

৩. অাংীজনবদয অাংিবণ ০১/০৩/২০২০র্ি. তার্যবখ প্রাযর্ম্ভক কভ িারা অনুর্ষ্ঠত বয়বছ। 

৪. ‘জাতীয় প্রর্তফন্ধী ব্যর্ক্ত জর্য’ কাম িক্রভ র্যচারনায র্নর্ভত্ত অবটাফয ২০২০ র্ি. তার্যবখ র্রর্স্টাং এফাং ম্যার্াং কাম িক্রভ ম্পন্ন 

বয়বছ। 

৫. ‘জাতীয় প্রর্তফন্ধী ব্যর্ক্ত জর্য’ কাম িক্রভ র্যচারনায র্নর্ভত্ত ভাঠ মথবক াংগৃর্ত র্রর্স্টাং এফাং ম্যা মাচাই স্যাম্পর প্রস্তুত 

কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। 

৬. ভর জর্য র্যচারনায জন্য খড়া প্রশ্নি প্রস্তুত কযা বয়বছ।  

৭. ভর জর্যবয তথ্য াংিবয প্রশ্নি প্রণয়ন কর ধযবনয প্রস্তুর্তভরক কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ।  

 

২০২০-২০২১ আর্থ িক ফছবয প্রকবল্পয র্ডবম্বয/২০২০ ভা ম িন্ত 

অিগর্ত (%) 

     প্রকবল্পয মভাট ক্রভপুর্ঞ্জত অিগর্ত      

(র্ডবম্বয/২০২০  ভা ম িন্ত) 

আর্থ িক অিগর্ত (%) : ৩৮.২৩% 

ফাস্তফ অিগর্ত (%):  ১০ % 

আর্থ িক অিগর্ত (%) : ১২% 

ফাস্তফ অিগর্ত (%):  ২৫ % 
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ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা কতৃিক র্যচার্রত ‘জাতীয় প্রর্তফন্ধী ব্যর্ক্ত জর্য ২০১৯’ প্রকবল্পয প্রাযর্ম্ভক কভ িারা অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্তর্থ র্াবফ 

উর্স্থত র্ছবরন জনাফ মভা: ীদুর ইরাভ, অর্তর্যক্ত র্চফ (প্রান), র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ। স্থান: র্ফর্ফএ এয বম্মরন কক্ষ। 

তার্যখ: ০১ ভাচ ি, ২০২০ র্ি.। 

 

 

২৩.০ Institutional Cooperation (between Statistics Sweden and Bangladesh Bureau of 

Statistics) Project: 

 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা এফাং Statistics Sweden এয ভবধ্য প্রার্তষ্ঠার্নক বমার্গতা াংক্রান্ত Institutional 

Cooperation (between Statistics Sweden and Bangladesh Bureau of Statistics) Project ীল িক প্রকল্প িণ কযা 

য়। উক্ত প্রকবল্পয ভর উবিশ্য প ভ বচ্ছ (ক) ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায capacity development; )খ (একটি 

Methodology Cell প্রর্তষ্ঠায ভাধ্যবভ Statistical Methodology এয development; এফাং (গ) National Statistical 

Organization (NSO) এফাং National Statistical System (NSS) এয ব্যফস্থানা উন্নয়ন। 

 

মমফ key area র্নবয় প্রকল্প কাম িক্রভ ফাস্তফার্য়ত বচ্ছ : 

Statistics development, production: এখাবন র্তনটি subject matter areas যবয়বছ। মথা: Environmental 

statistics, Labour Market statistics and Gender Statistics.  

i) Statistical Methodology: Statistical Methodologyাংক্রান্ত র্ফলবয় র্ফর্ফএ এয ক্ষভতা 

বৃর্িয জন্য একটি Methodology মর প্রর্তষ্ঠা কযা। 

ii) Management of a NSO and NSS:Timely, User friendly, Reliable and Accurate 

Statistics প্রণয়বনয রবক্ষু National Statistical System এফাং National Statistical 

Organizationএয ব্যফস্থানা উন্নয়ন। 

২০২০ র্ি. ভবয় উবেখবমাগ্য কাম িাফরী: 

i) Subject Matter Area াংক্রান্ত র্ফর্বন্ন বা ও প্রর্ক্ষণ অনুর্ষ্ঠত বয়বছ। 

ii) Timely, User friendly, Reliable and Accurate Statistics প্রণয়বনয রবক্ষুর্ফর্ফএ এ একটি Methodology

cell প্রর্তষ্ঠা কযা বয়বছ মমখাবন International Consultantকাজ কবযবছ। 

iii) Methodologycell এয দস্যবদয online র্বর্ত্তক র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ অনুর্ষ্ঠত বয়বছ। 

 

২৪.০ ডাটা কনবাযন, মভটাডাটা র্প্রাবযন, র্প্রজাযববন এন্ড টাইভ র্র্যজ ডাটা কম্পাইবরন (র্ডর্এভর্টি) 

প্রকল্প: 

প্রকবল্পয নাভ   :  ডাটা কনবাযন  ,মভটাডাটা র্প্রাবযন ,র্প্রজাযববন এন্ড টাইভ র্র্যজ  

          ডাটা কম্পাইবরন(র্ডর্এভর্টি) প্রকল্প। 

ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা    :         ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা 

ফাস্তফায়নকার            :          জুরাই ২০১৭ - জুন ২০২০ র্ি. 
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আযম্ভ   :  জুরাই ২০১৭ 

ভার্প্ত    :  ৩০ জুন, ২০২০ 

 

০১। প্রকবল্পয আওতায় ফাস্তফার্য়ত কাজ ভ: 

 ডাটা কনবাযন: ১৯৭৪ বত ১৯৯৯ ার ম িন্ত র্ফর্ফএ এয শুভার্য ও জর্যবয ডাটায ৮৬০০ টি াংযর্ক্ষত মট বত

EBCDIC মথবক ASCII Format-এ ডাটা কনবাট ি কযা য়   

 

 Metadata বতযী: পুনরুিাযকৃত ১৯৩টি eunstructur ডাটায উয মভটাডাটা প্রস্তুত কযা বয়বছ। তায ভবধ্য ৫৪টি 

মন্পা, ১৩০টি াবব ি, ১টি টাইভ র্র্যজ এফাং ৮টি র্জওবকাড যবয়বছ। ফতিভাবন ১১৫টি ডাটাবট কতৃিবক্ষয অনুভর্ত 

াববক্ষ অাংর্জনবদয র্নকট যফযা কযা মাবফ। Data setupload-এয কাজ র্ফর্ফএ এয আওতায় চরভান থাকবফ।  

 

 ফ টওয়ায প্রণয়ন: Census & Survey Metabase (Metadata + Database=Metabase) এর্প্লবকন ও ওযাকর 

ডাটাবফইজ একটি আধুর্নক ফ টওয়ায বতযী কযা বয়বছ। “data.bbs.gov.bd” মাট িার নাবভ র্ফর্ফএ domain এ চর 

আবছ। স্বাধীনতায য বত ১৯৯৯ ার ম িন্ত ভাইবক্রা ডাটাবট, মভটাডাটা ও ডকুবভটগুর্র ডাটবফজ-এ াংযক্ষণ কবয ব্রাউর্জাং 

সুর্ফধা র্বস্টবভ মদওয়া আবছ; 

 

 মবায মজরায় ডাটা র্প্রজাযববন মটায স্থান: ভূর্ভকম্প ভৄক্ত এরাকা র্ববফ র্যর্চত মবায মজরায় বফজ্ঞার্নক 

ির্তবত C3.S.P.E.A.R ডাটা র্প্রজাযববন  মটায  স্থান কযা বয়বছ। ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায ডাটা মটাবযয 

াবথ মবায র্প্রজাযববন মটাবয  Point to Point (P2P) াংবমাগ  স্থান কযা বয়বছ।   

 

 Time series data: মন্পা  /াবব িয  time series data বতযীয কাবজ ফ টওয়ায র্ডজাইন ও ডাটাবফইজ ম্পন্ন 

বয়বছ। উক্ত কাজ র্ফর্ফএ এয computer wing-এয বদনর্িন কাজ র্ববফ চরভান থাকবফ।  

 

 র্ডর্জটার LED Display: ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায বফবনয াভবন ১৬ পৄট x ১৬ পৄট ভাবয আউটবডায 

র্ডর্জটার LED Display (ফাাংরাবদ, ও ওয়াল্ডি পুবরন ক্লক প্রদ িন) স্থান কযা বয়বছ। র্ফর্ফএ বফবনয াভবন 

র্ডর্জটার LED Displayচরভান আবছ । 

 

 স্থানীয় প্রর্ক্ষণ: প্রকবল্পয র্ডর্র্ অনুমায়ী র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ এফাং র্ফর্ফএ এয ১২৫ জন 

কভ িকতিা/কভ িচাযীগণবক প্রকবল্পয ভাধ্যবভ উিাযকৃত মভটাডাটা, ভাইবক্রাডাটা এফাং পটওয়াবযয উয স্থানীয় প্রর্ক্ষণ প্রদান 

কযা বয়বছ। 

 াংবার্ধত প্রাক্কর্রত ব্যয় মভাট ৯২৭.০০ রক্ষ টাকা। 

 ২০১৯-২০২০ অথ ি ফছবয আর্থ িক ব্যয় ৪০৮.৫৩ রক্ষ টাকা, আর্থ িক অিগর্ত ৯৯.৯০% এফাং ফাস্তফ অিগর্ত ১০০% 

 প্রকল্প শুরু বত ৩০ জুন, ২০২০ র্ি. ম িন্ত ক্রভপুর্ঞ্জত আর্থ িক ব্যয় ৯২৬.৫৭ রক্ষ টাকা, আর্থ িক অিগর্ত ৯৯.৯৫% এফাং ফাস্তফ 

অিগর্ত ১০০% 

 

 

০২। ২০১৯-২০২০ অথ ি ফছবয মদব প্রর্ক্ষণ াংক্রান্ত তথ্য : 

ক্র: 

নাং 
মকাব িয 

নাভ 

আবয়াজন

কাযী 

প্রর্তষ্ঠান 

প্রর্ক্ষবণয 

তার্যখ ও 

মভয়াদ 

প্রর্ক্ষবণয 

স্থান 

অাংিন

কাযীগবণয 

ম িায়/বশ্রণী 

অাংিণকাযীগবণয াংখ্যা ভন্তব্য 

র্যাংখ্যা

ন ও তথ্য 

ফাাংরাবদ 

র্যাংখ্যা

অন্যান্য মভাট  
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ব্যফস্থানা 

র্ফবাগ 

ন ব্যুবযা াংস্থা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

১।  Census & 

Survey 

Database 

Software

(User

Traing) 

DCMP

T

Project 

০২-০৬-

২০২০ 

বত ০৭-

০৬-২০ 

ম িন্ত  

আইর্টি 

ল্যাফ, 

র্ফর্ফএ 

১ভ মশ্রনীয 

কভ িকতিা, 

২য় মশ্রনী 

কভ িকতিা ও 

৩য় মশ্রনীয 

কভ িচাযী 

২ জন ৩৮ জন - 
৩৮ 

জন 

 

 

 

২।  Census & 

Survey 

Database 

Software

Admin 

training 

DCMP

T

Project 

০৮-০৬-

২০২০ 

বত ১১-

০৬-২০ 

ম িন্ত 

আইর্টি 

ল্যাফ, 

র্ফর্ফএ 

১ভ মশ্রনীয 

কভ িকতিা 

১৯ জন - - 
১৯ 

জন 

 

৩।  Census & 

Survey 

Database 

Software

(Advance

d user 

training) 

DCMP

T

Project 

১৪-০৬-

২০২০ 

বত ২৩-

০৬-২০ 

ম িন্ত 

আইর্টি 

ল্যাফ, 

র্ফর্ফএ 

১ভ মশ্রনীয 

কভ িকতিা 

- ১৯ জন - ১৯ 

জন 

 

৫ SAMSU

NG 

Digital 

LED 

display 

DCMP

T

Project 

১১-০৬-

২০২০ 

আইর্টি 

ল্যাফ, 

র্ফর্ফএ 

১ভ মশ্রনীয 

কভ িকতিা, 

৩য় মশ্রনীয 

কভ িচাযী 

- ১০ জন - ১০ 

জন 

 

        মভাট = ৮৬ 

জন 

 

 

 

 

০৩। ২০১৯-২০২০ ফছবযয উবেখবমাগ্য অজিনাপল্যুঃ/ 

 স্বাধীনতা যফতী ১৯৭৪ বত ১৯৯৯ ার ম িন্ত র্ফর্ফএ এয শুভার্য ও জর্যবয ডাটায ৮৬০০ টি াংযর্ক্ষত মট বত  মথবক 

-এ ডাটা কনবাট ি কযা বয়বছ।    
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  বতযী: পুনরুিাযকৃত ১৯৩টি  ডাটায উয মভটাডাটা প্রস্তুত কযা বয়বছ। তায ভবধ্য ৫৪টি মন্পা, ১৩০টি াবব ি, 

১টি টাইভ র্র্যজ এফাং ৮টি র্জওবকাড যবয়বছ। ফতিভাবন ১১৫টি ডাটাবট কতৃিবক্ষয অনুভর্ত াববক্ষ অাংর্জনবদয র্নকট যফযা 

কযা মাবফ। -এয কাজ র্ফর্ফএ এয আওতায় চরভান থাকবফ।  

 

 ফটওয়ায প্রণয়ন:  এর্প্লবকন ও ওযাকর ডাটাবফইজ একটি 

আধুর্নক ফটওয়ায বতযী কযা বয়বছ।  মাট িার নাবভ র্ফর্ফএ  এ চর আবছ। স্বাধীনতায য বত 

১৯৯৯ ার ম িন্ত ভাইবক্রা ডাটাবট, মভটাডাটা ও ডকুবভটগুর্র ডাটবফজ-এ াংযক্ষণ কবয ব্রাউর্জাং সুর্ফধা র্বস্টবভ মদওয়া আবছ; 

 

 মবায মজরায় ডাটা র্প্রজাযববন মটায স্থান: ভূর্ভকম্প ভৄক্ত এরাকা র্ববফ র্যর্চত মবায মজরায় বফজ্ঞার্নক ির্তবত 

 ডাটা র্প্রজাযববন  মটায  স্থান কযা বয়বছ। ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায ডাটা মটাবযয াবথ মবায 

র্প্রজাযববন মটাবয  াংবমাগ  স্থান কযা বয়বছ।   

 

  মন্পা / াবব িয   বতযীয কাবজ ফটওয়ায র্ডজাইন ও ডাটাবফইজ ম্পন্ন বয়বছ। উক্ত 

কাজ র্ফর্ফএ এয -এয বদনর্িন কাজ র্ববফ চরভান থাকবফ।  

 

 র্ডর্জটার  ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায বফবনয াভবন ১৬ পৄট x ১৬ পৄট ভাবয আউটবডায র্ডর্জটার 

 (ফাাংরাবদ, ও ওয়াল্ডি পুবরন ক্লক প্রদ িন) স্থান কযা বয়বছ। র্ফর্ফএ বফবনয াভবন র্ডর্জটার  চরভান 

আবছ । 

 

০৪। ফার্ল িক কভ িম্পাদন (APA) াংক্রান্ত অিগর্ত তথ্য: OGD open ডাটা ওবয়ফ মাট িাবর  10টি ভাইবক্রাডা ডাটা মট আবরাড।   

০৫।  বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনায উবেখবমাগ্য র্দক: 

ক্র. 

নাং 

কাবজয নাভ উবিশ্য প ম্ভাব্য ব্যয় র্কবাবফ 

ফাস্তফায়ন কযা 

বফ 

ফাস্তফায়বনয 

অবীষ্ট 

ভয়ীভা 

ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। র্ফর্ফএ-এ ফতিভান ও 

বর্ফষ্যবত অনুর্ষ্ঠত 

শুভার্য ও জর্যবয 

ভস্ত ডাটা মবাবয 

ডাটা মটাবয 

াংযক্ষন যাখা।  

উিাযকৃত ডাটায ফহুর্ফধ ব্যফায 

কবয র্ফর্ফএ আন্তজিার্তক 

অঙ্গবন বর্ফষ্যবত আবযা 

উন্নততয ডাটা সূচক বতযীবত 

ায়ক ভূর্ভকা ারন অব্যাত 

যাখা। 

- র্ফর্ফএ-এয 

কর্ম্পউটায 

উইাংবয়য ভাধ্যবভ 

ফাস্তফায়ন কযা 

বফ। 

-  

 

 

২৫.০ এর্ডর্জ মর 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা (র্ফর্ফএ)-এয এর্ডর্জ মর জার্তাংঘ কতৃিক গৃীত মটকই উন্নয়ন অবীষ্ট (SDG) র্যফীক্ষবণ 

ভানম্মত ডাটা র্নর্িত কযবত গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন ক  ছ। এর্ডর্জ মর, র্ফর্ফএ (SDG) ফাস্তফায়বনয অাং র্ববফ এটুআই-এয 

তথ্য-প্রভের্ক্তয ায়তায় এর্ডর্জ েুাকায ব্যফস্থানা কবয থাবক। তাছাড়া            র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/াংস্থা/র্ফবাবগয এর্ডর্জ 
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াংর্িষ্ট ভবনানীত ডাটা অনুবভাদনকাযী ও ডাটা প্রদানকাযী  কভ িকতিাবদয র্নয়র্ভত প্রর্ক্ষণ প্রদান কবয থাবক। াাার্, এর্ডর্জ মর 

র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/াংস্থা/র্ফবাবগয এর্ডর্জ াংর্িষ্ট কার্যগর্য বমার্গতা প্রদান এফাং এর্ডর্জ স্থানীয়কযণ র্ফলবয়  কাজ কবয থাবক। 

এর্ডর্জ মর, র্ফর্ফএ-এয ২০২০ াবরয উবেখবমাগ্য কাম িক্রভ 

 গত ০৫/০২/২০২০ তার্যবখ                     এর্ডর্জ েুাকায ও এর্ডর্জ স্থানীয়কযণ র্ফলয়ক কভ িারায 

আবয়াজন কযা য়। উক্ত কভ িারায প্রধান উবিশ্য প র্ছর মটকই উন্নয়ন অবীষ্ট (এর্ডর্জ) অজিন  ও উন্নত মফা 

প্রদাবন ঠিক র্িান্ত িণ এফাং তা ফাস্তফায়বন যকার্য ও নাগর্যক ভাবজয প্রর্তর্নর্ধগবণয চার্দাভ 

অাংিণভরক আবরাচনায ভাধ্যবভ নাক্তকযণ। এই  কভ িারায় উনু্ক্ত আবরাচনায ভাধ্যবভ র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয় ও 

নাগর্যক ভাবজয প্রর্তর্নর্ধগণ এর্ডর্জ ও এর্ডর্জ েুাকায ম্পর্কিত ভতাভত ও এর্ডর্জ েুাকায র্নবয় তাবদয  

চার্দা ব্যক্ত কমযন। বফ িার্য, এর্ডর্জ ফাস্তফায়বন যকাবযয র্ফর্বন্ন দবক্ষগুবরায ব্যাাবয ফ িস্তবযয ভানুবলয 

বচতনতা বৃর্িমত এর্ডর্জ স্থানীয়কযবণ উাবত্তয ভূর্ভকায র্ফলয়টি আবরাচনা কযা য়।  

 

এর্ডর্জ মর, র্ফর্ফএ এফাং এটুআই-এয মমৌথ আবয়াজবন গত ০৫/০২/২০২০ তার্যবখ                     আবয়ার্জত এর্ডর্জ েুাকায ও 

এর্ডর্জ স্থানীয়কযণ র্ফলয়ক কভ িারায় ভবঞ্চ উর্স্থত অর্তর্থবৃি। প্রধান অর্তর্থ র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয়য ভৄখ্য 

ভন্বয়ক (এর্ডর্জ র্ফলয়ক) র্ভজ জুবয়না আর্জজ। 

 UNDP ফাাংরাবদ এফাং UNICEF ফাাংরাবদ-এয কার্যগর্য বমার্গতায় গত ০১ ও ০২ নববম্বয, ২০২০ ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান 

ব্যুবযা (র্ফর্ফএ)-এয এর্ডর্জ মর, র্ফর্ফএ মটকই উন্নয়ন অবীষ্ট (SDG) “সূচক ১৬.৭.১: জাতীয় ম িাবয় র্ফন্যাবয তুরনায় র্রঙ্গ, 

ফয়, প্রর্তফর্ন্ধ ব্যর্ক্ত ও জনবগাষ্ঠী মববদ (ক) জাতীয় াংদ; (খ) যকার্য চাকর্য; এফাং (গ) র্ফচায র্ফবাগ জাতীম এফাং স্থানীম 

যকার্য প্রর্তষ্ঠাবন বদয অনুাত” াংক্রান্ত মভটাডাটা ও SDMX Metadata Template প্রস্তুত র্ফলবয় কভ িারা আবয়াজন কযা 

য়। মাবটর ইটাযকর্টবনটার, ঢাকায়       উক্ত কভ িারায় জাতীয় াংদ র্চফারয়, জনপ্রান  ভন্ত্রণারয়, আইন ও র্ফচায র্ফবাগ, 

স্থানীয় যকায র্ফবাগ, াফ িতু চট্টিাভ র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাবদ সুর্প্রভ মকাট ি, র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, ফাাংরাবদ 

যকার্য কভ ি কর্ভবনয কভ িকতিা  ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায কভ িকতিাগণ অাংিণ কবযন।  
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সূচক ১৬.৭.১ াংক্রান্ত মভটাডাটা ও SDMX Metadata Template প্রস্তুত র্ফলবয় অনুর্ষ্ঠতব্য প্রর্ক্ষণ কভ িারায় প্রধান অর্তর্থ র্ববফ 

উর্স্থত র্ছবরন জনাফ ভৄাম্মদ ইয়ার্ভন মচৌধুযী, র্চফ, র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ 

 

 গত ২০ ও ২১ নববম্বয, ২০২০ তার্যখ এর্ডর্জ মর, র্ফর্ফএ এফাং UNDP ও UNICEF ফাাংরাবদ-এয কার্যগর্য বমার্গতায় ০২ 

(দুই) র্দনব্যাী মটকই উন্নয়ন অবীষ্ট (SDG) “সূচক ৫.গ.১: নাযী-পুরুল ভতায়ন ও নাযীয ক্ষভতায়বনয প্রর্ক্রয়া ম িবফক্ষণ ও এ খাবত 

যকার্য ফযাবিয ব্যফস্থা র্ফযভান এভন মদবয অনুাত” াংক্রান্ত মভটাডাটা ও SDMX Metadata Template প্রস্তুত র্ফলবয়     

প্রর্ক্ষণ কভ িারা ‘য প্যাবর র্যবাট ি, ফাহুফর, র্ফগঞ্জ’-এ আবয়াজন কযা য়। উক্ত কভ িারায় অথ িভন্ত্রণারয়, ভ  রা ও র্শু র্ফলয়ক 

ভন্ত্রণারয়, র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ ও ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায কভ িকতিাগণ অাংিণ কবযন।  

 

সূচক ৫.গ.১ াংক্রান্ত মভটাডাটা ও  প্রস্তুত র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ কভ িারায় গ্রু ওয়াকিযত প্রর্ক্ষণাথীযা  

 

 এর্ডর্জ েুাকাবয উাত্ত যফযাবয জন্য উাবত্তয উৎ র্ববফ র্চর্িত র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার /র্ফবাগ/াংস্থা  ভবনানীত কভ িকতিাগণমক 

এর্ডর্জ েুাকায ও র্যাংখ্যান র্ফল   দক্ষ কবয মতারা, এর্ডর্জ ডাটা ব্যফস্থানা এফাং ডাটা ম্পাদনা র্ফলবয় মপাকার বয়ট 

কভ িকতিাবদয র্নবয় কভ িারা এর্ডর্জ মরাকারাইবজন র্নবয় মভাট ২৫টি পৃথক প্রর্ক্ষণ কভ িারা মবন্ফম্বয ও অবটাফয ভাব 
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আবয়াজন কযা য়। ২০২০ াবরয মল প্রার্ন্তবক এটুআই-এয বমার্গতায় এর্ডর্জ মর, ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা ধাযাফার্ক এ 

প্রর্ক্ষণ কভ িারা     আবয়াজন কময। এবত         ৩১৩ জন কভ িকতিাবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়।  

 

এর্ডর্জ ডাটা ব্যফস্থানা এফাং ডাটা ম্পাদনা র্ফলবয় ডাটা মপাকার বয়ট কভ িকতিাবদয র্নবয় কভ িারায় অাংিণকাযী  প্রর্ক্ষণাথীগবণয একাাং 

 এর্ডর্জ সূচক াংর্িষ্ট তথ্য-উাত্ত প্রস্তুতকাযী ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ     এয অধীন অর্ধদপ্তয/দপ্তয/াংস্থা এফাং র্ফর্ফএ-এয উইাং/প্রকল্পভ 

বত  াংক্রান্ত তথ্য-উাত্ত াংি, প্রর্ক্রয়াকযণ, র্ফবিলণ, াংকরন, প্রকা তুকযণ ও ভন্ববয়য র্নর্ভত্ত গঠিত ‘এর্ডর্জ 

র্ফলয়ক মটকর্নকুার ওয়ার্কিাং কর্ভটি’য মভাট ৫টি বায ভাধ্যবভ ২০২০ াবর মভাট ২৭টি র্র্যবজয  ডাটা তুকযণ কযা বয়বছ। 

 

২৬.০ র্যবফ, জরফায়ু র্যফতিন ও দুবম িাগ র্যাংখ্যান (ইর্র্ডএ) মর 

Environment, Climate Change and Disaster Statistics (ECDS) Cell 
 

জাতীয়, আঞ্চররক ও আন্তজিারতক  ারদায কথা রফদফ না কদয র্যবফ, জরফায়ু র্যফতিন এফাং দুবম িাগ র্ফলবয় ঞ্চফার্ল িক 

র্যকল্পনা, চপ্ররিত রযকল্পনা, রূকল্প ২০২১ ও ২০৪১, ফ-দ্বী রযকল্পনা ২১০০ প্রভৃরতয জন্য তথ্য উাবত্তয র্বর্ত্ত ভজব্যতকযণ, 

জার্তাংঘ কতৃিক প্রস্তুতকৃত বফর্শ্বক নীর্তভারা র্ববফ Sustainable Development Goals (SDGs) এয রিযভাত্র অনুমায়ী 

ইরন্ডদকটয র রিতকযণ, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR), The Paris Agreement, 

Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) প্রভৃর্তয জন্য উন্নয়ন র্যকল্পনা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন 

রযফীিণ ও ভল্যায়নকদল্প রযদফ াংক্রান্ত র্যাংখ্যান াংি, প্রর্ক্রয়াকযণ, াংকরন, র্ফবিলণ ও প্রকাবয গুরুত্ব উত্তবযাত্তয বৃর্ি 

াওয়ায় “র্যবফ , জরফায়ু র্যফতিন এফাং দুবম িাগ র্যাংখ্যান (ইররডএ) মবরয আওতায় র্যাংখ্যান উন্নয়বন জাতীয় মকৌরবি 

(NSDS) ০৪ টি মগাবরয আওতায় ১৩টি উন্নয়নভরক ইর্ন্ডবকটয, ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনায অিার্ধকাযভরক াংর্িষ্ট াযপযম্যান্প 

ইর্ন্ডবকটয  ,মিাই মেভওয়াকি পয র্ডজাস্টায র্যস্ক র্যডাকন ) SFDRR( এয ০৪টি অিার্ধকাযভরক র্যকল্পনায (Priorities for 

Action) ০৭ টি টাবগ িট, মটকই উন্নয়ন অবীষ্ট  ) SDGs( এয ক্র কাটিাং ইসুু র্ববফ ৯৩টি ইর্ন্ডবকটযস্ প্রভৃর্ত অিার্ধকায র্বর্ত্তবত 

ফাস্তফায়ন কযায দায়ফিতা যবয়বছ।  

 

 

 
 

ক. কভ ির্যর্ধ:  
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  াংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয়/ র্ফবাগ/ অর্ধদপ্তয/ র্যদপ্তয/ াংস্থায াবথ এ াংক্রান্ত র্ফলবয় প্রবয়াজনীয় 

মমাগাবমাগ ও ভন্বয়পূফ িক দর্রর দস্তাবফজ এফাং তথ্য-উাত্ত াংি, াংকরন, প্রর্ক্রয়াকযণ ও 

প্রকাব প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা িণ কযা; 

  র্যকল্পনা কর্ভন, অথ িননর্তক ম্পিক র্ফবাগ, র্যবফ অর্ধদপ্তয, ফন অর্ধদপ্তয, দুবম িাগ 

ব্যফস্থানা অর্ধদপ্তয, ফাাংরাবদ ার্ন উন্নয়ন মফাড ি, ভর্ত্তকা ম্পদ উন্নয়ন ইন্পটিটিউট, 

জর্য অর্ধদপ্তয, আফাওয়া অর্ধদপ্তয, স্পাব িা প্রভৃর্তয াবথ মমাগাবমাগ ও ভন্বয়পূফ িক এ 

াংক্রান্ত তথ্য-উাত্ত াংি, াংকরন, প্রকা ও াংযক্ষবণয ব্যফস্থা িণ কযা; 

  আন্তজিার্তক/ আঞ্চর্রক উন্নয়ন বমাগী াংস্থা, মফযকাযী াংস্থা (এনর্জও), র্ফশ্বর্ফযারবয়য 

াংর্িষ্ট গবফলক, র্যবফর্ফদ প্রভৃর্তয  াবথ  মমাগাবমাগপূফ িক প্রবয়াজনীয় ভন্বয় ও াংর্িষ্ট 

র্ফলবয় যাভ ি িণ কযা; 

  র্যবফ, জরফায়ু র্যফতিন এফাং দুবম িাগ র্ফলয়ক র্যাংখ্যান প্রণয়ন র্নবয় উন্নয়ন বমাগী 

াংস্থা অাংর্জনবদয (Stakeholder) ভন্ববয় সুর্ফধাজনক ভবয় কভ িারা/ মর্ভনায/ বা 

প্রভৃর্তয আবয়াজবনয ব্যফস্থা িণ কযা; এফাং 

  জাতীয়/ আঞ্চর্রক/ আন্তজিার্তক দর্রর দস্তাবফবজয উয র্বর্ত্ত কবয মথামথ কতৃিবক্ষয বঙ্গ 

আবরাচনাপূফ িক উন্নয়ন বমাগী াংস্থা ও অাংর্জনবদয াবথ যাভ িক্রবভ এ াংক্রান্ত 

র্যাংখ্যাবনয র্বর্ত্ত -উাত্ত র্স্থয কযা প্রকল্প দর্রর প্রস্তুতপূফ িক প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা িণ 

এফাং ফাস্তফাায়ন কযা। 

 

খ. কাম িক্রভভ:  

 

০১   .র্যবফ, জরফায়ু র্যফতিন ও দুবম িাগ র্যাংখ্যান র্ক্তারীকযণ (ইর্র্ডএ) প্রকল্প 
 

প্রকদল্পয টভূরভ: 

ফাাংরাবদ পৃর্থফীয একটি দুবম িাগ প্রফণ মদ র্ববফ র্যর্চত। ফতিভান ভবয় জরফায়ু র্যফতিন াযা র্ফবশ্ব একটি ফহুর 

আবরার্চত র্ফলয়। িীন াউজ গ্যা র্ন:যণ ও ভূ-পৃবষ্ঠয উষ্ণতা বৃর্িয প্রবাবফ জরফায়ু র্যফতিন বচ্ছ। মবৌবগার্রক অফস্থান ও জরফায়ু 

র্যফতিবনয কাযবণ প্রাকৃর্তক দুবম িাগ এবদব একটি র্নতুননর্ভর্ত্তক ঘটনা। জরফায়ু র্যফতিবনয প্রবাবফ ফাাংরাবদ আজ ভাযাত্মকবাবফ 

র্ফন্ন। াভর্িক জনজীফবন প্রাকৃর্তক দুবম িাগ মমভন: খযা, ফন্যা, জরভগ্নতা, ঘূর্ণ িঝড় ও জবরাচ্ছা, টবন িবডা, ফজ্রাত/ফজ্রঝড়, 

নদী/উকূরীয় বাঙ্গন, ভূর্ভধ, রফণাক্ততা, র্রাবৃর্ষ্ট প্রভৃর্ত কৃর্ল উৎাদন  )স্য ,গফার্দশু ,াঁ-ভৄযর্গ ,ভৎ স্য  ,ফন প্রভৃর্ত (

করকাযখানা/র্ভর্নার্যজ )কৃর্ল ,র্ল্প ও অর্প ,( বৃৎ স্থানা )যাস্তা-ঘাট ,মমাগাবমাগ ব্যফস্থা ,র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠান ,অর্প-আদারত ,

াাতার ও র্ক্লর্নক ,আইর্টি ,র্ফদুুত ,ভাবকিট ,াট-ফাজায প্রভৃর্ত (ভূর্ভ ,ফাস্থান ,স্বাস্থু ও ার্নবটন প্রভৃর্ত  বফ িার্য ভানুবলয আথ ি-

াভার্জক অফস্থায ব্যাক র্যফতিন াধন কবয। ভানুল র্নয়ন্ত্রণীনবাবফ ভাটি, ফায়ু, ার্ন ও ব্দ দূলণ কযবছ মা ভাযাত্মক আকায ধাযণ 

কবযবছ এফাং চাযাবয র্যবফবক ফফাবয অনুবমাগী কবয তুরবছ।  

ফাাংরাদদ ইদতাভদে চমদকাদনা ধযদণয দুদম িাগ চভাকারফরায় িভতা অজিন কদযদ । দুদম িাগ ম্পরকিত “চন্দাই চেভওয়াকি 

পয রডজািায রযস্ক রযডাকন (SFDRR)”, “চটকই উন্নয়ন রিযভাত্রা )এরডরজ( ” এফাং জরফায়ু রযফতিন াংক্রান্ত “রদ প্যারয 

এরগ্রদভন্ট” চূড়ান্ত কযা দয়দ । এ রতনটি কাঠাদভাদতই ভস্যা অনুধাফন, নাক্তকযণ এফাং ভাধানদক অগ্রারধকায চদয়া দয়দ । 

ফাাংরাদদ উক্ত রতনটি বফরিক কাঠাদভায াদথ াংরিি অগ্রারধকায প্রাপ্ত চদ রদদফ জাতীয়, আঞ্চররক ও আন্তজিারতক অঙ্গদন 

প্রদয়াজনীয় াংরা ও আদরা নায় কাম িকয অাংগ্রণ কদয রফরবন্ন দুদম িাগ ঝুঁরকয িয়িরত (র এন্ড ডযাদভজ) এয গুরুত্বপূণ ি রফলয় 

রনফ িা ন কদয রফরবন্ন ম িাদয় বযারনাদযরফররটি র রিতপূফ িক তা ওবাযকাভ কদয ভানুদলয বাগ্য উন্নয়দন চভাট চদজ উৎাদদনয চটকই 

রযরধ ও প্রবৃরি অজিন কযাই যকাদযয ভর রিয। দুদম িাদগয িয়-িরত (র এন্ড ডযাদভজ) রনরূণ কদয অরবদমাজন (Adaptation) 

ও প্রভন (Mitigation) িভতা বতরয কযায জন্য যকাদযয াংরিি ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ/ অরধদপ্তয/ াংস্থা-চক প্রদয়াজনীয় তথ্য-উাত্ত 

রদদয় ায়তা কদয রকবাদফ চদদয ভানুদলয বাগ্যান্নয়ন কযা মায়, চই প্রদ িা ভয় অব্যাত যদয়দ । 

United Nations System of Environment Economic Accounting (SEEA) এয আওতায় 

Compilation of Natural Resource Accounts (Land & Soil, Water, Ocean, Forest, Agriculture, 
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Energy, Natural Gas, Eco-system Accounts) প্রণয়ন রফরফএ এয জন্য জরুযী দয় দড়দ । SEEA এয আওতায় মরদ 

রযদফ রযাংখ্যান প্রণয়ন কযা য় তাদর এরডরজ-চক চকন্দ্র কদয রযদফদয প্রধান প্রধান ইসুযগুদরা কাবায কযা ম্ভফ দফ। এই 

ভৄসৄদতি রফরফএ কর্তিক SEEA এয আদরাদক Pilot Basis or Experimental Ecosystem Accounts এয Initiative গ্রণ 

কযা অতযন্ত প্রদয়াজন। 

র্যবফ, জরফায়ু র্যফতিন, প্রাকৃর্তক ম্পদ, জীফনফর্চিু, দুবম িাগ ও দুবম িাগ ব্যফস্থানা াংক্রান্ত র্যাংখ্যান তবথ্যয অবাবফ 

যকাবযয ঠিক র্যকল্পনা প্রণয়বনয জন্য উন্নয়ন কভ িসূর্চ িণ কযা কষ্টাধ্য বয় বড়। ফাাংরাবদ ক্লাইবভট মচঞ্জ িাবটর্জক এুাকন 

প্লুান )র্ফর্র্এএর্ ,( প্তভ ঞ্চফার্ল িকী র্যকল্পনা এয মডববরবভট মযজাল্ট মেভওয়াকি )র্ডআযএপ ,( মিাই মেভওয়াকি পয 

র্ডজাস্টায র্যস্ক র্যডাকন )এএপর্ডআযআয ,( মটকই উন্নয়বনয রক্ষুভািা )এর্ডর্জ ,( র্দ প্যার্য অুার্িবভট এফাং র্যাংখ্যান 

উন্নয়বন জাতীয় মকৌরবিয র্নর্দ িষ্ট টাবগ িট ও ইর্ন্ডবকটয অনুমায়ী র্বর্ত্ত-উাত্ত র্নর্দ িষ্টকযণ, র্যফীক্ষণ ও ভল্যায়বন র্যকল্পনা 

কর্ভবনয াধাযণ অথ িনীর্ত র্ফবাগ াংর্িষ্ট মস্টকবাল্ডায ভন্ত্রণারয়/ র্ফবাগ/ অর্ধদপ্তয /াংস্থাবক তথ্য-উাত্ত দ্বাযা ায়তা কযা 

ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায )র্ফর্ফএ( আইনগত দার্য়ত্ব। ফর্ণ িত র্ফলয়াফরীয টাবগ িট ও ইর্ন্ডবকটয অনুয়ায়ী র্বর্ত্ত ফছয র্স্থযকযণ এফাং 

প্রর্তটি টাবগ িট ও ইর্ন্ডবকটবযয ফাস্তফায়ন অিগর্ত র্যফীক্ষণ ও ভল্যায়বন এ কাম িকয ব্যফস্থা িবণয জন্য ফ যকভ প্রর্তফন্ধকতা দক্ষতায 

াবথ মভাকাবফরা কবযই এাংক্রান্ত ঠিক ও ভবয়ার্চত র্যাংখ্যান যফযা র্নর্িত কযা র্ফর্ফএ এয অন্যতভ দার্য়ত্ব। যকাবযয 

প্রবয়াজবন মদবয উন্নয়ন ত্বযার্ন্বত কযায রবক্ষু মদবয র্যবফ, প্রাকৃর্তক ম্পদ, জীফনফর্চিু, জরফায়ু, আফাওয়া, দুবম িাগ ও দুবম িাগ 

ব্যফস্থানা প্রভৃর্তয পূণ িাঙ্গ র্যাংখ্যান র্ফলয়ক তথ্যবান্ডায গবড় মতারায র্ফকল্প মনই। এটিয ভাধ্যবভ যকাবযয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/ র্ফবাগ/ 

অর্ধদপ্তয/ াংস্থা/ অাংর্জন/ এনর্জও/ উন্নয়ন বমাগী প্রভৃর্ত জরফায়ু র্যফতিবনয অর্বঘাত/ র্যবফগত দূলণ মভাকাবফরায জন্য 

গুরুত্বপূণ ি র্িান্ত িণ কযবত ক্ষভ বফ।   

প্রকবল্পয উবিশ্য প: 

র্যকল্পনা ভন্ত্রণারবয়য র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয অধীন ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযায আওতায় ইর্র্ডএ 

প্রকল্পটি ০১ এর্প্রর ২০১৯ বত ৩০ জুন ২০২৩ মভয়াবদ র্নম্নফর্ণ িত দুটি ভর উবিশ্য পবক াভবন মযবখ ফাস্তফার্য়ত বচ্ছ। 

 

ক . প্রধান উদদ্দশ্য :  

রযদফ, প্রাকৃরতক ম্পদ, জীফ বফর ত্রয, জরফায়ু রযফতিন, প্রাকৃরতক দুদম িাগ ও দুদম িাগ ব্যফস্থানা  রফলয়ক অযাদদভন্ট 

রযভাদয প্রারতিারনকীকযদণয রদিয রযাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকা কযা। 

 

খ . সুরনরদ িি গুরুত্বপূণ ি উদদ্দশ্য: 

1. জরফায়ু র্যফতিবনয পবর াংগঠিত র্ফর্বন্ন প্রাকৃর্তক দুবম িাবগয প্রতুক্ষ প্রবাফ র্যফীক্ষবণয জন্য তথ্য-উাত্ত াংি কযা। 

2. প্রার্তষ্ঠার্নক র্যবফগত সুযক্ষা, ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানা ব্যয় র্নরূণ ও ফজিু  ব্যফস্থানা র্ফলবয় তথ্য-উাত্ত াংি কযা। 

3. জরফায়ু র্যফতিবনয কাযবণ সৃষ্ট র্ফর্বন্ন প্রাকৃর্তক দুবম িাবগ আক্রান্ত এরাকায আয়তন ও জনাংখ্যা  ,র্ফর্বন্ন দুবম িাবগ অসুস্থ ,

আত ,ভতুুয )নাযী ,পুরুল ,র্শু ,ফয়স্ক ব্যর্ক্ত ও প্রর্তফন্ধী (র্াফ র্নরূণ কযা।  

4. র্যবফ  ,জরফায়ু র্যফতিন ,দুবম িাগ  র্ফলয়ক মটযার তথ্য-উাত্ত াংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয়/ র্ফবাগ/ অর্ধদপ্তয/ াংস্থা বত াংিপূফ িক 

“কভাইবরন অফ এনবায়বনবভটার স্টুাটিটিক্স” প্রণয়ন কযা। 

5. ফর্ণ িত জরফায়ু র্যফতিন ও দুবম িাগ র্ফলয়ক র্যাংখ্যান  ,প্রাকৃর্তক দুবম িাবগ আক্রান্ত এরাকায আয়তন ও জনাংখ্যায াবথ 

র্জওিার্পক ইনপযবভন র্বস্টভ )র্জআইএ (এয ভবধ্য র্ন্নবফন কযা।  

6. ইউনাইবডট ন্যানস্ “র্বস্টভ অফ ইনবায়যনবভটার ইবকানর্ভক একাউর্টাং ” এয আওতায় এক্সবর্যবভটার ইবকা র্বস্টভ 

স্টুাটিটিক্স প্রণয়ন কযা। 

7. মজরা/উবজরা র্যাংখ্যান অর্পবয কাম িক্রভ র্ক্তারীকযবণ তথ্য-উাত্ত াংিকযবণ ট্যাফবরবটয ভাধ্যবভ অুা ব্যফায 

সুর্নর্িতকযণ। 

 

২০২০-২০২১ অথ িফছবযয জন্য র্নধ িার্যত কাম িক্রভ 

1 

ফাাংরাবদ র্ডজাস্টায র্যবরবটড স্টুাটিটিক্স ২০২০  :ক্লাইবভট মচঞ্জ এন্ড ন্যাচাযার র্ডজাস্টায াযবকটিব প্রণয়বনয 

রবক্ষু স্যাভর্প্লাং মেভ প্রস্তুত ও জর্য র্যচারনায রবক্ষু জরফায়ু র্যফতিনজর্নত কাযবণ প্রাকৃর্তক দুবম িাবগ 

আক্রান্ত/ক্ষর্তক্ষ যস্ত মভৌজায ডাটাবফইবজয ারনাগাদকযণ;  

2 দুবম িাগপ্রফণ এরাকায় নভৄনা র্ডজাইন মভাতাবফক খানা তার্রকা প্রণয়বনয জন্য মভাফাইর এন্ড ওবয়ফ অুার্রবকন 
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প্রস্তুত ও ব্যফাযপূফ িক খানা তার্রকা প্রণয়ন কযা; 

3 
ফাাংরাবদ র্ডজাস্টায র্যবরবটড স্টুাটিটিক্স ২০২০  :ক্লাইবভট মচঞ্জ এন্ড ন্যাচাযার র্ডজাস্টায াযবকটিব প্রণয়বনয 

রবক্ষু ভর জর্যবয প্রশ্নি প্রস্তুত কযা; 

4 
াংর্িষ্ট র্ফবাগ  /অর্ধদপ্তয /াংস্থা  বত তথ্য -উাত্ত  াংিবয র্নর্ভত্ত ‘কম্পাইবরন অফ এনবায়যনবভটার স্টুাটিটিক্স 

২০২০ ’ প্রণয়বনয রবক্ষু মটভবপ্লট প্রস্তুত কযা;  

5 Capacity Building for generating SDGs data with focus to Environment, Climate Change and 

Disaster Management” ীল িক প্ররিণ কভ িারায আদয়াজন কযা; এফাং 

6 র্ডর্জটার ির্তবত তথ্য-উাত্ত াংি, মপ্রযণ/িণ, ম িবফক্ষণ ও ার্ফ িক ব্যফস্থানায জন্য র্ফর্ফএ এয মকর্ন্দ্রয় 

াব িায রুবভ এ প্রকবল্পয াব িায, মস্টাবযজ ও মনটওয়াকি স্থান কযা ।  

 

প্রকদল্পয আরথ িক ও ফাস্তফ অগ্রগরত  2019-2020:  

 

 

 

প্রকদল্পয প্রধান পরাপর (Output): 
 

ফাাংরাদদদয রযদফ, জরফায়ু রযফতিন ও প্রাকৃরতক দুদম িাগ রফলয়ক অযাদদভন্ট রযভাদয প্রারতিারনকীকযদণয রদিয রনদনাক্ত 

রযাংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকা কযা প্রকদল্পয প্রধান পরাপর।  

 

01 ফাাংরাদদ রডজািায রযদরদটড িযাটিটিক্স ২০২০: ক্লাইদভট চ ঞ্জ এন্ড ন্যা াযার রডজািায 

াযদকটিব। 

02 কম্পাইদরন অফ দ্যা ফাাংরাদদ এনবায়যনদভন্টার িযাটিটিক্স 20২০। 

03 5ফাাংরাদদ এনবায়যনদভন্টার প্রদটকন এক্সদরন্ড ায, রযদা ি এন্ড ওয়াি ্াদনজদভন্ট াদব ি 

২০২১। 

04 ফাাংরাদদ ন্যা াযার রযদা ি (এক্সদরযদভন্টার ল্যান্ড, পদযি এন্ড ইদকা-রদিভ) অযাকাউন্টস্/ 

িযাটিটিক্স। 

০৫ জরফায়ু রযফতিদনয কাযদণ সৃি রফরবন্ন প্রাকৃরতক দুদম িাদগ আক্রান্ত এরাকায আয়তন ও 

জনাংখ্যা, রফরবন্ন দুদম িাদগ অসুস্থ, আত, চডথ এন্ড রভরাং, র এন্ড ডযাদভজ চদটাযার তথ্য-

উাত্ত রজআইএ াদথ ভপয়।  

০৬ কম্পাইদরন অফ দ্যা ফাাংরাদদ এনবায়যনদভন্টার িযাটিটিক্স ২০২৩।  

 

এছাড়াও র্নবম্নাক্ত র্ফলয়ভব তথ্য-উাত্ত দ্বাযা ায়তা কযা এ প্রকবল্পয অন্যতভ রক্ষু: 
 

1. মটকই উন্নয়ন অবীষ্ট )এর্ডর্জ(-এয ২৩২টি সূচবকয ভবধ্য ডাটা মা ি র্ববফ যার্য ১ .৫.১ , ১ .৫.২ , ১১ .৫.১ , ১১ .৫.২ 

১৩.১.১ সূচকভবয এফাং আাংর্ক / বযাক্ষবাবফ ১১টি সূচবকয তথ্য -উাবত্তয াংর্িষ্টতা যবয়বছ ;  

2. ঞ্চ -ফার্ল িকী র্যকল্পনা য াংর্িষ্ট সূচকভ অজিন এফাং এর্ডর্জ াংর্িষ্ট মিাই মেভওয়াকি পয র্ডজাস্টায র্যস্ক র্যডাকন 

)SFDRR) এয ০৫টি টাবগ িবটয ডাটা মা ি র্ববফ তথ্য -উাত্ত যফযাব গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কযবফ।  

3. এছাড়াও অি প্রকবল্পয ভাধ্যবভ প্রাপ্ত কর তথ্য -উাত্ত  (মবকন্ডার্য মা ি) জাতীয় উাত্ত ভন্বয় কর্ভটিয (এনর্ডর্র্) 

র্যবফগত ৪৩টি মক্ষবিয চার্দা াংর্িষ্ট ভন্ত্রণারবয়য নীর্ত -র্নধ িাযণ , গবফলণা ও উন্নয়ন র্যকল্পনায় ায়তাকযবণ ভূর্ভকা 

যাখবফ। 

অাংকভ রি টাকায় 
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র্যবফ, জরফায়ু র্যফতিন ও দুবম িাগ র্যাংখ্যান র্ক্তারীকযণ (ইর্র্ডএ) প্রকল্প, র্ফর্ফএ কতৃিক আবয়ার্জত
Capacity Building for generating SDGs data with focus to Environment, Climate Change and Disaster 

Managementীল িক ০২ )দুই (র্দনব্যার্ প্রর্ক্ষণ কভ িারায উবদ্বাধনী অনুষ্ঠান ০২ মবন্ফম্বয ২০২০ র্ি  .তার্যবখ  

জনাফ ভৄাম্মদ ইয়ার্ভন মচৌধুযী, র্চফ, র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয বার্তবত্ব অনুর্ষ্ঠত য়। উক্ত 

অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্তর্থ জনাফ এভ  .এ .ভান্নান ,এভ .র্.  ভাননীয় ভন্ত্রী  ,র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয় , র্ফবল অর্তর্থ র্ভজ্ 

জুবয়না আর্জজ, ভৄখ্য ভন্বয়ক (এর্ডর্জ র্ফলয়ক), প্রধানভন্ত্রীয কাম িারয় াংর্িষ্ট ৩৫টি ভন্ত্রণারয়  /র্ফবাগ /াংস্থায 

মথবক ভবনানীত কভ িকতিাবৃি ,এআইর্ড ও র্ফর্ফএ দযদপ্তবযয কভ িকতিাবৃি  উর্স্থত র্ছবরন। 

 

 

র্যবফ, জরফায়ু র্যফতিন ও দুবম িাগ র্যাংখ্যান র্ক্তারীকযণ (ইর্র্ডএ) প্রকল্প, র্ফর্ফএ কতৃিক আবয়ার্জত
Capacity Building for generating SDGs data with focus to Environment, Climate Change and Disaster 

Managementীল িক ০২ )দুই (র্দনব্যার্ প্রর্ক্ষণ কভ িারায উবদ্বাধনী অনুষ্ঠান ০২ মবন্ফম্বয ২০২০ র্ি  .তার্যবখ  

জনাফ ভৄাম্মদ ইয়ার্ভন মচৌধুযী, র্চফ, র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয বার্তবত্ব অনুর্ষ্ঠত য়। উক্ত 

অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্তর্থ জনাফ এভ  .এ .ভান্নান ,এভ .র্.  ভাননীয় ভন্ত্রী  ,র্যকল্পনা ভন্ত্রণারয় , র্ফবল অর্তর্থ র্ভজ্ 
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জুবয়না আর্জজ, ভৄখ্য ভন্বয়ক (এর্ডর্জ র্ফলয়ক), প্রধানভন্ত্রীয কাম িারয় াংর্িষ্ট ৩৫টি ভন্ত্রণারয়  /র্ফবাগ /াংস্থায 

মথবক ভবনানীত কভ িকতিাাবৃি  ,এআইর্ড ও র্ফর্ফএ দযদপ্তবযয কভ িকতিাবৃি  উর্স্থত র্ছবরন। 

 

 
 

র্যবফ, জরফায়ু র্যফতিন ও দুবম িাগ র্যাংখ্যান র্ক্তারীকযণ (ইর্র্ডএ) প্রকল্প, র্ফর্ফএ ও ইউএনর্ডর্ এয 

মমৌথ উবযাবগ আবয়ার্জত Capacity Building for generating Data on Environment, Climate Change and 

Disaster ManagementIssues in focusing to policy coherence for Sustainable Development  ীল িক ০৩  ) র্তন (

র্দনব্যার্ প্রর্ক্ষণ কভ িারায ভানী অনুষ্ঠান গত ১৭ অবটাফয ২০২০ র্ি  .তার্যবখ  অনুর্ষ্ঠত য়। উক্ত অনুষ্ঠাবন 

প্রধান অর্তর্থ জনাফ ভৄাম্মদ ইয়ার্ভন মচৌধুযী, র্চফ, র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, ম্মার্নত অর্তর্থ জনাফ 

পকরুর আান, প্রর্তর্নর্ধ, ইউএনর্ডর্ াংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয়  /র্ফবাগ /াংস্থায মথবক ভবনানীত কভ িকতিাবৃি ,

এআইর্ড ও র্ফর্ফএ দযদপ্তবযয কভ িকতিাবৃি উর্স্থত র্ছবরন। জনাফ মভাাম্মদ তাজুর ইরাভ, ভার্যচারক 

(অর্তর্যক্ত র্চফ), ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা উক্ত প্রর্ক্ষণ কভ িারায় বার্তত্ব কবযন। 
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গত ১৫-১৭ অবটাফয ২০২০ র্ি. তার্যবখ গাজীপুবযয যাবজন্দ্রপুযস্থ ব্রাক র্র্ডএভ এ অনুর্ষ্ঠত আফার্ক প্রর্ক্ষণ 

কভ িারায় আগত প্রধান অর্তর্থ জনাফ ভৄাম্মদ ইয়ার্ভন মচৌধুযী, র্চফ, র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয 

াবথ অর্তর্থবৃি এফাং প্রর্ক্ষণাথীগণ। প্রর্ক্ষণাথী র্ববফ র্ফর্ফএ দয দপ্তয এফাং র্ফর্বন্ন মস্টকবাল্ডায 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/অর্ধদপ্তয/াংস্থায প্রর্তর্নর্ধগণ উর্স্থত র্ছবরন। প্রর্ক্ষক র্ববফ মদবয স্বনাভধন্য র্যবফ ও 

জরফায়ু র্ফবলজ্ঞ ও র্ফশ্বর্ফযারবয়য অধ্যাকগণ অাংিণ কবযন।  

 
 

র্যবফ, জরফায়ু র্যফতিন ও দুবম িাগ র্যাংখ্যান র্ক্তারীকযণ (ইর্র্ডএ) প্রকল্প, র্ফর্ফএ ও ইউএনর্ডর্ এয 

মমৌথ উবযাবগ আবয়ার্জত Capacity Building for generating Data on Environment, Climate Change and 

Disaster ManagementIssues in focusing to policy coherence for Sustainable Development  ীল িক ০৩  ) র্তন (

র্দনব্যার্ প্রর্ক্ষণ কভ িারায উবদ্বাধনী অনুষ্ঠান গত ১৫ অবটাফয ২০২০ র্ি  .তার্যবখ  অনুর্ষ্ঠত য়। উক্ত অনুষ্ঠাবন 

প্রধান অর্তর্থ জনাফ মভাাম্মদ তাজুর ইরাভ, ভার্যচারক (অর্তর্যক্ত র্চফ), ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা, 

র্ফবল অর্তর্থ জনাফ মভাাম্মদ াজাান, অর্তর্যক্ত র্চফ (উন্নয়ন), র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ, 

ম্মার্নত অর্তর্থ জনাফ পকরুর আান, প্রর্তর্নর্ধ, ইউএনর্ডর্ াংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয়  /র্ফবা গ  /াংস্থায মথবক 

ভবনানীত কভ িকতিাবৃি ,এআইর্ড ও র্ফর্ফএ দযদপ্তবযয কভ িকতিাবৃি  উর্স্থত র্ছবরন। ড  .মভাুঃ াাদৎ মাবন , 

র্যচারক (ভেগ্ম-র্চফ), ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান ব্যুবযা উক্ত প্রর্ক্ষণ কভ িারায় বার্তত্ব কবযন। 

ভাঠ ম িাবয়য কাম িক্রভ: 

মদব্যাী ইর্র্ডএ প্রকবল্পয আওতায় জরফায়ু র্যফতিন ও প্রাকৃর্তক দুবম িাবগ আক্রান্ত/ক্ষর্তিস্ত মভৌজা/ভোয তার্রকা ারনাগাদকযণ 

কাম িক্রভ অনুর্ষ্ঠত য়। 
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র্যবফ, জরফায়ু র্যফতিন ও দুবম িাগ র্যাংখ্যান র্ক্তারীকযণ (ইর্র্ডএ) প্রকবল্পয আওতায় ক্ষর্তিস্ত 

মভৌজা/ভোয তার্রকা প্রণয়ন কাম িক্রবভ র্নবয়ার্জত তথ্য াংিকাযীবদয তথ্য াংি কাম িক্রভ তদাযর্ক কযবছন খুরনা 

র্ফবাগীয় র্যাংখ্যান কাম িারবয়য ভেগ্মর্যচারক জনাফ মগারাভ মভাস্তপা। এ ভয় ভাঠ ম িাবয়য কভ িকতি/কভ িচাযীগণ 

উর্স্থত র্ছবরন। 

 

ইর্র্ডএ প্রকবল্পয আওতায় ক্ষর্তিস্ত মভৌজা/ভোয তার্রকা প্রণয়ন কাম িক্রবভ র্নবয়ার্জত তথ্য াংিকাযীবদয তথ্য 

াংি কাম িক্রভ তদাযর্ক কযবছন র্যাজগঞ্জ মজরা র্যাংখ্যান কাম িারবয়য উর্যচারক জনাফ র্পবযাজ ইফবন 

ইউসুপ। 
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০২. Sex, Age and Disability Disaggregated Data (SADDD) for Disaster Risk Reduction and 

Climate Change Adaptation কার্ যক্রম:  
 

অিভ ঞ্চফারল িক রযকল্পনা, চপ্ররিত রযকল্পনা, চটকই উন্নয়ন অবীি (এরডরজ), চন্দাই চেভওয়াকি পয রডজািায রযস্ক রযডাকন 

(এএপরডআযআয), প্যারয অযারগ্রদভন্ট প্রভৃরতয আদরাদক দূদম িাগ ঝুঁরক প্রভন ও জরফায়ু রযফতিন রফলয়ক মথাক্রদভ ক) ন্যানার 

চযরজররদয়ন্ট চপ্রাগ্রাভ (NRP) এফাং খ) এভাওয়ায এ রযরজওনার ক্লাইদভট চ ঞ্জ নাভক দুটি প্রকল্প ফাাংরাদদ যকাদযয আন্ত:ভন্ত্রণারয় 

ও আন্ত:াংস্থা কর্তিক ফাস্তফায়ন কযা দে। যকাদযয ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্প দুটিদত দূদম িাগ ঝুঁরক প্রভন ও জরফায়ু রযফতিন জরনত প্রবাফ 

চভাকাদফরায় অতযন্ত গুরুত্বপূণ ি Sex, Age and  Disability Disaggregated Data (SADDD) রফলয়গুদরা রনদয় কাজ কযায 

রিযদক াভদন চযদখ রফরফএ এফাং UN Women এয ভদে গত ০৩ চদেম্বয ২০১৯ রি. তারযদখ Letter of Agreement 

(LoA) স্বািরযত য়। উদল্লখ্য চম, করবড ১৯ জরনত উদ্ভুত রযরস্থরতয কাযদণ ারফ িক কাম িক্রভ রর দয় মাওয়ায় চটকরনকযার করভটিয 

রিান্ত চভাতাদফক গত ২১ অদটাফয ২০২০  রি. তারযদখ Letter of Agreement (LoA) াংদাধনপূফ িক রডদম্বয ২০২২ রি. ম িন্ত 

ফরধ িত কযা য়। উক্ত LoA চভাতাদফক ২০১৯-২০২২ ভয়কাদর াইরট চপ্রাগ্রাদভয আওতায় রনদনাক্ত ০৩ (রতন)টি প্রধান কাম িক্রভ 

ফাস্তফায়ন কযা দফ: 

ক) রযদফ, জরফায়ু রযফতিন ও দুদম িাগ রফলয়ক রযাংখ্যাদন চজন্ডায ও াভারজক অন্তভু িরক্ত: তথ্য-উাত্ত 

প্রস্তুতকাযী ও ব্যফাযকাযীদদয জন্য িরতগত রনদদ িনা ও রনয়ভ-কানুন ীল িক প্রকানা প্রস্তুত কযা; 

খ)  রনধ িারযত ০৫টি চজরায ১০টি স্থায়ী উদজরায শুভারয/জরয করভটি (আন্ত:ভন্ত্রণারয়/আন্ত:াংস্থায) 

কভ িকতিাদদয দূদম িাগ ঝুঁরক প্রভন ও জরফায়ু রযফতিন রফলদয় দিতা উন্নয়কদল্প প্রদটাকর গাইডরাইন 

প্রস্তুত ও প্ররিণ প্রদান কযা; এফাং  

গ) ভাঠ ম িায় দত রডরজটার িরতদত রনধ িারযত দুদম িাগ প্রফণ উদজরা দত ভানম্মত ও গ্রণদমাগ্য 

নভৄনায়ন িরত অনুযণপূফ িক Sex, Age and Disability Disaggregated Data (SADDD) াংগ্রপূফ িক 

প্ররক্রয়াকযণ, রফদিলণ াইরট প্ররতদফদন প্রস্তুত ও প্রকা কযা। 

 

 
 

গত ২১ র্ডবম্বয ২০২০ র্ি. তার্যবখ ফাাংরাদদ রযাংখ্যান বুযদযা কর্তিক ফাস্তফায়নাধীন UN Women এয আরথ িক ও 

কারযগরয ায়তায় রয াররত Sex, Age and  Disability Disaggregated Data for Disaster Risk Reduction and 

Climate Change Adaptation এয আওতায়  “ রযদফ, জরফায়ু রযফতিন ও দুদম িাগ রফলয়ক রযাংখ্যাদন চজন্ডায ও 
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াভারজক অন্তভু িরক্ত রফলদয় তথ্য-উাত্ত প্রস্তুতকাযী ও ব্যফাযকাযীদদয জন্য িরতগত রনদদ িনা ও রনয়ভ-কানুন” 

ীল িক প্রকানাটিয রডদরভদনন চরভনায জনাফ চভাাম্মদ তাজুর ইরাভ ,ভারয ারক  ,রফরফএ  এয বারতদত্ব 

অনুরিত য়। উক্ত অনুষ্ঠাবন প্রধান অরতরথ রদদফ জনাফ ভৄাম্মদ ইয়ারভন চ ৌধুযী, র ফ, রযাংখ্যান ও তথ্য 

ব্যফস্থানা রফবাগ, রফদল অরতরথ রদদফ ড . আরতক যভান ,খ্যারতভান রযদফরফদ ও রনফ িাী রয ারক,  

ফাাংরাদদ চন্টায পয এযাডবান্সড িারডজ এফাং চগি অফ অনায রদদফ রভজ রদররুফা ায়দায, প্ররতরনরধ ,UN 

Women ফাাংরাদদ উরস্থত র দরন। উক্ত চরভনাদয স্বাগত ফক্তব্য প্রদান কদযন রফরফএ এয উভারয ারক 

জনাফ চঘাল সুফেত এফাং চরভনাদয প্রফন্ধ াওয়ায দয়দন্টয ভােদভ উস্থানা কদযন জনাফ চভা: যরপকুর ইরাভ, 

যুগ্মরয ারক ও চপাকার দয়ন্ট অরপায, ইররডএ চর, রফরফএ। 

 

 

গত ২১ র্ডবম্বয ২০২০ র্ি. তার্যবখ ফাাংরাদদ রযাংখ্যান বুযদযা কর্তিক ফাস্তফায়নাধীন UN Women এয আরথ িক ও 

কারযগরয ায়তায় রয াররত Sex, Age and  Disability Disaggregated Data for Disaster Risk Reduction and 

Climate Change Adaptation এয আওতায়  “ রযদফ, জরফায়ু রযফতিন ও দুদম িাগ রফলয়ক রযাংখ্যাদন চজন্ডায ও 

াভারজক অন্তভু িরক্ত রফলদয় তথ্য-উাত্ত প্রস্তুতকাযী ও ব্যফাযকাযীদদয জন্য িরতগত রনদদ িনা ও রনয়ভ-কানুন” 

ীল িক প্রকানাটিয রডদরভদনন চরভনায অনুরিত য়। উক্ত অনুষ্ঠাবন প্রধান অরতরথ রদদফ জনাফ ভৄাম্মদ 

ইয়ারভন চ ৌধুযী, র ফ, রযাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, রফদল অরতরথ রদদফ ড  .আরতক যভান ,খ্যারতভান 

রযদফরফদ ও রনফ িাী রয ারক,  ফাাংরাদদ চন্টায পয এযাডবান্সড িারডজ এফাং চগি অফ অনায রদদফ রভজ 

রদররুফা ায়দায, প্ররতরনরধ ,UN Women ফাাংরাদদ উরস্থত র দরন। উক্ত চরভনায জনাফ চভাাম্মদ তাজুর 

ইরাভ ,ভারয ারক  ,রফরফএ  এয বারতদত্ব অনুরিত য়। 
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র্যর্ষ্ট-১ 

 
র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয ভাননীয় র্চফ প্রকবল্পয 

র্প্রজাযববন ইউর্নট র্যদ িন কবযন 
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র্যাংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাবগয ভাননীয় র্চফ ভবাদয় র্নফ িার্চত প্রর্তষ্ঠান কতৃিক প্রকবল্প স্পার্দত কাজ 

র্যদ িন   

 

 

 

১৯৭৪ ার বত ১৯৯০ ার ম িন্ত র্ফর্ফএ এয াংগৃর্ত ডাটা মটভ 
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মট মফর্কাং ভাইবক্রাওববন 

 

মবায ডাটা র্প্রজাযববন মটায 
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র্যাংখ্যান বফবনয াভবন LED র্ডবপ্ল প্রদ িন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ভাইবক্রাডাটা ও মভটাডাটা ম্পর্কিত স্থানীয় প্রর্ক্ষণ 
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